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HISTÓRICO
Histórico da UFES
Transcorria a década de 30 do século passado. Alguns cursos superiores criados em Vitória pela
iniciativa privada deram ao estudante capixaba a possibilidade de fazer, pela primeira vez, os
seus estudos sem sair da própria terra. Desses cursos, três – Odontologia, Direito e Educação
Física – sobrevivem na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Os ramos frágeis dos
cafeeiros não eram mais capazes de dar ao Espírito Santo o dinamismo que se observava nos
Estados vizinhos.
O então governador Jones dos Santos Neves via na educação superior um instrumento capaz
de apressar as mudanças, e imaginou a união das instituições de ensino, dispersas, em uma
universidade. Como ato final desse processo nasceu a Universidade do Espírito Santo, mantida
e administrada pelo governo do Estado. Era o dia 5 de maio de 1954.
A pressa do então deputado Dirceu Cardoso, atravessando a noite em correria a Esplanada dos
Ministérios com um processo nas mãos era o retrato da urgência do Espírito Santo. A
Universidade Estadual, um projeto ambicioso, mas de manutenção difícil, se transformava
numa instituição federal. Foi o último ato administrativo do presidente Juscelino Kubitschek, em
30 de janeiro de 1961. Para o Espírito Santo, um dos mais importantes.
A reforma universitária no final da década de 60, a ideologia do governo militar, a federalização
da maioria das instituições de ensino superior do país e, no Espírito Santo, a dispersão física
das unidades criaram uma nova situação. A concentração das escolas e faculdades num só
lugar começou a ser pensada em 1962. Cinco anos depois o governo federal desapropriou um
terreno no bairro de Goiabeiras, ao Norte da capital, pertencente ao Victoria Golf & Country
Club, que a população conhecia como Fazenda dos Ingleses. O campus principal ocupa hoje
uma área em torno de 1,5 milhão de metros quadrados.
A redemocratização do país foi escrita, em boa parte, dentro das universidades, onde a
liberdade de pensamento e sua expressão desenvolveram estratégias de sobrevivência. A
resistência à ditadura nos “anos de chumbo” e no período de retorno à democracia forjou,
dentro da Ufes, lideranças que ainda hoje assumem postos de comando na vida pública e
privada do Espírito Santo. A mobilização dos estudantes alcançou momentos distintos. No
início, a fase heróica de passeatas, enfrentamento e prisões. Depois, a lenta reorganização
para recuperar o rumo ideológico e a militância, perdidos durante o período de repressão.
Formadora de grande parte dos recursos humanos formados no Espírito Santo, ela avançou
para o Sul, com a instalação de unidades acadêmicas em Alegre, Jerônimo Monteiro e São José
do Calçado; e para o Norte, com a criação do Campus Universitário de São Mateus.
Não foi só a expansão geográfica. A Universidade saiu de seus muros
sociedade ansiosa por compartilhar conhecimento, ideias, projetos
últimas décadas do milênio foram marcadas pela expansão das
principalmente em meio a comunidades excluídas, e pela celebração
produtivo. Nos dois casos, ambos tinham a ganhar.

e foi ao encontro de uma
e experiências. As duas
atividades de extensão,
de parcerias com o setor

E, para a Ufes, uma conquista além e acima de qualquer medida: a construção de sua
identidade.
A meta dos sonhadores lá da década de 50 se transformou em vitoriosa realidade. A Ufes
consolidou-se como referência em educação superior de qualidade, conceituada
nacionalmente. Nela estão cerca de 1.600 professores; 2.200 servidores técnicos; 20 mil alunos
de graduação presencial e a distância, e 4 mil de pós-graduação. Possui 101 cursos de
graduação, 58 mestrados e 26 doutorados, e desenvolve cerca de 700 programas de extensão
na comunidade. Uma Universidade que, inspirada em seus idealizadores, insiste em não parar
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de crescer. Porque é nela que mora o sonho dos brasileiros, e em especial dos capixabas.

Histórico do Centro
Ao longo dos seus 58 anos de história, a UFES constituiu-se na principal e mais sólida
instituição de ensino do Espírito Santo. Hoje, além de desenvolver as mais diversas atividades
de pesquisa e extensão, oferta 78 cursos de graduação. Ao longo dos últimos anos, foi
realizada a interiorização presencial da UFES. Essa expansão foi possível, em parte, pela
implantação do Plano de Expansão e Consolidação da Interiorização do Ensino Presencial em
2006. Assim, a instituição passou a disponibilizar, no interior do Estado, 14 cursos de
graduação. No Sul do Estado, no município de Alegre, onde está localizado o Centro de Ciências
Agrárias (CCA) da UFES, até 2005 eram ofertados 4 cursos de graduação. Em 2007, esse
número cresceu para 9 cursos. Atualmente, com o Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais – REUNI, a oferta aumentou para 17 cursos de graduação. Ao Norte, no
município de São Mateus, onde está localizado o Centro Universitário Norte do Espírito Santo –
CEUNES, no qual eram ofertados, dentro do Plano de Expansão e Consolidação da
Interiorização do Ensino Presencial, 9 cursos de graduação, em 2012, com o Programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, a oferta aumentou para 14
cursos de graduação.
A presença da UFES no norte do Estado remonta à década de 1970, quando eram realizados
cursos esporádicos para a formação de professores nos Municípios de Linhares e Nova Venécia.
A partir de 1990, foi implantada em São Mateus a Coordenação Universitária Norte do Espírito
Santo (a CEUNES), por meio do Plano de Interiorização no Norte do Espírito Santo (PINES),
marco da interiorização do ensino superior público. Esse plano foi consolidado de forma
permanente no ano de 2005 (RODRIGUES, 2011).
Em 2005, os Conselhos Universitários e de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES aprovaram o
Plano de Expansão e Consolidação da Interiorização da UFES, criando o Centro Universitário
Norte do Espírito Santo (o CEUNES), como a décima unidade de sua estrutura, com 09 cursos
de graduação, a saber: Agronomia, Ciências Biológicas (bacharelado), Enfermagem, Engenharia
de Computação, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Química,
Farmácia e Matemática.
Inicialmente as atividades acadêmicas eram desenvolvidas no Prédio Sagrada Família (antiga
instalação da CEUNES) e em uma Sede Provisória em São Mateus, que dispunha de salas de
aula, salas de professores, setores administrativos e laboratórios.
Através de uma parceria firmada entre a UFES e a Prefeitura Municipal de São Mateus, foi
doada uma área de 532.000 m² onde o Campus São Mateus foi instalado e gradativamente se
consolidou.
Atualmente o CEUNES possui os seguintes cursos de graduação, a saber: Ciências Biológicas
(Licenciatura), Ciência da Computação, Educação do Campo (Licenciatura), Física
(Licenciatura), Química (Licenciatura), Matemática (Licenciatura), Matemática Industrial (antes
Matemática), Pedagogia, Agronomia, Ciências Biológicas (bacharelado), Enfermagem,
Engenharia de Computação, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia
Química e Farmácia. Além disso, o CEUNES possui 04 Programas de Mestrado: Agricultura
Tropical, Biodiversidade Tropical, Energia e Ensino na Educação Básica e 01 Especialização em
Ensino na Educação Básica. Além desses cursos, o centro desenvolve vários projetos de
extensão com os discentes dentro dos cursos supramencionados.
Entre alunos de graduação e pós-graduação, o Centro possui mais de 2.000 alunos e um
quadro de 176 professores efetivos e 92 Técnicos Administrativos em Educação. O Campus São
Mateus já dispõe de uma infraestrutura que oportuniza aos seus estudantes e servidores
qualidade para realização de suas atividades. Entre esses, podemos destacar Prédio da
Administração, Prédios de Salas de Aula, Prédios de Salas de Professores, Prédios de
Laboratórios, Auditório, Biblioteca Setorial, Restaurante Universitário, Anel Viário com
passarelas e estacionamentos e Fazenda Experimental, com área de 196 ha.
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Os desafios postos em 1991 continuam atuais. O CEUNES mantém o compromisso com a
inserção regional, contribuindo para o desenvolvimento da Região Norte Capixaba, Sul da Bahia
e Leste de Minas Gerais, atendendo a uma população de aproximadamente 3,5 milhões de
habitantes, diminuindo as desigualdades de oferta de vagas no Ensino Superior público, com
qualidade.
Ao longo da sua história, a UFES constitui-se como principal instituição de ensino do Espírito
Santo. É uma das mais sólidas instituições públicas do Estado, responsável por exercer um
papel fundamental no seu progresso. No processo de desenvolvimento no interior do norte do
estado, o campus do CEUNES coloca-se como um influente espaço de ampliação e formação
profissional/acadêmica de sujeitos.
A relevância do Centro Universitário no Norte do Estado está amalgamada com a
potencialidade de desenvolvimento humano e local, constituindo-se um lócus para o Ensino,
Pesquisa e a Extensão. Na UFES, as ações de Extensão, mais especificamente, são geradas
tanto a partir de demandas sociais, quanto por interesses específicos da instituição, ou ainda
para atender a políticas públicas municipais, estaduais ou federais, todas em diferentes áreas e
setores da sociedade. Vale destacar que a Extensão atua não só em solo capixaba, mas
também em outras unidades da federação – principalmente em ações de formação continuada.
A Extensão Universitária na UFES é desenvolvida por meio de programas, projetos, cursos,
eventos e prestação de serviços à comunidade externa. A Pró-Reitoria de Extensão está
empenhada na consolidação das ações voltadas ao fortalecimento da política institucional de
Extensão e à ampliação dos serviços prestados pela Universidade junto à comunidade externa,
de forma a aprofundar o compromisso social da Instituição, assim como promover e divulgar
internamente a necessidade de registro das atividades de divulgação do conhecimento
produzido na UFES, levando às comunidades interna e externa o compartilhamento dessas
ações e de seus desdobramentos.
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CONCEPÇÃO DO CURSO
Contextualização do Curso
Consideramos como um marco na Educação do Campo as décadas de 1960/70, quando se
instaura o projeto desenvolvimentista no ES. Ao mesmo tempo em que ocorre um grande
êxodo das populações campesinas expropriadas de suas terras/territórios pelo avanço deste
projeto econômico/político/ideológico, ocorre, simultaneamente e em consequência, o embrião
da atual organização camponesa em nosso Estado, articulada à época em torno de
organizações sindicais e religiosas, com destaque para as Comunidade Eclesiais de Base
(CEBs).
Nos últimos anos, devido às políticas de incentivo a uma agricultura voltada ao mercado
externo, baseada no modelo monocultor, o campo foi sendo cada vez mais caracterizado por
médias e grandes propriedades rurais e, com isso, o êxodo rural e o crescimento da população
urbana se intensificaram muito, ultrapassando o total da população rural.
Atualmente, o Espírito Santo conta com uma população total que ultrapassa 3 milhões de
habitantes, dos quais pouco mais de 600.000 vivem no campo, ou seja, em torno de 20% da
população. Por uma lógica minimamente coerente, 20% dos estudantes deveriam estudar em
escolas no campo. Mas a realidade está distante disso.
A Meta 8 do Plano Nacional de Educação (PNE), em vigência desde 2014, visa elevar a
escolaridade média da população de 18 a 29 anos do campo até o prazo final deste PNE, no
ano de 2024. A partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (PNAD/IBGE), este indicador elaborado pelo Programa
Todos Pela Educação mostra os anos de estudo da população desde 2001.
Em 2015, a escolaridade média do brasileiro atingiu 10,1 anos. Em 2015, a população de 18 a
29 anos que reside no campo atingiu, na média, 8,3 anos de estudo. Esta média apresentou um
aumento desde 2001, crescendo 3,6 anos de estudo, nos últimos 14 anos. No entanto, mesmo
que esse ritmo positivo seja mantido, a meta possivelmente não será cumprida até 2024. Ao
destacar os anos de estudo da população que vive nas cidades, a escolaridade média é mais
alta. Apesar de ter crescido menos (2,1 anos), a média nacional da população urbana de 18 a
29 anos atingiu 10,3 anos de estudo em 2015.
Para que haja uma política pública de formação de educadores voltada a estas demandas da
Educação do Campo, e que possa de fato se concretizar, é necessário que um projeto de
formação contemple a participação de entidades públicas e civis notoriamente atuantes em tal
área, e que se tenha por base as experiências bem-sucedidas já existentes no campo e as
diretrizes já traçadas nos momentos de reflexões coletivas realizadas pelos diversos sujeitos
que trabalham a Educação do Campo no estado.
Segundo dados do Censo Escolar 2014, a Rede Pública Estadual possui 115 escolas localizadas
no perímetro rural, que corresponde a 23% das escolas de toda a rede, sendo:
63 escolas Uni/pluridocentes de Ensino Fundamental;
3 Centros Estaduais de Educação Integral Rural;
9 escolas de Ensino Médio;
18 escolas o Ensino Fundamental e Médio;
22 escolas de Ensino Fundamental;
Neste quantitativo, destacamos as seguintes ofertas:
Escolas localizadas em áreas de Assentamentos e Acampamentos da Reforma Agrária;
Centros Estaduais de Educação Integral Rural - CEIERs
Escolas organizadas por meio da Pedagogia da Alternância - CEFFAS
Escolas organizadas por meio da multisseriação/multidades
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O Curso de Licenciatura em Educação do Campo é resultado do processo de construção
promovido historicamente pelo movimento de Educação do Campo e de articulação com os
sujeitos do campo, que desde o I ENERA - Encontro Nacional dos(as) Educadores(as) da
Reforma Agrária, realizado em 1997 em Luziânia/Goiás, passando pelas Conferências Nacionais
e legitimado pelos pareceres, resoluções e decretos, colocam a Educação do Campo na área do
Direito.
Portanto, é resultado da conquista dos movimentos sociais do campo em prol de uma formação
universitária de educadores que dialogue com a realidade vivida. A conquista deste espaço de
formação dentro da universidade vem do debate acerca do cerceamento histórico dos povos e
comunidades do campo em relação ao acesso a políticas públicas qualitativas na Educação.
O Curso de Graduação – Licenciatura em Educação do Campo no âmbito da UFES é uma ação
estratégica que possibilita aproximar as instituições de pesquisa, ensino e extensão –
especialmente as universidades públicas – das redes de ensino existentes. Constitui uma
experiência ímpar para assegurar a especificidade da formação na diversidade sociocultural e o
direito universal dos povos do campo à educação pública, de qualidade, socialmente
referenciada. Como instituição autárquica pertencente ao Ministério da Educação, a
Universidade Federal do Espírito Santo atua e está fundamentada nas áreas estratégicas de
ensino, pesquisa e extensão, complementando-as com atividades nas áreas de assistência e de
gestão, conforme os princípios filosóficos e teórico-metodológicos que orientam as práticas
pedagógicas do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFES (2015). Essas áreas são
trabalhadas de forma integrada e sua indissociabilidade constitui a base da busca por uma
atuação de excelência nos diversos campos do conhecimento. O compromisso social continua
sendo o grande foco, que está sempre presente perpassando todas as iniciativas da UFES,
gerando benefícios para a sociedade capixaba e para os segmentos com as quais interage,
tanto em termos territoriais quanto institucionais.
O curso se justifica pela ausência de espaços de formação específicos para a docência
multidisciplinar, em sintonia com as necessidades de organização curricular por áreas do
conhecimento nas escolas do campo; pela necessidade de se construir alternativas de
organização do trabalho escolar e pedagógico que permitam a expansão da educação básica
no e do campo, com a qualidade exigida pela dinâmica social em que seus sujeitos se inserem;
e pelas exigências de um desenvolvimento sociocultural e ambiental sustentável para o campo,
convergindo com as demandas de toda a sociedade.
Este projeto é fruto de uma construção coletiva e responde aos anseios dos movimentos do
campo, constituindo um resgate histórico da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) na
Região Norte do Estado. Desse modo, ele visa implementar, na UFES, a oferta regular do curso
de Licenciatura em Educação do Campo com a finalidade de formar educadores habilitados a
fazer a gestão de processos educativos nas escolas do campo e a desenvolver estratégias
pedagógicas que visem à formação de sujeitos humanos autônomos, críticos e criativos,
capazes de produzir soluções para questões inerentes à sua realidade (MEC, 2006). Nesse
sentido, pretende contribuir com a diversidade de ações pedagógicas para a concretização da
educação do campo como direito humano e como ferramenta de desenvolvimento social.
Os marcos legais e conceituais que subsidiaram a sua formulação do Curso de Licenciatura em
Educação do Campo são:
RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 1, de 3 de abril de 2002, que institui as Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica nas Escolas do Campo;
RESOLUÇÃO nº 2, de 28 de abril de 2008, que estabelece diretrizes complementares, normas e
princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do
Campo;
DECRETO nº 7352, de 4 de novembro de 2010, que dispõe sobre a Política de Educação do
Campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA;
RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena, conforme disposto no seu art. 25.
RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, que define Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica;
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RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que institui a duração e a carga horária dos
cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica
em nível superior;
PARECER CNE/CEB nº 1/2006, que trata dos dias letivos para a aplicação da Pedagogia de
Alternância nos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs);
DECRETO nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no
10.098, de 19 de dezembro de 2000;
RESOLUÇÃO nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos;
RESOLUÇÃO nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Ambiental;
PORTARIA MEC n° 86, de 1° de fevereiro de 2013, que institui o Programa Nacional em
Educação do Campo, PRONACAMPO, e define as suas diretrizes gerais.
O compromisso com a educação dos povos do campo também orienta a realização de inúmeros
projetos e programas de extensão desenvolvidos em parceria com os movimentos sociais e
sindicais do campo, a exemplo dos projetos de assessoria às Escolas Famílias Agrícolas e o
Programa Nacional de Educação em Áreas de Reforma Agrária (PRONERA), entre outros. Em
grande parte, são projetos e programas que, realizados no âmbito da educação do campo, têm
buscado fortalecer a construção da agroecologia em nossa sociedade, por oferecer as bases e
os princípios de uma educação contextualizada e orientada para o (des)envolvimento rural
sustentável.
O Movimento da Educação do Campo tem como uma de suas lutas principais a construção de
políticas públicas que garantam o direito da população do campo a uma escola e a uma
educação do campo (CALDART, 2004). A concepção de uma educação a partir do campo e no
campo foi formulada em um contexto de problematização de conceitos e ideias até então
arraigados na sociedade Brasileira, como tem sido o de educação rural. Essa concepção, em
substituição à Educação Rural, entende campo e cidade como duas partes de uma única
sociedade, que dependem uma da outra e não podem ser tratadas de forma desigual.
Propor uma educação inclusiva é, antes de qualquer coisa, compreender as especificidades dos
sujeitos que, mesmo em condições desiguais, fornecem elementos culturalmente ricos, de
suma relevância para a prática pedagógica. Nesses parâmetros, incluir as minorias em
desvantagem de direitos pressupõe a compreensão de suas especificidades como
componentes de uma totalidade na qual elas estejam inseridas.
Nesse sentido, o processo educativo deve ser realizado por profissionais com essa convicção e
entendimento e, para tanto, uma sólida formação multidisciplinar é requerida. Atualmente,
poucos são os profissionais que vivem junto às comunidades rurais e têm a cultura e os
saberes da diversidade de formas de vida no campo, ou seja, a maioria dos educadores não
tem vínculo com a cultura do campo. Além disso, há um déficit de formação de boa parte
destes educadores. Considerando essa demanda histórica, os movimentos sociais defendem
que os programas de formação inicial de professores deem prioridade aos jovens e adultos que
vivem nas comunidades do campo e aos professores em exercício nas escolas do campo que
não possuem o Ensino Superior (ARROYO, 2007).
Diante desse escopo de atuação, os docentes do curso de Licenciatura em Educação do Campo
CEUNES/UFES coordenam e participam de diversos laboratórios e grupos de pesquisa e
extensão, promovem eventos e seminários abarcando diversas áreas do conhecimento, a partir
dos quais procuram envolver os discentes em interface com os componentes curriculares do
curso e comunidades, sobre os quais serão explicitados posteriormente, buscando, assim,
promover não só a pesquisa, mas também a aproximação entre sociedade e universidade.
No que se refere à institucionalização da Licenciatura em Educação do Campo no CEUNES/UFES
(2014, 2015 e 2016), foram ofertadas 120 (cento e vinte) vagas anuais em duas habilitações:
60 (sessenta) vagas para Ciências Humanas e Sociais e 60 (sessenta) vagas para Ciências da
Natureza, totalizando 360 vagas em três anos.
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Nos anos subsequentes, a partir de 2017, serão ofertadas 80 vagas no curso de Licenciatura
em Educação do Campo (40 vagas em cada uma das duas habilitações), estando os alunos
habilitados a lecionar as disciplinas relativas às respectivas áreas nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio.
A seleção dos estudantes adota critérios e instrumentos que atendam ao caráter de ação
afirmativa desta proposição, com prioridade a ser dada aos professores em exercício nas
escolas do campo das redes estadual e municipal, assim como nas escolas de caráter
comunitário, Escola da Família Agrícola (EFA), Casas Familiares Rurais (CFR), Escolas
Comunitárias Rurais (ECOR), Escolas de Assentamentos (EA), Casas das Famílias Rurais (CDFR),
Centro de Desenvolvimento do Jovem Rural (CDEJOR), entre outras.
Este projeto visa a atender prioritariamente a crescente e forte demanda social das regiões
Norte do Espírito Santo, Sul da Bahia e Leste de Minas Gerais, sem excluir, entretanto, as
demandas de outras regiões do país. Tal projeto possui grande relevância para região, pois
possibilita o acesso ao ensino público superior a uma população que se situa distante da região
metropolitana do Espírito Santo. O projeto se potencializa ao atender a comunidades do interior
por meio da Pedagogia da Alternância, atendendo as especificidades dos sujeitos participantes
e do contexto socioeconômico e ambiental no qual se inserem. Portanto, o projeto prevê a
transversalidade de questões fundamentais como a educação ambiental, os direitos humanos,
as relações étnicorraciais, e as culturas afro-brasileira, africana e indígena em diversas
disciplinas curriculares, como também ao longo de todo o projeto e processo pedagógico, tanto
no Tempo Universidade como no Tempo Comunidade.

Objetivos Gerais do Curso
O curso tenciona formar e habilitar educadores professores para atuar nas séries finais do
Ensino Fundamental e Ensino Médio, na Educação do Campo, aptos a fazer a gestão de
processos educativos nos diferentes espaços escolares e a desenvolver estratégias
pedagógicas que visem à formação de sujeitos autônomos e criativos, capazes de produzir
soluções para questões inerentes à sua realidade, vinculadas à construção de um projeto de
desenvolvimento sustentável do campo e do país, com base na sustentabilidade
socioeconômica, ambiental, cultural e ética, além de educadores que atuem em processos de
escolarização básica de jovens e adultos em comunidades camponesas; pessoas que
atualmente coordenam ou fazem o acompanhamento político-pedagógico dos cursos formais;
pessoas que atuam em diferentes setores e movimentos sociais do campo; e egressos dos
cursos de Ensino Médio da Educação do Campo.

Objetivos Específicos
Objetiva-se que, ao longo da formação profissional acadêmica, o egresso esteja preparado para
lidar com as questões socioambientais dentro e fora da sala de aula. Por meio desse projeto,
buscam-se alternativas na organização curricular e do trabalho docente que viabilize a
alteração significativa nas práticas, no que se refere à oferta de ensino nos anos finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, em resposta às orientações básicas da indução
proposta pelo Parecer CEB/CNE n. 1/2006, de 1º de fevereiro de 2006, quais sejam:
Organizar os componentes curriculares na área de conhecimento Ciências Humanas e Sociais.
Desse modo, os estudantes-educadores podem vivenciar na prática de sua formação a lógica
do trabalho pedagógico para o qual estão sendo preparados;
Organizar metodologicamente o currículo por alternância entre Tempo/Espaço Escola-Curso e
Tempo/Espaço Comunidade-Escola do Campo, de modo a permitir a necessária dialética entre
educação e experiência, oferecendo preparação específica para o trabalho pedagógico com as
famílias e/ou grupos sociais de origem dos estudantes, para liderança de equipes e para a
implementação (técnica e organizativa) de projetos de desenvolvimento comunitário
sustentável;
Contribuir, por meio da formação de professores/educadores do campo, para o fortalecimento
das comunidades em que vivem e trabalham nas áreas rurais;
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Problematizar e subsidiar, por meio dos componentes curriculares que abarquem a realidade
do campo e suas contradições, a construção de conhecimentos críticos em relação ao uso dos
bens da natureza e às relações sociais em geral;
Desenvolver e aprimorar, por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, estratégias e
metodologias que contemplem as realidades das populações do campo e permitam a aplicação
dos resultados de investigações ao interesse da área educacional e específica;
Formar e habilitar professores orientados por uma visão transdisciplinar e integradora de
experiências populares e conhecimentos acadêmicos;
Promover a formação de professores que possam se apropriar das diferentes experiências
educativas dos movimentos e organizações sociais do campo;
Construir um projeto de formação de professores que sirva como referência prática para
políticas e pedagogias de Educação do Campo, envolvendo a participação de formadores,
movimentos sociais, parceiros e educandos.

Metodologia
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CEUNES/UFES prevê etapas presenciais
(Tempo Universidade – TU) e não presenciais (Tempo comunidade – TC) organizadas em regime
de alternância. Essa dinâmica propõe o diálogo horizontal, pois o que se constrói no Tempo
Universidade deve ser compartilhado com a família e comunidade; e o que se pratica no Tempo
Comunidade deve ser dialogado com os educadores e demais educandos na universidade.
Explicitando melhor, o TU é aquele em que o educando vivencia a universidade, participando
das aulas ministradas pelos educadores; de seminários, simpósios, colóquios, grupos de
estudos; das consultas às bibliotecas; exercícios em laboratórios; do movimento estudantil; das
atividades culturais e esportivas, da mística, da auto-organização, dentre outras. Todos estes
espaços são formativos, seja no sentido do acesso aos conteúdos científicos e culturais, seja
quanto à socialização com outros sujeitos e à organização política. O TU organiza-se a partir
dos Eixos de Formação Básica/Geral (Compreende os períodos I e II) e de Formação Específica
(Compreende os períodos III, IV, V, VI, VII e VIII). As aulas ocorrem no período de uma semana
por mês. Além das aulas, são promovidas atividades culturais, seminários, encontros com
representantes dos movimentos sociais, estudos de campo, etc.
Por sua vez, o TC é também o momento de contextualização e/ou integração dos conteúdos
abordados durante o Tempo Universidade, da elaboração das produções acadêmicas e
atividades previstas nas Práticas de Ensino e nos Estágios Supervisionados. Além destas
atividades previstas para cada educando, no Tempo Comunidade também serão realizados
Trabalhos de Campo e Aulas de Campo. Os Trabalhos de Campo são atividades
interdisciplinares que visam proporcionar experiências de vivência dos educandos junto a
diferentes realidades do campo, em diálogo com o Eixo Temático definido pelo Núcleo Docente
Estruturante do Curso - NDE. As Aulas de Campo são atividades que podem ser
interdisciplinares ou não, e visam trabalhar determinados conteúdos das disciplinas do curso.
Para organizar a relação da universidade com o Tempo Comunidade, há uma coordenação
assumida anualmente por dois docentes. O Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão –
PIEPE também terá uma coordenação específica, assim como a Organicidade dos educandos.
As duas coordenações devem trabalhar de forma integrada e construir, com os demais
docentes, propostas de Tempo Comunidade para todos os períodos. Da mesma maneira, as
duas coordenações deverão construir seu trabalho articulado com os núcleos dos estudantes e
os movimentos sociais representativos no curso. Cada etapa do TU é precedida de reunião
conjunta entre esses segmentos, a fim de apresentar propostas e planejar as atividades do
período relacionadas ao Tempo Comunidade.
Os instrumentos de Alternância garantem a integração das disciplinas entre si, a articulação
com os respectivos eixos fará com que a instrumentalização interrogue e intervenha na
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realidade, inclusive com projetos de pesquisa e extensão. E, se, a rigor, todas as disciplinas
possuem o que aqui chamamos de TU e TC, portanto, tempo e espaço essencialmente voltados
para a prática, contamos, ainda, com as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado e
Trabalho de Conclusão de Curso TCC I e II.
Objetivando qualificar o Tempo Universidade e proporcionar vivências que contribuam de
maneira diversificada ao processo de formação dos educandos, a distribuição dos tempos se
dá: 60% da carga horária das disciplinas durante o Tempo Universidade e 40% da carga horária
das disciplinas durante o Tempo Comunidade.
Nesse contexto, o professor/educador do campo deve ter como base uma formação que o
instrumentalize com metodologias de pesquisa e intervenção no meio social, aliada a uma
formação pedagógica, que lhe munirá com as teorias de ensino-aprendizagem que serão
aplicadas de acordo com a realidade do campo.
A interdisciplinaridade e multidisciplinaridade estão inseridas na proposta de organização
curricular em áreas de conhecimento, na contextualização da identidade, da diversidade e da
autonomia preconizados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999). O exercício da
interdisciplinaridade apresenta dificuldades, pois exige uma abordagem pragmática em que a
ação passa a ser o ponto de convergência entre o fazer e o pensar interdisciplinar. Não se
trata, portanto, de eliminar as fronteiras disciplinares, mas de favorecer diálogos que
promovam a integração metodológica das disciplinas na construção de práticas e saberes. Do
ponto de vista da formação do docente, a interdisciplinaridade deve proporcionar ao futuro
professor/educador as ferramentas para transitar entre fronteiras, dialogar com as várias
disciplinas a partir de seu saber específico e contribuir para a construção de um conhecimento
que inclua a diversidade e a coletividade. A transdisciplinaridade implica o reconhecimento
expresso da necessidade e até da obrigação de se comunicar com a coletividade e obter sua
participação; implica formas de se tratar os problemas críticos com que se defrontam os
indivíduos e as sociedades; implica ser mediadora de mudanças.
Ao organizar os componentes curriculares em diversas áreas de conhecimento, este projeta
adota estratégias inter, multi e transdisciplinares, visando promover uma ruptura com o
isolamento disciplinar e a construção de uma leitura complexa da realidade do campo. Da
mesma forma, a transversalidade de temas que fazem parte do cotidiano do campo e da
sociedade em geral, como geradores de conflitos cognitivos capazes de estimular processos de
ensino-aprendizagens que corroborem com os objetivos deste projeto, é um elemento central e
também imerge ao longo de todo o currículo e seus componentes curriculares. Assim, abordase a questão ambiental e a educação ambiental crítica como um dos temas condutores da
Educação do Campo, que está presente nas ementas e bibliografias de diversas disciplinas.
Ações de acessibilidade metodológica e atitudinal (remoção de barreias pedagógicas) também
fazem parte da preocupação do Curso. Tais ações são destacadas pela Comissão Permanente
de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais, instituída pela Portaria Nº 32, 13 de agosto de
2014 (UFES).
A construção do conhecimento pelos educandos se dará pela articulação entre seus saberes e
práticas oriundos da vida no campo com os saberes científicos trabalhados na universidade. As
produções acadêmicas e os instrumentos mediadores serão construídos semestralmente em
três dimensões:
1. Realização das atividades propostas pelas disciplinas ao longo de cada período;
2. Realização das atividades relacionadas às Práticas Integradoras: Projeto Integrado de
Ensino, Pesquisa e Extensão no Campo (PIEPE); Estágio Supervisionado; Seminários
integradores;
3. Seminário Integrador do Tempo Comunidade: como sistematização do Tempo Comunidade,
ao final de cada período, no TU, será realizado o Seminário Integrador do Tempo Comunidade.
A partir da realização deste seminário será feito o registro das práticas e reflexões cotidianas
dos educandos no Tempo Comunidade, em diálogo com os conteúdos das disciplinas cursadas
no período e demais conhecimentos construídos durante o Tempo Universidade. Fazem parte
deste acompanhamento sistemático visitas in loco nas comunidades, orientação por meio das
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TICs e os instrumentos mediadores tais como o cumprimento do cronograma, os momentos
coletivos e Seminários Integradores. Por último, frisamos que os tempos-espaços universidade
e os tempos-espaços comunidade são vivências de um mesmo processo formativo, pois, estar
na universidade é viver elementos da sua comunidade de origem e, estar na comunidade é
viver temas, ideias, teorias provindas da universidade, construindo a relação teoria-prática de
forma permanente, enquanto práxis pedagógica.
Formas de Avaliação do processo ensino-aprendizagem
O processo de avaliação do ensino-aprendizagem dos discentes é regulamentado pelo
Regimento Geral da UFES, nos artigos 105 a 119. Concretamente, para efeito de avaliação,
será exigido um mínimo de 2 (dois) trabalhos escolares por período letivo em cada disciplina.
Consideram-se trabalhos escolares os “testes, relatórios de trabalhos realizados, provas
escritas ou orais, projetos e suas defesas, monografias, estágios supervisionados e outros
trabalhos práticos a critérios dos Departamentos, de acordo com a natureza das disciplinas”
(Art. 108).
A avaliação da aprendizagem da Licenciatura em Educação do Campo incidirá sobre o
aproveitamento dos educandos nos dois tempos formativos constituidores do curso: o Tempo
Universidade e o Tempo Comunidade. No Tempo Universidade, a verificação da aprendizagem
é feita por disciplina, no período letivo correspondente à apuração da frequência às aulas, bem
como por intermédio da realização do Seminário Integrador baseado nos Eixos Temáticos em
que os educandos ao final do semestre apresentam um trabalho oralmente e por escrito,
articulando os conhecimentos das diferentes disciplinas em articulação com a compreensão da
sua realidade local e comunitária.
As avaliações desenvolvidas pelas disciplinas seguem o princípio da avaliação como momento
privilegiado de reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, busca-se
ressaltar o sentido progressivo/cumulativo, formativo e diagnóstico da avaliação, superando-se
o seu uso para fins de classificação e punição. A avaliação poderá se processar por
mecanismos de auto e heteroavaliação, podendo incidir sobre produções escritas,
apresentações orais, participação em sala de aula, seminários, elaboração de projetos,
trabalhos em grupo etc.
As produções individuais e/ou coletivas dos estudantes recebem retorno qualitativo, conceitual
ou quantitativo por parte dos educadores, sem prejuízo para a combinação de devolutivas
qualitativas e quantitativas ao mesmo tempo. Esse procedimento permite que no processo de
ensino-aprendizagem possam ser recuperados conceitos, temáticas, assuntos que necessitam
maior esclarecimento e/ou aprofundamento, garantindo o avanço e crescimento dos
estudantes em cada disciplina e em cada etapa do curso, melhorando significativamente o
processo ensino-aprendizagem.
No Tempo Comunidade, o acompanhamento e avaliação das atividades realizadas pelos
educandos se darão: por meio do Diário Reflexivo, instrumento de registro das práticas e
reflexões cotidianas dos educandos no Tempo Comunidade, em diálogo com os conteúdos
trabalhados pelas disciplinas; por meio de atividades orientadas pelos educadores; e por meio
de visitas dos educadores às comunidades dos educandos, dentre outras atividades
estabelecidas em cada período letivo.
Conforme o Parecer nº 1 de 2006 (CNE, 2006) os cursos em Alternância têm como princípio o
desenvolvimento sócio-econômico do meio rural, estabelecendo relação expressiva entre as
três agências educativas – família, comunidade e escola/universidade. Por isso, a avaliação da
aprendizagem busca aferir o aproveitamento dos estudantes também nos momentos em que
desenvolvem atividades junto às suas comunidades.
Cabe ressaltar que contaremos com uma avaliação formativa e processual. Busca-se uma
formação não fragmentada, dentro da perspectiva construtivista. Assim, a avaliação das
disciplinas não está centrada na figura do professor e no conteúdo da disciplina, mas priorizará
as perspectivas inter, multi e transdisciplinar, inicialmente estimuladas pelos Eixos Temáticos,
mas que, mediadas pela Pedagogia da Alternância, incorporem questões colocadas pela
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realidade do educando. Desse modo, propõem-se como instrumentos de avaliação os
portfólios, os relatórios orientados, bem como produtos interdisciplinares a cada semestre
como, por exemplo, materiais didáticos para a Educação do Campo, projetos agroecológicos
para a agricultura camponesa, e planos de intervenção local – produtos que dialogam com a
perspectiva da integração entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, conforme preconiza o Plano
de Desenvolvimento Institucional da UFES.
No final de cada período letivo haverá, em cada disciplina, uma verificação final abrangendo
todo o programa lecionado. Estão dispensados da verificação final os estudantes que obtiverem
média igual ou superior a 7 (sete) em cada disciplina. As notas atribuídas na avaliação dos
trabalhos escolares e na verificação final serão expressas em valores numéricos, variando de
zero a dez. Será considerado aprovado, podendo obter os créditos oferecidos pela disciplina no
período letivo, o aluno que, satisfeitas as exigências da frequência (de 75% ou mais das
atividades escolares), obtiver crédito-nota igual ou superior a 5 (cinco). Será considerado
inabilitado o aluno que obtiver crédito-nota inferior a 5 (cinco) nas disciplinas dos cursos de
graduação, e/ou comparecer a menos de 75% das atividades escolares. Ao término de cada
período letivo, será atribuído ao aluno, em cada disciplina, um determinado número de pontos
igual ao produto do crédito-nota pelo número de créditos oferecidos pela disciplina no período
letivo.
Um processo avaliativo e formativo como o aqui proposto, está em consonância com os
requisitos acadêmicos da formação dos estudantes, bem como adequados à metodologia de
funcionamento do curso tendo em vista a qualidade do processo ensino-aprendizagem e a
posterior atuação dos egressos nos espaços educativos e formativos em escolas e
comunidades do campo.
Mediações e/ou Dimensões Didático-Pedagógicas da Formação de Educadores nos EspaçosTempos Universidade do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – CEUNES/UFES
Os cursos que adotam aspectos da Pedagogia da Alternância nos quais se desenvolve a práxis
que intercala e alterna de forma dinâmica e articulada os espaços-tempos Universidade e
Comunidade, permitem trabalhar diferentes dimensões da formação de educadores enquanto
sujeitos sociopolíticos e educativos. Portanto, essa metodologia de alternância refere-se a um
jeito específico de pensar-organizar-desenvolver os processos educativos do curso, influindo
tanto na forma de ser do curso da/na universidade, como na forma de agir/refletir dos
educandos nas suas comunidades.
Pensamos ser relevante organizar um jeito, uma forma de ser/estar na Universidade, que vai
desde a participação nas aulas até a forma organizativa da turma enquanto um coletivo
pedagógico. Dessa maneira, buscando pensar enquanto processo articulado em uma totalidade
formativa, o Tempo Universidade transforma-se em um “grande contexto” de formação e
dentro
dele
podemos
elencar
outros
“contextos”
que
potencializa
distintas
dimensões/mediações
da
formação:
a) O “contexto do estudo das disciplinas curriculares”
b) O “contexto da organicidade, da convivência"
c) O “contexto da produção e vivência da mística”
d) O “contexto das atividades culturais”
e) O “contexto dos alojamentos”

Perfil do Egresso
O curso irá conferir aos formandos o diploma na modalidade Licenciatura em Educação do
Campo, com habilitação em Ciências Humanas e Sociais.
O licenciado com habilitação em Ciências Humanas e Sociais poderá atuar como professor de
História, Geografia, Filosofia e Sociologia, nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino
Médio. Além da regência de classe também atuarão em atividades de elaboração de materiais
pedagógicos e de projetos de ensino de modo integrado, assim como a preparação, o
acompanhamento e a avaliação de atividades extraclasse, entre outras.
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Em acordo com as “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo”
(Resolução CNE/MEC, de 3 de abril de 2002), o licenciado em Educação do Campo deverá ser
capaz de perceber, reforçar e construir a identidade da escola do campo, percebendo a
diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos,
ambientais, de gênero, geração e etnia. Ademais, deverá ser capaz de incentivar e realizar
estudos direcionados para o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social,
economicamente justo e ecologicamente sustentável, em um paradigma que tenha como
referências a justiça social, a solidariedade e o diálogo entre todos.
Pretende-se que os professores sejam capazes de compreender a especificidade e a
diversidade da população do campo em seus aspectos social, ambiental, cultural, político,
econômico, de gênero, geração e classe assim como contribuir com seu processo de
sistematização, articulação e potencialização de saberes, a partir do diálogo com o saber
acadêmico, para assim transformar a realidade concreta que exclui e oprime estes sujeitos do
campo.
A proposta de habilitação em Ciências Humanas e Sociais tem por finalidade cumprir as
necessidades apontadas pelo Parecer 9/2001 (CNE/CP), do Conselho Nacional de Educação, que
fundamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, visando superar a formação fragmentada para professores da educação básica a partir
de uma concepção disciplinar. A concepção agroecológica tem sido adotada nas diversas
atividades desenvolvidas em pesquisa, ensino e em extensão na UFES, e pressupõe a
integração das diferentes disciplinas na interpretação da realidade da população do campo,
com o objetivo claro de alterar a forma de produzir e de se relacionar com a natureza,
entendendo o metabolismo homem/natureza como um processo central de consideração para
intervir e viver nos territórios camponeses.
Busca, assim, afirmar uma concepção em que a formação em Ciências Humanas e Sociais
pressupõe uma atuação multidisciplinar e em profundidade do professor, orientada pelas
necessidades e demandas concretas dos educandos e de suas realidades socioeducativas, em
coerência com as “Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo” –
Resolução CNE/CEB, de 3 de abril de 2002, Art. 2º, parágrafo único.
Assim, partindo do que foi exposto, pretende-se, com a presente proposta do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo no CEUNES/UFES, formar e habilitar professores que
estejam aptos para:
1.Atuar como professores das séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio em
escolas do campo;
2.Atuar na gestão de processos educativos escolares ou não, e desenvolver estratégias
pedagógicas voltadas para a formação de sujeitos críticos, autônomos, participativos e
criativos;
3.Construir e implementar projetos político-pedagógicos, preferencialmente na lógica da
Pedagogia da Alternância, consonantes com a especificidade e a diversidade do campo em
seus aspectos social, ambiental, cultural, político, econômico, de gênero, geração, classe e
etnia;
4.Integrar as Ciências da Natureza e as Ciências Humanas e Sociais por meio de uma
concepção agroecológica, orientada por uma visão transdisciplinar e integradora de
experiências populares e dos conhecimentos acadêmicos;
5.Tratar a formação do Educador para outros espaços políticos e sócio culturais.
Na construção de processos educativos nas comunidades, o egresso estará apto para o
trabalho formativo e organizativo com as famílias e/ou grupos sociais de origem dos
estudantes, para liderança de equipes e para a implementação de iniciativas e/ou projetos de
desenvolvimento comunitário sustentável que incluam a participação da escola.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Concepção da Organização Curricular
Ao considerarmos que o conhecimento, antes de tudo, resulta da relação do homem com a
natureza, marcada por relações sociais em condições históricas específicas, assumimos que
uma determinada concepção curricular reflete uma leitura de organização da sociedade, das
condições materiais objetivas, dos limites e das possibilidades legais e, sobretudo, da validade
científica e da pertinência social dos saberes investidos. Nessa perspectiva, discute-se a não
linearidade do conhecimento, aponta para a urgência de valorizarmos a diversidade, bem como
suas formas de construção de conhecimento na contemporaneidade. Para que a Universidade
esteja em consonância com esses saberes das diversidades e esteja comprometida com a
formação de cidadãos críticos, deve, pois, formá-los na lógica da não linearidade.
Dessa forma, esse Projeto Político Pedagógico interroga um olhar epistemológico que, além de
não estabelecer fronteiras rígidas entre as áreas das Ciências da Natureza e Ciências Humanas
e Sociais, coloca o saber popular em diálogo com o saber científico. Portanto, essa perspectiva
dilui possíveis antagonismos existentes nesses saberes e os coloca em regime de colaboração
como partes complementares, constituintes do saber do educador. Além disso, essa proposta
traz uma concepção societária, além de uma concepção pedagógica.
Tais concepções pautam-se no reconhecimento e na valorização da diversidade linguística,
epistêmica, étnica e cultural de nosso país. Traz para o currículo a compreensão da
territorialidade que compõe espaços e tempos pluriepistêmicos e multiculturais. Preocupa-se
em reestabelecer um elo entre os saberes que foram negligenciados e apagados; saberes que
se encontram para além do universo do verdadeiro e do falso. Assim, a Educação do Campo e a
Universidade se entrelaçam por um fio que destaca a importância de resgatarmos experiências
desperdiçadas, tornadas invisíveis assim como seus autores; rompem com o esquema
tradicional e eurocentrado de construção de conhecimento. A universidade e seus docentes se
dispõem a aprender e ensinar numa interação pautada na epistemodiversidade. Essa forma de
tratamento com o currículo destaca a diversidade étnico-racial, a diversidade de gênero, os
direitos humanos e o respeito à sociedade planetária.
A perspectiva de formação se desenvolverá pautada por um olhar holístico, isto é, o processo
de formação busca desenvolver a capacidade de reflexão dos sujeitos envolvidos de modo que
eles possam ver a sua localidade, estabelecendo relações entre o local e o global.
A fim de que se efetive um processo de formação pautado pelos pressupostos apresentados,
propõe-se uma metodologia de desenvolvimento do curso que se constitua essencialmente
pela integração e pelo diálogo entre as várias áreas de formação, para que o sujeito em
formação capte a inter-relação entre as várias áreas de conhecimento e os vários saberes,
valorizando-os e relacionando-os aos conhecimentos científicos e culturalmente produzidos
pela humanidade em sua história.
Para materializar e operacionalizar a unidade dialética do Tempo Escola com o Tempo
Comunidade, a Pedagogia da Alternância se fortalece na abordagem multi, inter e
transdisciplinar. Para dar conta dessa concepção propomos que os educandos desenvolvam os
seguintes saberes:
a) Social - envolve, portanto, a sociedade, grupos e classes sociais, movimentos sociais
manifestações artísticas e culturais e outros. Podendo ser materializado em linguagens
diversas, em eventos, intervenções sociais, instalações pedagógicas e produtos acadêmicos,
tais como resenha, artigos, peças teatrais, dentre outros;
b) Político - envolve a sociedade política e a sociedade civil, o Estado, as políticas públicas, as
ações instituintes e as diversas formas de intervenção popular, dentre outros. Podendo ser
materializado em linguagens diversas, em eventos, instalações pedagógicas/artísticas,
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intervenções políticas, petições, manifestos e produtos acadêmicos;
c) Ambiental - envolve os dilemas ambientais nos quais os educandos e a sociedade em geral
estão inseridos. As contradições do modelo de produção hegemônico e do uso e exploração dos
bens da natureza, assim como seus impactos sobre a vida do campo e da cidade. Pode ser
materializado através de debates, seminários e outros eventos com este foco. Também
produtos acadêmicos (tais como resenha, artigos, peças teatrais, dentre outros) e projetos de
pesquisa, ensino e extensão construídos ou a serem construídos diante deste diálogo com o
contexto local/global, estudantes, professores, organizações e a própria politica institucional da
UFES;
d) Metodológico - diz respeito às diversas possibilidades de interpretação e intervenção da/na
realidade. Pode se inscrever no espaço escolar, bem como nos demais espaços de vida no
campo. Podendo ser materializado em linguagens diversas, em eventos, instalações
pedagógicas, materiais didáticos, intervenções educativas e produtos acadêmicos;
e) Científico/Tecnológico - pode ser tanto um artefato produtivo, pedagógico, experimental,
quanto uma determinada sistematização teórica;
f) Estágio supervisionado: a partir do 5º período, o educando será estimulado a pensar na sua
atuação como professor, diante da realidade onde será inserido. O estágio busca a inserção no
mundo do trabalho. Nesse sentido, torna-se fundamental que os educandos utilizem os
Instrumentos da Alternância, de modo a potencializar a construção de um novo modelo de
educação, campo e sociedade;
g) TCC: A partir do 7º período, o educando terá a oportunidade de articular os acúmulos dos
produtos pedagógicos e do Projeto Profissional com uma das modalidades do Trabalho de
Conclusão de Curso/TCC.
Com o objetivo de garantir um processo de formação amplo, o curso se articula em três eixos
estruturantes para as quais adotaram-se as denominações:
> Eixo de Formação Básica
> Eixo de Formação Específica;
> Eixo de Atividades Integradoras.
O Eixo de Formação Básica tem por objetivo oferecer ao professor em formação as bases das
ciências pedagógicas aliadas a uma perspectiva humanista e crítica. Nesse sentido, as
disciplinas que compõem esse eixo são da área de ciências humanas e devem ser cursadas
pelos alunos das duas habilitações.
No Eixo de Formação Básica, busca-se fortalecer o vínculo da universidade com a Educação
Básica, garantindo, nesta etapa do currículo, disciplinas que tratam os saberes e práticas
tradicionais amalgamados aos saberes acadêmicos. Assim, as questões da territorialidade
quilombola e negrodescentedente que se destacam na região destacam a importância de
reconhecer e valorizar os saberes locais, distinguindo-os de valores eurocêntricos que ainda
aparecem nos currículos da Educação Básica e também no Ensino Superior.
Os direitos humanos e sustentabilidade ambiental compõem o currículo, fomentando, portanto,
a diversidade étnico-racial, expressa na região e no país, seja nas aulas teóricas, seja no
desenvolvimento de pesquisas que tratam questões de gênero, etnia, territorialidade.
Neste sentido, também verifica-se a preocupação do Curso em abordar conteúdos relacionados
às políticas de educação ambiental, nas disciplinas “Introdução à Questão Agrária”, “Educação
Ambiental”, “Introdução à Agroecologia”, “Sistemas de Produção Agroecológicos”; de educação
em direitos humanos, nas disciplinas “Movimentos Sociais e Educação”, “Psicologia da
Educação”, “Políticas públicas e Educação do Campo”, “Fundamentos da Filosofia”, “História do
Brasil”, “História da Luta pela Terra no Brasil e no ES”; de educação das relações étnico-raciais,
nas disciplinas “Diversidade e Inclusão na Educação do Campo”, “Educação para as Relações
Étnico-Raciais”, “Teorias do Currículo e Currículo da Educação do Campo”, “Políticas públicas e
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Educação do Campo”; e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, nas
disciplinas “Educação para as Relações Étnico-Raciais”, “Arte e Sociedade”, “Introdução aos
Estudos Históricos”, “História do Brasil”, “Comunidades Tradicionais: Saberes, Territorialidades
e Resistências”.
É possível identificar as temáticas da diversidade religiosa, mesmo que de forma transversal,
em disciplinas como: Educação para as Relações Etnicorraciais; Movimentos Sociais e
Educação; História da Educação Brasileira; PIEPE II e III; Introdução à Antropologia, dentre
outras. A temática dos adolescentes, seus direitos e medidas socioeducativas são
contempladas nas disciplinas: Política e Organização da Educação Básica, principalmente do
ponto de vista das políticas educacionais dentre elas o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA); Educação para as Relações Etnicorraciais; Políticas Públicas e Educação do Campo.
O Eixo de Formação Específica tem por objetivo oferecer a formação em uma área de
conhecimento específico relacionada à habilitação escolhida, ou seja, Ciências da Natureza e
Ciências Humanas e Sociais.
O Eixo das atividades Integradoras tem por objetivo a integração dos conteúdos aprendidos e a
sua contextualização na realidade escolar do campo por meio dos Estágios Supervisionados I,
II, III e IV, das Práticas de Ensino I a VI e das atividades teórico-práticas que incluem a pesquisa
e a extensão. Nestas disciplinas os temas geradores e transversais ao contexto do campo
devem ser focados como elementos fundamentais para através da problematização do
concreto vivido, aprofundar e construir conhecimentos e posicionamentos diante da sociedade
a partir da reflexão crítica. Neste sentido a questão ambiental tem papel central, assim como
questões de gênero, étnicas raciais, indígenas, geracionais, educação especial, entre outras
que abarcam o tema das diversidades.
A carga horária das Atividades Integradoras será organizada em 1040 horas realizadas em
Tempo Comunidade e Tempo Universidade, divididas em 300 horas de Práticas de Ensino em
Pesquisa e Extensão, 120 horas em Práticas de Ensino em Pedagogia da Alternância, 420 horas
de Estágio Supervisionado e 200 horas de atividades teórico-práticas.
Prática como Componente Curricular
O desenvolvimento da prática não ficará restrito ao estágio que, em consonância com a
legislação e com os princípios da Pedagogia da Alternância, deve atravessar toda a formação.
Nesse aspecto, os instrumentos de Alternância, Plano de Estudo, Caderno da Realidade e
Colocação em Comum/Círculos de Cultura garantem a integração das disciplinas entre si, a
articulação com os respectivos eixos fará com que a instrumentalização interrogue e
intervenha na realidade, inclusive com projetos de pesquisa e extensão. E, se, a rigor, todas as
disciplinas possuem o que aqui chamamos de Tempo Universidade e Tempo Comunidade,
portanto, tempo e espaço essencialmente voltados para a prática, contamos, ainda, com as
disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso TCC I e II, a
dimensão da prática atravessará as abordagens teóricas para formação do Licenciado em
Educação do Campo nas Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza.
Nesse sentido, essa proposta traz, também, uma concepção societária, além de uma
concepção pedagógica. Tomamos o currículo como uma via que, ao longo do seu percurso,
forma o professor em um processo de acesso aos domínios teóricos e metodológicos de cunho
acadêmico, apropriando também a experiência dos sujeitos educandos e as diversas formas de
apreensão da realidade, muitas delas construídas e mobilizadas pelos movimentos sociais.
Segundo Caldart (2000), as pedagogias que foram assumidas no processo de constituição da
Educação do Campo nasceram da luta cotidiana do Movimento e, segundo a mesma autora,
são elas: pedagogia da luta social, pedagogia da organização coletiva, pedagogia da terra,
pedagogia da cultura e pedagogia da história. A partir da análise dessas pedagogias, fica
explícita a sua relação com os processos históricos e as lutas nas quais se envolvem os
camponeses. Cada uma traz sua especificidade e contribuição, a partir das características dos
sujeitos sociais inseridos nos respectivos movimentos. Podemos dizer que aí está a riqueza das
pedagogias, que não divergem entre si, mas se complementam, pois seguem a mesma
concepção do materialismo histórico-dialético.
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A prática formativa como componente curricular se apoia na Pedagogia da Alternância, que
compreende a existência de processos educativos alternados, que se dão nos viveres e saberes
distribuídos entre tempo universidade e tempo comunidade. Nessa perspectiva, a alternância é
assumida como potencialização do processo educativo. No caso deste curso de formação em
que vigora o regime da alternância há uma intencionalidade na opção por este processo que
tem por base uma relação entre teoria e prática pedagógicas.
De acordo com a Resolução 2/CNE de 2015 e a Nota Técnica Conjunta Nº 3/2016 do MEC, são
previstas 400 horas destinadas à prática curricular, que devem ser pensadas na perspectiva
interdisciplinar, buscando uma prática que produza algo no âmbito do ensino e auxilie na
formação da identidade do professor como educador. Mesmo que no PPC deste curso estejam
previstas as disciplinas PIEPE como componente curricular destinado às práticas, elas não estão
isoladas neste processo, visto que o curso se desenvolve por área do conhecimento, na
perspectiva multidisciplinar e, por isso, a interdisciplinaridade é uma prática inerente à
constituição deste curso. Nesse sentido, os temas da realidade atual, explicitados nos
inventários da realidade, promovem a integração entre todas as disciplinas de forma que todas
se encontram envolvidas e articuladas à prática de ensino como componente curricular.
A prática de formação como componente curricular constitui-se em espaço de integração
teórico-prática do currículo e instrumento de (re)aproximação do aluno cursista à realidade
social, econômica e pedagógica do trabalho educativo que já se desenvolve nas escolas de
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino Médio. Tais atividades devem ser vivenciadas,
ao longo do curso, em espaço educativo escolar e não escolar, garantindo a inserção do alunoprofessor no contexto profissional. A Prática de Formação pode ser definida como uma prática
social específica de caráter histórico e cultural. Dessa forma, vai além da ação docente, das
atividades pedagógicas dentro da sala de aula, abrangendo os diferentes aspectos do projeto
pedagógico da escola e suas relações com a sociedade na perspectiva da práxis.
Desse modo, a forma de acompanhamento do desenvolvimento das práticas docentes é
realizada de forma que todos os professores se envolvam na orientação dos estudantes
durante o Tempo Comunidade e o Tempo Universidade. Nesse sentido, os professores
assumem a função de coordenação desse processo, em articulação permanente com todas as
disciplinas e a pesquisa de realidade desenvolvida pelos estudantes nas comunidades do
entorno da escola.
Para viabilizar essa proposta, a organização curricular integra aspectos teóricos e práticos,
previstos no Tempo Universidade e no Tempo Comunidade, podendo ser de cunho produtivo,
cultural, ambiental e social, tanto aquelas que já tradicionalmente ocorrem no campo, bem
como outras que mobilizam o interesse dos educandos. Em outras palavras, valemo-nos da
Pedagogia da Alternância, por meio da qual as possibilidades pedagógicas são enriquecidas
pela relação de alternância entre tempos e espaços pedagógico, escolar e da vida social
ampliada.
Atividades Complementares
Para fins de normatização das atividades de extensão, estas foram propostas e serão
desenvolvidas de acordo com a Resolução nº 46/2014, que dispõe sobre as normas que
regulamentam a extensão na Universidade Federal do Espírito Santo e de acordo com a
Instrução Normativa Proex/Ufes n. 02/2018, que dispõe as diretrizes gerais sobre a Execução
de Ações de Extensão âmbito da UFES.
Flexibilização Curricular para as Atividades Complementares
Atividades de extensão também estão contempladas na organização curricular proposta do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES/UFES, por meio das disciplinas:
Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPE) I, II, III, IV e V, Projeto de Ensino em
Pedagogia da Alternância (PEPA) I, II, III e IV, e das Atividades Complementares. A soma das
cargas horárias de tais disciplinas e das atividades complementares, estabelecem, portanto, o
mínimo de 10% de sua carga horária total relacionada à extensão, em conformidade com a Lei
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13.005/2014 do Plano Nacional da Educação.
De acordo com as horas de atividades complementares requeridas para a integralização da
carga horária do estudante, podemos observar na sua distribuição exposta que há uma
flexibilidade importante, inclusive permitindo um conjunto de opções de eventos e ações para o
estudante, embora ele tenha que cumprir no mínimo 30 hs em cada dimensão: ensino,
pesquisa e extensão. Esse requisito é necessário uma vez que garante atividades
complementares no âmbito do ensino e da pesquisa, para além da extensão. Essa flexibilização
no cumprimento das atividades complementares está presente na diversidade de ações
previstas em cada uma das dimensões o que permite ao estudante o seu cumprimento durante
os 4 anos previstos para a integralização da carga horária. Além dessa diversidade de
atividades, evidenciam-se também as possibilidades da sua integralização tanto em eventos no
interior/âmbito da universidade, bem como em suas comunidades e sociedade de maneira
geral visando uma formação ampla e abrangente. Daí a importância de se destacar/enfatizar o
caráter formativo e aberto desse conjunto de atividades, para além dos conhecimentos e
habilidades desenvolvidos no conjunto das disciplinas (obrigatórias e optativas) estudadas
durante o curso. Ano nosso ver, fica explicito e claro que as 200 hs previstas como Atividades
Complementares permite ao estudante um leque amplo de possibilidades tanto no que tange
ao tipo de atividades previstas em cada dimensão: ensino, pesquisa e extensão, bem como em
relação ao tempo de sua integralização (durante todo o período do curso), tanto no âmbito da
Universidade como no espaço da Comunidade.

Quadro Resumo da Organização Curricular
Descrição

Previsto no PPC

Carga Horária Total
Carga Horária Obrigatória
Carga Horária Optativa
Carga Horária de Disciplinas de Caráter Pedagógico
Trabalho de Conclusão de Curso
Atividades Complementares
Estagio Supervisionado
Turno de Oferta
Tempo Mínimo de Integralização
Tempo Máximo de Integralização
Carga Horária Mínima de Matrícula Semestral
Carga Horária Máxima de Matrícula Semestral
Número de Novos Ingressantes no 1º Semestre
Número de Novos Ingressantes no 2º Semestre
Número de Vagas de Ingressantes por Ano
Prática como Componente Curricular

3440 horas
3200 horas
240 horas
900 horas
120 horas
200 horas
420 horas
Integral
4.0 anos
6.0 anos
180 horas
520 horas
40 alunos
0 alunos
40 alunos
420 horas

Disciplinas do Currículo
Observações:
T - Carga Horária Teórica Semestral
E - Carga Horária de Exercícios Semestral
L - Carga Horária de Laboratório Semestral
OB - Disciplina Obrigatória
OP - Disciplina Optativa
03 - Estágio Supervisionado

Período Departamento

EC - Estágio Curricular
Carga Horária Exigida: 420

Código

Nome da Disciplina

Cr C.H.S

Distribuição
T.E.L

EL - Disciplina Eletiva
Crédito Exigido:

Pré-Requisitos

Tipo
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5º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14282

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I

5

105

45-60-0

OB

6º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14291

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II

5

105

45-60-0

OB

7º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14295

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO III

5

105

45-60-0

OB

8º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14335

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO IV

5

105

45-60-0

OB

Disciplinas Obrigatórias

Período Departamento

Carga Horária Exigida: 2460

Código

Nome da Disciplina

Cr C.H.S

Distribuição
T.E.L

Crédito Exigido:

Pré-Requisitos

Tipo

1º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14253

INTRODUÇÃO À
SOCIOLOGIA

4

60

60-0-0

OB

1º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14255

LEITURA E PRODUÇÃO
DE TEXTOS I

3

60

45-15-0

OB

1º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14254

INTRODUÇÃO À
ECONOMIA POLÍTICA

4

60

60-0-0

OB

1º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14256

METODOLOGIA DE
PESQUISA

4

60

60-0-0

OB

1º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14257

DIVERSIDADE E
INCLUSÃO NA
EDUCAÇÃO DO
CAMPO

4

60

60-0-0

OB

1º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14258

PRÁTICAS DE ENSINO
EM PEDAGOGIA DA
ALTERNÂNCIA I

1

30

15-15-0

OB

1º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14259

HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO
BRASILEIRA

4

60

60-0-0

OB

1º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH11558

POLÍTICA E
ORGANIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

4

60

60-0-0

OB

2º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH11937

MOVIMENTOS SOCIAIS
E EDUCAÇÃO

4

60

60-0-0

OB

2º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH12277

FILOSOFIA DA
EDUCAÇÃO

4

60

60-0-0

OB

2º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14260

INTRODUÇÃO À
QUESTÃO AGRÁRIA

4

60

60-0-0

OB

2º

Departamento
de Educação e

ECH14261

LEITURA E PRODUÇÃO
DE TEXTOS II

3

60

45-15-0

OB
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Ciências
Humanas
2º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14262

EDUCAÇÃO PARA AS
RELAÇÕES
ÉTNICORRACIAIS

4

60

60-0-0

OB

2º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14263

PSICOLOGIA DA
EDUCAÇÃO

4

60

60-0-0

OB

2º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14264

PRÁTICAS DE ENSINO
EM PEDAGOGIA DA
ALTERNÂNCIA II

1

30

15-15-0

OB

2º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

PROJETO INT. DE
ENSINO, PESQUISA E
ECH14265
EXTENSÃO NO CAMPO
I

3

60

45-15-0

OB

3º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14274

INTRODUÇÃO À
LÍNGUA BRASILEIRA
DE SINAIS

3

60

45-0-15

OB

3º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14321

FUNDAMENTOS DA
GEOGRAFIA

4

60

60-0-0

OB

3º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14271

POLÍTICAS PÚBLICAS
E EDUCAÇÃO DO
CAMPO

4

60

60-0-0

OB

3º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14268

PRÁTICAS DE ENSINO
EM PEDAGOGIA DA
ALTERNÂNCIA III

1

30

15-15-0

OB

3º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14280

ENSINO E
APRENDIZAGEM DA
LEITURA E ESCRITA

4

60

60-0-0

OB

3º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14322

FUNDAMENTOS DA
FILOSOFIA

4

60

60-0-0

OB

3º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14272

PROJETO INT. DE
ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO NO CAMPO
II

3

60

45-15-0

OB

3º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH12393

GESTÃO
EDUCACIONAL

4

60

60-0-0

OB

4º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

TEORIA DO
CURRÍCULO E
ECH12394
CURRÍC. DA EDUC. DO
CAMPO

4

60

60-0-0

OB

4º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14273

INTRODUÇÃO À
AGROECOLOGIA

4

60

60-0-0

OB

4º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14323

HISTÓRIA DA LUTA
PELA TERRA NO
BRASIL E NO ESPÍRITO
SANTO

4

60

60-0-0

OB

4º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14275

PRÁTICAS DE ENSINO
EM PEDAGOGIA DA
ALTERNÂNCIA IV

1

30

15-15-0

OB

4º

Departamento

ECH14324

INTRODUÇÃO AOS

4

60

60-0-0

OB
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de Educação e
Ciências
Humanas

ESTUDOS
HISTÓRICOS

4º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14277

PROJETO INT. DE
ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO NO CAMPO
III

3

60

45-15-0

OB

5º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14325

INTRODUÇÃO À
ANTROPOLOGIA

4

60

60-0-0

OB

5º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14326

GEOGRAFIA AGRÁRIA

4

60

60-0-0

OB

5º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14327

HISTÓRIA DO BRASIL

4

60

60-0-0

OB

5º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14281

PROJETO INT. DE
ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO NO CAMPO
IV

3

60

30-30-0

OB

6º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH12686

HISTÓRIA DO
ESPÍRITO SANTO

4

60

60-0-0

OB

6º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14328

SOCIOLOGIA DA
EDUCAÇÃO

4

60

60-0-0

OB

6º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14329

ELEMENTOS DA
GEOGRAFIA FÍSICA

4

60

60-0-0

OB

6º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14290

PROJETO INT. DE
ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO NO CAMPO
V

3

60

30-30-0

OB

7º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14330

FILOSOFIA E SEU
ENSINO

4

60

60-0-0

OB

7º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14331

SOCIOLOGIA E SEU
ENSINO

4

60

0-0-0

OB

8º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14332

HISTÓRIA E SEU
ENSINO

4

60

60-0-0

OB

8º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14333

GEOGRAFIA E SEU
ENSINO

4

60

60-0-0

OB

8º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14334

HISTÓRIA MODERNA E
CONTEMPORÂNEA

4

60

60-0-0

OB

Disciplinas Optativas

Período Departamento
-

Departamento
de Educação e
Ciências

Carga Horária Exigida: 240

Código

Nome da Disciplina

ECH11561

INFORMÁTICA E
EDUCAÇÃO

Cr C.H.S
1

30

Distribuição
T.E.L
0-0-30

Crédito Exigido:

Pré-Requisitos

Tipo
OP
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Humanas

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14603

A ESCOLA E A
FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14604

BIOPOLÍTICA,
NECROPOLÍTICA E
FEMINICÍDIO

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14279

HISTÓRIA E FILOSOFIA
DA CIÊNCIA

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14301

TÓPICOS ESPECIAIS
EM EDUCAÇÃO DO
CAMPO I

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14302

TÓPICOS ESPECIAIS
EM EDUCAÇÃO DO
CAMPO II

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14303

GÊNEROS,
SEXUALIDADES E
REPRESSÃO

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14304

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH11938

INTRODUÇÃO À
MATEMÁTICA

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14305

LABORATÓRIO DE
ENSINO DE CIÊNCIAS

3

60

30-0-30

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH12891

QUESTÃO AGRÁRIA E
CAMPESINATO

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

PENSAMENTO
ECH14306 CRÍTICO E REALIDADE
BRASILEIRA

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH12599

2

30

30-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH12674 CORPO E MOVIMENTO

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

CONTRIBUIÇÕES DO
CÍRCULO DE BAKTHIN
PARA OS ESTUDOS
ECH14307
DA LINGUAGEM E
ANÁLISE DO
DISCURSO

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14308

FORMAÇÃO
SOCIOECONÔMICA E
PENSAMENTO
POLÍTICO BRASILEIRO

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH12702

INTRODUÇÃO À
ASTRONOMIA

4

60

60-0-0

OP

TEATRO E DANÇA
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ECH14309

COMUNIDADES
TRADICIONAIS:
SABERES,
TERRITORIALIDADE E
RESISTÊNCIAS

4

60

60-0-0

OP

CONFLITOS
TERRITORIAIS
AGRÁRIOS E
SOCIOAMBIENTAIS

4

60

60-0-0

OP

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14310

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

CAMPESINATO:
ECH14311 REFLEXÕES TEÓRICAS
E CONCEITUAIS

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14312

DESENVOLVIMENTO
RURAL E
CAMPESINATO

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14313

AMÉRICA LATINA
CONTEMPORÂNEA

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14314

SISTEMAS
BIOLÓGICOS

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14315

ANTROPOLOGIA
SIMBÓLICA

4

60

60-0-0

OP

-

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH12675

ARTE E SOCIEDADE

4

60

60-0-0

OP

02 - Trabalho de Conclusão de Curso

Período Departamento

Carga Horária Exigida: 120

Cr C.H.S

Distribuição
T.E.L

Código

Nome da Disciplina

7º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14294

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO I

3

60

30-30-0

8º

Departamento
de Educação e
Ciências
Humanas

ECH14298

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO II

3

60

30-30-0

Crédito Exigido:

Pré-Requisitos

Tipo

OB
Disciplina:
ECH14294

OB

Atividades Complementares
Atividade
1

2

ATV02605
Participação e aprovação em disciplinas de
outros cursos da UFES, não previstos no
currículo do curso de Licenciatura em
Educação do Campo (como disciplinas
obrigatórias ou optativas), mas relacionadas à
área de formação.
ATV02606
Realização de cursos de língua estrangeira,
dentro ou fora da UFES (com carga horária
mínima de 3 horas semanais).

CH
Máxima

Tipo

40

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

40

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão
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Atividade
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

ATV02607
Aprovação em exames de proficiência em
língua estrangeira.
ATV02608
Participação em programa de monitoria
regimentalmente estabelecido na UFES.
ATV02609
Atuação como docente em cursos e minicursos relacionados a área.
ATV02610
Participação como ouvinte em seminários,
aulas inaugurais, simpósios, congressos,
colóquios e encontros nacionais, regionais ou
internacionais relacionados à área de
Licenciatura em Educação do Campo.
ATV02611
Participação como ouvinte em defesas de
trabalhos de conclusão de curso de graduação,
de dissertação de mestrado ou de tese de
doutorado, relacionados à área de Licenciatura
em Educação do Campo.
ATV02612
Atuação como "apoio acadêmico" em eventos
promovidos pela UFES ou por outras
instituições, que estejam ligados diretamente à
área de formação.
ATV02613
Participação em cursos de curta duração,
minicursos ou oficinas de atualização
relacionadas à área de Licenciatura em
Educação do Campo.
ATV02614
Realização de estágios extracurriculares
relacionados à área de Licenciatura em
Educação do Campo.
ATV02615
Participação em projetos de pesquisa (incluindo
Iniciação Científica).
ATV02616
Participação como ouvinte em seminários,
aulas inaugurais, simpósios, congressos,
colóquios e encontros nacionais, regionais ou
internacionais relacionados à área de
Licenciatura em Educação do Campo.
ATV02617
Participação de trabalhos em periódicos
regionais, nacionais ou internacionais da área
de Licenciatura em Educação do Campo.
ATV02618
Publicação de resumos em anais de eventos
ATV02619
Publicação de trabalho completo em anais de
eventos.

CH
Máxima

Tipo

20

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

40

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

80

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

20

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

20

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

30

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

30

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

60

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

72

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

80

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

60

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

40

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

60

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão
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Atividade
16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26

ATV02620
Participação da comissão organizadora de
seminários, semanas, simpósios, congressos,
colóquios e encontros nacionais, regionais ou
internacionais na área de Licenciatura em
Educação do Campo.
ATV02621
Apresentação de trabalho (comunicação ou
painel) em seminários, semanas, simpósios,
congressos, colóquios e encontros regionais,
nacionais ou internacionais relacionados à área
de Licenciatura em Educação do Campo.
ATV02622
Participação em projetos de extensão
ATV02623
Apresentação de trabalhos em seminários,
semanas, simpósios, congressos, colóquios e
encontros regionais, nacionais ou
internacionais de extensão.
ATV02624
Participação da comissão organizadora de
seminários, semanas, simpósios, congressos,
colóquios e encontros nacionais, regionais ou
internacionais de extensão.
ATV02625
Participação em ações de extensão
(educativas, artísticas e culturais) de
intervenção social, inclusive voluntariado, de
curta duração, pertinentes à área de formação.
ATV02626
Participação em cursos de curta duração,
minicursos ou oficinas de atualização
pertinentes à área de formação, promovidos
pela UFES ou por outras IES e entidades de
reconhecida atuação na área.
ATV02627
Participação como conselheiro em Câmaras e
Conselhos da UFES (com presença comprovada
em no mínimo 75% das reuniões em cada
semestre letivo).
ATV02628
Participação como representante de Órgãos de
Representação Estudantil em Câmaras e
Conselhos da UFES (com presença comprovada
em no mínimo 75% das reuniões em cada
semestre letivo).
ATV02629
Visitas a museus, centros de documentações,
bibliotecas, centros culturais, instituições
educacionais, feiras e exposições.
ATV02630
Publicação de artigo de opinião em periódico
de divulgação não científica (meio impresso ou
eletrônico).

CH
Máxima

Tipo

45

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

60

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

72

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

60

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

45

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

100

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

40

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

30

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

30

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

40

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

20

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão
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Atividade
ATV02838
Publicação de trabalhos em periódicos
regionais, nacionais ou internacionais da área
de Licenciatura em Educação do Campo.

27

CH
Máxima

Tipo

60

Atividades de pesquisa, ensino e
extensão

Equivalências
Disciplina do Currículo
Período
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

Disciplina
ECH14257
Diversidade e Inclusão na
Educação do Campo
ECH14259
História da Educação Brasileira
ECH14259
História da Educação Brasileira
ECH14254
Introdução à Economia Política
ECH14253
Introdução à Sociologia
ECH14255
Leitura e Produção de Textos I
ECH14256
Metodologia de Pesquisa
ECH12277
Filosofia da Educação
ECH14260
Introdução à Questão Agrária
ECH14260
Introdução à Questão Agrária
ECH14260
Introdução à Questão Agrária
ECH14261
Leitura e Produção de Textos II
ECH11937
Movimentos sociais e educação
ECH14265
Projeto Int. de Ensino, Pesquisa
e Extensão no Campo I
ECH14263
Psicologia da Educação
ECH14322
Fundamentos da Filosofia

Disciplina Equivalente

Correlação

⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇒
⇔
⇔
⇔
⇔
⇒
⇔
⇒
⇔

Disciplina

Curso (versão)

ECH12693
Inclusão escolar e Educação
Especial
ECH11559

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)

História da Educação
ECH11560
Educação de Jovens e Adultos
ECH11936
Economia e modos de produção
ECH12680
Sociologia
ECH11556
Língua Portuguesa e Literatura
ECH12681
Metodologia do Trabalho e
Pesquisa Científica
ECH12277

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Filosofia da Educação
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12678
Campo - Ciênc. Humanas e
História da terra
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12678
Campo - Ciênc. Humanas e
História da terra
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12891
Campo - Ciênc. Humanas e
Questão Agrária e Campesinato
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12871
Campo - Ciênc. Humanas e
Leitura e produção de textos
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH11937
Campo - Ciênc. Humanas e
Movimentos sociais e educação
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH11939
Campo - Ciênc. Humanas e
Projeto Integrado de Ens, Pesq e
Sociais - CEUNES (2014)
Exten no Campo I
ECH11935
Psicologia e desenvolvimento
humano
1901 - Lic. Educação do
ECH12679
Campo - Ciênc. Humanas e
Filosofia 6
Sociais - CEUNES (2014)
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Período
3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

7

7

8

Disciplina
ECH12393
Gestão educacional
ECH14274
Introdução à Língua Brasileira
de Sinais
ECH12598
Políticas púb. e educação do
campo
ECH14272
Projeto Int. de Ensino, Pesquisa
e Extensão no Campo II
ECH14323
História da Luta pela Terra no
Brasil e no Espírito Santo
ECH14323
História da Luta pela Terra no
Brasil e no Espírito Santo
ECH14277
Projeto Int. de Ensino, Pesquisa
e Extensão no Campo III
ECH12394
Teoria do currículo e curríc. da
Educ. do Campo
ECH14282
Estágio Supervisionado I
ECH14326
Geografia Agrária
ECH14325
Introdução à Antropologia
ECH14325
Introdução à Antropologia
ECH14281
Projeto Int. de Ensino, Pesquisa
e Extensão no Campo IV
ECH14291
Estágio Supervisionado II
ECH12686
História do Espírito Santo
ECH14290
Projeto Int. de Ensino, Pesquisa
e Extensão no Campo V
ECH14290
Projeto Int. de Ensino, Pesquisa
e Extensão no Campo V
ECH14295
Estágio Supervisionado III
ECH14294
Trabalho de Conclusão de Curso
I
ECH14335
Estágio Supervisionado IV

Correlação

⇒
⇔
⇒
⇔

⇔
⇔
⇔

⇒
⇔
⇔
⇒
⇐
⇔
⇔
⇒
⇒
⇔
⇔
⇒
⇔

Disciplina

Curso (versão)

ECH12393

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)

Gestão educacional
ECH12396
Libras

1902 - Lic. Educação do
ECH14271
Campo - Ciênc. Naturais Políticas Públicas e Educação do
CEUNES (2019)
Campo
1901
- Lic. Educação do
ECH12278
Campo - Ciênc. Humanas e
Projeto Integrado de Ensino,
Sociais - CEUNES (2014)
Pesquisa e Extensão no Campo
II
1901 - Lic. Educação do
ECH12678
Campo - Ciênc. Humanas e
História da terra
Sociais - CEUNES (2014)
ECH12678
História da terra
ECH12398
Projeto Integrado de Ensino,
Pesquisa e Extensão no Campo
III
ECH12394
Teoria do currículo e curríc. da
Educ. do Campo
ECH12604

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Estágio Supervisionado I
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12673
Campo - Ciênc. Humanas e
Geografia
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12274
Campo - Ciênc. Humanas e
Cultura, Diversidade e educação
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12275
Campo - Ciênc. Humanas e
Antropologia
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12603
Campo - Ciênc. Humanas e
Proj. Integr. de Ensino, Pesq. e
Sociais - CEUNES (2014)
Extensão no Campo IV
1901 - Lic. Educação do
ECH12677
Campo - Ciênc. Humanas e
Estágio Supervisionado II
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
ECH12686
Campo - Ciênc. Humanas e
História do Espírito Santo
Sociais - CEUNES (2014)
ECH12682
Projeto Integ. de Ensino, Pesq.,
e Extensão no Campo VI
1901 - Lic. Educação do
ECH12676
Campo - Ciênc. Humanas e
Projeto Integ. de Ensino, Pesq. e
Sociais - CEUNES (2014)
Extensão no Campo V
1901 - Lic. Educação do
ECH12683
Campo - Ciênc. Humanas e
Estágio Supervisionado III
Sociais - CEUNES (2014)
ECH12689
Projeto Integ. de Ensino, Pesq. e
Extensão no Campo VII
ECH12690
Estágio Supervisionado IV

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
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Período
8

8

8

Disciplina
ECH14334
História Moderna e
Contemporânea
ECH14298
Trabalho de Conclusão de Curso
II
ECH14298
Trabalho de Conclusão de Curso
II
ECH14308
FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA
E PENSAMENTO POLÍTICO
BRASILEIRO
ECH14279
História e Filosofia da Ciência
ECH14279
História e Filosofia da Ciência
ECH11561
Informática e Educação
ECH11938
Introdução à matemática
ECH12599
Teatro e dança

Correlação

⇔
⇒
⇒
⇔

⇔
⇔
⇒
⇔
⇒

Disciplina

Curso (versão)

ECH12685

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)

História Contemporânea

1901 - Lic. Educação do
ECH12688
Campo - Ciênc. Humanas e
Trabalho de Conclusão de Curso
Sociais - CEUNES (2014)
(TCC)
ECH12688
Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC)
1901 - Lic. Educação do
ECH12684
Campo - Ciênc. Humanas e
Pensamento Político Brasileiro
Sociais - CEUNES (2014)
ECH12276
Ciências naturais: conteúdos e
seu ensino I
ECH12397
Filosofia da Ciência
ECH11561
Informática e Educação
ECH11938
Introdução à matemática
ECH12599
Teatro e dança

1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)
1901 - Lic. Educação do
Campo - Ciênc. Humanas e
Sociais - CEUNES (2014)

Currículo do Curso
Disciplina:

ECH14253 - INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA

Ementa
Origem da Sociologia, Sociologia como ciência e métodos de investigação social. Sociedade e
Estado: a visão liberal e a visão marxista. Indivíduo e sociedade. Estado e classes sociais no
Brasil.
Objetivos
Contextualizar historicamente o surgimento da sociologia enquanto ciência da sociedade.
Compreender as diferentes formas de interpretar a sociedade e o Estado com ênfases na visão
liberal (conservadora) e crítica (marxista). Investigar e compreender a estrutura de classes na
sociedade contemporânea e suas relações com os indivíduos. Proporcionar aos estudantes uma
visão sociológica da sociedade onde vive e principalmente, onde irá atuar.
Bibliografia Básica
BERGER, P. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 1974.
CASTRO, A. M. e DIAS, E. F. Introdução ao pensamento sociológico. Rio de Janeiro: Eldorado
tijuca, 1981.
DEMO, P. Sociologia. Uma Introdução Crítica. São Paulo: Atlas, 1983.
Bibliografia Complementar
BOTTOMORE, T.D. Introdução à Sociologia . Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
CHAUI, M. O que é Ideologia . São Paulo: Brasiliense. Coleção Primeiros Passos, 1980
CUARESCHI, P. Sociologia Crítica. Alternativa de mudança. Porto Alegre: Ed. Mundo Jovem,
1986.
MARTINS, C. B. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, Coleção Primeiros Passos, 1982.
MENDRAS, H. Princípios de Sociologia. São Paulo. Uma iniciação à análise sociológica. Rio de
Janeiro: Zahar, 1975.
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Disciplina:

ECH14255 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS I

Ementa
Produção e compreensão de texto como prática interdisciplinar. Língua em sociedade: fatores
de preservação, de variação e de mudança linguística. Texto e discurso. Estratégias de leitura
de textos e domínio de operadores teóricos e linguísticos com vistas à produção de textos.
Leitura e produção de gêneros de diferentes domínios discursivos.
Objetivos
Discutir os fatores de textualidade dos textos que garantem a produção de sentido. Trabalhar
os níveis de formalidade da língua, as variedades linguísticas e observar o uso social da
linguagem nos contextos sociais. Fomentar a discussão da noção dos gêneros do discurso e de
letramento social.
Bibliografia Básica
CASSANY, D. Oficina de textos : compreensão leitora e expressão escrita em todas as
disciplinas e profissões . Porto Alegre: ArtMed, 2008.
CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo . São Paulo: Lexikon,
2009.
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1991.
MARINHO, M.; CARVALHO, G. (Orgs.) Cultura escrita e letram ento . Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2010.
MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. Produção textual na Universidade . São Paulo: Parábola, 2009.
Bibliografia Complementar
FARACO, C. E.; MOURA, F. M. Língua e literatura . São Paulo: Ática, 1999.
FARACO, C, A.; TEZZA, C. Oficina de tex t o . Petrópolis: Vozes, 2003.
______. Prática de texto: para estudantes universitários. Petrópolis: Vozes, 2003.
KOCH, I.; ELIAS, V. Ler e compreender os sentidos do texto . São Paulo: Contexto, 2006.
MACHADO, A. R., LOUSADA, E. & ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros acadêmicos . São
Paulo: Parábola Editorial, 2005.
OLIVEIRA, L. A. Manual de sobrevivência universitária. Campinas: Papirus, 2004.
RIVERO, S.; ARAGÃO, E. (Orgs.) Lutar com palavras: leitura, escrita e gêneros textuais .
Salvador: ABEC, 2006.

Disciplina:

ECH14254 - INTRODUÇÃO À ECONOMIA POLÍTICA

Ementa
O surgimento da economia política e a consolidação do capitalismo. Método e objeto da
economia nos paradigmas clássico, marxista, neoclássico e keynesiano. Tratamento de
questões econômicas atuais segundo os diferentes paradigmas.
Objetivos
Contextualizar historicamente o surgimento da economia política; Compreender o processo de
desintegração do modo de produção feudal e a emergência e solidificação do modo de
produção capitalista; Refletir acerca do método e objeto de estudo da economia política;
Analisar e relacionar os diferentes paradigmas da economia política e suas consequências para
os processos que envolvem os camponeses; Analisar a importância do estudo da economia
política para a compreensão da realidade atual e o fortalecimento dos processos de lutas dos
camponeses.
Bibliografia Básica
MARX, K. (1859). Para a crítica da economia política. In: MARX, K. Para a crítica da economia
política : Salário preço e lucro; O rendimento e suas fontes. São Paulo: Abril Cultural, 1982.
NAPOLEONI, C. (1963). O pensamento econômico do século XX . Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1979.
ROBINSON, J. “O que aconteceu à revolução keynesiana”. In: KEYNES, M. (coord.). Ensaios
sobre John Maynard Keynes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
Bibliografia Complementar
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BASTOS, V. L. Para entender a economia capitalista . Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1996.
COUTINHO, M. C. Lições de economia política clássica. São Paulo: Hucitec, Unicamp, 1998.
GUIMARÃES, E. A. A. e TOLIPAN, R. “O curso de Economia e a crise da teoria econômica”.
ANGE, Cadernos de orientação acadêmica , n.1.
KONDER, L. O que é dialética. São Paulo: Brasiliense, 1984.

Disciplina:

ECH14256 - METODOLOGIA DE PESQUISA

Ementa
Fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa científica. Concepções de
conhecimento científico. Planejamento e elaboração de projetos de pesquisa. Tipos de
pesquisa. Levantamento bibliográfico e revisão da literatura. Documentação, fontes, coleta e
tratamento de dados. Comunicação dos resultados da pesquisa. Resumos, pôsteres, relatórios,
monografias e seminários. Aspectos técnicos e gráficos da apresentação dos resultados,
citações e referências bibliográficas. A pesquisa em educação.
Objetivos
Proporcionar a construção de habilidades investigativas na pesquisa científica: leitura, estudo,
passos metodológicos e sistematização do conhecimento. Refletir a respeito da diversidade de
saberes/conhecimento e sua relação na produção do conhecimento. Discutir o processo de
produção do conhecimento e sua importância na Educação do Campo.
Bibliografia Básica
CARVALHO, A. D. de. Epistemologia das ciências da educação . Porto: Edições Afrontamento,
1988
FAZENDA, I. (Org.). Metodologia da pesquisa educacional . São Paulo: Cortez, 2001.
FERRAÇO, C. E.; PEREZ, C. L. V.; OLIVEIRA, I. B. (Org.). Aprendizagens cotidianas com a
pesquisa : novas reflexões em pesquisa no/do/com os cotidianos das escolas. Rio de Janeiro: DP
et Alii, 2008a.
Bibliografia Complementar
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724 : Informação e documentação -trabalhos acadêmicos -- apresentação. Rio de Janeiro, 2002.
FERRAÇO, C.E. Pesquisa com o cotidiano. Educação & Sociedade : Revista de Ciência da
Educação, Centro de Estudos Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 98. p. 73-95, jan./abr.
2007.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia Científica . São Paulo: Atlas, 2007.
RUMMEL, F. J. Introdução aos procedimentos de pesquisa em educação. Porto Alegre: Globo,
1972.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico . São Paulo: Cortez, 1996.

Disciplina:

ECH14257 - DIVERSIDADE E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Ementa
Diferentes abordagens sobre Inclusão Escolar, Educação Especial e Diversidade na Educação
do Campo. Perspectivas políticas, sócio-histórico-culturais e filosóficas. Legislação e políticas
públicas em educação pelas suas diferenças políticas no Brasil e no Espírito Santo: os sujeitos
da educação do campo. O cotidiano educacional, o contexto escolar, a diversidade e a inclusão
social da educação do campo.
Objetivos
Conhecer e problematizar conteúdos, teorias e métodos para a pesquisa em diversidade e
inclusão na educação do campo. Proporcionar e estimular reflexões acerca do contexto escolar,
a diversidade, a ética e diretos humanos e a inclusão social da educação do campo. Analisar os
atuais debates referentes à produção do conhecimento nas áreas da diversidade, inclusão e
educação no campo.
Bibliografia Básica
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ANDRÉ, M. A. A pedagogia das diferenças . In: André, M. E. D. Pedagogia das diferenças na sala
de aula. Campinas/SP: Papirus, 1999.
AQUINO, J. G. Ética na escola: a diferença que faz a diferença. In: AQUINO, J. G. (Org.).
Diferenças e preconceito na escola : alternativas teóricas e práticas. 2a. ed. São Paulo:
Summus Editorial, 1998.
BAPTISTA, C. R. Sobre as diferenças e as desvantagens: fala-se de qual educação especial? In:
MARASCHIN, C., FREITAS, L. B. de L., CARVALHO, D. C. Psicologia e Educação : multiversos
sentidos, olhares e experiências. Porto Alegre: EdUFRGS, 2003. p. 44-55.
Bibliografia Complementar
BIESTA, Gert. Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro humano.
Tradução Rosaura Eichenberg. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
CAREGNATO, Célia Elizabete. Diversidade e diferenciação pela pesquisa universitária. Dossiê Educação e Diversidade Étnico-Racial. v. 28, n. 1 (2010). PERSPECTIVA , Florianópolis, v. 28, n.
1,
247-268,
jan./jun.
2010.
Disponível
em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175795X.2010v28n1p247/17850. Acesso em: 17 nov. 2016.
GONÇALVES, A. F. S. Inclusão escolar : mediação aprendizagem e desenvolvimento humano na
perspectiva histórico-cultural. Vitória: GM, 2008.
MACHADO, Ilma Ferreira. Educação do campo e diversidade . Dossiê - Educação e Diversidade
Étnico-Racial. v. 28, n. 1 (2010). PERSPECTIVA , Florianópolis, v. 28, n. 1, 141-156, jan./jun.
2010.
Disponível
em:
/periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175795X.2010v28n1p141/17844.
Acesso
em:
17
nov.
2016

Disciplina:

ECH14258 - PRÁTICAS DE ENSINO EM PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA I

Ementa
Histórico e Fundamentos da Pedagogia da Alternância. Caracterização e Articulação dialética
entre Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC): práticas organizativas coletivas e a
auto-organização da Educação do Campo no TU e TC.
Objetivos
Compreender a partir da história, os fundamentos e princípios da Pedagogia da Alternância e a
sua dinâmica no curso de Licenciatura em Educação do Campo. Analisar a relação dinâmica e
permanente entre os Tempos e espaços de formação (Tempo Universidade e Tempo
comunidade) no processo de formação de educadores do campo. Exercitar a dinâmica da
pedagogia da alternância durante os períodos de estudo na universidade e no tempo
comunidade.
Bibliografia Básica
JESUS, Janinha Gerke de. Formação dos Professores na Pedagogia da Alternância: saberes e
fazeres do campo. Vitória, ES: GM, 2011.
MST. Método de trabalho e organização popular . São Paulo: Setor de Formação/MST. 2005.
NOSELLA, Paolo. Origens da pedagogia da alternância no Brasil . Vitória: EDUFES, 2012.
(Coleção Educação do campo).
Bibliografia Complementar
BEGNAMI, Pedagogia da Alternância como sistema educativo. In: Formação por Alternância . v.
1, n. 2. Brasília: União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas, 2006.
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1977.
MST. Método de trabalho e organização popula r. São Paulo: Setor de Formação/MST. 2005.
PISTRAK, Moisey M. (Org.) A escola-comuna . São Paulo: Expressão Popular, 2014.
SINHORATTI, Fabiana. Pedagogia da alternância, pedagogia freireana e pedagogia marxista:
semelhanças e contradições. X ANPED SUL, Florianópolis, outubro de 2014.
ZAMBERLAN, Sérgio. A pedagogia da alternância . Vitória: MEPES, 1982.
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Disciplina:

ECH14259 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Ementa
História da educação: objeto, métodos, teoria e pesquisa. História da educação Brasileira. A
educação Jesuítica. A reforma Pombalina. A educação no Império. A educação Republicana.
Objetivos
Analisar o processo de constituição histórica da educação brasileira, e suas interfaces com a
economia, política sociedade e cultura, como também compreender as principais
interpretações historiográficas sobre a educação brasileira.
Bibliografia Básica
FARIA FILHO, Luciano Mendes
(Org.). 500 anos de educação
HILSDORF, M. L. S. História da
Learning, 2003.
MONARCHA, C. (Org). História da

de; LOPES, Eliane Marta Teixeira; VEIGA, Cynthia Greive
no Brasil. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
educação Brasileira: leituras. São Paulo: Pioneira Thomson
Educação Brasileira. Ijuí: UNIJUÍ, 1999.

Bibliografia Complementar
CUNHA, M. V. A educação dos educadores: da Escola Nova à escola de hoje. Campinas:
Mercado de Letras, 1995.
FONSECA, Marcus Vinícius. A educação dos negros: uma nova face do processo de abolição da
escravidão no Brasil. Bragança Paulista,S.P.: Editora da Universidade São Francisco (EDUSF),
2002.
FRANCO, Sebastião Pimentel; SÁ, Nicanor Palhares (Org.). Gênero, etnia e movimentos sociais
na história da educação. Vitória: EDUFES, 2011. 312 p. (Coleção Horizontes da pesquisa em
história da educação no Brasil).
NAGLE, J. Educação e Sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU/EDUSP, 1974.
SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2008.

Disciplina:

ECH11558 - POLÍTICA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ementa
Gênese do Estado Moderno; educação e razão de Estado; a constituição do Estadobrasileiro;
relações de poder e educação; patrimonialismo, burocracia e administração pública; Estado,
governo e política educacional.
Objetivos
GERAL:
Compreender a relação existente entre Estado e políticas públicas de educação no Brasil.
ESPECÍFICOS:
Compreender a gênese do Estado;
Conhecer e compreender as visões liberais e marxistas do Estado;
Compreender o Estado neoliberal e sua relação com as políticas educacionais brasileiras;
Conhecer as concepções de organização e gestão educacional.
Bibliografia Básica
AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política pública. Campinas: Autores Associados,
1997.
BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. 4. ed. Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
BRUNO, Lúcia. Gestão da educação: onde procurar o democrático? In: OLIVEIRA, Dalila
Andrade, ROSAR, M. de Fátima Felix (orgs). Política e gestão da educação. Belo Horizonte:
Autêntica, 2002. p. 17-38.
BRZEZINSKI, Iria (org.). LDB interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez,
1998.
CARNOY, Martin & LEVIN, Henry M. Escola e trabalho no estado capitalista. Tradução: Lólio
Lourenço de Oliveira. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1993.
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CURY, Carlos Roberto Jamil. Os conselhos de educação e a gestão dos sistemas. In: FERREIRA,
Naura S. C; AGUIAR, Márcia Angela da S. (orgs.). Gestão da educação: impasses, perspectivas e
compromissos. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2001. p. 43-60
Bibliografia Complementar
ALTHUSSER, L. Ideologia e Aparelho Ideológico do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1980;
BRASIL. Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB.
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais.Brasília: MEC/SEF, 1998.
CARNOY, M. Estado e Teoria Política. São Paulo : Papirus, 1994 ;
CURY, Carlos Roberto Jamil. O Princípio da Gestão Democrática na Educação: gestão
democrática da educação pública. In: BRASIL. Ministério da Educação. Gestão Democrática da
Educação. Boletim 19, 2005, p. 14-19.
KUENZER, Acacia Zeneida.A formação de educadores no contexto das mudanças no mundo do
trabalho: Novos desafios para as faculdades de educação. Educ. & Soc. vol. 19, n.
63, Campinas, Ago. 1998.
LENIN, V. O Estado e a Revolução.São Paulo: Editora Expressão Popular; tradução Aristides
Lobo,2007;
LIMA, A. B. Estado, Políticas Públicas e Educação no Brasil, IN: LUCENA, C. Capitalismo, Estado,
Educação,Campinas: Editora Alínea, 2008;
POULANTZAS, N. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 1980;
SAVIANI, D. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas.4 ed. Campinas: Autores
Associados, 1998. p. 9-41; 57-70; 127-130; 151-162; 189-201.
SILVA, M. A. Intervenção e Consentimento: a política educacional do Banco Mundial. Campinas:
Autores Associados, 2002.

Disciplina:

ECH11937 - MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

Ementa
Os movimentos sociais: conceitos, tipos, elementos constitutivos, história, teoria e sua forma
de organização. Dimensões educativas dos movimentos sociais e sua influência no âmbito
educacional. Relação entre política, sociedade civil e os modos de se pensar a educação e a
organização desta em torno das lutas sociais por direitos civis e políticos. Cidadania. Educação
Popular. Movimentos Sociais na atualidade e o caráter educativo. Os processos educativos nos
diversos lócus sociais em particular no campo.
Objetivos
a) Fornecer aos educandos elementos teóricos para compreender a história dos movimentos
sociais e sua articulação com as propostas pedagógicas de escolas possíveis, reais e
desafiadoras.
b) Estimular a reflexão em torno das possibilidades de construção de uma escola pluralista,
democrática e politizada diante da realidade social e política contemporânea, permeada pelo
multiculturalismo e pluripartidarismo em sentido lato;
c) Desenvolver o debate acerca das formas de lidar com a identidade conflitante dos
diferentes segmentos sociais, raciais, étnicos, de gênero e de classe na escola contemporânea;
d) Refletir e problematizar sobre o caráter educativo dos Movimentos Sociais do Campo na
atualidade;
e) Aprofundar nas temáticas da Educação Popular e da Pedagogia do Oprimido.
Bibliografia Básica
ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto de e JEZINE, Edineide (Orgs). Educação e Movimentos Sociais:
novos olhares. Campinas, SP: Editora Alínea, 2007.
CANÁRIO, R (Org). Educação Popular e Movimentos Sociais. Lisboa: EDUCA – Universidade de
Lisboa, 2007.
GOHN, Maria da Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e
contemporâneos. São Paulo: Loyola, 1997.
GONH, Maria da Glória. Movimentos Sociais e redes de mobilização civil no Brasil
contemporâneo. 2ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
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Bibliografia Complementar
CALDART, Roseli. Pedagogia do MST : escola é mais do que escola. Petrópolis: Vozes, 2000.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
JEZINE, Edineide, ALMEIDA, Maria de Lourdes Pinto de (Orgs.). Educação e movimentos sociais
: novos olhares. Campinas, SP: Editora Alínea, 2007.
GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação . São Paulo: Editora Cortez, 1999.
SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. 3. ed. São Paulo:
Expressão Popular, 2013.
SANTOS, Emerson dos Santos, et al. (orgs). Educação Popular, Movimentos Sociais e Formação
de Professores : diálogos entre saberes e experiências brasileiras. Petrópolis, RJ: DP et Alii: Rio
de Janeiro: FAPERJ, 2010.

Disciplina:

ECH12277 - FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

Ementa
Considerações acerca da leitura de textos filosóficos. Consciência mítica e consciência
filosófica. A filosofia antiga, medieval, moderna e contemporânea. Teoria do conhecimento e
educação. Estudo de temas recorrentes na filosofia contemporânea (Fenomenologia,
Existencialismo, Positivismo e Marxismo; Filosofia da linguagem; O novo espírito científico;
Função social da escola). A filosofia e sua implicação no processo de formação do homem.
Tendências pedagógicas.
Objetivos
- Geral
Apresentar um panorama histórico-filosófico da educação ocidental percebendo continuidades
e rupturas nos seus objetivos e objetos e explicitar paradigmas e correntes de pensamento
educacionais contemporâneos situando-os em sua historicidade e sua influência no Brasil.

- Específicos
a) Discutir as grandes questões e dilemas relacionados aos fundamentos filosóficos da
educação no Brasil;
b) Desenvolver a capacidade de análise e interpretação crítica das principais posições
filosóficas sobre a educação;
c) Vincular a atividade filosófica ao cotidiano da prática política-pedagógica;
d) Aprofundar a reflexão acerca dos princípios filosóficos da educação do campo.
Bibliografia Básica
ARROYO, Miguel Gonzalez; CLADART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (Orgs.). Por uma
educação do campo. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 12. ed. 5ª re. São Paulo: Ática, 2002.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 28. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
SAVIANI, Dermeval. Educação: Do senso comum à consciência filosófica. 11. ed. Campinas, SP:
Autores Associados, 1993.
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses
sobre educação e política. 30. ed.Campinas, SP: Autores Associados, 1995. (Coleção polêmicas
do nosso tempo).
SEVERINO, Antonio Joaquim. Filosofia da educação: construindo a cidadania. São Paulo: FTD,
1994.
Bibliografia Complementar
ARANANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à
filosofia. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Moderna, 1993.
ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 1986.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
LUCKESI, Carlos Cipriano. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1994.
KONDER, Leandro. Filosofia e educação: de Sócrates a Habermas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forma
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& Ação, 2010.
MST. Princípios filosóficos e pedagógicos das escolas dos assentamentos. Porto Alegre, 1996.
(Caderno de Educação n. 8).
TSETUNG, Mao. Sobre a prática e sobre a contradição. São Paulo: Expressão Popular, 2005.

Disciplina:

ECH14260 - INTRODUÇÃO À QUESTÃO AGRÁRIA

Ementa
O que é questão agrária? Visão geral da evolução histórica da questão agrária no Brasil; os
modelos de desenvolvimento econômico da sociedade Brasileira. Agronegócio e agricultura
camponesa. A formação do campesinato na américa latina e no Brasil. As classes sociais no
campo e o campesinato. A correlação de forças no campo Brasileiro e capixaba. Histórico da
reforma agrária no Brasil e no ES. Movimentos sociais do campo. Reforma agrária popular e os
desafios ao campesinato.
Objetivos
Compreender o que é questão agrária na dinâmica do desenvolvimento do capitalismo na
agricultura brasileira e suas contradições no âmbito da organização e lutas dos camponeses.
Analisar e construir conhecimentos em torno da evolução da questão agrária, relacionando
com os modelos de desenvolvimento da sociedade brasileira e capixaba. Compreender as
distintas e diferentes formas de reação e lutas dos camponeses no decorrer da história do
Brasil. Refletir acerca da formação sócio, econômica e política do campesinato no Brasil.
Debater acerca das propostas para o campesinato no Brasil.
Bibliografia Básica
FERNANDES, Bernardo Mançano (Org.). Campesinato e agronegócio na América Latina: a
questão agrária atual. São Paulo: Expressão Popular, 2008.
GUZMÁN, Eduardo Sevilla e MOLINA, Manuel González de. Sobre a evolução do Conceito de
Campesinato . Expressão Popular e Via Campesina. Brasília, 2005.
STÉDILE, João P. A questão Agrária no Brasil , São Paulo: Expressão Popular, vol. 5, 2006.
Bibliografia Complementar
CARVALHO, Horácio Martins de. O campesinato no Século XXI : possibilidades e condicionantes
do desenvolvimento do campesinato no Brasil. Vozes, Petrópolis, 2005.
GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio . A questão agrária no Brasil, vol 1,
São Paulo: Editora Paz e Terra, 1968
MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a Política no Brasil . Petrópolis: Vozes, 1983.
PRADO JUNIOR, Caio. A questão agrária e a revolução Brasileira. A Questão agrária no Brasil,
vol. 1, p. 79-88.
SILVA, José Graziano da. A modernização dolorosa . Rio de Janeiro: Ed. Zahar, caps. 1 e 3,
1982.

Disciplina:

ECH14261 - LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS II

Ementa
Conceitos fundamentais: texto, fatores de textualidade, gêneros e tipos textuais. Estratégias
textual-discursivas de construção do sentido. Desenvolvimento de ações de linguagem por
meio da leitura e de produção textual. Conhecimento e uso do padrão culto da língua em
contextos de leitura e produção textual. Noções básicas de gêneros discursivos e tipologia
textual. Análise de mecanismos textuais e discursivos.
Objetivos
Apresentar e discutir características da produção textual em gênero acadêmicos, enfatizando a
participação dos gêneros textuais na construção das relações sociais na academia. Trabalhar
com exercícios voltados para o incremento da autoconsciência e para o uso adequado de
recursos materiais, sociais e culturais buscando o desenvolvimento da proficiência na produção
textual acadêmica. Fomentar o desenvolvimento de habilidades retóricas e composicionais que
conduzam à participação em atividades acadêmicas através da compreensão do trabalho com
gêneros acadêmicos – como o fichamento, o resumo, a resenha, o relatório, o artigo de
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opinião, o ensaio, a revisão de literatura, o artigo científico etc.
Bibliografia Básica
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal . São Paulo: Martins Fontes,
[1992] 2000.
CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo . São Paulo: Lexikon,
2009.
FIORIN, J.L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1991.
Bibliografia Complementar
MACHADO, A. R., LOUSADA, E. & ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros acadêmicos . São
Paulo: Parábola Editorial, 2005.
MARINHO, M. A escrita nas práticas de letramento acadêmico. Revista Brasileira de Linguística
Aplicada, Belo Horizonte, v. 10, n. 2, p.363-385, 2010.
OLIVEIRA, L. A. Manual de sobrevivência universitária . Campinas: Papirus, 2004.
RIVERO, S.; ARAGÃO, E. (Orgs.) Lutar com palavras : leitura, escrita e gêneros textuais .
Salvador: ABEC, 2006.
SOARES, M. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educação e
Sociedade , v. 23, n. 81, p.143-160, dez. 2002

Disciplina:

ECH14262 - EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICORRACIAIS

Ementa
Promover uma reflexão reinterpretativa do pensamento social Brasileiro e de algumas ideias
surgidas no cenário internacional, acerca dos conceitos de raça, cor, preconceito,
discriminação, igualdade, diferença, equidade, racismo institucional e outros, centrais ao
entendimento da origem e da estruturação das desigualdades, social, racial e de gênero entre
os grupos étnico-raciais no Brasil. Oferecer elementos que colaborem para a elaboração,
desenvolvimento e aprimoramento de práticas pedagógicas centradas na educação para a
convivência em e na diversidade. Assim como no ensino para aprendizagem e produção de
conhecimento sobre África, africanos e afro-Brasileiros.
Objetivos
Discutir conceitos como: preconceito racial, diversidade, estereótipos, identidade,
corporeidade, civilidade, ancestralidade. Contribuir para a difusão de informações sobre a
situação do negro no Brasil ontem e hoje e estabelecer propósitos que favoreçam seu presente
e futuro, em âmbito nacional, regional e local. Fomentar a elaboração de práticas pedagógicas
e um currículo antirracista que dialogue com o conceito de diversidade étnico-racial; bem como
implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação da Relações Étnico-Racial.
Bibliografia Básica
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura - MEC. Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Etnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana. Brasília: MEC, 2004.
______. Superando o Racismo na escola . 2a. ed. revisada. Brasília: Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.
MUNANGA, Kabengele. Origens africanas do Brasil contemporâneo . São Paulo: Global, 2009.
Bibliografia Complementar
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade .Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira
Lopes Louro.10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.
______. Da diáspora: identidade e mediações culturais. Trad. Adelaine La Guardia Resende et
alii. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
______. Intelectuais negras. Trad. Marcos Santarrita. Revista Estudos Feministas , Florianópolis,
vol.3, n. 2, p. 463-478, 1995.
HOOKS, Bell. Race and Representation . Boston: South and Press, 1992.
ZERBO Joseph Ki, História geral da África, I: Metodologia e pré-história da África. – 2.ed. rev. –
Brasília: UNESCO, 2010. 992 p.
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Disciplina:

ECH14263 - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Ementa
História da Psicologia e o nascimento da Psicologia científica. A Psicologia e seu objeto de
estudo. Introdução à Psicologia da Educação. Principais teorias da aprendizagem e do
desenvolvimento humano: Behaviorismo, Gestalt, Psicanálise, Piaget e Vigotski e suas relações
com a educação. Psicologia e a formação do professor.
Objetivos
Contextualizar o nascimento da psicologia enquanto ciência e caracterizar o seu objeto de
estudo; Compreender as teorias psicológicas e sua contribuição à educação, de maneira a
garantir um conhecimento científico global do processo educativo, principalmente no que
tange à educação do campo; Estudar e distinguir as diferentes teorias da aprendizagem e
desenvolvimento humano e suas interfaces com a educação do campo; Aprofundar acerca da
importância dos estudos na área psicológica da aprendizagem e o processo de formação de
professores vinculados às demandas da educação do campo.
Bibliografia Básica
KUPFER, M. C. M. Freud e a educação: o mestre do impossível. São Paulo: Scipione, 1992.
LA TAILLE, Y.; PINTO, H. D.de S.; OLIVEIRA, M. K. de. Piaget, Vygotsky , Wallon : teorias
psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1992.
MACHADO, A. M.et al. Psicologia e direitos humanos : educação inclusiva, direitos humanos na
escola. São Paulo: Casa do Psicólogo: Brasília, DF: Conselho Federal de Psicologia: Comissão
Nacional de Direitos Humanos, 2008.
Bibliografia Complementar
BIGGE, M. Teorias da aprendizagem para professores . São Paulo: M. G. Editores Associados,
1977.
BOCK, A.M.M. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. São Paulo: Saraiva, 2008.
DAVIDOFF, L. L. Introdução à Psicologia . São Paulo: MacGrawHill, 1983.
FREUD, S. Edição standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio
de Janeiro: Imago, 1969-1994.
GOULART,I.B. Psicologia da Educação: fundamentos teóricos e aplicações à prática
pedagógica.
Petrópolis: Vozes, 1987.

Disciplina:

ECH14264 - PRÁTICAS DE ENSINO EM PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA II

Ementa
Pedagogia da Alternância e planejamento coletivo: habilidades e competência para
organização e desenvolvimento do trabalho coletivo nas escolas do campo. Prática e vivência
da dinâmica de distribuição de tarefas e responsabilidades na Educação do Campo (TC e TU).
Objetivos
Desenvolver por intermédio da prática concreta, habilidade no âmbito da auto-organização dos
estudantes. Exercitar o planejamento coletivo com divisão de tarefas e responsabilidades
durante o tempo universidade e o tempo comunidade. Desenvolver dinâmicas e mecanismos
que possibilitem os processos de avaliação e melhoramento dos processos coletivos e
organizativos nas escolas do campo.
Bibliografia Básica
Alternância. v. 1 n. 2. Brasília: União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas, 2006.
FREITAS, Ana Lúcia Souza de. Pedagogia da conscientização: um legado de Paulo Freire à
formação de professores. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001.
LUEDEMANN, Célia da Silveira. Aton Makarenko: vida e obra – a pedagogia na revolução. São
Paulo: Expressão Popular, 2002.
Bibliografia Complementar
CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra . 3. ed. São Paulo: Expressão
Popular, 2004.
CALDART, Roseli Salete; FREITAS, Luiz Carlos; SAPELLI, Marlene Lucia Siebert. (Orgs.).
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Organização do trabalho pedagógico nas escolas do campo: ensaios sobre complexos de
estudo. São Paulo: Expressão Popular, 2015.
MST. Método de trabalho e organização popular . São Paulo: Setor de Formação/MST. 2005.
PELOSO, Ranulfo. (Org.). Trabalho de base: seleção de roteiros organizados pelo cepis. São
Paulo: Expressão Popular, 2012.
PISTRAK, Moisey M. Fundamentos da escola do Trabalho . São Paulo: Expressão Popular, 2011.

Disciplina:

ECH14265 - PROJETO INT. DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO CAMPO

Ementa
Discute aspectos relacionados a instrumentalização em relação à Pesquisa e extensão.
Introdução aos elementos científicos e construção da perspectiva extensionista em escolas do
campo (Introdução, hipóteses, objetivos, justificativa, metodologia, discussão, conclusão).
Oestudante terá também a possibilidade de compreender o espaço escolar como potencial
espaço de pesquisa e extensão no qual seu projeto poderá proporcionar intervenções e/ou
reflexões no âmbito do ensino.
Objetivos
Introduzir os elementos científicos da pesquisa. Discutir aspectos relacionados a
instrumentalização à pesquisa. Compreender o espaço educativo como espaço de pesquisa
numa perspectiva também extensionista. Possibilitar ao estudante reflexões acerca do âmbito
do ensino por meio acerca de observações e vivências nas escolas do campo.
Bibliografia Básica
ALVES, Rubem. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras, São Paulo: Editora
ArsPoética,1996.
GIL, Antônio Carlos . Como elaborar projetos de pesquisa . 2. ed. SP: Atlas, 1991.
RUIZ, João Álvaro. Metodologia Científica: guia para eficiência nos estudos. 4. ed. SP: Atlas,
1996.
Bibliografia Complementar
BOURDIEU, P. O campo científico. In: Ortiz, t. (org.) Pierre Bourdieu : sociologia. São Paulo:
Editora Ática, 1983.
LAKATOS, Eva e MARCONI, Marina. Metodologia do Trabalho Científico . SP: Atlas, 1992.
LAVILLE, Christian & DIONNE, Jean. A construção do saber . Manual de metodologia da
pesquisa em ciências humana, Belo Horizonte: Editora UFMG/ São Paulo: Artmed, 1999.
LESSA, J. L.; MAGALHÃES, S. M. B. Manual para normalização técnico-científicas . 7. ed. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 2004
THIOLLENT, Michel. Metodologia a pesquisa-ação . 5. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

Disciplina:

ECH14274 - INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Ementa
Ensino, aplicação e difusão da Língua Brasileira de Sinais como meio de comunicação objetiva
e utilização corrente das comunidades surdas do Brasil; Trajetória histórica da Língua Brasileira
de Sinais; a Libras como fator de inclusão social da pessoa surda; a Libras no contexto legal e
educacional; o ensino das Libras.
Objetivos
Reconhecer o Surdo, a sua Língua e sua Cultura. Identificar a constituição escolar e de seus
aspectos metodológicos de ensino. Compreender os princípios, fundamentos e aspectos
práticos da educação para surdos. Apresentar a trajetória histórica da Língua Brasileira de
Sinais. Promover discussões acerca da Libras como fator de inclusão social da pessoa surda.
Bibliografia Básica
FELIPE, T. LIBRAS em contexto : curso básico. Brasília: MEC, 2001.
FERREIRA-BRITO, L. Por uma gramática da língua de sinais . Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
UFRJ, 1995.
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QUADROS, R.M. KARNOPP, L.B. Língua de Sinais Brasileira: estudos Linguísticos. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
Bibliografia Complementar
HENGEMÜHLE, A. Gestão de ensino e práticas pedagógicas. Petrópolis, Rio de Janeiro:
Vozes, 2004.
QUADROS. R. M., Educação de surdos a aquisição da linguagem . Porto Alegre: Artes Médicas,
1999.
LODI, A. C. B. (Org.). Letramento e minorias . Porto Alegre: Editora Mediação, 2002.
SKLIAR, C. Educação e Exclusão: Abordagens sócio-antropológicas. Porto Alegre: Mediação,
1999.
THOMA, A. da S. e LOPES, M. C. (Orgs). A Invenção da Surdez . Santa Cruz do Sul: EDUNISC,
2004.

Disciplina:

ECH14321 - FUNDAMENTOS DA GEOGRAFIA

Ementa
Orientações históricas do Pensamento Geográfico. O olhar geográfico acerca da espacialidade
dos processos físicos e sociais em diferentes escalas. Os conceitos de espaço, região, território,
paisagem, lugar e suas potencialidades no campo de investigação e atuação da Geografia.
Objetivos
Compreender as correntes teóricas e metodológicas do conhecimento geográfico. Desenvolver
a capacidade de percepção e análise acerca da espacialidade dos processos físicos e sociais.
Promover o uso das categorias geográficas no campo da pesquisa e atuação.
Bibliografia Básica
GOMES, Paulo César da C.; CASTRO, Iná Elias de; CORREA, Roberto Lobato (orgs.). Geografia:
conceitos e temas . Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
MORAES, Antônio Carlos Robert de. Geografia: pequena história crítica. São Paulo: Hucitec,
1981.
SANTOS, Milton. Por uma geografia nova (6ª ed.). São Paulo:EDUSP, 2008..
Bibliografia Complementar
AB’SABER, Azis Nacib. Os domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São
Paulo: Ateliê, 2003.
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
LACOSTE, Yves. A geografia - isto serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra (13.a ed.).
Campinas, SP: Papirus, 1988.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal .
Rio Janeiro/São Paulo: Editora Record, 2003.
SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da pequisa socioespacial. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2013.
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Disciplina:

ECH14271 - POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO DO CAMPO

Ementa
Direitos Sociais. Conceito de Política Pública. Políticas Educacionais no Brasil a partir da
Constituição do Estado Nacional. Mediações entre as Relações de Produção no Capitalismo e as
Práticas Educacionais. Fundamentos da Educação do Campo. Multi/Interculturalismo. Questões
étnicas e Gênero. Indígena, Quilombola, Ribeirinhos, Camponês e Populações Tradicionais.
Redes de Saberes e a Superação de Dicotomias entre o Local e o Global, Rural e o Urbano,
Cidade e o Campo.
Objetivos
Despertar nos alunos a importância de conhecer as políticas públicas aplicadas ao contexto da
educação do campo, desenvolvendo a práxis característica direcionada para uma escola
gratuita, pública e de qualidade e ainda promovendo o processo de subjetivação do camponês
para que seja consciente do cuidado de si e para si.
Bibliografia Básica
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1983.
______. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
VENDRAMINI, Célia Regina; MACHADO, Ilma Ferreira (Org.). Escola e movimento
social: experiências em curso no campo brasileiro. 1. ed. São Paulo, SP: Expressão Popular,
2011.
Bibliografia Complementar
ADORNO, T. W. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1995.
CALDART, R. S. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola. Petrópolis,
Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
KOLLING, E. J.; NERY, I.; MOLINA, M. C. (Org.). Por uma educação básica do campo. Brasília-DF:
Fundação Universidade de Brasília, 1999.
MOLINA, M. C. A contribuição do programa nacional de educação na reforma agrária para a
promoção do desenvolvimento sustentável. Brasília, 2003.
PUCCI, B. (Org.). Teoria crítica e educação. São Paulo: Vozes, 1994.
SILVA, Eduardo Faria; GEDIEL, José Antonio; TRAUCZYNSKI, Silvia Cristina (Org.). Direitos
humanos e políticas públicas. Curitiba: Ed. Universidade Positivo, 2014. 428 p.

Disciplina:

ECH14268 - PRÁTICAS DE ENSINO EM PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA III

Ementa
Pedagogia da Alternância e cultura camponesa: práticas de resgate e vivência da cultura e da
mística. Construção de habilidades e aptidões para preparação e desenvolvimento da mística
nas escolas do campo.
Objetivos
Visibilizar a cultura camponesa e sua importância nos processos educativos em escolas do
campo. Compreender o significado, importância e a prática da mística enquanto uma das
dimensões do processo pedagógico no âmbito com curso de Licenciatura em Educação do
Campo. Produzir e implementar diferentes linguagens, em diferentes momentos de mística e
cultural, tanto no tempo universidade, como no tempo comunidade em escolas do campo.
Bibliografia Básica
BOGO, Ademar. O vigor da mística. São Paulo: MST, 2002. (Caderno de Cultura Nº 2).
BOSI Alfredo. Dialética da Colonização . 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
CHAUI, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 13. ed. São
Paulo: Cortez, 2011.
Bibliografia Complementar
BÔAS, Rafael Villas; ESCOBAR, Maria Inês; LIMA, Mariana Cruz de Almeida. (Orgs.) Cadernos de
cultura . Santa Maria: Editora e Gráfica Caxias, 2016 (Cadernos do Residência Agrária, 03).
CALDART, Roseli Salete; FREITAS, Luiz Carlos; SAPELLI, Marlene Lucia Siebert. (Orgs.).
Organização do trabalho pedagógico nas escolas do campo: ensaios sobre complexos de
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estudo. São Paulo: Expressão Popular, 2015.
FICHTNER, Bernd; FOERSTE, Erineu; LIMA, Marcelo; SCHÜTZ-FOERST, Gerda Margit. Cultura,
dialética e hegemonia: pesquisas em educação. 2. ed. Vitória: EDUFES, 2013.
IASI, Mauro Luis. Metamorfoses: coletânea de poemas. São Paulo: Expressão Popular, 2008.
LINHARES, Célia. (Org.). Portinari e a cultura brasileira: um convite à educação a contrapelo.
Rio de Janeiro: UFF, 2011.

Disciplina:

ECH14280 - ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA

Ementa
Estudo das práticas de ensino e aprendizagem de leitura e escrita na educação básica e os
desdobramentos no ensino superior na produção de conhecimento, buscando abordar questões
específicas relacionadas ao desenvolvimento da aprendizagem e dos processos de ensino da
leitura e da escrita nos contextos culturais e situacionais articulado com as questões de
letramento.
Objetivos
Ampliar os conceitos e estudos sobre Língua, linguagem, ensino e aprendizagem. Compreender
a noção dos múltiplos letramentos e sua inserção no ensino, bem como suas implicações para
o engajamento dos alunos em contextos reais de comunicação. Identificar concepções, crenças
e práticas de leitura e escrita e de produção de textos, orais e escritos, numa perspectiva de
linguagem como atividade interativa. Discutir o ensino de língua e as noções conceituais de
Gêneros e tipos textuais. Identificar os conceitos de texto, dentro dos estudos linguísticos
contemporâneos, e reconhecer a escrita enquanto atividade processual. Discutir sobre o ensino
pragmático de leitura e de escrita, destacando diferentes aspectos necessários para a
construção da compreensão e da produção textual.
Bibliografia Básica
ANTUNES, I. Assumindo a dimensão interacional da linguagem . In: ANTUNES, I. Aula de
Português: encontro e interação. Parábola Editorial, 2003, p. 39-106.
FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam . 51 ed. São Paulo:
Cortez, 2011.
MARCUSCHI, L. A. Produção textual, análise de gêneros e compreensão . São Paulo: Parábola,
2008.
STREET, B. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento na
etnografia e na educação [tradução de Marcos Bagno]. São Paulo: Parábola, 2014.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, L. T. de. Professores-leitores e sua formação . Belo Horizonte: Ceale; Autêntica,
2004.
BAZERMAN, C. Gênero, agência e escrita . São Paulo: Cortez, 2006. CAVALCANTE, M. M. Os
sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2013.
BRITO, L. P. L. O ensino da leitura e da escrita numa perspectiva transdisciplinar . In: CORREA,
D. A.; SALEH, P. B. de O. Práticas de letramento no ensino: leitura, escrita e discurso . São
Paulo: Parábola editorial, 2007, p. 53-77.
ROJO, R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens da escola . In:
ROJO, R. Multiletramentos na escola. São Paulo: Parábola editorial, 2012, p. 11-31.
SANTOS, L. W.; RICHE, R. C.; TEIXEIRA, C. S. Produção de textos orais e escritos. Análise e
produção de textos . São Paulo: Contexto, 2012, 97-133.
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Disciplina:

ECH14322 - FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA

Ementa
Origem da filosofia. Apresentação geral dos temas tradicionais da filosofia. Algumas
caracterizações gerais da filosofia. Principais períodos da história da filosofia. As diversas
correntes filosóficas (positivismo, fenomenologia, existencialismo, marxismo, pósestruturalismo). Noções de teoria do conhecimento. A Consciência e a Linguagem. A Cultura e
Estética. A Ética a Moral e os Valores. Ética, Direitos Humanos e responsabilidade
socioambiental. O Materialismo Histórico e Dialético enquanto método de interpretação e
transformação da realidade. A questão do ser: metafísica, ontologia. A questão do
conhecimento: epistemologia. A questão do agir: a ética.
Objetivos
Analisar as principais características da filosofia, relacionar principais e tradicionais temas da
filosofia, refletir sobre a metafísica, ontologia, epistemologia e a ética.
Bibliografia Básica
COLLINGWOOD, Robin George. Ciência e filosofia. 5. ed. Lisboa: Presença, 1986.
CHAUÍ, Marilena de Sousa. Convite à filosofia. 3. ed. São Paulo: Ática, 1995
FOLSCHEID, Dominique; WUNENBURGER, Jean-jacques. Metodologia filosófica. São Paulo: M
Fontes, 1997
Bibliografia Complementar
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à
filosofia. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Moderna, 1993.
CARRILHO, M.M. O que é filosofia? Lisboa & Portugal. Editora Difusão Cultural, 1994.
DIAS, M.C. O que é filosofia? Ouro Preto. Editora UFOP, 1996.
HOLLIS, Martin. Filosofia: Um convite. São Paulo: Loyola, 1996.
IDE, Pascal. A arte de pensar. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
RACHELS, J. Problemas da Filosofia. Lisboa: Gradiva.2005
BAKTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2009.
KONDER, Leandro. História das ideias socialistas no Brasil. São Paulo: Expressão Popular. 2003.

Disciplina:

ECH14272 - PROJETO INT. DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO CAMPO

Ementa
Tipos de pesquisa e atividades de extensão. Diagnóstico local das regiões e comunidades
enquanto território com características específicas, com dimensões política, social, cultural,
histórica, econômica, ambiental, educacional e étnico-racial, com possibilidade de incursões
nas escolas do campo. Metodologia de análise de dados. Parte da carga horária desta disciplina
é reservada para planejamento, desenvolvimento e execução de atividades extensionistas. O
estudante terá também a possibilidade de compreender o espaço escolar como potencial
espaço de pesquisa e extensão no qual seu projeto poderá proporcionar intervenções e/ou
reflexões no âmbito do ensino.
Objetivos
Compreender metodologias de análise de dados em pesquisas. Refletir sobre os tipos de
pesquisa (qualitativa, quantitativa, híbrida). Discutir sobre a questão ética ligada a pesquisa na
área educacional. Planejar, desenvolver e executar atividades extensionistas. Possibilitar ao
estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de observações e vivências
nas escolas do campo.
Bibliografia Básica
BAUMAN, Zygmunt. Globalização : as consequências humanas. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Novos enfoques da pesquisa educacional . 7. ed.
aum. São Paulo, SP: Cortez, 2010.
ROSS, Jurandyr L. S. (org.) Geografia do Brasil . São Paulo: EDUSP, 2005.
Bibliografia Complementar
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ALMEIDA, Rosângela; PASSINI, Elza Yasuko. O espaço geográfico : ensino e representação. 15.
ed. São Paulo: Contexto, 1989.
ARENDT, Hannah. A condição humana . 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual . Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2003.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder . 24. ed Rio de Janeiro: Graal, 2007.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização . Rio de Janeiro: Record, 2002.

Disciplina:

ECH12393 - GESTÃO EDUCACIONAL

Ementa
Aspectos sociopolíticos que influenciam a educação escolar do campo; políticas públicas para
as escolas do campo em todas as suas modalidades e níveis; currículo escolar no campo; os
sujeitos do campo e a organização do trabalho pedagógico nas escolas.
Objetivos
GERAL: Promover a discussão crítica e histórica sobre as concepções que fundamentam as
teorias da organização e gestão escolar do campo e do trabalho administrativo-pedagógico.
ESPECÍFICOS:
1.
Possibilitar o estudo sobre a realidade, o contexto escolar e as relações de poder que
ocorrem no cotidiano da escola do/no campo a partir do cenário sócio-político brasileiro, tendo
em vista suas implicações para o trabalho pedagógico.
2.
Promover a compreensão crítica sobre os conceitos de gestão participativa e cultura
organizacional, articulando-os ao princípio de trabalho coletivo e colaborativo para o
desenvolvimento do processo educativo.
3.
Possibilitar o estudo sobre o Projeto Político-Pedagógico, enquanto plano global das
instituições escolares, a partir do princípio de democratização da escola pública.
Promover a reflexão crítica sobre a atuação participativa e o papel dos educadores e da
comunidade escolar nas práticas de organização e gestão da escola, bem como na
transformação dessas práticas.
Bibliografia Básica
GADOTTI, M. Autonomia da escola: princípios e propostas. São Paulo: Cortez, 2000.
LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2004.
LUCK, H. A gestão participativa na escola. Petrópolis: Vozes, 2008.
OLIVEIRA, M. A. M. (org.). Gestão Educacional: novos olhares, novas abordagens. Petrópolis:
Vozes, 2005.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, D. Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. Petrópolis: Vozes,
2001
FERREIRA, N. S. C. (org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios.
São Paulo: Cortez, 2003.
PARO, V. H. Administração escolar: introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006.
PENIN, S. Cotidiano e escola: a obra em construção. São Paulo: Cortez, 1995.
VASCONCELLOS, C. dos S. Coordenação do trabalho pedagógico: do projeto político
pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad Editora,1999.
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Disciplina:

ECH12394 - TEORIA DO CURRÍCULO E CURRÍC. DA EDUC. DO CAMPO

Ementa
Ementa: Conceito de currículo escolar. Teorias do currículo. Tendências curriculares no Brasil.
Currículo, cultura e sociedade. Projeto pedagógico da educação do campo. Currículos da
educação básica. Formação dos professores e currículo escolar do campo. Currículo, ensino e
aprendizagem, e as especificidades das populações do campo.
Objetivos
a) Compreender o currículo como importante instrumento de viabilização do direito à
educação.
b) Identificar as principais teorias curriculares (os diversos campos e diferentes formas de
organização).
c) Analisar o currículo como espaço de poder, cultura, ideologia e hegemonia.
d) Examinar as novas Diretrizes Curriculares Nacionais e legislações correlatas.
e) Articular conhecimentos teórico-práticos sobre currículo e suas relações com os processos
de ensino e aprendizagem, para subsidiar e fundamentar a prática pedagógica no exercício da
profissão nas escolas do campo.
Bibliografia Básica
APPLE, M. Ideologia e Currículo . São Paulo: Brasiliense, 1982.
ARROYO, Miguel Gonzalez, CALDART, Roseli Salete e MOLINA, Mônica Castagna (Orgs.). Por
uma educação do campo . 5. ed. 3. reimp. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
LOPES, Alice Casimiro. Políticas de integração curricular. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade : uma introdução às teorias do currículo. 3.
ed. 2. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
Bibliografia Complementar
ABENSUR, Patrícia Lima Dubeux. Currículo: o jeito Freireano de fazer. Revista eletrônica de
educação. São Carlos. SP: UFSCar, v. 6, n 2, p. 289-310, nov. 2012. Disponível em
HTTP://.reveduc.ufscar.br.
CALDART, R. S., STÉDILE, M. E. e DAROS, D.(org.) Caminhos para transformação da escola 2:
agricultura camponesa, educação politécnica e escolas do campo. São Paulo: Expressão
Popular, 2015.
FERRAÇO, Carlos Eduardo (Org.). Cotidiano escolar, formação de professores(as) e currículo.
São Paulo: Cortez, 2005. – (Série cultura, memória e currículo; v. 6).
MOREIRA, A. F. B. e SILVA, T. T. da. (Orgs.). Currículo, sociedade e cultura. São Paulo: Cortez,
1994.
ROCHA, Arlindo Nascimento. Currículo escolar: uma visão histórica da evolução do conceito de
Currículo
Escolar.
Disponível
em
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/rc/article/view/135/115.
SAVIANI, N. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/ método no
processo pedagógico. Campinas: Autores Associados, 1994.
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Disciplina:

ECH14273 - INTRODUÇÃO À AGROECOLOGIA

Ementa
Histórico da agricultura no Brasil e no mundo. Contexto político e econômico da agricultura
Brasileira. Modelo de agricultura convencional e camponês. Soberania Alimentar e Segurança
Alimentar. Bases e Princípios da agroecologia. Noções de agroecossitemas. Introdução a
práticas e manejos agroecológicos. Agroecologia e as escolas do campo. Processo de transição
agroecológica.
Objetivos
Construir com os educandos conhecimentos em torno da agroecologia e das práticas agrícolas
adequadas ao campesinato, no âmbito da educação do campo. Compreender os processos
ecológicos na busca de uma agricultura sustentável, no atual contexto sócio, político e
econômico.
Bibliografia Básica
Altieri, M. Agroecologia : bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba, Editora
Agropecuária, 2002. 592p.
GLIESSMAN, S. R. Agroecologia : processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto
Alegre, Editora da UFRGS, 2005. 653p.
MACHADO, L.C.P. Pastoreio Racional Voisin - Tecnologia Agroecológica Para o 3º Milênio. São
Paulo: Expressão Popular, 2010. 376p.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico de solos : a agricultura em regiões tropicais. São Paulo: Nobel,
1989. 549p.
Bibliografia Complementar
AQUINO, A. M. & ASSIS, R. L. Agroecologia: princípios e técnicas para uma agricultura orgânica
sustentável. (Editores Técnicos). Brasília, Embrapa Informação Tecnológica, 2006.
EHLERS, E. Agricultura Sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo,
Livros da Terra, 1996.
MACHADO, L.C.P. Dialética da Agroecologia. São Paulo: Expressão Popular, 2014.
REIJNTJES, C.; HAVERKORT, B.; WAKES-BAYER, A . Agricultura para o futuro: uma introdução à
agricultura sustentável e de baixo uso de insumos externos. Trad. J. C. Comenford. Rio de
Janeiro, AS-PTA, 1994.
SOSA, B.M.; LOZANO, D.A.R. Revolução Agroeocológica – O Movimento Camponês a Camponês
da ANAP em Cuba. São Paulo, Editora Outras expressões, 2012.

Disciplina:

ECH14323 - HISTÓRIA DA LUTA PELA TERRA NO BRASIL E NO ESPÍRITO

Ementa
O processo de colonização do Brasil e a estrutura agrária Brasileira. A questão da terra e sua
utilização antes de 1.500. As principais lutas indígenas. O Brasil colônia. O modelo agrárioexportador. A lei de terras. As lutas dos negros nos Quilombos. As lutas pela terra de 1888 a
1964 (As lutas messiânicas; as lutas radicais espontâneas e localizadas; as lutas organizadas:
os camponeses como classe, as ligas camponesas; sindicalismo rural). A ditadura cívico-militar
e a luta pela terra. A retomada da luta e o surgimento do MST. Contexto da luta pela terra em
nível nacional. As lutas pela terra no Espírito Santo.
Objetivos
Compreender o processo de evolução histórica da questão agrária no Brasil e seus impactos no
âmbito da terra. Estudar as diferentes e distintas formas de reações e lutas dos trabalhadores
da terra no Brasil e as formas de repressão utilizadas pelas classes dominantes. Analisar o
contexto de emergência de novos movimentos de luta pela terra, principalmente o MST, suas
formas de luta e proposições para o campo brasileiro. Compreender o processo de
desenvolvimento da sociedade capixaba e as principais formas de organização e lutas pela
terra no Espírito Santo.
Bibliografia Básica
MARTINS, José de Souza. A militarização da questão agrária no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes,
1985.

48

Universidade Federal do Espírito Santo

MEDEIROS, Leonilde Sérvolo de. História dos Movimentos Sociais no Campo . Rio de Janeiro:
FASE, 1989.
MORISSAWA, Mitsue. A história da luta pela terra e o MST. 3ª rei. São Paulo: Expressão
Popular, 2008.
Bibliografia Complementar
BOGO, Ademar. Lições da luta pela terra. Salvador, 1999.
GRZYBOWSKI, Cândido. Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais no campo.
Petrópolis,
RJ: Vozes, 1987.
MOTTA, Márcia Maria Mendes. Nas fronteiras do poder: conflito e direito à terra no Brasil do
século XIX. Rio de Janeiro: Vício de Leitura/APERJ, 1998.
STÉDILE, João Pedro e FERNADES, Bernardo Mançano. Brava Gente: a trajetória do MST e a
luta pela terra no Brasil. São Paulo: Perseu Abramo, 1999.
VALADÃO, Vanda de Aguiar. Assentamentos e Sem Terra: a importância do papel dos
mediadores. Vitória: EDUFES, 2000

Disciplina:

ECH14275 - PRÁTICAS DE ENSINO EM PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA IV

Ementa
Pedagogia da Alternância e a licenciatura em educação do campo: práticas metodológicas e
organizativas para a formação de educadores/as para as escolas do campo.
Objetivos
Refletir sobre as especificidades e intencionalidades da pedagogia da alternância para a
formação de educadores/as das e para as escolas do campo. Discutir sobre os principais
desafios na implementação dessa metodologia de ensino no atual contexto sócio-histórico.
Potencializar as iniciativas e possibilidades da pedagogia da alternância nas escolas do campo
mediações de uma educação crítica e libertadora.
Bibliografia Básica
CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra . 3. ed. São Paulo: Expressão
Popular, 2004.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 2011.
LINHARES, Célia. (Org.) Os professores e a reinvenção da escola: Brasil e Espanha. 2.ed. São
Paulo: Cortez, 2001.
Bibliografia Complementar
BUENO, Marília da Costa Mello; SANTOS, Ramofly Bicalho dos. Educação do campo, pedagogia
da alternância e formação do educador . Educação & Linguagem. v. 19, n. 1, p. 189-204, jan.jun. 2016.
FERNANDES, Florestan. O desafio educacional . São Paulo, 1989.
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1977.
FREITAS, Ana Lúcia Souza de. Pedagogia da conscientização: um legado de Paulo Freire à
formação de professores. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001.
JESUS, Janinha Gerke de. Formação dos Professores na Pedagogia da Alternância: saberes e
fazeres do campo. Vitória, ES: GM, 2011.
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Disciplina:

ECH14324 - INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS

Ementa
A natureza do conhecimento histórico. Os conceitos fundamentais da história. As suas formas
de explicação. O seu campo atual de estudos. Os diferentes referenciais historiográficos. A
reflexão sobre o ofício do historiador. O pensamento histórico e as correntes historiográficas do
século XIX: o Historicismo alemão, a Escola Metódica francesa e o Positivismo.
Objetivos
Essa disciplina tem como objetivo central a discussão do próprio conceito de história, e de
como esse conceito foi construído e reformulado ao longo do tempo. Caberá uma busca por
desreferencializar as noções pré-concebidas de história, objetivando provocar um desordem e
fragmentação de tal conceito, para, em seguida, promover seu rearranjo, a partir das bases
que virão a ser pensadas através das leituras e discussões.
Bibliografia Básica
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Para que serve a história? Campina Grande: 2001
(Texto digitado).
BARROS, José D’Assunção. Teoria da história. v. II. Os primeiros paradigmas: Positivismo e
Historicismo. Petrópolis: Vozes, 2011.
BLOCH, Marc. A Apologia da História ou o Ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2001.
BORGES, Vavy Pacheco. O que é história. São Paulo: Brasiliense, 2007. (Coleção Primeiros
Passos, 17).
Bibliografia Complementar
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de
teoria da história. Bauru: EDUSC, 2007.
BURKE, Peter. A escrita da História: novas perspectivas. São Paulo: Brasiliense, 1993.
BURKE, Peter. Variedades de história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: UNICAMP, 1992.
REIS, José Carlos. Tempo, história e evasão. Campinas: Papirus, 1994.

Disciplina:

ECH14277 - PROJETO INT. DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO CAMPO

Ementa
Contextualização da problemática de pesquisa e extensão em escolas do campo. Pesquisa
exploratória, levantamento de dados de regiões e comunidades do território nacional e
internacional com características específicas, com dimensões política, social, cultural, histórica,
econômica, ambiental, educacional e étnico-racial e seus impactos nas escolas do campo.
Revisão de literatura. Estado da arte. Parte da carga horária desta disciplina é reservada para
planejamento, desenvolvimento e execução de atividades extensionistas. O estudante terá
também a possibilidade de compreender o espaço escolar como potencial espaço de pesquisa
e extensão no qual seu projeto poderá proporcionar intervenções e/ou reflexões no âmbito do
ensino.
Objetivos
Perceber as ciências humanas, sociais e da natureza como possibilidades de desencadear a
reflexão e entendimento da realidade. Contribuir para a compreensão e análise do
desenvolvimento científico do pensamento humano. Analisar cientificamente as temáticas
básicas das relações culturais da nossa sociedade, como um processo dinâmico de alterações
sociais. Discutir temas atuais para nortear a formação humanística do educador do campo,
constituindo as bases para o comprometimento com o desenvolvimento político-cultural,
socioeconômico e ambiental. Estabelecer relações e exercícios de cidadania crítico e ético, o
cumprimento da responsabilidade social com a melhoria da qualidade de vida pessoal,
individual e coletiva. Planejar, desenvolver e executar atividades extensionistas. Possibilitar ao
estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de observações e vivências
nas escolas do campo.
Bibliografia Básica
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BAUMAN, Zygmunt. Globalização : as consequências humanas . Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999.
MOLINA, M.C. Educação do campo e Pesquisa II : questões para reflexão. (org). Brasília:
MDA/MEC, 2010.
ROSS, Jurandyr L. S. (org.) Geografia do Brasil . São Paulo: EDUSP, 2005.
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Rosângela; PASSINI, Elza Yasuko. O espaço geográfico : ensino e representação. 15.
ed. São Paulo: Contexto, 1989.
ARENDT, Hannah. A condição humana . 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade : a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2003.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder . 24. ed Rio de Janeiro: Graal, 2007.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização . Rio de Janeiro: Record, 2002.

Disciplina:

ECH14325 - INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA

Ementa
A Ciência Antropológica: conceito, formação e desenvolvimento; objeto de estudo, relação com
outras ciências e sua especificidade. Principais orientações teóricas. A diversidade cultural e o
etnocentrismo. Temas e tendências atuais da Antropologia.
Objetivos
Analisar e compreender a antropologia, seus objetos e métodos de pesquisa, como também as
diferentes abordagens antropológicas sobre a sociedade e a cultura.
Bibliografia Básica
DA MATTA, Roberto. Relativizando: Uma Introdução à Antropologia. Social. Petrópolis: Vozes,
1983
GEERTZ, Clifford. 1978. A Interpretação das Culturas . Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
SAHLINS, Marshall. Ilhas de História . Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,1999.
Bibliografia Complementar
CÂNDIDO, Antônio. Os Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o Caipira Paulista e a
Transformação dos Seus Meios de Vida. São Paulo: Editora 34, 1977.
CARNEIRO, M. J. 1998. Camponeses, Agricultores e Pluriatividade . Editora Contra Capa, Rio de
Janeiro, 1998.
ELIADE, Mircea. Mito e realidade . São Paulo: Perspectiva, 2004.
POLANYI, Karl. A Grande Transformação . As Origens da Nossa Época. Rio de Janeiro: Editora
Campus, 2000.
TURNER, Victor. Dramas, Campos e Metáforas: ação simbólica na sociedade humana. Niterói:
Editora da Universidade Federal Fluminense, 2008

Disciplina:

ECH14326 - GEOGRAFIA AGRÁRIA

Ementa
Sociedades, produção do Espaço e de Territórios. Relações capitalistas de produção do espaço,
mercantilização da natureza e conflitos territoriais. Industrialização da agricultura, urbanização,
êxodo rural, concentração fundiária e impactos socioambientais. Relações não capitalistas de
produção - campesinato, comunidades tradicionais e povos originários: modo de vida, saberes,
territorialidades, subalternidade, conflitos e processos de resistência frente ao capital.
Objetivos
Compreender as correntes teóricas e metodológicas da Geografia Agrária e da análise da
questão agrária. Estudar a organização do campo sob o modo capitalista de produção e a partir
das relações não capitalistas de produção. Desenvolver a capacidade de análise crítica e
fornecer os instrumentais teóricos e práticos de intervenção na realidade agrária.
Bibliografia Básica
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Modo capitalista de produção, agricultura e Reforma Agrária
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.
São
Paulo:
Agrária-FFLCH-USP,
2007.
Disponível
em:
http://www.geografia.fflch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Valeria/Pdf/Livro_ari.pdf
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da globalização .
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O campesinato brasileiro: ensaios sobre civilização e grupos
rústicos no Brasil. Petrópolis: vozes, 1976
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras tradicionalmente ocupadas: processos de
territorialização e movimentos sociais. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais v.6,
n.1,
p.9-32.
ANPUR,
2004.
Disponível
em
:
http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/102/86
GODOI, Emilia Piatrafesa de; MENEZES, Marilda Aparecida de; MARIN, Rosa Acevedo (orgs.)
Diversidade do campesinato: expressões e categorias; estratégias de reprodução social , v.2.
São Paulo; Editora Unesp; Brasília/DF: NEAD, 2009.
GRAZIANO DA SILVA, José. A modernização dolorosa . Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1982.
MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil . Rio de Janeiro: Vozes, 1981.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A agricultura camponesa no Brasil . (3.ª ed.). São Paulo:
Contexto, 1997.

Disciplina:

ECH14327 - HISTÓRIA DO BRASIL

Ementa
A América Portuguesa no fim da era colonial; Os momentos precursores da independência; A
transferência da Corte e a opção bragantina; A Revolução do Porto e a Independência; D. Pedro
I e a Primeira Constituição; A política externa do primeiro reinado; A crise política e a
abdicação; O sistema político-partidário do Império: sua consolidação; O desenvolvimento da
economia cafeeira e as tentativas de modernização do Brasil; A política platina e a Guerra do
Paraguai; A crise do sistema escravista e a imigração estrangeira; As manifestações culturais
no Segundo Reinado; A classe operária e o Sindicalismo no Brasil; A república e a cidadania;
Oligarquias e coronelismo; Desenvolvimento e concentração regional; A economia cafeeira até
1930; A revolução de 30 e as mudanças sócio econômicas e políticas; O Estado novo; O Brasil e
a economia mundial; Trabalhismo e o projeto desenvolvimentista; Estado, economia e luta de
classes até 1964. Estado autoritário, a abertura política e a Nova República.
Objetivos
Introduzir o aluno ao conhecimento dos processos, etapas e estruturas que constituem a
história do Brasil do período colonial, desde a expansão marítima portuguesa até o período de
abertura política e a Nova República.
Bibliografia Básica
ARRUDA, Jobson. O Brasil no comércio colonial , SP, Ática, 1980.
CARVALHO, José M. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil, São Paulo, Cia
das Letras, 1990
COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à República: momentos decisivos. 7.ed. São Paulo:
UNESP,1999
Bibliografia Complementar
ABREU, Marcelo de P. (org.) A ordem do progresso, cem anos de política econômica
republicana (1889-1989) , Rio de Janeiro, Campus, 1989
CASTRO, Celso. Os militares e a república: um estudo sobre cultura e ação política, Rio de
Janeiro: Zahar, 1995.
COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à República: momentos decisivos. 7.ed. São Paulo:
UNESP,1999.
FLORENTINO, Manolo. Em costas negras. Uma história do tráfico de escravos entre África e
Rio de Janeiro. SP: Cia das Letras,1997.
FREIRE, Gilberto. Casa grande e senzala. Rio de Janeiro: José Olimpio, 1961.
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Disciplina:

ECH14281 - PROJETO INT. DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO CAMPO

Ementa
Investigação em Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza. Elaboração de projetos de
Ensino, Pesquisa e Extensão a serem construídos e implementados em escolas do campo com
a participação da comunidade. Parte da carga horária desta disciplina é reservada para
planejamento, desenvolvimento e execução de atividades extensionistas. Oestudante terá
também a possibilidade de compreender o espaço escolar como potencial espaço de pesquisa
e extensão no qual seu projeto poderá proporcionar intervenções e/ou reflexões no âmbito do
ensino.
Objetivos
Elaborar projeto de investigação crítica da realidade, a partir de temas/problemáticas
escolhidas e objetivos definidos. Realizar o processo de investigação e intervenção crítica da
realidade das escolas e comunidades do campo. Organizar e sistematizar o conhecimento
produzido. Planejar, desenvolver e executar atividades extensionistas. Possibilitar ao estudante
reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de observações e vivências nas escolas
do campo.
Bibliografia Básica
BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico: contribuição para uma psicanálise do
conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Repensando a Pesquisa Participante . São Paulo:
Brasiliense, 1986.
DEMO, Pedro. Metodologia científica em Ciências Sociais . São Paulo: Atlas ,1995.
Bibliografia Complementar
CAMPOS, Maria Cristina da Cunha; NIGRO, Rogério G. Didática de ciências : o ensinoaprendizagem como investigação. São Paulo: Ed. FTD, 1999.
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ensino de Ciências - unindo a pesquisa e a prática.
Cengage Learning Editores, 2004.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Um desafio para a didática : experiências, vivências,
pesquisas. 2. ed. -. São Paulo: Loyola, 1991
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade . São Paulo: Paz e Terra, 2009.
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica : teoria da ciência e iniciação à
pesquisa. 34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
PEREIRA, Júlio César R. Análise de dados qualitativos : estratégias metodológicas para as
ciências da saúde, humanas e sociais. 3. ed. São Paulo: Edusp: FAPESP, 2001.

Disciplina:

ECH14282 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

Ementa
Observação da prática cotidiana dos gestores escolares e dos coordenadores pedagógicos.
Conhecimento e análise da elaboração e implementação do Projeto Político Pedagógico, do
Plano de Gestão Escolar e dos projetos e sub-projetos pedagógicos das unidades escolares.
Conhecimento da legislação normativa brasileira, dos demais instrumentos e dispositivos
legais-normativos sobre o funcionamento das unidades escolares e de suas instâncias internas
e externas de participação e sua prática efetiva.
Objetivos
Vivenciar, analisar e discutir o processo ensino-aprendizagem em escolas de Ensino
Fundamental e, a partir dele, produzir conhecimentos para a intervenção na escola, norteados
pelas tendências da teoria crítica da Educação. Planejar, intervir e avaliar tomando como base
o projeto político-pedagógico da escola. Articular os saberes e fazeres dos regentes de classe,
docentes e discentes tomando como perspectiva a pedagogia da alternância. Internalizar os
pressupostos ético-políticos como princípios pedagógicos essenciais para a prática docente.
Fomentar a prática investigativa a partir da postura crítico-reflexiva.
Bibliografia Básica
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LIBÂNEO, J.C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. São Paulo: Alternativa, 2001.
LUCK, H.; GIRLING, K.; SHERRY, K. A Escola Participativa: o trabalho do gestor escolar.
Petrópolis: Vozes, 2005.
OLIVEIRA, D. & DUARTE, M. Política e Trabalho na Escola: a administração dos sistemas
públicos de educação básica. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
Bibliografia Complementar
BRUNO, E. ALMEIDA, L.; CHRISTOV, L. O Coordenador Pedagógico e a Formação Docente. São
Paulo: Loyolla, 1999.
HERNÁNDEZ, F. Transgressão e Mudança na Educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre:
Artmed, 1996.
MENDONÇA, E. G. A regra e o jogo: democracia e patrimonialismo na educação brasileira.
Campinas: Lapplane/Unicamp, 2000.
OLIVEIRA, M. A. Gestão Educacional: novos olhares, novas abordagens. Petrópolis: Vozes,
2005.
VEIGA, I. & FONSECA, M. As dimensões do projeto político-pedagógico. Campinas: Papirus,

Disciplina:

ECH12686 - HISTÓRIA DO ESPÍRITO SANTO

Ementa
A constituição histórica do estado do Espírito Santo e seus principais temas. As correlações das
dimensões sociais, culturais, econômicas e políticas na compreensão e análise da história
local. As novas tendências teóricas e metodológicas da pesquisa da história do Espírito Santo.
Objetivos
Analisar a constituição histórica do Espírito Santo. Compreender as correlações entre
sociedade, cultura economia e política na constituição histórica do Estado do Espírito Santo e
investigar as novas tendências teóricas e metodológicas das pesquisas sobre a história do
Espírito Santo.
Bibliografia Básica
BITTENCOURT, G. Historiografia capixaba & Imprensa no Espírito Santo. Vitória: EDIT, 1998.
BRASIL, A. (Org.). A poesia espírito-santense no século XX: antologia. Rio de Janeiro: Imago
editora, 1998.
CLAUDIO, A.. História da litteratura espírito-santense. Rio de Janeiro: Biblioteca Reprográfica
XEROX, 1981.
_______. História da propaganda republicana no Estado do Espírito Santo. Vitória: Gráfica
Espírito Santo, 2002.
______. Insurreição de Queimado: Episódio da História da Província do Espírito Santo. Vitória:
Editora da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, 1979.
______. Trovas e cantarares capixabas. Rio de Janeiro: MEC-SEAC FUNARTE, 1980.
Bibliografia Complementar
SILVA, M. Z. Espírito Santo: interesse e poder. Vitória: SPDC/UFES, 1995.
SIQUEIRA, F. A. Memória do passado: a Vitória através de meio século.Edição de texto, estudo e
notas de Fernando Achiamé. Vitória: Florecultura, 1999.
SOARES, R. A Escola Activa Antropofágica que a “Revolução” de 30 comeu. São Paulo: Lei
Rubem Braga – Darwin, 1998.
VALLE, E. Q. do. A Academia Espírito-Santense de Letras. Vitória 1945.
VASCONCELLOS, J. G. M. A invenção do coronel: ensaio sobre as raízes do imaginário político
brasileiro. Vitória: SPDC, 1995.
VIVACQUA, A. Educação brasileira: directrizes e soluções do problema educacional no Espírito
Santo. Victória: Typ. Vida Capichaba, 1930.
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Disciplina:

ECH14328 - SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Ementa
Estudo do surgimento e das correntes teóricas da sociologia da educação. Função da escola e
dos sistemas de ensino na sociedade contemporânea, analisando sujeitos, currículos,
representações sociais e espaços educativos. Educação, cultura e sociedade. Educação e
desigualdades sociais. Processos educativos e processos sociais.
Objetivos
Compreender o surgimento e as características das principais correntes teóricas da sociologia
clássica e suas influências no campo da educação. Propiciar aos estudantes um olhar crítico
sociológico dos fatos atuais de enfoque emergente na educação, conduzindo-os à reflexão
sociopolítica, humanista e dialética, favorecendo possíveis transformações na educação social
do século XXI. Analisar as diferentes teorias sociológicas das classes sociais e suas implicações
para análises da educação escolar e não escolar. Desenvolver análises reflexivas e elaboração
teórica sobre a problemática social e educacional no atual contexto sócio-histórico do/no
campo brasileiro e suas relações com os processos sociais.
Bibliografia Básica
FREITAG, Bárbara. Escola, Estado e Sociedade . 6ª ed. São Paulo: Símbolo, 1986
SOUZA, João Valdir Alves de. Introdução à sociologia da educação . Belo Horizonte: Autêntica,
2007.
TEDESCO, Juan. A sociologia da educação. 3. ed. São Paulo: Cortez/ Autores Associados, 1989.
Bibliografia Complementar
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade : tratado de
sociologia do conhecimento. 22. ed. - Petrópolis: Vozes, 2002.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da cidadania. 5. ed. São Paulo:
Contexto, 2010
RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da educação . 3. ed. - Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia . 41. ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados,
2009
TEDESCO, Juan Carlos. O novo pacto educativo: educação, competitividade e cidadania na
sociedade moderna . São Paulo: Ática, 2002.

Disciplina:

ECH14329 - ELEMENTOS DA GEOGRAFIA FÍSICA

Ementa
Noções de Geologia e formações rochosas. Fatores endógenos, exógenos, intemperismo e
modelagem das formas de relevo. Fatores climáticos e a distribuição dos biomas. A Relevância
da Geografia para a discussão acerca das questões socioambientais.
Objetivos
Construir uma compreensão básica dos elementos físicos presentes no espaço geográfico:
relevo, clima, hidrografia e biomas. Fornecer elementos da Geografia Física para as atividades
de ensino, pesquisa e extensão. Compreender a relevância do conhecimento geográfico para a
análise das questões socioambientais.
Bibliografia Básica
AB’SABER, Azis Nacib. Os domínios de Natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São
Paulo: Ateliê, 2003.
MENDONÇA, F. Geografia Física: ciência humana? São Paulo: Contexto, 1996.
ROSS, J.L. (org.) Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005.
Bibliografia Complementar
CARVALHO, Claudio J.B. de; ALMEIDA, Eduardo A.B. (orgs.) Biogeografia da América do Sul:
padrões e processos. São Paulo: Roca, 2011.
CUNHA, Sandra B; GUERRA, Antonio T. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos.
8.a ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
GUERRA, Antonio Teixeira. Dicionário Geológico-Geomorfológico. 8.a ed. Rio de Janeiro: IBGE,
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1993. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23450.pdf
MENDONÇA, Francisco; DANNI-OLIVEIRA, Inês M. Climatologia: noções básicas e climas do
Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007.
PENTEADO, Margarida M. Fundamentos de Geomorfologia. Rio de Janeiro: IBGE, 1983.
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv81427.pdf

Disciplina:

ECH14290 - PROJETO INT. DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO CAMPO

Ementa
Pesquisa, Ensino e Extensão em Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza em escolas
do campo. Parte da carga horária desta disciplina é reservada para planejamento,
desenvolvimento e execução de atividades extensionistas. O estudante terá também a
possibilidade de compreender o espaço escolar como potencial espaço de pesquisa e extensão
no qual seu projeto poderá proporcionar intervenções e/ou reflexões no âmbito do ensino.
Objetivos
Elaborar projeto de investigação e intervenção crítica da realidade, a partir de
temas/problemáticas escolhidas e objetivos definidos com a participação das comunidades e
escolas do campo. Realizar o processo de investigação crítica da realidade em escolas do
campo. Organizar e sistematizar o conhecimento produzido para a apresentação dos
resultados. Planejar, desenvolver e executar atividades extensionistas. Possibilitar ao
estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de observações e vivências
nas escolas do campo.
Bibliografia Básica
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de. Ensino de Ciências - unindo a pesquisa e a prática.
Cengage Learning Editores, 2004.
FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Um desafio para a didática : experiências, vivências,
pesquisas. 2. ed. -. São Paulo: Loyola, 1991.
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade . São Paulo: Paz e Terra, 2009.
Bibliografia Complementar
DELIZOICOV, Demétrio et al. Ensino de Ciências : fundamentos e métodos. Cortez Editora,
2002.
REY, R. C. et al. Ciências no Ensino Fundamental – O conhecimento físico. São Paulo: Scipione,
1998.
BAUMAN, Zygmunt. Comunidade : a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: J.
Zahar, 2003.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder . 24. ed Rio de Janeiro: Graal, 2007.

Disciplina:

ECH14291 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

Ementa
Orientações básicas sobre o estágio supervisionado; fundamentação teórica sobre estágio
supervisionado; estudo da realidade político-educacional no município e em escolas de ensino
fundamental. Caracterização da Unidade Escolar receptora; levantamento de situações
problema e prioridades a ser trabalhadas; Elaboração de projeto e intervenções a serem
desenvolvidas na Unidade Escolar de ensino fundamental; observação em ambientes de
ensino-aprendizagem; registro formal de todo o processo.
Objetivos
Vivenciar, analisar e discutir o processo ensino-aprendizagem e, a partir dele, produzir
conhecimentos para a intervenção na escola, norteados pelas tendências da teoria crítica da
Educação. Planejar, intervir e avaliar tomando como base o projeto político-pedagógico da
escola do Ensino Fundamental do Campo. Articular os saberes e fazeres dos regentes de
classe, docentes e discentes tomando como perspectiva a pedagogia da alternância.
Internalizar os pressupostos ético-políticos como princípios pedagógicos essenciais para a
prática docente. Fomentar a prática investigativa a partir da postura crítico-reflexiva.
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Bibliografia Básica
CANDAU, V.M. (Org.) Reinventar a Escola . Petrópolis: Vozes, 2000.
EDWARDS, V. Sujeitos do universo escolar . Rio de Janeiro: DP&A, 1999.
VEIGA. I.P.A. Projeto Político Pedagógico da Escola: Uma construção possível. Campinas:
Papirus,1997.
Bibliografia Complementar
BIANCHI, A. C. de M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R.. Manual de orientação: estágio
supervisionado . São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
LUDKE, M., ANDRÈ, M.D. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU,
1986.
NÓVOA, A. (Org.). Os professores e sua profissão . Porto: Ed. Porto, 1995.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2004.
VEIGA. I.P.A (Org.). Técnicas de ensino: por que não? Campinas: Papirus,1991.

Disciplina:

ECH14294 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I

Ementa
Teorias do conhecimento. Fundamentos epistemológicos da pesquisa. Projeto de pesquisa em
temas relacionados à Educação do Campo. Pesquisa e produção de conhecimento científico. A
pesquisa na Iniciação Científica. Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.
Objetivos
Apresentar a pesquisa em temas relacionados à Educação do Campo como meio de produção
de conhecimento científico . Iniciar a prática da elaboração do projeto de Trabalho de
Conclusão de Curso. Conhecer os aspectos teóricos no desenvolvimento do texto de Trabalho
de Conclusão de Curso. Determinar e construir a fundamentação e referenciais teóricos do
projeto de pesquisa. Compreender a relação entre a construção teórica de um projeto de
pesquisa e sua exequibilidade.
Bibliografia Básica
LIMA, P. G. Tendências paradigmáticas na Pesquisa Educacional . São Paulo: AMIL, 2003.
OLIVEIRA, P. de S. (org). Metodologia das Ciências Humanas . São Paulo: Hucitec/Ed. Unesp,
2001.
GEWADSZNAJDER, F. e ALVES-MAZZOTI, A. J. O Método nas Ciências Naturais e Sociais:
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 2000.
Bibliografia Complementar
FOUREZ, G. A Construção das Ciências . São Paulo: Ed. Unesp, 1995.
BOSI, E. Memória e sociedade: lembrança de velhos. 2a ed. São Paulo, T. A. Queirós, 1987.
KUHN, R. T. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Viana Boeira e Nelson
Boeira. 5a ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.
PAQUAY, L. Formando Professores Profissionais: quais estratégias? Quais competências. Porto
Alegre: Artmed, 2001.
PESSIS-PASTERNAK, G. A Ciência: Deus ou diabo? São Paulo: EdUnesp, 2001.
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Disciplina:

ECH14330 - FILOSOFIA E SEU ENSINO

Ementa
Ensino da Filosofia e currículo: abordagem histórica; sobre a especificidade e o sentido do
ensinar Filosofia; Formação docente: entre professores e filósofos; Ensino de Filosofia,
instituições educativas e Estado; Ensino de filosofia e outras linguagens; ensino de filosofia na
escola: conteúdos, métodos e avaliação.
Objetivos
Refletir sobre o significado do ensino de filosofia nos processos de ensino numa perspectiva
histórica e emancipatória. Analisar diferentes iniciativas no âmbito das linguagens e
metodologias utilizadas e a serem utilizadas nos processos educativos e filosóficos
desenvolvidos nas escolas do campo. Discutir e produzir estratégicas pedagógicas adequadas
à realidade e condição para o ensino de filosofia nas escolas do/no campo.
Bibliografia Básica
GALLO, Sílvio. Metodologia do ensino de filosofia: uma didática para o ensino médio.
Campinas: Papirus, 2012.
HORN, Geraldo Balduino. Ensinar Filosofia . Pressupostos teóricos e metodológicos. Ijuí: Unijuí,
2009
PORTA, Mario A. G. A Filosofia a partir de seus problemas. São Paulo: Loyola, 2002.
Bibliografia Complementar
ADORNO, Theodor. W. A filosofia e os professores; Tabus acerca do magistério. In: Educação e
emancipação . Tradução Wolgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
CÂNDIDO, Celso; CARBONARA, Vanderlei. Filosofia e ensino : um diálogo transdisciplinar. Ijuí:
Unijuí, 2004.
RODRIGO, Lidia Maria. Filosofia em sala de aula . Campinas: Autores Associados, 2009.
SILVEIRA, Renê J.T.; GOTO, Roberto (Orgs). Filosofia na escola : diferentes abordagens. São
Paulo: Edições Loyola, 2008.
SOFISTE, Juarez Gomes . Sócrates e o ensino da filosofia . Investigação dialógica, uma
pedagogia para a docência de filosofia. Petrópolis: Ed. Vozes, 2007.

Disciplina:

ECH14331 - SOCIOLOGIA E SEU ENSINO

Ementa
Conhecimento e metodologia de ensino. O espaço escolar: conhecimento e socialização. Ensino
e aprendizagem: continuidades e rupturas. Sociologia e Filosofia: institucionalização das
disciplinas e propostas oficiais. Ciências Humanas: história, geografia e temas transversais no
ensino fundamental e o campo de atuação do licenciado. Cultura e sociedade: as ciências
sociais no ensino médio. Recursos didáticos: o uso da literatura e do cinema como recursos
didáticos no ensino das Ciências Humanas. O uso do livro didático: limites e possibilidades.
Objetivos
Refletir acerca dos diferentes métodos de ensino e suas implicações no processo ensinoaprendizagem. Aprofundar temáticas pertinentes ao ensino de sociologia nas escolas da
educação do campo. Construir metodologias e propostas didáticas para o ensino da sociologia.
Articular de forma criativa e dinâmica os conteúdos teóricos e os elementos metodológicodidáticos para o ensino-aprendizagem na educação do campo. Discutir processos de avaliação
processuais e construtivos bem como o papel, função dos educadores nesse processo.
Bibliografia Básica
DEMO, P. Pesquisa como princípio educativo . São Paulo: Cortez, 2000.
MEKSENAS, P. Pesquisa social e ação pedagógica : conceitos, métodos e práticas. São Paulo:
Loyola, 2000
RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. São Paulo: Cortez,
2003.
Bibliografia Complementar
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CHIZZOTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais . 7.ed. São Paulo: Cortez, 2005.
MALUF, S. D. (Org). A prática pedagógica em questão . Maceió: Ed. Cantavento, 2000.
MICHEL, M. H. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais . São Paulo: Atlas, 2000.
SOUZA, T. N. de; SILVA, S. C.; BATISTA, E. L. Desafios e perspectivas das ciências humanas na
atuação e na formação docente . São Paulo: Paco Editorial, 2013.
VEIGA, I. P. A. Técnicas de Ensino : Para que são? São Paulo: Ed. Papirus, 1997.

Disciplina:

ECH14295 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III

Ementa
Observação e acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem. Análise de
estratégias, intervenções e materiais didáticos nas séries finais do ensino fundamental.
Registro formal de todo o processo. Regência.
Objetivos
Vivenciar, analisar e discutir o processo ensino-aprendizagem em escolas de Ensino
Fundamental no Campo e, a partir dele, produzir conhecimentos para a intervenção na escola,
norteados pelas tendências da teoria crítica da Educação. Planejar, intervir e avaliar tomando
como base o projeto político-pedagógico da escola. Articular os saberes e fazeres dos regentes
de classe, docentes e discentes tomando como perspectiva a pedagogia da alternância.
Internalizar os pressupostos ético-políticos como princípios pedagógicos essenciais para a
prática docente. Fomentar a prática investigativa a partir da postura crítico-reflexiva.
Bibliografia Básica
GANDIN, D. A prática do Planejamento Participativo . Petrópolis: Vozes, 1994.
TAILLE Y. Limites: Três dimensões Educacionais. São Paulo: Ática, 1998.
VASCONELLOS, C. dos S. Avaliação: Concepção Dialética-Libertadora do Processo de Avaliação
Escolar. São Paulo: Libertad, 2000.
Bibliografia Complementar
CANDAU, V. M. Reinventar a escola . Petrópolis: Vozes, 2005.
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade . São Paulo: Paz e Terra, 2009.
OLIVEIRA, P. de S. (org). Metodologia das Ciências Humanas . São Paulo: Hucitec/Ed. Unesp,
2001.
PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e Docência . São Paulo: Cortez, 2004.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Técnicas de ensino : por que não? Campinas: Papirus,
2005.

Disciplina:

ECH14298 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

Ementa
Projeto de pesquisa em temas relacionados à Educação do Campo. Métodos e técnicas de
pesquisa. Investigação, sistematização de informações e divulgação do conhecimento
produzido.
Objetivos
Compreender a relação entre a construção teórica de um projeto de pesquisa e sua
exequibilidade. Iniciar e finalizar a construção do Trabalho de Conclusão de Curso.
Compreender o impacto dos resultados apresentados no Trabalho de Conclusão de Curso.
Possibilitar discussões acerca da pesquisa realizada e apresentada.
Bibliografia Básica
LIMA, P. G. Tendências paradigmáticas na Pesquisa Educacional . São Paulo: AMIL, 2003.
OLIVEIRA, P. de S. (org). Metodologia das Ciências Humanas . São Paulo: Hucitec/Ed. Unesp,
2001.
GEWADSZNAJDER, F. e ALVES-MAZZOTI, A. J. O Método nas Ciências Naturais e Sociais :
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 2000.
Bibliografia Complementar
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FOUREZ, G. A Construção das Ciências . São Paulo: Ed. Unesp, 1995.
BOSI, E. Memória e sociedade: lembrança de velhos. 2a ed. São Paulo, T. A. Queirós, 1987.
KUHN, R. T. A estrutura das revoluções científicas . Tradução de Beatriz Viana Boeira e Nelson
Boeira. 5a ed. São Paulo: Perspectiva, 1997.
PAQUAY, L. Formando Professores Profissionais: quais estratégias? Quais competências. Porto
Alegre: Artmed, 2001.
PESSIS-PASTERNAK, G. A Ciência: Deus ou diabo? São Paulo: EdUnesp, 2001

Disciplina:

ECH14332 - HISTÓRIA E SEU ENSINO

Ementa
Conteúdos e conceitos básicos. História na sala de aula. O papel do professor de História.
Pedagogia de Projetos como alternativa para o ensino – aprendizagem; O trabalho com Fontes
primárias: fontes escritas, fontes imagéticas, fontes sonoras e fontes orais. História oral na
reconstituição da história local; Processos avaliativos em história.
Objetivos
Analisar as principais pesquisas e abordagens sobre o ensino de história, suas implicações na
sala de aula como também o papel do professor de história na formação histórica de seus
alunos.
Bibliografia Básica
BITTENCOURT, Circe Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. Cortez, 2011.
FONSECA, Selva Guimarães. Caminho da história ensinada. 7. ed. Campinas - São Paulo.
Papirus, 2003.
NIKITIUK, Sônia Maia Leite. (Org). Repensando o ensino de História. São Paulo.Cortez,1996.
Bibliografia Complementar
BORGES, Vavy P. O que é História? São Paulo, Brasiliense, 1980.
BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros Curriculares Nacionais:
história e geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CABRINI, Conceição et. al. O ensino de história: revisão urgente. São Paulo: Brasiliense, 1985.
FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de história: experiências, reflexões e
aprendizados. 5. ed. Campinas - São Paulo. Papirus, 2006.
KARNAL. Leandro. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 5. ed. São Paulo:
Contexto, 2008.

Disciplina:

ECH14333 - GEOGRAFIA E SEU ENSINO

Ementa
A relação teoria e prática no ensino da Geografia. Os processos didático-pedagógicos e o papel
da Geografia no cotidiano escolar e em outros espaços educativos. Articulação entre Ensino,
Pesquisa e Extensão: a indissociabilidade de saberes na formação de educadores. Diálogo de
saberes e o fortalecimento das comunidades locais. Reflexões epistemológicas e didáticas no
trabalho de ensino, pesquisa e extensão em Geografia.
Objetivos
Construir processos reflexivos acerca da epistemologia da Geografia e sua aplicação no ensino.
Desenvolver processos didático-pedagógicos do ensino da Geografia no cotidiano escolar e
outros espaços educativos. Contribuir para construções didáticas que incorporem o diálogo
entre saberes empíricos e saberes científicos.
Bibliografia Básica
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa (2.a ed.). Rio
de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
KIMURA, Shoko. Geografia no ensino básico: questões e propostas. São Paulo: Contexto, 2008.
PORTUGAL, Jussara F.; OLIVEIRA, Simone S. de; PEREIRA, Tânia R. D. S. (orgs.). (Geo)grafias e
linguagens: concepções, pesquisas e experiências formativas. Curitiba, PR: Editora CRV, 2013.
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Bibliografia Complementar
BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Repensando a Pesquisa Participante (3.a ed). São Paulo:
Brasiliense, 1987.
Boletim Paulista de Geografia n.84 (Trabalho de Campo). São Paulo: AGB, jul/2006. Disponível
em:
http://www.geografia.fflch.usp.br/graduacao/apoio/Apoio/Apoio_Tarik/2012/FLG0435/BPG_84.pd
f
CALDART, Roseli S.; PEREIRA, Isabel B.; ALENTEJANO, Paulo; FRIGOTTO, Gaudêncio (orgs.).
Dicionário da Educação do Campo . Rio de Janeiro/ São Paulo: Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio/ Expressão Popular, 2012.
PASSINI, Elza Y.; PASINI, Romão; MALYSZ, Sandra (orgs.). Prática de Ensino de Geografia e
Estágio Supervisionado . São Paulo: Contexto, 2015.
PONTUSCHKA, Nídia Nacib; OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de (orgs.). Geografia em

Disciplina:

ECH14334 - HISTÓRIA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

Ementa
A desintegração do feudalismo e a transição para o Capitalismo; a Formação dos Estados
Modernos; o Estado Absolutista e os teóricos do absolutismo; o Estado e o mercantilismo; o
liberalismo e as Revoluções Inglesas; as crises econômicas do século XVII; análise dos
fenômenos históricos que compõem a base do mundo moderno e contemporâneo: teorias
materialista e cultural da origem do capitalismo; iluminismo; liberalismo; globalização.
Objetivos
Analisar e compreender a constituição histórica do que dos eventos que se sucederam após do
século XIV, e que vieram a se constituir no que convencionalmente é chamada de História
Moderna e Contemporânea.
Bibliografia Básica
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista . São Paulo: Brasiliense, 1989.
HOBSBAWN, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo, 2004.
POLANY, K. A Grande Transformação - As Origens de Nossa Época, Rio de Janeiro: Editora
Campus, 1980.
Bibliografia Complementar
HOBSBAWN. Eric J. A Era das Revoluções (1789-1848) . Rio de Janeiro: Editora Paz & Terra,
2007 (1º edição: 1977).
HOBSBAWN. Eric J.. A Era dos Impérios (1875-1914). Rio de Janeiro: Editora Paz & Terra, 2006.
ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo . São Paulo: Cia das Letras, 1989.
CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital . São Paulo: Xamã, 1996.
ELIAS, N. A Sociedade da Corte . Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
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Disciplina:

ECH14335 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV

Ementa
Observação e acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem e análise de
estratégias, intervenções e materiais didáticos nas séries do Ensino Médio, inclusive na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Observação, análise e atuação (projetos) em
comunidades quilombolas, ribeirinhos, pescadores, assentados, indígenas, movimentos sociais,
organizações, associações e cooperativas da sociedade civil no tocante as suas práticas
educativas. Registro formal de todo o processo.
Objetivos
Vivenciar, analisar e discutir o processo ensino-aprendizagem e, a partir dele, produzir
conhecimentos para a intervenção na escola, norteados pelas tendências da teoria crítica da
Educação. Planejar, intervir e avaliar tomando como base o projeto político-pedagógico da
escola de Ensino Médio do Campo. Articular os saberes e fazeres dos regentes de classe,
docentes e discentes tomando como perspectiva a pedagogia da alternância. Internalizar os
pressupostos ético-políticos como princípios pedagógicos essenciais para a prática docente.
Fomentar a prática investigativa a partir da postura crítico-reflexiva.
Bibliografia Básica
GANDIN, D. A prática do Planejamento Participativo . Petrópolis: Vozes, 1994.
GOHN, M. da G. Movimentos sociais e educação . São Paulo: Cortez. 2006.
TAILLE Y. Limites: Três dimensões Educacionais . São Paulo: Ática, 1998.
Bibliografia Complementar
CANDAU, V. M. Reinventar a escola . Petrópolis: Vozes, 2005.
CANDAU, V. M. (Org). Sociedade, educação e cultura (s). Questões e propostas. Petrópolis:
Vozes, 2002.
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade . São Paulo: Paz e Terra, 2009.
PAQUAY, L. Formando Professores Profissionais: quais estratégias? Quais competências. Porto
Alegre: Artmed, 2001.
VEIGA, I. P. A. (org.). Técnicas de ensino: por que não? Campinas: Papirus, 2005.

Disciplina:

ECH11561 - INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO

Ementa
Introdução à informática, História dos Computadores, Componentes de um Computador,
Processador, Memória, Dispositivos de Entrada e Saída, Informação e a sua Representação,
Sistemas de Numeração, Conversão de Bases, Operações Aritméticas, Estruturas de
Processamento, Software e suas classificações, Tipos de Linguagens de Programação.
Objetivos
O objetivo da disciplina é instrumentalizar os alunos nas ferramentas computacionais básicas
como editores de texto, planilhas, power point e internet.
Bibliografia Básica
CRUMLISH. Internet para Pessoas Ocupadas. São Paulo: Makron Books, 1997.
D´ÁVILA, E. Montagem, Manutenção e Configuração de Computadores Pessoais. Érica, 1997.
NASCIMENTO/HELLER. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1990.
Bibliografia Complementar
GONICK, L. Introdução Ilustrada à Computação. Harper do Brasil, 1984.
NORTON, P. Desvendando Periféricos e Extensões. Rio de Janeiro: Campus, 1993.
NORTON, P. Introdução à Informática. São Paulo: Makron Books, 1997.
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Disciplina:

ECH14603 - A ESCOLA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Ementa
A noção de escola como espaço de tempo livre (skholé) e a formação de professores como
espaço de tempo produtivo e não-produtivo. A escola como forma de espaço, tempo, pessoas e
matérias. A formação de professores como tempo e espaço de aprendizagem permanente.
Domando a escola e a formação de professores com diversas abordagens educacionais,
currículos, sistemas de normas e valores, culturas, disciplinas, reformas, condutas, resistências
e atitudes. A escola e a formação de professores como questão pública, estudos e exercícios de
pensamento.
Objetivos
Problematizar a noção da escola e a formação de professores; Discutir as questões públicas da
educação escolar; Refletir sobre a responsabilidade pedagógica.
Bibliografia Básica
1. BIESTA, Gert. Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro humano.
Tradução Rosaura Eichenberg - – Belo Horizonte: Autentica Editora, 2013.
2. MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. A pedagogia, a democracia, a escola. 1ª ed. – Belo
Horizonte: Autentica Editora, 2014.
3. MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em defesa da escola: uma questão pública. Tradução
Cristina Antunes – Belo Horizonte: Autentica Editora, 2013.
Bibliografia Complementar
1. BONDÍA, Jorge Larrosa. Esperando não se sabe o quê: sobre o ofício de professor. Tradução
Cristina Antunes – 1 ed. – Belo Horizonte: Autentica Editora, 2018.
2. BONDÍA, Jorge Larrosa. Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. 6 ed. ver. amp. – Belo Horizonte: Autentica Editora, 2017.
3. BONDÍA, Jorge Larrosa. Elogio da escola. Tradução Fernando Coelho - 1 ed. – Belo Horizonte:
Autentica Editora, 2017.
4. BONDÍA, Jorge Larrosa. Linguagem e Educação depois de Babel. Traduzido por Cynthia
Farina – 2 ed. – Belo Horizonte: Autentica Editora, 2014.
5. KOHAN, Walter Omar. O paradoxo de aprender e ensinar. Tradução de Ingrid Muller Xavier –
Belo Horizonte: Autentica Editora, 2009.

Disciplina:

ECH14604 - BIOPOLÍTICA, NECROPOLÍTICA E FEMINICÍDIO

Ementa
A presente disciplina se propõe ao estudo e investigação das concepções de biopolítica e,
fundamentalmente, de necropolítica para compreensão do feminicídio enquanto fenômeno
social, com ênfase para o caso brasileiro. Entende-se aqui que tal violência possui uma
genealogia européia, pautada nas construções e conceituações modernas de corpo, gênero e
sexualidade a partir de um modelo binário e heteronormativo que determina as orientações e
relações afetivas e sexuais, mas também, produtivas e políticas. Deste modo, reportar-se-á aos
contextos coloniais para identificar e compreender os processos atuais de politização do corpo
feminino que normatizam não somente tais vidas, mas também sua morte.
Objetivos
Compreender o debate e a problematização em torno das concepções de vida e forma-de-vida
em Giorgio Agamben;
Compreender e debater os conceitos de biopoder e biopolítica, à luz de Michel Foucault e
Giorgio Agamben;
Compreender o conceito e debate sobre necropolítica – à luz de Achille Mbembe - para
problematização do fenômeno de feminicídio;
Compreender o processo de politização do corpo feminino, nos limites do conceito de vida nua,
à luz de Giorgio Agamben;
Conhecer e compreender a construção moderna de corpo, gênero e sexualidade;
Compreender e reconhecer a importância dos movimentos de luta e combate à repressão e
normatização das relações de gênero e sexualidade;
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Bibliografia Básica
AGAMBEN, G. Ce qui reste d’Auschwitz, L’archive et le témoin Homo Sacer III, Traduit de
l’italien par Pierre Alferi, Paris : Editions Payot & Rivages, 2003 ;
AGAMBEN, G. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua. Trad. Henrique Burigo, Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2002.
AGAMBEN, G. Estado de Exceção ; tradução de Iraci D. Poleti, São Paulo: Editora Boitempo,
2004.
FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador, BA: EDUFBA, 2008.
FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. (2018). Atlas da violência 2018. Brasília, DF:
IPEA.
Recuperado
de
http://www.forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2018/06/FBSP_atlas_violencia_2108_Info
grafico.pdf
FOUCAULT, M. A história da sexualidade. Rio de Janeiro: Graal, 1997.
FOUCAULT, M. O nascimento da clínica. Rio de Janeiro, RJ: F. Universitária, 2001.
FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
FOUCAULT, M.. Em defesa da sociedade. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2005.
FOUCAULT, M. Nascimento da biopolítica. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2008. MBEMBE, A.
(2011). A universalidade de Frantz Fanon. Cidade do Cabo. Recuperado de
http://www.buala.org/pt/da-fala/a-universalidade-de-frantz-fanon-deachillembembe
MBEMBE, A. Necropolítica. São Paulo, sp: n-1 edições, 2018.
TRAVERSO, E. L’histoire comme champ de bataille, Interpréter les violences du XXème siècle,
Paris : La Découverte, 2012.
TRAVERSO, E. La violence nazie. Une généalogie européenne, Paris : La Fabrique, 2002.
TRAVERSO, E. Le Totalitarisme. Le XXème siècle en débat, textes réunis et présentés par E.
Traverso, Paris : Editions Seuil, 2001.
TRAVERSO, E. À feu et à sang. La guerre civile européenne 1914-1945, Paris : Hachette, 2009.
TRAVERSO,E. O passado, modos de usar. Historia, Memoria e Politica, Tradução: Tiago Avo,
Bibliografia Complementar
BUTLER, Judith. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. (Tradução Renato
Aguiar) Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2003.
CORRÊA, Mariza. Repensando a família patriarcal brasileira: notas para o estudo das formas de
organização familiar no Brasil”. In: Colcha de Retalhos: Estudos sobre a família no Brasil.
Campinas: Editora da universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 1993.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pósestruturalista.
Petrópolis: Vozes, 1997.
LOURO, Guacira Lopes(org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 1999.
MBEMBE, A. As sociedades contemporâneas sonham com o apartheid, 2014.
MBEMBE, A. Sair da grande noite: Ensaio sobre a África descolonizada, 2014. Lisboa: Pedago.
MBEMBE, A. Políticas da inimizade. Lisboa: Antígona, 2017.
RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história IN: Pedro, Joana; Grossi, Miriam
(orgs.)- MASCULINO, FEMININO, PLURAL. Florianópolis: Ed.Mulheres,1998
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto
Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99. Jul./dez., 1995.
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Disciplina:

ECH14279 - HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Ementa
A evolução das Ciências Naturais e sua influência no processo de ensino e aprendizagem
dentro e fora do ambiente escolar. A ciência e suas relações com as demais áreas do
conhecimento. Estudos dos pensadores que contribuíram na construção do conhecimento
científico clássico e moderno: evolução de teorias e modelos. Fragmentação da ciência:
reflexão acerca das ciências naturais e humanas. Emergência de um novo paradigma científico.
O papel da ciência na educação. Reflexões sobre as Ciências da Natureza, interdisciplinaridade
e Educação do Campo.
Objetivos
Apresentar a evolução das Ciências e seus pensadores, bem como suas influências no processo
de ensino e aprendizagem. Proporcionar reflexões acerca de um novo paradigma científico.
Estimular os educandos para a compreensão da ciência e suas relações com outras áreas de
conhecimento. Compreender fundamentos filosóficos da ciência. Problematizar teorias e
métodos que fundamentam a produção do conhecimento científico. Relacionar a produção e
socialização do conhecimento científico e a produção docente.
Bibliografia Básica
JAPIASSU, Hilton. O mito da neutralidade científica . Rio de Janeiro: Imago, 1975.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências . 15.ed. Porto: Edições
Afrontamento, 2006.
CARVALHO, A. M. P. e Gil-Perez, D. Formação de Professores de Ciências: Tendências e
Inovações. São Paulo: Cortez, 1993.
Bibliografia Complementar
FILOSOFIA E HISTÓRIA DA BIOLOGIA. São Paulo: Associação Brasileira de Filosofia e História da
Biologia (ABFHiB), 2006-2017.
MATURANA, H. e VARELA, F. A árvore do conhecimento. Campinas, SP, ed. Psy II, 1995.
MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa, Instituto Piaget, 1991.
NAJMANOVICH, Denise. O sujeito encarnado: Questões para pesquisa no/do cotidiano. Rio de
Janeiro: DP&A, 2001.
PRIGOGINE, I. O fim das certezas: Tempo, caos e as leis da natureza. Trad. Roberto Leal
Ferreira. São Paulo: Editora tia UNESP, 1996.
WEIL, Pierre. Rumo à nova transdisciplinaridade: sistemas abertos de conhecimento. São
Paulo: Summus, 1993.
VANIN, Jose Atilio. Alquimistas e químicos: o passado, o presente e o futuro. 2. ed. reform. São
Paulo: Moderna, 2005.

Disciplina:

ECH14301 - TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO I

Ementa
Temáticas e enfoques específicos na área de ciências naturais e ciências humanas,
desenvolvimento rural e outras que atendam as demandas reveladas pela comunidade
acadêmica e organizações sociais na orientação da formação dos educandos da licenciatura
em educação do campo.
Objetivos
Aprofundar temáticas relacionadas ao conhecimento científico e sua relação com as
problemáticas do campo; Abordar e produzir conhecimentos acerca das ciências humanas e
ciências naturais vinculados ao desenvolvimento das comunidades e sujeitos do campo;
Contextualizar os processos de formação de educadores do campo com as especificidades e o
papel desses sujeitos na realidade local.
Bibliografia Básica
Altieri, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba, Editora
Agropecuária, 592p. 2002.
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas.
4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007.
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PIRES, Angela Monteiro. Educação do campo como direito humano. 1. ed. São Paulo, SP: Cortez,
2012. 159 p.
Bibliografia Complementar
ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio
ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
GEERTZ, Clifford. 1978. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.
MACHADO, Ilma Ferreira. Educação do campo e diversidade. Dossiê - Educação e Diversidade
Étnico-Racial. v. 28, n. 1 (2010). PERSPECTIVA, Florianópolis, v. 28, n. 1, 141-156, jan./jun.
2010. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/2175795X.2010v28n1p141/17844>. Acesso em: 17 nov. 2016
MAZIN, H.N.; PIRES, J.H.; LOPES, A.L. (org.) Questão agrária, cooperação e agroecologia. São
Paulo: Outras expressões, 2016.
STÉDILE, João P. A questão Agrária no Brasil, São Paulo: Expressão Popular, 2005.

Disciplina:

ECH14302 - TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO DO CAMPO II

Ementa
Temáticas e enfoques específicos na área de ciências naturais e ciências humanas e seu ensino
assim como outras que atendam as demandas reveladas pela comunidade acadêmica e
organizações sociais na orientação da formação dos educandos da licenciatura em educação
do campo.
Objetivos
Aprofundar temáticas relacionadas ao conhecimento científico e sua relação com as
problemáticas do campo; Abordar e produzir conhecimentos acerca das ciências humanas e
ciências naturais vinculados ao desenvolvimento das comunidades e sujeitos do campo;
Contextualizar os processos de formação de educadores do campo com as especificidades e o
papel desses sujeitos na realidade local.
Bibliografia Básica
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas.
4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007.
GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2013.
ARROYO, Miguel Gonzalez; CLADART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (Orgs). Por uma
educação do campo. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.
Bibliografia Complementar
ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio
ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquímica. São Paulo: Thomson, 2007.
CHASSOT, Áttico Inácio. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 4. ed.
Ijuí, RS: Ed. UNIJUÍ, 2006.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira
Lopes Louro.10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005
SAVIANI, Dermeval. Educação: Do senso comum à consciência filosófica. 11. ed. Campinas, SP:
Autores Associados, 1993.
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Disciplina:

ECH14303 - GÊNEROS, SEXUALIDADES E REPRESSÃO

Ementa
A presente disciplina se propõe ao estudo e debate dos conceitos de corpo, gênero e
sexualidade, suas construções sociais; bem como da (des) construção do modelo binário e da
heteronormatividade que determinam as orientações e relações afetivas e sexuais, até os dias
atuais. Contempla a investigação sobre os movimentos das minorias sexuais que expandiram o
território da história, ressignificando a narrativa historiográfica, sua semântica, seus processos
discursivos e representativos, em desconstrução aos modelos hegemônicos. Entende-se, aqui,
o corpo como realidade biopolítica, por onde atravessam diferentes relações de poder. Procurase dentificar tais relações nas diferentes realidades e nos diferentes espaços do campo,
propondo o diálogo com as experiências das mulheres e da comunidade LGBTTQI+ deste.
Objetivos
Compreender a fundamentação teórico-conceitual de corpo, gênero e sexualidade. Conhecer e
compreender a construção social do corpo, do gênero e da sexualidade. Conhecer e
compreender os processos de normatização dos comportamentos de gênero e da sexualidade.
Compreender e reconhecer a importância dos movimentos de luta e combate à repressão e
normatização das relações de gênero e sexualidade. Identificar novos processos de luta e
empoderamento a partir das experiências de mulheres do Campo e de sua comunidade
LGBTTQI+.
Bibliografia Básica
AQUINO, J. G. (org.). Sexualidade na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo:
Summus, 1997.
BOSSA, Nádia. A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática. Porto Alegre: Artes
Médicas Sul, 1994.
CHAUÍ, Marilena. Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. São Paulo: Brasiliense, 1992.
GTPOS, ABIA, ECOS. Guia de Orientação Sexual: diretrizes e metodologia. 4a ed. São Paulo:
Casa do psicólogo, 1994.
FOUCAULT, M. A história da sexualidade. Rio de Janeiro: Graal, 1997.
KAPLAN. H.S. Enciclopédia Básica de Educação Sexual. Rio de Janeiro: Record, 1983. KUPFER,
Maria Cristina. Freud e a educação:o mestre do impossível.. São Paulo: Scipione, 1989.
LOURO, Guacira Lopes(org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. Belo Horizonte:
Autêntica, 1999.
RIBEIRO, P. R. M. Educação sexual além da informação. São Paulo: EPU, 1990.
SUPLICY, Marta. Conversando sobre sexo. Rio de Janeiro: Vozes, 1990. ________. Sexo se
aprende na escola. São Paulo: Olho d'Água, 1998.
VIDAL, Diana G. Sexualidade e docência feminina no ensino primário do Rio de Janeiro (19301940). In: BRUSCHINI, Cristina; HOLLANDA, Heloísa B. (Org.). Horizontes plurais: novos estudos
de gênero no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1998.
Bibliografia Complementar
BUTLER, Judith. Problemas de gênero. Feminismo e subversão da identidade. (Tradução Renato
Aguiar) Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2003.
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina.
CHARTIER, Roger. Diferenças entre os sexos e dominação simbólica, Cadernos PAGU,no.4,
Unicamp,1995.
CORRÊA, Mariza. “Repensando a família patriarcal brasileira: notas para o estudo das formas
de organização familiar no Brasil”. In: Colcha de Retalhos: Estudos sobre a família no Brasil.
Campinas: Editora da universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, 1993.
LÉVI-STRAUSS, Claude. “A Família”, In: Harry L. Shapiro. Homem, Cultura e Sociedade, São
Paulo, Ed. Fundo de Cultura, 1956.
LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pósestruturalista.
Petrópolis: Vozes, 1997
RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história IN: Pedro, Joana; Grossi, Miriam
(orgs.)- MASCULINO, FEMININO, PLURAL. Florianópolis: Ed.Mulheres,1998
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, Porto
Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99. Jul./dez., 1995.
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Disciplina:

ECH14304 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Ementa
Educação Ambiental: princípios éticos e filosóficos na relação sociedade/natureza. O estudo
histórico e crítico da educação ambiental e da política ambiental no Brasil e no mundo.
Sociedade civil, movimentos sociais e educação ambiental. Desenvolvimento sustentável e
educação ambiental. Contribuições da Educação Ambiental para da segurança e saúde
ambiental e humana. Análise de materiais didáticos e estratégias pedagógicas relacionadas à
educação ambiental.
Objetivos
Compreender discussões sobre a questão ambiental no contexto da sustentabilidade e discutir
sobre práticas educativas ambientais no cotidiano da educação do campo. Comparar as
orientações contidas nos padrões e diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental
aliada à realidade do campo, como um ato político, destacando a relação entre o ser humano e
natureza de forma interdisciplinar.
Bibliografia Básica
BRANCO, S. Meio Ambiente e Educação Ambiental na Educação Infantil e Ensino Fundamental.
São Paulo: Ed. Cortez, 2007.
CAPRA. Fritjof et al. Alfabetização ecológica: a educação das crianças para um mundo
sustentável. São Paulo: Ed. Cultrix, 2006. 312p.
GRÜN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 6. ed. Campinas, SP: Papirus,
1996. 120p. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). LEFF, Enrique.
Epistemologia ambiental. 4. ed. São Paulo. Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
BOTELHO, J. M. L. Educação Ambiental e Formação de Professores. Ji-Paraná (RO): Gráfica Líder,
2000.
CARVALHO, I. C. M. Qual educação Ambiental? Elementos para um debate sobre educação
ambiental e extensão rural. Agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre, v.
2,
n.
2,
abr./jun.2001.
Disponível
em:
<http://www.mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/qual_educacao_ambiental_20.pdf
>.
Acesso
em:
2
out.
2014.
CARVALHO, I. C. M.; GRÜN, M. e TRAJBER, R. (Orgs). Pensar o Ambiente: bases filosóficas para a
Educação Ambiental. Brasília. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade - SECADI. Brasília, 2006. Edição eletrônica. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao4.pdf. Acesso em: 15 jan. 2017
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
TALAMONI, J. Educação Ambiental: da Prática Pedagógica à Cidadania. São Paulo: Ed.

Disciplina:

ECH11938 - INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA

Ementa
Estudo de conceitos fundamentais: Conjuntos e Funções. Leitura e construção de gráficos.
Identificação e aplicação de estratégias de levantamento e análise de dados. Etnomatemática
Objetivos
Articular as questões específicas do ensino e aprendizagem da Matemática e suas
competências ao trabalho no campo. Reconhecer finalidades, práticas e movimentos de
inovação da matemática escolar para as escolas do campo. Aplicar as operações matemáticas
nos diferentes contextos relacionados à educação do campo. Compreender a matemática e
suas aplicações em outras áreas do conhecimento (química, física, biologia).
Bibliografia Básica
CASTRUCCI, B. Introdução à lógica matemática. São Paulo, Nobel, 1984.
COURANT, R. et al. O que é Matemática. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2000.
IEZZI, G. Coleção Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual, 2004..
Bibliografia Complementar
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BERLOQUIN, Pierre. 100 jogos lógicos . 2. ed. - Lisboa: Gradiva, 1991. 128p. (O prazer da
matemática; 4).
CARAÇA, B.J. Conceitos Fundamentais de Matemática . Lisboa: Editora Gradiva, 2002.
D'AMBROSIO, Ubiratan. Etnomatemática : elo entre as tradições e a modernidade. 4. ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2011. 109 p.
DAVIS, P.J. e Hersh, R. A experiência Matemática. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1985.
GARDNER, Martin. Ah, apanhei-te!: paradoxos de pensar e chorar por mais.... Lisboa: Gradiva,
1993. 244p. - (O prazer da matemática; 12)
LIPSCHUTZ, S. Teoria dos conjuntos. Rio de Janeiro, McGraw-Hill, 1963.

Disciplina:

ECH14305 - LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS

Ementa
As diferentes modalidades didáticas de ensino prático de química e física. Noções de
laboratório e aulas práticas, experimentais e de campo em diferentes áreas da química e física.
Uso de diferentes recursos na elaboração de aulas práticas para os anos finais do ensino
fundamental e ensino médio. Discussão das metodologias e recursos utilizados na elaboração
de aulas práticas no contexto das escolas do campo. Instrumentalização para docência anos
finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas do campo.
Objetivos
Apresentar uma proposta pedagógica em ciências, permeada por conteúdos, recursos,
experimentos e toda uma organização pedagógica que contribuam com a construção dos
conhecimentos necessários para a educação no campo. Aproximar o ensino de Ciências do
trabalho científico, em que teoria e prática constituem algo que se complementa. Desenvolver
uma proposta de ensino voltada para a investigação, estimulando a curiosidade e percepção
dos alunos através da simulação dos fenômenos em forma de experimentos. Permitir que o
próprio aluno raciocine e realize as diversas etapas da investigação científica.
Bibliografia Básica
CARVALHO, Anna Maria Pessoa de et al. Ciências no ensino fundamental: o conhecimento
físico. São Paulo: Scipione, 1998.
FERNANDES, Maria Luiza Machado. O ensino de química e o cotidiano. 20. ed. Curitiba, PR:
IBPEX, 2007.
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MALDANER, Otavio Aloisio (Org.). Ensino de química em
foco. Ijuí, RS: UNIJUÍ, 2010. 365 p. (Coleção educação em química).
Bibliografia Complementar
CHASSOT, Áttico Inácio. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 4. ed.
Ijuí, RS: Ed. UNIJUÍ, 2006.
FIALHO, Neusa Nogueira. Jogos no ensino de química e biologia. Curitiba: Ibpex, 2007.
ROSA, Maria Inês Petrucci; ROSSI, Adriana Vitorino (Org.). Educação química no Brasil:
memórias, políticas e tendências. 2. ed. rev. Campinas, SP: Átomo, 2012.
MOLINA, Mônica Castagna (org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o Ensino de Ciências
Naturais: desafios à promoção do Trabalho Docente Interdisciplinar. Brasília:MDA, 2014 (série
NEAD
Debate;
23).
Disponível
em:
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_248/Livro%20LEDOC%20CIEMA%2
0WEB.pdf
MORAN, José Manoel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e
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Disciplina:

ECH12891 - QUESTÃO AGRÁRIA E CAMPESINATO

Ementa
Visão geral da evolução histórica da questão agrária no Brasil. Teorias do campesinato. A
formação do campesinato na América Latina e no Brasil. As classes sociais no campo e o
campesinato. A correlação de forças no campo Brasileiro e capixaba. Histórico da reforma
agrária no Brasil. Estratégias atuais da reforma agrária popular e os desafios ao campesinato.
Objetivos
Compreender o que é questão agrária na dinâmica do desenvolvimento do capitalismo na
agricultura brasileira e capixaba e suas contradições no âmbito da organização e lutas dos
camponeses. Compreender as distintas e diferentes formas de reação e lutas dos camponeses
no decorrer da história do Brasil; Debater acerca das propostas para o campesinato no Brasil.
Bibliografia Básica
GUZMÁN, Eduardo Sevilla e MOLINA, Manuel González de. Sobre a evolução do Conceito de
Campesinato. Expressão Popular e Via Campesina. Brasília, 2005.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. O agronegócio X Agricultura Familiar e a Reforma Agrária.
Cartilha da Concrab. São Paulo, 2004.
SILVA, José Francisco Graziano da. O que é questão agrária. SP: Brasiliense, 1981.
Bibliografia Complementar
CARVALHO, Horácio Martins de. O campesinato no Século XXI: possibilidades e condicionantes
do desenvolvimento do campesinato no Brasil. Vozes, Petrópolis, 2005.
FERNANDES, Bernardo Mançano (Org.). Campesinato e agronegócio na América Latina: a
questão agrária atual. São Paulo: Expressão Popular, 2008.
GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. A questão agrária no Brasil, vol 1,
São Paulo: Editora Paz e Terra, 1968.
MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1983.
PRADO JUNIOR, Caio. A revolução Brasileira e a questão agrária no Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 2014.

Disciplina:

ECH14306 - PENSAMENTO CRÍTICO E REALIDADE BRASILEIRA

Ementa
Compreender a formação da sociedade Brasileira a partir da sua história, abarcando as
dimensões econômicas, políticas, culturais e sociais. Estudar categorias da nossa realidade
sócio-histórica como: Povo Brasileiro, Capitalismo Dependente, Estado Nacional, Nação, Classes
Sociais e Lutas de Classes, Cultura, Mudanças Sociais, o Dilema Educacional, Revolução
Brasileira, utilizando como guia os principais intérpretes do Brasil e suas obras. Refletir os
desafios e dilemas da realidade Brasileira atual em uma perspectiva emancipatória.
Objetivos
Analisar o processo de formação da sociedade brasileira, suas rupturas e continuidades.
Compreender categorias fundantes de interpretação e da sociedade brasileira a partir da
perspectiva do capitalismo dependente. Conhecer o pensamento e produção teórica dos
principais interpretes da sociedade brasileira a partir da perspectiva da teoria crítica.
Bibliografia Básica
FERNANDES, Florestan. Capitalismo dependente e Classes sociais na América Latina. 4. ed. rev.
São Paulo: Global, 2009.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2. ed. 8ª reim. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.
Bibliografia Complementar
FERNANDES, Florestan. O que é revolução. São Paulo: Abril Cultural: Brasiliense, 1984.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed. São
Paulo: Paz e Terra, 2011.
FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996 (coleção
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Cultura).
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. 10. São Paulo: Companhia da Letras,
1995.
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 10. ed. São Paulo: Brasiliense, 1977.

Disciplina:

ECH12599 - TEATRO E DANÇA

Ementa
Fundamentos da Arte na Educação. O binômio teatro educação. Perspectivas do teatro
contemporâneo. O papel do jogo no domínio da linguagem teatral. Jogos tradicionais e danças
populares brasileiras. Jogo dramático e jogo teatral. Fundamentos educacionais da prática
teatral. Interações com práticas teatrais na escola.
Objetivos
-Problematizar a estética no ensino da Educação no Campo.
-Vivenciar experiências estéticas de ensino e aprendizagem no Campo
-Discutir saberes estéticos produzidos na relação teoria e prática do ensino.
Bibliografia Básica
KOUDELA, I.D. Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 1984.
SPOLIN, V. Improvisação para o Teatro. São Paulo: Perspectiva, 1982.
----- O Jogo Teatral no Livro do Diretor. São Paulo.: Perspectiva, 2001.
----- Jogos Teatrais: o fichário de Viola Spolin. São Paulo: Perspectiva, 2001.
Bibliografia Complementar
PIMENTA, S.G. (org.) Saberes Pedagógicos e Atividade Docente. São Paulo: Cortez, 2005.
Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte. Brasília: Ministério da Educação, 2000.
BERTHOLD, M. História Mundial do Teatro. São Paulo: Perspectiva, 2000.
MOUSSINAC, L. História do Teatro. Lisboa: Livraria Bertrand, s/d.
PIGNARRE, R. História do Teatro. Lisboa: Publicações Europa-América, s/d.

Disciplina:

ECH12674 - CORPO E MOVIMENTO

Ementa
Percepção e consciência do corpo em movimento. Noções de cinesiologia. Desenvolvimento
das potencialidades expressivas. Elementos e qualidades do movimento. Observação e análise
do movimento na cena. Improvisação.
Objetivos
Problematizar questões sobre o corpo e o movimento humano em seus aspectos culturais.
Analisar os pressupostos das diferentes abordagens do movimentar-se humano e suas
implicações para a construção da prática pedagógica.Planejar e vivenciar atividades
relacionadas à educação, corpo e movimento tendo em vista o contexto escolar e não-escolar.
Bibliografia Básica
BERTAZZO, I.. Cidadão Corpo. Identidade e Autonomia do Movimento. São Paulo: SESC/Obra
Prima, 1996.
FELDENKREIS, M. Consciência pelo Movimento. São Paulo: Summus Editorial, 1972.
LABAN, R. O Domínio do Movimento. São Paulo: Summus Editorial, 1978.
CALVINO, Í. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
ECO, U. A história da feiúra. São Paulo: Cia. Das Letras, 2007
Bibliografia Complementar
ALTZMAN, A. El cuerpo disenado. Sobre la Forma en el proyecto de la vestimenta. Buenos
Aires: Paidos, 2004.
ECO, U. A história da feiúra. São Paulo: Cia. Das Letras, 2007.
GELB, M. O aprendizado do corpo - Introdução a Técnica de Alexander. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.
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GODARD, H. Gesto e percepção. Rio de Janeiro: Lições de dança, 2001. ECO, U. A história da
beleza. São Paulo: Cia. Das Letras, 2007.
MUNIZ, R. Vestindo os nus: o figurino em cena. São Paulo: Editora SENAC, 2004.

Disciplina:

ECH14307 - CONTRIBUIÇÕES DO CÍRCULO DE BAKTHIN PARA OS

Ementa
Este curso visa uma reflexão sobre conceitos fundamentais utilizados na linguística do texto e
do discurso por meio de leituras/compreensões/aplicações das principais teorias de Bakhtin por
parte de pesquisadores que se ligam aos estudos da linguagem ou do discurso e busca realizar
aplicações dessas teorias em textos diversos (literários, jurídicos, midiáticos, didáticos).
Objetivos
Expor os conceitos teorizados pelo círculo, abordando pela perspectiva interacional e dialógica
da linguagem. Discutir sobre a contribuição da perspectiva do Círculo russo de teoria analítica
para os estudos da linguagem na contemporaneidade. Esboçar interpretações discursivas
utilizando as categorias de análise do chamado Círculo de Bakhtin.
Bibliografia Básica
BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes,
[1992] 2000.
BRANDÃO, H.N.B. Introdução à Análise do Discurso.7 ed. Campinas, SP: Editora Unicamp, 1998.
FARACO, C. A. Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin. Curitiba: 2006.
Bibliografia Complementar
FIORIN, J. L (org.). Dialogismo, polifonia e intertextualidade. SP: Edusp, 1999.
______. Introdução ao pensamento de Bakthin. São Paulo: Ática, 2006.
LARA, G. M. P. Lingua(gem), texto e discurso: entre a reflexão e a prática. Rio de Janeiro:
Lucerna; Belo Horizonte, MG: FALE, 2006.
MAGALHÃES, C. (org.). Reflexões sobre a Análise Crítica do Discurso. Belo Horizonte, Faculdade
de Letras, UFMG, 2001.
ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2002.

Disciplina:

ECH14308 - FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA E PENSAMENTO POLÍTICO

Ementa
O paradoxo do iluminismo português e seus impactos na colônia portuguesa na América; O
pensamento político neopombalino e formação do Estado Nacional; O positivismo no Brasil; O
pensamento autoritário na Primeira República; O Getulismo e o projeto de modernização
nacional; Pensamento político no contexto do Regime civil-militar: o liberalismo, o
conservadorismo e o nacionalismo e suas ambiguidades; o projeto Brasil Potência; A Nova
República e o neoliberalismo no Brasil.
Objetivos
Compreender temas fundamentais do pensamento político brasileiro; Discutir o pensamento de
alguns dos mais destacados intelectuais que, no curso da história nacional, se dedicaram a
estudar aspectos e processos sociais, políticos e econômicos, e que, no limite, contribuíram
com o incremento do arcabouço institucional brasileiro, que forjou um determinado curso de
desenvolvimento; Analisar à luz de alguns desses intelectuais, o processo de formação das
instituições nacionais, considerando a atuação de suas elites dirigentes; Proporcionar ao
estudante ferramentas de análise das principais linhagens do pensamento político brasileiro;
Promover o debate em torno do pensamento político brasileiro, valorizando os momentos de
ruptura institucional verificados no Brasil ao longo de sua história.
Bibliografia Básica
CARVALHO, J. M. de. A Formação Das Almas. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
FAORO, R. “Existe um pensamento político brasileiro?” Estudos Avançados. São Paulo: USP,
1987.
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PRADO, Maria Emília (Org.). Dicionário do pensamento brasileiro: obras políticas do Brasil
Imperial. Rio de Janeiro, RJ: Revan, 2012.
Bibliografia Complementar
BARRETTO, Vicente; PAIM, Antônio. Evolução do pensamento político brasileiro. Belo Horizonte:
Ed. Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1989. 463 p.
BRANDÃO, G. M. “Linhagens do Pensamento Político Brasileiro”. DADOS – Revista de Ciências
Sociais. Rio de Janeiro, Vol. 48, no 2, 2005.
LAMOUNIER, B. Perspectivas da consolidação democrática: o caso brasileiro. Revista Brasileira
de Ciências Sociais, ANPOCS, 2002.

Disciplina:

ECH12702 - INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA

Ementa
Breve histórico da astronomia ocidental. O sistema solar e seus objetos astronômicos.
Fenômenos astronômicos básicos: eclipses, fases da lua, marés e estações do ano. Estrelas,
constelações, Via Láctea e o universo conhecido e sua importância no campo. Práticas
observacionais do céu a olho nu e com telescópio. O ensino de astronomia nos níveis de
escolaridade fundamental e médio: cuidados, métodos e atividades. Diagnóstico de aplicações
dos conhecimentos sobre o universo no meio local.
Objetivos
Introduzir os alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo ao conhecimento,
métodos de observação e aos temas atuais na área de Astronomia. Estimular a aplicação de
conhecimentos à interpretação das observações astrônomicas. Capacitar o aluno ao ensino de
astronomia e sua relevância na formação da ciência atual, enfatizando os conceitos básicos
visando a preparação de docentes da Educação do campo. Reconhecer as contribuições da
Astronomia para o trabalho no campo.
Bibliografia Básica
HALLIDAY, D. e RESNICK, R. - Fundamentos de Física. Rio de Janeiro: Livros Técnicos Científicos
Editora, 2001.
HORVATH, J. E. O abcd da astronomia e astrofísica. 2. ed. São Paulo, SP: Liv. da Física, 2008.
KEPLER de S. OLIVEIRA, F. SARAIVA, M. Astronomia e Astrofísica. São Paulo: Livraria da Física,
2004.
Bibliografia Complementar
COPERNICO, Nicolau. Commentariolus : pequeno comentário de Nicolau Copérnico sobre suas
próprias hipóteses acerca dos movimentos celestes. São Paulo: Nova Stella; Rio de Janeiro:
MAST, 1990.
OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza; SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira. Astronomia & astrofísica
. 3. ed. São Paulo, SP: Liv. da Física, 2014.
OREAR, J. Fundamentos de Física . Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1981.
RAMALHO Jr., F. Os Fundamentos da Física . São Paulo: Editora Moderna, 1989.
SEARS, F. Física . Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1984.
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Disciplina:

ECH14309 - COMUNIDADES TRADICIONAIS: SABERES, TERRITORIALIDADE

Ementa
A subalternidade das comunidades tradicionais frente ao projeto Moderno Colonial e à
colonialidade. Saberes, modo de vida e formas de territorialidade. Projetos desenvolvimentistas
e expropriação de territórios tradicionalmente ocupados. A emergência de identidades
territorializadas e construção de resistências.
Objetivos
Proporcionar a percepção acerca das formas de territorialidade específicas construídas pelas
comunidades tradicionais. Desenvolver a capacidade de análise crítica acerca dos conflitos
entre matrizes de racionalidade nas relações de colonialidade do poder. Contribuir para a
reflexão a respeito da construção de resistências das comunidades tradicionais frente à
expropriação de suas condições de vida.
Bibliografia Básica
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras tradicionalmente ocupadas: processos de
territorialização e movimentos sociais. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais v.6,
n.1,
p.9-32.
ANPUR,
2004.
Disponível
em:
http://www.anpur.org.br/revista/rbeur/index.php/rbeur/article/view/102/86
CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1998.
DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: Hucitec, 1998.
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras de preto, terras de santo, terras de índio: uso
comum e conflito. Cadernos NAEA 10, p.163-196. Belém: UFPA, jun/1989. Disponível em:
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_arquivos_19/Livro%20Brasil%20Rural%
20em%20Debate.pdf
GODOI, Emilia Piatrafesa de; MENEZES, Marilda Aparecida de; MARIN, Rosa Acevedo (orgs.)
Diversidade do campesinato: expressões e categorias; construções identitárias e
sociabilidades, v.1. São Paulo; Editora Unesp; Brasília/DF: NEAD, 2009. Disponível em:
http://www.iicabr.iica.org.br/wp-content/uploads/2014/03/Diversidade-do-campesinadovol1.pdf
GOMES, Flávio e REIS, José (orgs.). Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil. São
Paulo: Cia. Das Letras, 1996.
O’DWYER, Eliane Cantarino (org.) Quilombos: identidade étnica e territorialidade. Rio de
Janeiro: Ed. FGV, 2002. Disponível em: http://www.abant.org.br/conteudo/livros/Quilombos.pdf
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. De saberes e territórios: diversidade e emancipação a
partir da experiência latino-americana. Geographia – Revista da Pós-Graduação em Geografia
da
UFF,
ano
VIII,
n.°
16,
p.41-56.
Niterói/RJ:
UFF,
2006.
Disponível
em:

Disciplina:

ECH14310 - CONFLITOS TERRITORIAIS AGRÁRIOS E SOCIOAMBIENTAIS

Ementa
Reflexões teóricas e metodológicas a respeito dos conflitos territoriais agrários e
socioambientais. Campesinato, comunidades tradicionais, povos originários e projetos
desenvolvimentistas: matrizes de racionalidade em conflito. Conflitos agrários e
socioambientais contemporâneos. Organização dos movimentos sociais do campo e a
construção de resistências.
Objetivos
Visualizar o alcance da categoria Território para a análise dos conflitos agrários e
socioambientais. Problematizar a questão das prerrogativas do desenvolvimento econômico e
seus impactos sociais e ambientais. Contextualizar a organização dos movimentos sociais e a
construção de seus processos de resistência.
Bibliografia Básica
GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 21.ª Ed. Tradução Galeno de Freitas.
Coleção Estudos Latino-Americanos, vol. 12. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos
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sociais, conflitos e Reforma Agrária. Estudos Avançados 15 (43), 2001, pp.185-206. São Paulo:
IEA/USP. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n43/v15n43a15.pdf
ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens; PEREIRA, Doralice Barros (Org.). A Insustentável
leveza da política ambiental: desenvolvimento e conflitos socioambientais. Belo Horizonte, MG:
Autêntica, 2005.
Bibliografia Complementar
ACSELRAD, Henri (org.). Cartografia social e dinâmicas territoriais: marcos para o debate (2.a
ed.).
Rio
de
Janeiro:
IPPUR/UFRJ,
2012.
Disponível
em:
http://www.ettern.ippur.ufrj.br/publicacoes/106/cartografia-social-e-dinamicas-territoriaismarcos-para-o-debate
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA – CPT. Conflitos no Campo – Brasil. Goiânia: CPT Nacional.
Disponível em: http://www.cptnacional.org.br/index.php/component/jdownloads/category/41conflitos-no-campo-brasil-publicacao?Itemid= -1
FERNANDES, Bernardo Mançano. A formação do MST no Brasil. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
Disponível
em:
http://www.reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/A%20forma%C3%A7%C3%A3o%2
0do%20MST%20no%20Brasil%20%20Bernardo%20Man%C3%A7ano%20Fernandes.pdf
LANDER, Edgar (org.). A colonialidade do saber: Eurocentrismo e Ciências Sociais –
perspectivas
latino-americanas.
Buenos
Aires:
CLACSO,
2005.
Disponível
em:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/lander/pt/lander.html
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Da geograficidade do social: uma contribuição para o
debate metodológico sobre estudos de conflitos e movimentos sociais na América Latina. In:
SEOANE, José (org.). Movimientos sociales y conflictos en América Latina. Programa OSAL.
2003. 288 p. CLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.

Disciplina:

ECH14311 - CAMPESINATO: REFLEXÕES TEÓRICAS E CONCEITUAIS

Ementa
Teorias clássicas a respeito do campesinato. Reflexões conceituais de âmbito político,
econômico, social e cultural. Lógica econômica interna, organização social e política, elementos
culturais. O campesinato frente ao modo capitalista de produção. Subalternidade e resistência
camponesa frente aos sistemas hegemônicos.
Objetivos
Conhecer as correntes teóricas clássicas e seu debate a respeito do campesinato. Proporcionar
a reflexão acerca das diferentes concepções conceituais a respeito do sujeito camponês.
Contribuir para a análise crítica da questão agrária, considerando as potencialidades políticas
do campesinato.
Bibliografia Básica
CARVALHO, Horácio Martins de (org.). Chayanov e o campesinato. São Paulo: Expressão
Popular, 2014.
KAUTSKY, Karl. A questão agrária. (3.a ed.) São Paulo: Proposta Editorial, 1980.
LENIN, Vladimir. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia: o processo de formação do
mercado interno para a grande indústria. (2.a) ed.) São Paulo: Abril Cultural, 1982.
Bibliografia Complementar
GUZMAN, Eduardo Sevilla; MOLINA, Manuel González de. Sobre a evolução do conceito de
campesinato (2.a ed.). São Paulo: Expressão Popular, 2013.
MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. (3.a ed.) Petrópolis: Vozes,
1986.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A agricultura camponesa no Brasil. (3.ª ed.). São Paulo:
Contexto, 1997.
SHANIN, Teodor. A definição de camponês: conceituações e desconceituações – o velho e o
novo em uma discussão marxista. Revista NERA, Presidente Prudente, Ano 8, n.7, pp. 1-21, juldez.2005. Disponível em: http://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/1456
WOORTMANN, Klaas. “Com parente não se neguceia”: o campesinato como ordem moral.
Anuário
Antropológico,
Brasília,
n.87,
pp.11-73,
1990.
Disponível
em:
http://reformaagrariaemdados.org.br/sites/default/files/Com%20parente%20n%C3%A3o%20se
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20neguceia%20In%20Anu%C3%A1rio%20Antropol%C3%B3gico%20%20WOORTMANN,%20K..pdf

Disciplina:

ECH14312 - DESENVOLVIMENTO RURAL E CAMPESINATO

Ementa
Modelos de Desenvolvimento Rural no Brasil e a educação do campo. Extensão Rural no Brasil.
Cooperação e cooperativismo. Políticas públicas para o desenvolvimento rural. Análise
socioeconômica e ambiental na agricultura familiar e camponesa. Papel das escolas do campo
no desenvolvimento rural; Cadeias produtivas e desenvolvimento. Agroindustrialização e
comercialização. Elaboração e Análise de Projetos para Agricultura Familiar.
Objetivos
Debater e compreender as disputas entre modelos de desenvolvimento do campo brasileiro e
suas implicações nas políticas públicas e na organização da agricultura familiar e camponesa.
Bibliografia Básica
FONSECA, M. T L. Da. A extensão rural no Brasil: um projeto educativo para o capital. São
Paulo: Loyola, 1985.
FREIRE, P. Comunicação ou extensão. Rio de Janeiro, Paz e terra. 1971.
MAZIN, H.N.; PIRES, J.H.; LOPES, A.L. (org.). Questão agrária, cooperação e agroecologia. São
Paulo: Outras expressões, 2016.
Bibliografia Complementar
BUARQUE, S. C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: Metodologias de
planejamento. Rio de Janeiro: Garamond, 2002.
LOUREIRO, C.F.B.; Layargues, P.P. Educação Ambiental: repensando o espaço da cidadania. 5
ed. São Paulo: Editora Cortez, 2011.
MAZOYER, M. e ROUDART, L. História das agriculturas do mundo. Lisboa: Instituto Piaget, 2001.
NORDER, 2006, L. A. C. Questão Agrária, Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. In:
Reforma Agrária e Desenvolvimento: desafios e rumos da política de assentamentos rurais,
2006, Araraquara. Texto Apresentado no Simpósio, 2006.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. O agronegócio X Agricultura Familiar e a Reforma
Agrária. Cartilha da Concrab. São Paulo, 2004.

Disciplina:

ECH14313 - AMÉRICA LATINA CONTEMPORÂNEA

Ementa
O imperialismo e suas formas de domínio na América Latina. Os “anos loucos” e a crise de
1929. A emergência das políticas de massas. Os nacionalismos e a Segunda Guerra Mundial
nas Américas. O anticomunismo e as ditaduras militares no contexto da Guerra Fria.
Movimentos sociais: resistências e lutas camponesas e indígenas. A América no cenário
contemporâneo.
Objetivos
Empreender um estudo da América no século XX, enfatizando as revoluções, os governos
autoritários e as relações entre a América Latina e os Estados Unidos.
Bibliografia Básica
DAYREL, Eliane G. e IOKOI, Zilda M. G. (orgs). América Latina contemporânea: desafios e
perspectivas. São Paulo: Edusp; Expressão e Cultura, 1996
FERREIRA, Jorge (Org.). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2001.
FICO, Carlos et alli.(Orgs.) Ditadura e democracia na América Latina. Rio de Janeiro: FGV, 2008,
p. 201-244.
Bibliografia Complementar
FERNANDES, Florestan. Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana, São Paulo, T. A.
Queiroz, 1979.

76

Universidade Federal do Espírito Santo

MOURA, Gerson. Estados Unidos e América Latina. São Paulo: Contexto, 1990.
SCHOULTZ, Lars. Estados Unidos: poder e submissão. Uma História da política norte-americana
em relação a América Latina. Bauru: Edusc, 1998.
SCHWARTZ, Jorge. Vanguardas latino-americanas. Polêmicas, manifestos e textos críticos. São
Paulo: Edusp, 2008.
PRADO, Maria Ligia; SOARES, Gabriela Pellegrino; COLOMBO, Sylvia. Reflexões sobre a
democracia na América Latina. São Paulo: SENAC, 2007.

Disciplina:

ECH14314 - SISTEMAS BIOLÓGICOS

Ementa
Relação homem-natureza e o surgimento da disciplina ecologia. Introdução à ecologia e
conservação da biodiversidade. Ciclos biogeoquímicos e ciclagem de nutrientes. Os principais
biomas brasileiros e as formações vegetais. O meio ambiente no contexto da educação do
campo.
Objetivos
Compreender a relação entre a evolução do pensamento científico e a consolidação da ciência
Ecologia. Compreender a formação e as características dos principais biomas brasileiros,
sobretudo o bioma Mata Atlântica e a restinga. Analisar o efeito das ações humanas sobre o
meio ambiente a partir do estudo dos ciclos biogeoquímicos.
Bibliografia Básica
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas.
4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007.
PRIMACK, Richard B.; RODRIGUES, Efraim. Biologia da conservação. Londrina, PR: E. Rodrigues,
Planta, 2001.
RICKLEFS, Robert E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
Bibliografia Complementar
CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico.
2.ed. São Paulo: Cortez, 2006.
DORST, Jean; FERRI, Mário Guimarães. Antes que a natureza morra: por uma ecologia politica.
São Paulo: E. Blücher: EDUSP, 1973.
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). Educação ambiental: abordagens múltiplas. 2. ed. rev. e ampl.
Porto Alegre, RS: Penso, 2012.
MOLINA, Mônica Castagna (org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o Ensino de Ciências
Naturais: desafios à promoção do Trabalho Docente Interdisciplinar. Brasília:MDA, 2014 (série
NEAD
Debate;
23).
Disponível
em:
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_248/Livro%20LEDOC%20CIEMA%2
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Disciplina:

ECH14315 - ANTROPOLOGIA SIMBÓLICA

Ementa
Estudos sobre mito e rito e sua relação com a cosmologia. O sagrado, o profano e a
cosmogonia. O símbolo, o rito e o mito na constituição da cultura e do sujeito.
Objetivos
Analisar símbolos, ritos e mitos na constituição e nas relações que os homens estabelecem
com o sagrado e o profano, e as implicações na formação da cultura e da subjetividade
humana.
Bibliografia Básica
JUNG, C. G. O homem e seus símbolos. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.
LEVI-STRAUSS, Claude. "O Estudo Estrutural dos Mitos". In: Antropologia Estrutural. Rio de
Janeiro, Tempo Brasileiro, 1973.
SAHLINS, Marshall David. Ilhas de história. Rio de Janeiro: J. Zahar,1990.
Bibliografia Complementar
CAMPBELL, Joseph. As transformações do mito atraves do tempo. São Paulo: Cultrix, 1992.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes,
1992.
LEVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas, SP: Papirus, 1989.
VAN GENNEP, A. Os Ritos de Passagem. Petrópolis: Vozes, 1978.
CAMPBELL, Joseph. As transformações do mito através do tempo. São Paulo: Cultrix, 1992.

Disciplina:

ECH12675 - ARTE E SOCIEDADE

Ementa
Arte e sociedade na perspectiva das Ciências Sociais. Música e dança: arte, cultura e sagrado.
Arte, cultura e mercado. Arte, psicologia e cultura. Arte e Educação.
Objetivos
Analisar as diversas interelações entre cultura, arte e sociedade pelos prismas da Sociologia,
Antropologia, Psicologia e Educação.
Bibliografia Básica
CANCLINI, Nestor Garcia. As culturas populares no capitalismo .SP. Brasiliense. 1983.
JUNG, C. G. O homem e seus símbolos. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.
VELHO, Gilberto. Arte e Sociedade : ensaios de sociologia da arte. Rio de Janeiro, Zahar
Editores, 1977.
Bibliografia Complementar
BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos (Org.). Arte/educação contemporânea: consonâncias
internacionais. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008
BELLO, Susan. Pintando sua alma: método de desenvolvimento da personalidade criativa. RJ:
Wak, 2007.
CONDURU, Roberto. Arte afro-brasileira. Belo Horizonte: C/Arte, 2007.
GUYAU, Jean-Marie. A arte do ponto de vista sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
HAUSER, Arnold. A arte e a sociedade. Lisboa: Presença, 1984.
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PESQUISA E EXTENSÃO NO CURSO
PESQUISA
A pesquisa na Universidade deve ser voltada para a produção de novos conhecimentos,
técnicas e soluções de problemas. Deve ser utilizada como recurso de educação e ensino
destinados ao cultivo da atitude crítica indispensável à formação humana e ao progresso da
ciência, tecnologia e cultura, sempre respeitando os princípios éticos.
Na atual conjuntura da política de Educação Superior no estado do Espírito Santo, o Curso de
Graduação – Licenciatura em Educação do Campo é uma ação estratégica que objetiva a
aproximação entre as instituições de Pesquisa, Ensino e Extensão públicas; as redes básicas de
ensino[ Ressaltando que a Universidade Federal do Espírito Santo, possui três campi
localizados: na capital Vitória e no interior do estado, nas regiões sul (município de Alegre) e
norte (município de São Mateus) e consubstancia-se na única instituição de educação superior
pública de nosso estado.]; os movimentos sociais e comunidades do campo.
No curso de Licenciatura da Educação do Campo CEUNES/UFES, há vários projetos de pesquisa
coordenados pelos docentes, com o objetivo de fortalecer diferentes áreas do conhecimento
presentes na Educação do Campo. Assim, esses projetos agregam docentes, estudantes da
graduação (com bolsas de iniciação científica e sem bolsas), e alunos de pós-graduação que se
interessam por esse campo de conhecimento, com vistas a proporcionar um espaço de estudos
e pesquisa acerca das práticas de ensino na Educação Básica do Campo; da formação docente;
da diversidade dos sujeitos do campo, suas formas de organização, modos de viver, formas de
territorialidade, lutas e conquistas políticas, dentre outros temas.
Eis alguns projetos de pesquisa em desenvolvimento no Departamento de Educação e Ciências
Humanas do CEUNES, vinculados à Licenciatura em Educação do Campo e registrados junto à
Pró-Reitoria Pesquisa Pós-Graduação:
Identificação e Mapeamento de Territórios Tradicionais no Espírito Santo;
Cooperação, Agroindústrias e o Aproveitamento de Resíduos Vegetais no Processo de Transição
Agroecológica nos Assentamentos de Reforma Agrária;
A questão Agrária e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Espírito Santo:
história, conquistas, impasses e atualidade da Reforma Agrária;
Agronegócio, Questão Agrária e Dependência no Brasil;
Questão Agrária e Conflitos sociais no Campo, no Norte do Espírito Santo;
Expropriação e produção da terra, das águas e das florestas e de subjetividades no norte do
Espírito Santo;
Cultura material e imaterial: práticas e saberes em áreas campesinas do estado do Espírito
Santo;
O ensino de Línguas e a formação de professores na perspectiva dos novos letramentos e
multiletramentos no norte do Estado do Espírito Santo;
Núcleo de Estudos em Educação e Ensino, Teorias e Lutas Sociais.
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
No CEUNES/UFES, em consonância com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde; Resolução nº 879/08 do Conselho Federal de Medicina Veterinária e a Lei Federal nº
11.794/08, recomenda-se que todos os projetos de pesquisa que envolvam seres humanos e/ou
animais devem ser submetidos aos Comitês de Ética em Pesquisa, de modo a assegurar os
direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e
ao Estado.
A missão dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) é salvaguardar os direitos e a dignidade dos
sujeitos envolvidos na pesquisa e contribuir para a qualidade das pesquisas e para a discussão
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do papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da
comunidade. O CEP contribui ainda para a valorização do pesquisador que recebe o
reconhecimento de que sua proposta é eticamente adequada. Cabe ao CEP também realizar
atividades de caráter consultivo e fornecer orientação acerca de como tornar explícita, no
projeto de pesquisa, a garantia de respeito aos princípios éticos de não maleficência,
beneficência, justiça e autonomia aos sujeitos.
Garantindo a transparência e os princípios éticos e de integridade, todos os protocolos de
pesquisa envolvendo seres humanos devem ser submetidos ao Sistema CEP/CONEP (Comissão
de Ética em Pesquisa/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) por meio da Plataforma Brasil.
A Plataforma Brasil é um sistema eletrônico criado pelo Governo Federal para sistematizar o
recebimento dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos nos Comitês de Ética em
todo o país.
EXTENSÃO
Paralelamente ao trabalho da Pesquisa, a Extensão produz outra forma de conhecimento pela
qual o estudante entra em contato com o mundo que o cerca e é através dessa realidade que
ele pode complementar o seu aprendizado. Para que isso ocorra, é necessário que se veja as
atividades de Extensão como peças de um processo do ensino e não como um simples
acontecimento fora da Universidade em que os estudantes vão à comunidade para prestar
serviços. Pelo contrário, a ideia de promover a Extensão dentro da Universidade vem ao
encontro da ideia de se conhecer, reconhecer e dar visibilidade a outras formas de saberes e
de conhecimento.
A Extensão é um processo educativo, cultural, cientifico e político que articula o Ensino e a
Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a
sociedade. Um espaço que convoca a universidade para o aprofundamento de seu papel como
instituição comprometida com a transformação social, e que promove a aproximação da
produção e socialização de conhecimentos para além dos muros.
A Extensão universitária está baseada nos princípios de reciprocidade, emancipação,
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e multiprofissionalidade. Tem como propósito
contribuir com a promoção da interação dialógica da Universidade com outros setores da
sociedade, favorecendo o surgimento de respostas inovadoras aos desafios locais, regionais e
nacionais.
As ações de Extensão apresentam-se sob as formas de Programas, Projetos, Cursos, Eventos,
Prestações de Serviços e Publicações originadas de sua produção acadêmica. Na UFES, essas
ações podem ser propostas por docentes, servidores técnico-administrativos, discentes e
colaboradores externos, e a sua coordenação deve ser exercida por docentes e servidores
técnico-administrativos do quadro efetivo da Instituição. As atividades de Extensão deverão
atender às diretrizes de natureza acadêmica, ter relevância social, cultivar relações
multilaterais, promover impacto na formação dos estudantes e geração de produtos.
No âmbito do CEUNES, podemos citar alguns projetos de Extensão que buscam envolver a
comunidade acadêmica e a comunidade externa em atividades comuns:
Projeto de Coleta Seletiva;
Projeto Encantos e Encontros;
CineMimesis;
Observatório dos Conflitos no Campo (OCCA);
Feira Camponesa no CEUNES;
Construção das Feiras de Reforma Agrária: em busca do diálogo com a sociedade;
Curso: Aspectos do Legado Tórico e Político do Florestan Fernandes.
Núcleo Integrado de Práticas Pedagógicas, Pesquisa e Extensão em Educação do Campo (NPPCampo)
O Núcleo Integrado de Práticas Pedagógicas, Pesquisa e Extensão em Educação do Campo -
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(NPPCampo) visa se consolidar como um espaço de cooperação mútua entre os docentes
responsáveis pela orientação das atividades práticas como componente curricular do curso de
Licenciatura em Educação do Campo CEUNES/UFES. Neste sentido, o NPPCampo se propõe a:
Proporcionar um espaço que permita a integração, estudo, pesquisa e extensão em Educação
do Campo;
Integrar as diferentes áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e Ciências Humanas e
Sociais, presentes no Curso de Licenciatura em Educação do Campo;
Promover a aproximação entre universidade, comunidades camponesas e escolas do campo;
Valorizar, fortalecer e ressignificar os saberes tradicionais camponeses.
Professores no NPPCampo estão também vinculados ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em
Educação do Campo: Natureza e Sociedade – NUCAMPO, presente no Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil, a fim de integrar pesquisa, ensino e extensão. Consolidaremos o NPPCampo
a partir da interdisciplinaridade e integração entre os projetos já existentes no curso (listados
acima), bem como dos futuros projetos a serem desenvolvidos. Em função de sua natureza
interdisciplinar, as atividades a serem desenvolvidas pelo NPPCampo está em completa
sintonia com as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Educação
Básica (PPGEEB).
Assim, visando implementar e consolidar o NPPCampo, propomos que este seja composto pelos
seguintes laboratórios:
A) Laboratório de Teorias e Práticas de Ensino em Ciências da Natureza (CENA);
B) Laboratório de Estudos em Ensino e Aprendizagem de Línguas;
C) Laboratório de Estudos da Questão Agrária.
Atividades de extensão também estão contempladas na organização curricular proposta do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES/UFES, por meio das disciplinas:
PIEPE I, II, III, IV e V, PEPA I, II, III e IV, e das Atividades Complementares, que devem de no
mínimo 30 horas em atividades de extensão. A soma das cargas horárias de tais disciplinas e
das atividades complementares, estabelecem, portanto, o mínimo de 10% de sua carga horária
total relacionada à extensão, em conformidade com a Lei 13.005/2014 do PNE.
Na disciplina de PIEPE (I a V) contempla-se o tripé indissociável entre ensino, pesquisa e
extensão, assim, a carga horária é distribuída nessas dimensões e não apenas na extensão.
Nesse sentido, há uma articulação entre a dimensão do ensino tanto no que compete ao Tempo
Universidade, bem como no âmbito do Tempo Comunidade no qual se desenvolve atividades
de pesquisa e extensão junto às escolas e comunidades do campo. Dada a diversidade dos
sujeitos do campo e, consequentemente da composição dos estudantes do curso (sem terra,
pequenos agricultores, quilombolas, pescadores) as atividades de extensão também são
diversas, pois, acontecem em consonância com a realidade desses estudantes.

DESCRIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
EXTENSIONISTA
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AUTO AVALIAÇÃO DO CURSO
A gestão acadêmica será realizada pelo Colegiado do Curso, organizado segundo Regimento da
UFES. De acordo com a instrução normativa 004/2016 da UFES, a autoavaliação coloca-se no
âmbito da Autoavaliação Institucional (AAI) e caracteriza-se como processo de revisão e
autoanálise que o curso faz de si, com e para seus sujeitos, onde produz um autorretrato. Esse
processo ainda se constitui pedagógico e autoformativo, pois serve à aprendizagem
institucional e pessoal e, por fim, lança as bases da crítica que podem oferecer ferramentas à
superação de limites e à transformação do curso com a criação de possibilidades de avanço.
Para tanto, os seguintes princípios de orientações da autoavaliação do presente curso são
observados:
a) ocorrer articulada à autoavaliação institucional;
b) integrar as naturezas formativa e de regulação numa perspectiva de globalidade;
c) deter-se sobre a formação acadêmica e profissional;
d) estabelecer um processo dialógico e observar as dimensões quantitativas e qualitativas;
e) identificar potencialidades e fragilidades, e destacar pontos fortes e fracos no processo
formativo;
f) requerer competências e habilidades dos atores sociais envolvidos neste processo de
construção coletiva.
Nesse contexto, o sistema de avaliação do curso envolve todos os atores sociais atuantes no
processo de formação. Esse sistema está fundamentado em fontes de informação, cujo
conjunto oferece subsídios para tomadas de decisão quanto às modificações necessárias no
curso. A avaliação do Curso, feita pelo Colegiado do Curso (Comissão Coordenadora) e pelo
Núcleo Docente Estruturante (NDE), leva em conta as informações obtidas junto aos envolvidos
no desenvolvimento do curso, por meio de instrumentos tais como questionários, observações,
reuniões e discussões promovidas, etc. Além da avaliação do aproveitamento dos discentes e
da avaliação de curso, o processo avaliativo também envolverá:
a) Avaliação dos docentes feita pelos discentes por meio de instrumento próprio e registrada no
portal do professor;
b) Avaliação das disciplinas por parte dos professores responsáveis por elas;
c) Reuniões no tempo e espaço de auto-organização com os professores e discentes envolvidos
no curso, registradas para acompanhamento, buscando enfocar o processo de ensinoaprendizagem e a integração curricular inter e transdisciplinar, ou seja, entre as disciplinas e
atividades em cada período e ano letivo e entre as disciplinas e atividades desenvolvidas ao
longo do curso.
Os resultados de tais avaliações servirão como norteadores de eventuais mudanças e ações no
curso, refletindo no seu projeto pedagógico. Assim, espera-se que os instrumentos de avaliação
como ENADE, a autoavaliação, e avaliações dos discentes e docentes, dentre outros, no âmbito
do curso, possibilite ações de avaliação/atualização dos componentes curriculares do projeto
político do curso; integração e articulação entre ações de ensino, pesquisa e extensão;
aprimoramento na atuação no estágio supervisionado na educação básica ao considerar os
aspectos teóricos e práticos, a transversalidade em áreas temáticas da educação e o
desdobramento no contexto de ensino, dentre outros pontos.
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) E COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DOS CENTROS
DE ENSINO (CPAC)
A comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
segundo a resolução nº 49/2016, é uma comissão permanente, prevista pelo Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), estabelecido pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de
2004, e regulamentado pela Portaria Ministerial MEC, nº 2.051, de 9 de julho de 2004. É
responsável pela coordenação dos processos internos de avaliação da Instituição. A avaliação
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interna é um processo de caráter diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo, tendo
como objetivo indicar à comunidade as potencialidades e fragilidades da Instituição, no intuído
de promover a qualidade das ações de ensino, pesquisa e extensão, observando os princípios
do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e as especificidades da
Universidade.
No âmbito institucional o Curso é avaliado pela Comissão Própria de Avaliação da UFES – CPA –
e os Centros de Ensino constituirão CPACs (Comissão Própria de Avaliação dos Centros de
Ensino) integradas e articuladas com a CPA, com o objetivo de desenvolver seus processos
internos de avaliação. Estes detém a atribuição e a competência de conduzir os processos de
avaliação internos e de sistematização, bem como de prestação das informações de suas
atividades aos Órgãos Colegiados Superiores da Unes e ao INEP, e divulgando-as à comunidade
universitária, contando com apoio técnico e financeiro da Instituição.
Representantes da Comunidade Universitária e da sociedade civil organizada participam da
CPA – UFES, que possui a seguinte composição:
I. dois representantes docentes;
II. dois representantes técnico-administrativos;
III. dois representantes discentes, sendo um da graduação e um da pós-graduação;
IV. um representante egresso de cursos da UFES;
V. dois representantes da sociedade civil organizada com amplitude regional.
Já as CPACs serão constituídas por:
I.
dois representantes do corpo docente;
II.
dois representantes do corpo técnico-administrativo;
III.
dois representantes discentes regulares;
IV.
um representante egresso de cursos do Centro;
V.
dois representantes da sociedade civil organizada da área de conhecimento dos cursos
oferecidos no Centro.
Dentre as várias atribuições da CPA, compete a ela coordenar o processo de avaliação interna
e fazer a devolutiva do Relatório de Avaliação Institucional anualmente à comunidade
universitária, por meio de seminários e/ou outros eventos de natureza, bem como por meio
documental aos dirigentes das unidades administrativas da Universidade e aos Órgãos
Colegiados Superiores.
Às CPACs compete, além de outras atribuições, coordenar o processo de avaliação institucional
do Centro de Ensino e prestar informações à CPA quando solicitado.
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ACOMPANHAMENTO E APOIO AO ESTUDANTE
Atualmente, quinze (15) professores constituem e atuam na docência e gestão do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo, em sua Formação Geral, Específica e Profissional, bem
como acompanham o Tempo Comunidade e, ainda, elaboram projetos de ensino, extensão e
pesquisa, essenciais desde o início, dado o caráter inovador da Pedagogia da Alternância. Em
relação aos técnicos administrativos, conta-se com três servidores para favorecer o contato, o
acolhimento e o acompanhamento dos estudantes, para colaborar com a organização do
aporte documental e apoiar os professores.
No que se refere ao acompanhamento do desempenho do estudante, no decorrer do curso são
utilizados o Plano de Acompanhamento aos Estudos (PAE) e o Plano de Integralização do Curso
(PIC) conforme descrito na Resolução nº 68/2017 do CEPE, que objetiva estabelecer normas
que regulamentem o
acompanhamento acadêmico por parte dos Colegiados de Curso e as situações em que ocorrer
o desligamento de estudantes dos cursos de graduação da UFES.
Na área de Assistência, cabe ressaltar a relevância do Programa de Assistência Estudantil da
UFES (PROAES), coordenado pelo Departamento de Assistência Estudantil (DAE), instituído em
2014, com a criação da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAECI).
A Assistência Estudantil é destinada aos estudantes que possuem renda per capita bruta
mensal de até 1,5 salário mínimo e está regulamentada pelo Decreto nº 7.234, de 19 de julho
de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Esse
Programa tem como principais objetivos: democratizar as condições de permanência dos
jovens na Educação Superior Pública Federal; minimizar os efeitos das desigualdades sociais e
regionais na permanência e conclusão da educação superior; reduzir as taxas de retenção e
evasão; e contribuir para a promoção da inclusão social pela educação.
A execução das ações relacionadas à Assistência Estudantil ocorre nos termos da Portaria
2.625/2012-R, que regulamenta a concessão dos seguintes benefícios:
Compromisso com a qualidade de educação, conhecimento, inovação e cidadania;
Democratização das condições para o acesso, permanência e conclusão de cursos de
graduação presenciais.
Liberdade de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
Orientação humanista e preparação para o exercício pleno da cidadania;
Defesa da justiça social e eliminação de todas as formas de preconceito.
Assistência estudantil reconhecida como dever do Estado e como direito dos estudantes que
comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica, segundo critérios adotados pela
instituição.
A PROAECI possui um setor denominado Divisão de Acompanhamento Psicossocial e
Pedagógico. Sua atuação se pauta na implementação de práticas de cuidado e atenção ao
estudante. Elabora e efetiva ações baseadas no Plano Nacional de Assistência Estudantil, nas
áreas de promoção da saúde no âmbito da educação, inserção e qualificação da permanência
do estudante, afirmação de autonomia, dentre outros.
No que se refere ao apoio estudantil no âmbito do CEUNES, a Coordenação de Atenção à Saúde
e Assistência Social (CASAS) é o setor responsável pelas práticas de atenção à saúde e
assistência social dos servidores e estudantes do Centro Universitário Norte do Espírito Santo
(CEUNES) da UFES. Implementa os programas/projetos realizados pela Pró-Reitoria de Gestão
de Pessoas (PROGEP) e Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (PROAECI) via
Departamento de Assistência Estudantil (DAE), adequando tais ações à realidade do Centro,
além de implementar projetos próprios.
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No que se refere aos estudantes, o CASAS desenvolve ações que contribuem para a formação
acadêmica, possibilitando o acesso aos recursos disponíveis na Universidade, ampliando a
oportunidade de permanecerem nela e, assim, reduzindo os índices de evasão e de retenção
dos acadêmicos. As ações encontram-se pautadas na Resolução Nº. 03/2/2009 do Conselho
Universitário, que aprova o Plano de Assistência Estudantil da UFES.
A Coordenação de Atenção à Saúde e Assistência Social tem desenvolvido atividades como
Enfermagem, Psicologia, Serviço Social, Administrativo. Destaca-se, ainda, os seguintes
programas:
Programa Institucional de Apoio Acadêmico (PIAA)
O PIAA surge da necessidade de uma ação institucional, que visa o acompanhamento
acadêmico dos estudantes de graduação, tendo em vista a promoção do sucesso acadêmico e
o combate à retenção, ao desligamento e à evasão nos cursos de graduação da UFES. O
programa tem como proposta a criação de atividades que propiciem uma mais efetiva inserção
do estudante no ambiente acadêmico, bem como o acompanhamento de seu desempenho
durante o curso, e a preparação de sua passagem para a vida profissional. Também pode se
obter como resultado o desenvolvimento do protagonismo do estudante, no que tange a sua
formação.
Nesse contexto, alguns projetos institucionais têm sido desenvolvidos no curso de Licenciatura
da Educação do Campo, com vistas a inserir o aluno no ambiente acadêmico para a redução da
evasão e o desligamento da graduação. Eis alguns projetos desenvolvidos:
A escrita nas Práticas de Letramento Acadêmico: visa contribuir com o desenvolvimento e
aprimoramento dos alunos de graduação da educação do Campo a fim de que tenham
domínios da escrita e dos gêneros acadêmicos de forma mais consistente. Essa percepção é
fruto das interações com os alunos no decorrer dos semestres – especialmente os iniciais –,
quando pontuavam que encontravam grandes dificuldades de elaborar os trabalhos escritos e
orais dentro de cada disciplina ofertada. Espera-se o aprimoramento da escrita dos alunos, bem
como a compreensão de que o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita é
processual e de que podem ser aperfeiçoadas nos eventos de letramento.
Projeto de Tutoria entre Pares - Apoio, Acompanhamento e Orientação à vida acadêmica de
estudantes do CEUNES/UFES: Tem como objetivo a criação de um Grupo de Apoio,
Acompanhamento e Orientação à vida acadêmica de novos estudantes do CEUNES/UFES, o
qual funcionará como um formador e orientador de trabalho voluntário de tutoria entre
estudantes. O objetivo é fornecer a oportunidade de experiência docente para estudantes em
períodos mais avançados (tutores), que irão realizar atividades de tutoria com estudantes
ingressantes (tutorados) em áreas de aptidão do tutor, facilitando, além do aprendizado, a
vivência universitária destes estudantes ingressantes.
No que se refere aos discentes do curso de Licenciatura em Educação do Campo, além de
serem assistidos por atividades e projetos do CASAS, a eles é garantido o custeio da
alimentação (almoço e jantar) no restaurante universitário, além de café da manhã e café da
tarde no Tempo Universidade (TU), período em que ficam alojados no Território da Cidadania.
USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
A UFES tem buscado facilitar o acesso das Tecnologias da Informação e Comunicação através
da estruturação do Núcleo de Informação, disponibilizando aos alunos do curso de Licenciatura
em Educação do Campo, bem como aos docentes do curso, ferramentas para facilitar o
processo de ensino-apredizagem e o acesso à informação, a saber:
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI);
Rede EduRoam (education roaming);
Periódicos CAPES;
Periódicos UFES;
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Portal do Aluno;
Portal do Professor;
Portal do Servidor.
Além disso, o CEUNES disponibiliza uma rede de conectividade à internet no alojamento dos
estudantes, através de conexão sem fio (wi-fi), para potencializar a realização das atividades
acadêmicas nos momentos extra-classe no Tempo Universidade. Os alunos ainda possuem
contato
com
as
informações
e
orientações
específicas
do
curso
em
<http://educacaodocampo.saomateus.ufes.br>, que hospeda as mais diversas informações
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ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO
De acordo com a PROGRAD, o PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTUDANTE EGRESSO
(PAEEg) visa criar um canal de comunicação com o estudante egresso e saber, entre outras
coisas, como se deu a sua entrada no mundo do trabalho, qual é a sua visão sobre a formação
que recebeu na Universidade, a continuidade da sua formação em cursos em nível de pósgraduação e as suas opiniões para a melhoria da qualidade do seu Curso de Graduação. Além
disso, renovado o contato dos egressos com a UFES, poderemos então divulgar, via telefone,
mensagem de texto de celular ou e-mail, eventos, oportunidades de colocação profissional,
cursos e outras atividades que sejam relevantes para eles. O Programa prevê o contato com
todos os ex-alunos de todos os Cursos da UFES, por ordem regressiva de período de formação,
colhendo dados sobre a inserção dos egressos no mercado de trabalho, acompanhando
também as mudanças e necessidades do mercado, visando subsidiar os proponentes de cursos
para a revisão e organização das propostas de formação, no intuito de formar profissionais
cada vez mais qualificados para o exercício de suas atribuições.
Atualmente, o acompanhamento ao egresso vem sendo feito por meio digital, com o envio de
e-mails com questionários buscando informações sobre sua inserção profissional bem como sua
formação continuada, em cursos de pós-graduação. São realizadas, também, discussões via
Núcleo Docente Estruturante a respeito da divulgação do Curso de Licenciatura em Educação
do Campo em comunidades alvo e a construção de projetos de apoio ao egresso, sob o modo
de formação continuada.
Vislumbra-se a realização de encontros anuais para a discussão da formação do Licenciado em
Educação do Campo e oportunidades existentes no mercado de trabalho, bem como reflexões
para o bom funcionamento do curso.
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NORMAS PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO
OBRIGATÓRIO
O estágio supervisionado compreende etapa de aquisição e aprimoramento de conhecimentos
e habilidades indispensável na formação de profissionais docentes dos cursos de licenciatura,
especialmente no que concerne à integração da teoria com a prática. Trata-se de uma
experiência constituída pelas dimensões formadora e sócio-política que tem como propósito
proporcionar ao estudante a participação em situações reais de vida e de trabalho. Nesse
sentido, o Estágio visa consolidar a profissionalização ética e corresponsável dos profissionais
da educação.
A finalidade da prática de estágio supervisionado é fomentar, nos estudantes dos cursos de
licenciatura, além da compreensão de teorias estudadas no decorrer da graduação, também
sua aplicabilidade e reflexão sobre a prática do professor, a ser desenvolvida a partir da
inserção no campo educacional. Assim, o Estágio visa instrumentalizar o pretenso professor na
atividade docente, levando em consideração as transformações verificadas na sociedade, que
por sua vez se rebatem na escola, na perspectiva de contribuir para que a educação cumpra o
seu papel mais essencial: a formação para a cidadania.
A disciplina de estágio, a partir do 5º período do curso até o 8º período, é um espaço que
fomenta o diálogo, a pesquisa e projetos de extensão entre as disciplinas Prática como
Componente Curricular (PIEPE),[Inserir espaço] Práticas de Ensino em Pedagogia da Alternância
(PEPA), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A interlocução entre Estágio Supervisionado,
PIEPE, PEPA e TCC potencializa e possibilita aos licenciandos do curso de Licenciatura em
Educação do Campo a investigação de aspectos relacionados à docência, a realidade das
comunidades e das unidades educacionais das comunidades que são oriundos, possibilita
também o contato com a pesquisa, buscando compreender os aspectos políticos, culturais,
históricos e econômicos das comunidades e dos territórios. Essa dimensão da pesquisa viabiliza
a inserção da universidade e de seus educandos, bem como os egressos, nesses espaços, na
proposição de projetos de extensão com as comunidades, possibilitando a problematização de
questões situacionais. Essa tessitura entre o estágio docente, a prática docente e a pesquisa
contribui para a (re)construção de conhecimento dos saberes docentes em permanente diálogo
com os sujeitos do campo.
A prática de estágio supervisionado está ancorada na Lei de estágios nº 11.788/2008, na
resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP 2/2015 em que estabelece que o Estágio
Curricular Supervisionado será desenvolvido e avaliado conjuntamente pela escola formadora e
pela escola em que se realizará o estágio. A carga horária destinada à realização do Estágio
corresponderá àquela recomendada pela Resolução CNE/CP 2/2015 que estabelece o mínimo
de 400 horas a serem cumpridas. No caso da Licenciatura em Educação do Campo CEUNES/UFES, este mínimo é cumprido a partir das 420 horas previstas na grade curricular.
A carga horária semanal máxima para realização do estágio supervisionado obrigatório será de
25 horas. Em consonância com a resolução CEPE/UFES n. 74/2010, os estágios Curriculares não
obrigatórios, quando realizados durante o período letivo, deverá ter carga horária máxima de
30 (trinta) horas semanais. Contudo, os estágios supervisionados curriculares não obrigatórios,
quando realizados fora do período letivo, poderá ter carga horária máxima de 40 (quarenta)
horas semanais. Ressalta-se, ainda, em consonância com a resolução supracitada, os alunos
que estiverem matriculados em Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório poderão exceder
na carga horária no respectivo semestre.
A Licenciatura em Educação do Campo possui uma proposta pedagógica diferenciada,
pautando-se no regime de alternância (com base no Parecer CNE/CEB n. 1/2006), que engloba
o Tempo Universidade (TU) e o Tempo Comunidade (TC), que pode ser compreendido como
duas dimensões de um mesmo processo de ensino e aprendizagem. No TU são realizados os
dias letivos, com etapas presenciais (equivalentes a semestres de cursos regulares) e o TC
refere-se às etapas vivenciadas no próprio ambiente social e cultural dos estudantes. Ademais,
tal modalidade fundamenta-se na concepção de que o campo compreende território essencial
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para a produção de vida, de novas relações entre o ser humano e a natureza e de novas
relações entre o rural e o urbano. Por isso, além de parcerias com o sistema público de ensino
convencional, serão realizados convênios e parcerias principalmente com escolas famíliaagrícolas (EFAs), instituições referenciais na aplicação dos dispositivos próprios da proposta
pedagógica da educação do campo.
O Estágio Curricular Supervisionado terá início a partir do 5º período do curso, com carga
horária e objetos de observação/prática diluídos nos 5º, 6º, 7º e 8º períodos, cada qual focando
em uma dimensão da educação básica. Para a realização do estágio, a Pedagogia da
Alternância descrita acima acaba por favorecer a otimização da relação tempo e espaço, uma
vez que será realizado durante no Tempo Comunidade, articulado às atividades de pesquisa,
extensão, interfaceando também às demais atividades e estudos propostos pelos professores
das demais disciplinas.
A proposta de estágio supervisionado na Licenciatura em Educação do Campo propõe uma
formação que tenha por fundamento o desenvolvimento da inter-transdisciplinaridade,
conforme Resolução CNE/CP 02/2015, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores, em nível superior nos Cursos de Licenciatura.
15.1 Estruturação
O Estágio Supervisionado da Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES/CEUNES) será conduzido por um professor supervisor que acompanhará as
atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações empreendidas pelo
graduando.
O estágio se estruturará da seguinte maneira:
Estágio Supervisionado I - OBSERVAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR E DO TRABALHO DOCENTE Quinto período: Serão desenvolvidas atividades de observação, investigação, reflexão e
problematização quanto à organização do trabalho docente, no sentido de levantar
informações necessárias à compreensão do contexto educacional em que se insere o trabalho
do educador. Essa etapa é concebida como preparatória à elaboração do planejamento a ser
apresentado como norteador das ações do processo de ensino e aprendizagem a serem
executadas nas etapas posteriores. A ideia central é priorizar atenção aos saberes pedagógicos
e à produção de conhecimento geral da instituição. O estudante deverá apresentar ao final da
etapa, um relatório das atividades de observação realizadas, no qual deve constar uma análise
pormenorizada da unidade de ensino na qual se desenvolveu o estágio, incluindo reflexões e
encaminhamentos de proposições para resolução de problemas. O professor orientador do
estágio deverá organizar encontros quinzenais, ou como preferir, nos quais se discutirá a
prática vivenciada pelos alunos, dentro das horas previstas para esta etapa.
Carga horária: 105 horas.
Estágios Supervisionados II e III - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NAS SÉRIES FINAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Sexto e Sétimo períodos: fase de execução das ações planejadas no Estágio I
por meio de atividades a serem realizadas em sala de aula em uma escola do campo,
preferencialmente no ensino fundamental. São propostas ações para a prática e
aprofundamento do processo de construção do conhecimento. É a fase de materialização do
planejamento a partir de ações para a prática a qual será vivenciada na unidade escolar em
questão. Nessa etapa, o professor orientador de estágio desenvolverá papel fundamental, na
condição de observador, orientador e facilitador do processo de aprendizagem prática do
estudante, mediante acompanhamento e avaliação sistematizados dos trabalhos,
preferencialmente in loco e encontros periódicos na IFES, nos quais, além de se discutir a
prática vivenciada pelos alunos, serão também propostas ações de reencaminhamento da
prática (ação – reflexão – ação).
Carga horária: 105 horas.
Estágio Supervisionado IV - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO MÉDIO - Oitavo período:
será realizado em escolas do campo de nível médio; nessa etapa, propõe-se intervenção, por
meio da qual o estudante deverá realizar o planejamento e execução de atividades docentes,
envolvendo também os professores da escola, que desempenharão, em interface com o
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professor supervisor de estágio, a tarefa de orientar o estudante, bem como avaliar as
atividades desenvolvidas. Nesse sentido, firma-se a convicção de que a prática educativa
deverá privilegiar a experimentação de procedimentos pedagógicos inovadores, e
instrumentalização de dinâmicas interativas e contextualizadas, simulações e trocas de
experiências, bem como demonstrações de ações já realizadas no âmbito do ensino nas
escolas do campo. Deverão ocorrer encontros sistemáticos com o Professor supervisor do
Estágio Curricular supervisionado com a finalidade de refletir sobre o desenvolvimento das
atividades desenvolvidas no âmbito da escola.
Carga horária: 105 horas.
Estágio em Espaço Não Formal - Parte da última etapa do estágio supervisionado poderá ser
realizada (até 60 horas), a critério de cada estudante e/ou professor supervisor, em espaços
não formais de ensino-aprendizagem. Tal possibilidade se insere nas características sui generis
dos cursos de licenciatura em educação do campo que foram fruto da atuação orgânica dos
movimentos sociais campesinos, que reivindicaram e conquistaram o direito à inserção na
universidade por meio de um curso que atenda as suas especificidades. Nesse sentido, diante
da preocupação em formar atores políticos engajados e protagonistas com as causas
educacionais e campesinas e agentes transformadores da realidade histórica, o estágio em
espaços não formais de educação compreende importante instrumento de formação. Diante
disso, o estágio em espaços não formais poderá ser realizado junto a assentamentos,
sindicatos, centros de formação de lideranças campesinas, associações camponesas, bem
como nos movimentos sociais do campo, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Via Campesina, entre outros.
15.2 Avaliação
A avaliação do estagiário ocorrerá durante o desenvolvimento de suas atividades, tanto por
parte da prática educativa no tempo acadêmico, como na prática docente em suas
comunidades. A produção de um portfólio será o exercício formativo de registro das atividades
pedagógicas e de organização de elementos que possam ser avaliados em formato de
ressignificação, ou seja, reelaborando no processo o material pedagógico, de acordo com
apontamentos dos professores da escola e do professor supervisor do estágio.
REGULAMENTO DE ESTÁGIO
CAPÍTULO I - DA NATUREZA E DAS FINALIDADES
Art. 1° - O Estágio Supervisionado para o curso de Licenciatura em Educação do Campo do
CEUNES, pautado também na Resolução CEPE/UFES nº. 74/2010, é parte integrante da
formação de professores da Educação Básica, em nível superior e consiste na participação do
aluno- estagiário em atividades que articulem ensino, pesquisa e extensão, tríade que privilegia
a formação integral do profissional, consolidando em situações concretas do ambiente
educacional a articulação entre teoria e prática. Para tanto, o estágio privilegiará a articulação
e a reflexão por meio de dados levantados para realização de pesquisas e atividades de
prática como componente curricular; ensino da pedagogia da alternância, atividades
extensionistas e trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 2° - O Estágio supervisionado de caráter obrigatório para os cursos de licenciatura visa à
complementação do aprendizado do aluno-estagiário devendo ser planejado, executado,
acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas e calendários
escolares, a fim de constituir-se instrumento de integração, treinamento prático,
aperfeiçoamento técnico- cultural, científico e de relacionamento humano.
Art. 3° - O Estágio supervisionado deverá realizado a partir da metade do curso, de modo a
assegurar ao aluno-estagiário experiências de exercício profissional, em ambientes escolares e
não escolares públicas e privadas.
Parágrafo único – O estágio supervisionado deverá ser realizado prioritariamente em período
diurno.
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CAPÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4° - Denomina-se professor supervisor o docente da unidade em que se efetivará o estágio.
Esse profissional da educação deverá ser graduado na mesma área ou em área afim à do
aluno-estagiário e estar habilitado a atuar no mesmo campo acadêmico-científico em que este
estiver sendo formado.
Art. 5° - Compete ao supervisor:
I.Orientar o aluno-estagiário sobre atividades de planejamento, execução, acompanhamento e
avaliação do processo de ensino-aprendizagem, em conformidade com o Projeto Político
Pedagógico, currículos, programas e calendário de escola;
II.Criar um ambiente de harmonia entre o aluno-estagiário, os alunos da turma, o corpo docente
e diretivo e demais segmentos da unidade, integrando-o na comunidade escolar;
III.Avaliar o aluno-estagiário, contribuindo para o aperfeiçoamento de sua “práxis” docente;
IV.Enviar, ao fim do período previsto, os instrumentos de avaliação fornecidos pelo CEUNES.
Art. 6° - Denomina-se orientador de estágio o docente do CEUNES quem irá orientar e
esclarecer o aluno-estagiário quanto ao seu programa de estágio, colaborando com o seu
planejamento, assessorando, acompanhando e avaliando o desenvolvimento do estágio
curricular supervisionado.
Art. 7° - São atribuições do orientador de estágio:
I.proporcionar momentos de reflexão-ação-reflexão, individuais ou coletivos, sobre as
atividades desenvolvidas no estágio, estimulando a formação de professores reflexivos,
pesquisadores e autocríticos;
II.indicar ao aluno-estagiário as fontes de pesquisa e de consulta necessárias para o
aprimoramento da prática pedagógica e a busca de solução para as dificuldades encontradas;
III.orientar o aluno-estagiário nas atividades de estágio, nos relatórios parciais e no relatório
final de estágio;
IV.realizar visitas para supervisionar a prática do aluno-estagiário nas unidades concedentes,
acompanhando a realização do estágio;
V.avaliar os relatórios de estágio, divulgando e justificando os resultados obtidos.
Art. 8º - Considerando a Resolução CEPE/UFES n.74/2010, tem-se como atribuição ao
coordenador do estágio:
I. Possibilitar e acompanhar a inserção dos alunos nos campos de estágio;
II.Captar e analisar os campos de estágio a cada semestre;
III.Sistematizar, analisar e tornar público no interior do curso o processo de estágio;
IV.Estabelecer a articulação entre os docentes orientadores de estágio e as escolas e outros
departamentos.
CAPÍTULO III – DOS CAMPOS DE ESTÁGIO
Art. 9° - Os estágios devem ser realizados em órgãos públicos e instituições de direito privado –
unidades concedentes desde que apresentem condições adequadas para a formação
profissional do estudante, tais como:
I.planejamento e execução conjunta das atividades de estágio;
II.profissionais atuantes com desempenho nos campos específicos;
III.Infraestrutura material;
IV.aceitação da supervisão e da avaliação dos estágios pela UFES;
V.aceitação das normas que regem os estágios da UFES.
Parágrafo único – Segundo a Resolução CNE/CP n. 02/2015, as atividades de estágio curricular
supervisionado visam o exercício da profissão docente e devem ser realizadas em instituições
educativas. Assim, os alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo CEUNES/UFES
poderão realizar o estágio curricular supervisionado, além do que está descrito no art. 9°, nas
Escolas Estaduais do Espírito Santo por meio do convênio 118/2016 com a Secretaria Estadual
de Educação – SEDU, cujo período de vigência é de 20/09/2016 a 19/09/2021, e nas escolas
municipais de São Mateus por meio do convênio 103/2017 com a Secretaria Municipal de
Educação, e período de vigência de 28/04/2017 a 27/04/2021 em outros convênios com
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municipalidades diversas, nas quais residem e atuam nossos discentes, que estão em fase de
formalização.
CAPÍTULO IV – DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 10° - O Estágio supervisionado terá carga horária efetiva de, no mínimo de 420
(quatrocentas) horas. De acordo com a Resolução CEPE/UFES n. 74/2010, os Estágios
Supervisionados Curriculares Não Obrigatórios, quando realizados durante o período letivo,
devem ter carga horária máxima de 30 (trinta) horas semanais. Contudo, Os Estágios
Supervisionados Curriculares Não Obrigatórios, quando realizados fora do período letivo,
podem ter carga horária máxima de 40 (quarenta) horas semanais;
No que se refere ao estágios obrigatórios terão carga horária e duração estabelecidas no PPC,
conforme resolução CEPE/UFES n. 74/2010. Assim, no pressente PPC a carga horária máxima
semanal para realização de estágio obrigatório será 25 horas semanais e mínima de 20 horas
semanais, realizada durante o período letivo do semestre.
Art. 11° - As atividades a serem cumpridas pelo aluno-estagiário deverão ser programadas de
modo a compatibilizar seu horário acadêmico com o horário disponibilizado pela instituição
onde ocorrer o estágio. Dos horários do curso de Licenciatura em Educação do Campo a partir
do 5° (quinto) período, constarão 1 (um) tempo semanal de aula a ser ocupada por atividades
coletivas dos alunos-estagiários com o supervisor de estágio.
Art. 12° - O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, devendo o estudante
estar segurado contra acidentes pessoais.
CAPÍTULO V – DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO
Art. 13° - O aluno-estagiário deverá desempenhar suas atividades numa perspectiva de
reflexão na ação e sobre a ação, de modo a formar-se como um professor reflexivo que paute
sua prática em dimensões éticas e políticas, de forma crítica, contextualizada, interdisciplinar e
transformadora. Para que o conhecimento de prática profissional se dê da forma descrita, o
acompanhamento do aluno-estagiário, pelo supervisor de estágio, acontecerá de duas formas:
I.Coletivamente, a partir do estudo de temas relevantes para o aperfeiçoamento da prática,
sempre envolvendo a participação presencial dos alunos-estagiários;
II.Individualmente, a partir da orientação do aluno-estagiário e do acompanhamento dos
registros de sua atividade docente.
Art. 14° - O desenvolvimento
direcionamento metodológico:

do

Estágio

supervisionado

basear-se-á

no

seguinte

I.conhecimento da realidade;
II.reflexão sobre a realidade;
III.identificação das situações que possam tornar-se objeto da proposta pedagógica a ser
desenvolvida;
IV.desenvolvimento de propostas para atuação pedagógica sobre as questões levantadas;
V.aplicação da(s) proposta(s);
VI.avaliação;
VII.conclusão.
CAPÍTULO VI – DAS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS PELO ALUNO- ESTAGIÁRIO
Art. 15° - As 420 (quatrocentas e vinte) horas de atividades de estágio a serem cumpridas pelo
aluno-estagiário estarão distribuídas da seguinte forma:
I.conhecimento do contexto escolar e do cotidiano da sala de aula;
II.elaboração e aplicação de projeto de atuação pedagógica, com efetiva prática docente.
Art. 16° - Conhecimento do contexto escolar e do cotidiano da sala de aula que deverão
compreender:
a caracterização física, pedagógica e relacional da unidade campo de estágio;
a identificação e a análise das diretrizes para atuação pedagógica e a dinâmica da sala de aula;
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a análise dos projetos, dos programas, da metodologia, dos materiais didáticos e dos
procedimentos de avaliação da unidade campo de estágio, na área de formação do estagiário;
a participação em atividades de acompanhamento de alunos com dificuldades de
aprendizagem;
a participação em reuniões de planejamento, conselho de classe, reuniões de pais e mestres,
projetos interdisciplinares e outras atividades pedagógicas desenvolvidas pela unidade campo
de estágio;
a observação em sala de aula;
a participação, em sala de aula, como assistente do professor supervisor; VIII – o planejamento
e a execução das pequenas aulas, em cooperação com o professor supervisor;
a elaboração de relatório parcial do estágio supervisionado, com apresentação oral;
reuniões de orientação de estágio para reflexão e análise das informações obtidas.
Art. 17º - A elaboração e a aplicação de projeto de atuação pedagógica, com efetiva prática
docente, visam criar situações em que o aluno-estagiário possa atuar como profissional
reflexivo, investigador, criativo e transformador da própria prática. Em relação ao projeto
pedagógico, os alunos deverão:
I.observar atividades docentes e elaborar um perfil da turma do estágio;
II.elaborar um projeto pedagógico sobre um tema específico, do qual, além das aulas que
ficarão sob inteira responsabilidade do aluno-estagiário, poderão constar: a realização de
oficinas pedagógicas, a criação de materiais didáticos, visitações de museus e centros de
ciências, a organização de feiras e outras atividades científico-culturais, baseadas nos
problemas, necessidades e características da realidade alvo;
III.participar como assistente do professor-supervisor;
IV.aplicar o projeto pedagógico elaborado;
V.elaborar relatório ao final do Estágio supervisionado e apresentá-lo oralmente;
VI.participar de reuniões de orientação de estágio para reflexão e análise das informações
obtidas;
VII.O projeto pedagógico deverá ser aplicado em escola, nível ou modalidade de ensino em que
foram desenvolvidas as demais atividades de estágio. A fim de que seja possível fazer-se uma
avaliação coerente das competências pedagógicas adquiridas pelo licenciando, do projeto
devem constar, pelo menos 1(uma) aula sob sua regência, com a supervisão do(s)
professor(es) que acompanham o estágio para avaliação. Os alunos portadores de diploma de
licenciatura com exercício comprovado no magistério e exercendo atividade docente regular na
educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até
o máximo de 100 (cem) horas.
CAPÍTULO VII - DO ENCAMINHAMENTO PARA O ESTÁGIO E DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Art. 18º - Para que ocorra a formalização do estágio na unidade concedente serão necessários
os seguintes documentos:
I.carta de apresentação do aluno-estagiário;
II.ficha com os dados de identificação do aluno-estagiário;
III.plano de estágio, assinado pelo aluno-estagiário, pelo supervisor de estágio e pelo
representante legal da unidade campo de estágio.
Art. 19º - O plano de estágio a ser realizado pelos alunos-estagiários deverá conter:
I.dados de identificação do aluno-estagiário e da unidade concedente;
II.objetivos a serem alcançados pelo aluno-estagiário;
III.forma de realização do estágio;
IV.atividades a serem desempenhadas pelo aluno-estagiário;
V.setores em que o aluno-estagiário atuará;
VI.forma de acompanhamento e de avaliação do aluno-estagiário;
VII.data e assinatura.
CAPITULO VIII – DOS RELATÓRIOS DE ESTÁGIO
Art. 20º - Ao final de cada período letivo, o aluno-estagiário deverá entregar relatórios parciais
referentes às etapas cumpridas e, ao término do estágio supervisionado, um relatório final
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relativo a todas as atividades desenvolvidas.
Art. 21º - Os relatórios deverão ser entregues no prazo a ser estipulado pelo supervisor de
estágio.
Art. 22º - O relatório de estágio deverá conter no mínimo os seguintes itens:
I.capa
II.folha de rosto
III.sumário
IV.introdução
V.objetivo geral e objetivos específicos do estágio
VI.relato das atividades desenvolvidas, de acordo com o programa de estágio
VII.avaliação do estágio e autoavaliação
VIII.conclusão
IX.anexos
CAPÍTULO IX – DA AVALIAÇÃO
Art. 23º - A avaliação do estágio supervisionado assumirá caráter formativo durante a sua
realização, servindo, ao seu final, para a qualificação do desempenho do aluno-estagiário.
Art. 24º - A avaliação do estagiário no Estágio Supervisionado Curricular, segundo resolução
CEPE/UFES n. 74/2010, é processual, de caráter qualitativo e feita pelo docente orientador,
devendo contar com a participação do supervisor e do estagiário.
Parágrafo único. É direito do estagiário conhecer os critérios usados e os resultados obtidos nas
avaliações parciais e receber orientações que possam ajudá-lo no desenvolvimento de suas
atividades.
Art. 25º - Para obter aprovação na disciplina/atividade de Estágio Supervisionado Curricular, o
estudante deve ter frequência mínima e rendimentos de acordo com os critérios estabelecidos
nos PPCs e nas resoluções exaradas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) que
normatizam o assunto.
Art. 26º - Cabe ao orientador de estágio coordenar possíveis alterações e cancelamento na
programação do estágio supervisionado.
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NORMAS PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Teórico-Práticas são componentes curriculares obrigatórios do Curso de
Licenciatura em Educação do campo do CEUNES/UFES e serão desenvolvidas de acordo com os
interesses e possibilidades de cada estudante, respeitando as 200 horas estabelecidas pela
Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 e a Resolução CEPE nº 04/2014, da UFES, que
estabelece a equivalência em horas de atividades científico-culturais distribuídas entre as
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Atividades teóricos-práticas são as atividades
curriculares e extra-curriculares que são desenvolvidas na dinâmica do Tempo-Universidade e
no Tempo-Comunidade.
No Tempo-Universidade, são consideradas teóricos práticas os momentos coletivos que são
inerentes aos princípios formativos da Educação do Campo e são desenvolvidas fora do carga
horária das disciplinas: reunião dos Núcleos de Base da Auto-organização dos estudantes;
assembleias; Reunião de conselho de representantes de turma; seminários de socialização das
pesquisa desenvolvidas no Tempo-Comunidade; participação de eventos acadêmicos,
Colocação em Comum, etc.
No Tempo-Comunidade, são consideradas teóricos práticas tanto as ações que compreendem a
necessária vinculação da Educação do Campo com o mundo da vida dos sujeitos envolvidos
nos processos formativos, uma vez que o processo de reprodução social destes sujeitos –
condições de vida, trabalho e cultura não podem ser subsumidos numa visão de educação que
se reduza à escolarização (MOLINA E SÁ, 2012), quanto todas as atividades de capacitação
acadêmica. Desta última pode-se citar: monitoria do curso específico, participação em projetos
de extensão, atividade profissional vinculada ao curso, participação em palestras, seminários,
mesa redonda, congressos, conferência, iniciação científica, trabalhos publicados e outras
atividades de cunho acadêmico-científico-culturais que se articulem com a proposta do curso,
assim como disciplinas curriculares optativas que se relacionem com o objetivo geral proposto
no curso. As disciplinas curriculares optativas consideradas como parte da carga horária de
atividades complementares não contabilizam na carga horária optativa prevista no currículo.
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS
CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS
Art. 1º – As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórias do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES)
da Universidade do Espírito Santo (UFES), e serão desenvolvidas de acordo com os interesses e
possibilidades de cada estudante, respeitando as 200 horas estabelecidas pela Resolução
CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015 e a Resolução CEPE nº -04/2014, da UFES.
Art. 2º – As Atividades Complementares são atividades formativas que proporcionam o
enriquecimento acadêmico, científico e cultural necessário à constituição das competências e
habilidades requeridas dos profissionais de ensino.
Art. 3º – As Atividades Complementares compreendem atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
§ 1- As Atividades Complementares estão listadas no final desta resolução.
§ 2 – Poderão ser consideradas atividades complementares outras atividades não
contempladas na tabela, a critério do colegiado do curso.
CAPÍTULO II - DA CARGA HORÁRIA
Art. 4º – As Atividades Complementares terão sua carga horária total determinada conforme
disposto na tabela apresentada no final deste regulamento.
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§ 1- Deve-se garantir ao menos 4 atividades distintas ao discente para que se complete a
carga horária mínima de 200 horas em atividades.
§ 2 As atividades não contempladas na tabela terão sua carga horária definida pelo Colegiado
do Curso.
Art. 5º – A carga horária mínima de atividades complementares está definida no projeto
pedagógico do curso de Licenciatura em Educação do Campo sendo que o discente deverá
cursar no mínimo 30 (trinta) horas em atividades de ensino, 30 (trinta) horas em atividades de
pesquisa e 30 (trinta) horas em atividades de extensão.
CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO
Art. 6º – As Atividades Complementares serão coordenadas, controladas e documentadas pelo
Coordenador do Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES/UFES.
§ 1º. Compete ao Coordenador do curso:
I.Receber e analisar a documentação comprobatória da realização das Atividades
Complementares de cada aluno.
II.Deferir ou indeferir os pedidos de credenciamento e/ou validação de cada Atividade
Complementar realizada pelo aluno
III.Fazer o registro das atividades complementares cumpridas no histórico escolar de cada
aluno.
§ 2º. Compete ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo do
CEUNES/UFES:
I.Orientar os alunos quanto à obrigatoriedade do desenvolvimento das Atividades
Complementares.
II.Disponibilizar formulários para solicitação de validação de Atividades Complementares.
III.Baixar normas complementares, definitivas ou transitórias para os casos não previstos neste
Regulamento.
§ 3º. Compete ao aluno do Curso de Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES/UFES:
IEscolher o tipo de atividade que julgar pertinente para sua formação, observando o disposto
neste regulamento.
IIDistribuir o desenvolvimento das atividades ao longo de todo o curso de graduação e dentre
as várias modalidades previstas neste regulamento.
IIIRecolher, para cada atividade desenvolvida, os documentos comprobatórios.
IVPreencher, para cada semestre, o formulário correspondente.
VEntregar o formulário e os documentos comprobatórios até o final de cada semestre letivo.
Art. 7º – O controle das Atividades Complementares será feito mediante entrega do Formulário
de Atividades Complementares, do qual deverão constar:
I.O nome e o número de matrícula do aluno.
II.O nome, o tipo e a descrição da atividade desenvolvida.
III.A data e o horário de realização da atividade.
IV.Os documentos comprobatórios.
§ 1º O formulário de Atividades Complementares deverá ser preenchido pelo aluno e
encaminhado ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES/UFES
até o final de cada semestre letivo.
§ 2º. Somente serão convalidadas as atividades que não envolverem erros de preenchimento,
que vierem acompanhadas de documentos idôneos e que se revelarem efetivamente
pertinentes à formação do licenciado em Educação do Campo, conforme o Projeto Pedagógico
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo.
Art. 8º - Atividades teóricos-práticas são as atividades curriculares e extra-curriculares que são
desenvolvidas na dinâmica do Tempo-Universidade e no Tempo-Comunidade.
Art. 9º - No Tempo-Universidade, são consideradas teóricos práticas os momentos coletivos
que são inerentes aos princípios formativos da Educação do Campo e são desenvolvidas fora
do carga horária das disciplinas: reunião dos Núcleos de Base da Auto-organização dos
estudantes; assembleias; Reunião de conselho de representantes de turma; seminários de
socialização das pesquisa desenvolvidas no Tempo-Comunidade; participação de eventos
acadêmicos, Colocação em Comum, etc.
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Art. 10º - No Tempo-Comunidade, são consideradas teóricos práticas tanto as ações que
compreendem a necessária vinculação da Educação do Campo com o mundo da vida dos
sujeitos envolvidos nos processos formativos, uma vez que o processo de reprodução social
destes sujeitos – condições de vida, trabalho e cultura não podem ser subsumidos numa visão
de educação que se reduza à escolarização (MOLINA E SÁ, 2012), quanto todas as atividades
de capacitação acadêmica, como: monitoria do curso específico, participação em projetos de
extensão, atividade profissional vinculada ao curso, participação em palestras, seminários,
mesa redonda, congressos, conferência, iniciação científica, trabalhos publicados e outras
atividades de cunho acadêmico-científico-culturais que se articulem com a proposta do curso,
assim como disciplinas curriculares optativas que se relacionem com o objetivo geral proposto
no curso. As disciplinas curriculares optativas consideradas como parte da carga horária de
atividades complementares não contabilizam na carga horária optativa prevista no currículo.
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES/UFES.
Art. 12º – Este regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo.
DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
1. Atividades de ensino
Tipos de Atividade
Participação e aprovação em disciplinas de outros cursos da UFES, não previstos no currículo
do curso de Licenciatura em Educação do Campo (como disciplinas obrigatórias ou optativas),
mas relacionadas á área de formação.
Realização de cursos de língua estrangeira, dento ou fora da UFES (com carga horária mínima
de 3 h semanais).
Aprovação em exames de proficiência em língua estrangeira.
Participação em programa de monitoria regimentalmente estabelecido na UFES.
Atuação como docente em cursos e mini-cursos relacionados a área.
Participação como ouvinte em seminários, aulas inaugurais, simpósios, congressos, colóquios e
encontros nacionais, regionais ou internacionais relacionados à área de Licenciatura em
Educação do Campo.
Participação como ouvinte em defesas de trabalhos de conclusão de curso de graduação, de
dissertação de mestrado ou de tese de doutorado, relacionados à área de Licenciatura em
Educação do Campo.
Atuação como “apoio acadêmico” em eventos promovidos pela UFES ou por outras instituições,
que estejam ligados diretamente à área de formação.
Participação em cursos de curta duração, minicursos ou oficinas de atualização relacionadas à
área de Licenciatura em Educação do Campo.
Realização de estágios extracurriculares relacionados à área de Licenciatura em Educação do
Campo.
2. Atividades de Pesquisa
Tipos de Atividade
Participação em projetos de pesquisa (incluindo Iniciação Científica).
Participação como ouvinte em seminários, aulas inaugurais, simpósios, congressos, colóquios e
encontros nacionais, regionais ou internacionais relacionados à área de Licenciatura em
Educação do Campo.
Publicação de trabalhos em periódicos regionais, nacionais ou internacionais da área de
Licenciatura em Educação do Campo.
Publicação de resumos em anais de eventos.
Publicação de trabalho completo em anais de eventos.
Participação da comissão organizadora de seminários, semanas, simpósios, congressos,
colóquios e encontros nacionais, regionais ou internacionais na área de Licenciatura em
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Educação do Campo.
Apresentação de trabalho (comunicação ou painel) em seminários, semanas, simpósios,
congressos, colóquios e encontros regionais, nacionais ou internacionais relacionados à área
de Licenciatura em Educação do Campo.
3.Atividades de Extensão
Para fins de normatização das atividades de extensão, estas foram propostas e serão
desenvolvidas de acordo com a Resolução nº 46/2014, que dispõe sobre as normas que
regulamentam a extensão na Universidade Federal do Espírito Santo e de acordo com a
Instrução Normativa Proex/Ufes n. 02/2018, que dispõe as diretrizes gerais sobre a Execução
de Ações de Extensão âmbito da UFES.
Atividades de extensão também estão contempladas na organização curricular proposta do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES/UFES, por meio das Atividades
Complementares de Extensão destacadas. A soma das cargas horárias dessas atividades e das
as disciplinas de PIEPE estabelecem, portanto, o mínimo de 10% de sua carga horária total
relacionada à extensão, em conformidade com a Lei 13.005/2014 do Plano Nacional da
Educação.
Tipos de Atividade
Participação em projetos de extensão.
Apresentação de trabalho em seminários, semanas, simpósios, congressos, colóquios e
encontros regionais, nacionais e internacionais de extensão.
Participação da comissão organizadora de seminários, semanas, simpósios, congressos,
colóquios e encontros nacionais, regionais ou internacionais de extensão.
Participação em ações de extensão (educativas, artísticas e culturais) de intervenção social,
inclusive voluntariado, de curta duração, pertinentes à área de formação.
Participação em cursos de curta duração, minicursos ou oficinas de atualização pertinentes à
área de formação, promovidos pela UFES ou por outras IES e entidades de reconhecida
atuação na área.
Participação como conselheiro em Câmaras e Conselhos da UFES (com presença comprovada
em no mínimo 75% das reuniões em cada semestre letivo).
Participação como representante de Órgãos de Representação Estudantil em Câmaras e
Conselhos da UFES (com presença comprovada em no mínimo 75% das reuniões em cada
semestre letivo).
Visitas a museus, centros de documentações, bibliotecas, centros culturais, instituições
educacionais, feiras e exposições.
Publicação de artigo de opinião em periódico de divulgação não científica (meio impresso ou
eletrônico).
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NORMAS PARA ATIVIDADES DE EXTENSÃO
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NORMAS PARA LABORATÓRIOS DE FORMAÇÃO
GERAL E ESPECÍFICA
Os Laboratórios do espaço de ensino do CEUNES/UFES são disponibilizados por meio de reserva
prévia, feita por um sistema que gerencia equipamentos e espaços físicos do centro, evitando
conflito de horários e promovendo a disponibilidade. Usuários podem reservar apenas
equipamentos que pertencem ao seu setor de lotação. Espaços físicos estão disponíveis para
todos os servidores. Na sessão "Infraestrutura" é possível observar quais espaços estão
disponíveis para utilização.
Os laboratórios disponibilizados pelo CEUNES/UFES estão lotados em departamentos
específicos havendo um professor responsável pelo seu funcionamento e gerenciamento. Em
alguns casos, há também técnicos responsáveis que acompanham sua utilização. Todos os
espaços são disponibilizados no horário de funcionamento do campus.
No caso dos Laboratórios de Química e Biologia, não é permitido utilizar o espaço com
alimentos. Além disso, as normas de segurança só permitem o uso com calçados fechados,
calça comprida, uso de jaleco e óculos de segurança.
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NORMAS PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES-UFES tem seu foco voltado para a
formação da atuação pedagógica contemplando a docência e a gestão em espaços formais ou
não formais. Diante dessa perspectiva o Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em
Educação do Campo privilegia os contextos escolares e não-escolares para a elaboração e
efetivação dos trabalhos acadêmico-científicos, favorecendo a produção de conhecimento
relacionado ao campo da Educação.
O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso ocorrerá por meio de ações integradas
e articuladas às disciplinas Metodologia do Trabalho e Pesquisa Científica, Projeto Integrado de
Ensino, Pesquisa e Extensão no Campo (I a V) e Trabalho de Conclusão de Curso I e II.
Todo o desenvolvimento, organização, finalização, apresentação e avaliação do Trabalho de
Conclusão de Curso deverão estar em conformidade com regulamento do TCC do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo.
REGULAMENTO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
TÍTULO I
DAS NORMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 1º - O presente regulamento normatiza a caracterização do desenvolvimento do Trabalho
de Conclusão de Curso de Licenciatura em Educação do Campo.
§ 1º O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC ocorrerá por meio de ações
integradas e articuladas às disciplinas e às atividades do Curso de Licenciatura em Educação
do Campo.
§2° A elaboração, o desenvolvimento e a efetivação do TCC configura-se como requisito para
obtenção do Grau em Licenciatura em Educação do Campo.
CAPÍTULO I - DA CARACTERIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TCC
Art. 2° - A caracterização e o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso- TCC
ocorrerá por meio de ações integradas e articuladas às disciplinas Metodologia da Pesquisa,
Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão no Campo (I a V) e Trabalho de Conclusão de
Curso e por meio de atividades em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo.
§ 1° A disciplina Metodologia da Pesquisa está organizada em uma carga horária de 60 horas e
pertence ao Núcleo de Estudos Básicos, que aprofunda a reflexão e estudos de diferentes
campos do conhecimento relacionando-os às questões presentes na realidade educacional,
apontando desde então, a referida disciplina, aspectos a serem trabalhados como temas
investigativos no desenvolvimento do TCC.
§ 2° As disciplinas Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão no Campo (I a V) possui a
carga horária total de 300 horas e trabalha com projetos integradores de ensino, pesquisa e
extensão auxiliando a elaboração do projeto de pesquisa que se configurará no
desenvolvimento do TCC, por meio de ações e reflexões pertinentes aos temas elencados pelos
graduandos.
§ 3º A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma carga horária de 120 horas
para o desenvolvimento final do TCC e está ligada ao Núcleo de Estudos Básicos, que postula
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seu foco de estudo na ação investigativa sobre processos educativos e gestoriais abrangendo
espaços escolares e não-escolares.
Art. 3° - O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso compreende um percurso
acadêmico-científico caracterizado pelos seguintes objetivos:
I.articular diversos campos do conhecimento para a formação em pesquisa;
II.promover a reflexão crítica e aprofundamento de estudos;
III.focalizar a ação investigativa em questões do campo da educação em espaços formais e não
formais;
IV.desenvolver a organização da produção do trabalho científico.
Art. 4° - O processo de desenvolvimento do TCC, obrigatoriamente, deverá ocorrer sob a
orientação e supervisão de um orientador e poderá se dar como continuidade do cumprimento
das atividades das disciplinas Metodologia da pesquisa e Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa
e Extensão no Campo (I a V) e Trabalho de Conclusão de Curso (TCCI e TCCII).
§ 1° O TCC será desenvolvido de forma individual, podendo ser articulado e integrado aos
projetos de pesquisa dos professores do Curso de Licenciatura em Educação do Campo.
§ 2° O TCC será desenvolvido sob orientação semanal com carga horária mínima de 1 hora.
CAPÍTULO II - DA CONCLUSÃO E APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TCC
Art. 5° - Após a conclusão das atividades de desenvolvimento do TCC o aluno deverá
apresentar ao professor orientador versão preliminar impressa em três vias para serem
encaminhadas para a Banca examinadora.
§ 1° O TCC em sua versão preliminar deverá ser entregue ao professor orientador até 30 dias
antes da data de apresentação para ser encaminhada à Banca Examinadora. O TCC pode
adotar uma das seguintes formas: monografia, artigo científico, sistematização de experiências
em ensino na educação do campo em espaços formais e não formais.
§ 2° O TCC deverá seguir os padrões e parâmetros de redação científica e as normas técnicas
da ABNT.
§ 3° É obrigatório a apresentação oral do TCC pelo seu autor perante a Banca Examinadora,
que poderá arguir sobre o trabalho.
§ 4° A apresentação oral do TCC ocorrerá em sessão pública, com o tempo máximo previsto de
cinquenta minutos.
Art. 6° - O TCC deverá ser avaliado por meio dos seguintes critérios:
I.Pertinência e relevância do tema abordado;
II.Coerência na redação científica;
III.Destreza na apresentação oral.
Art. 7° - O julgamento do TCC, realizado em sessão reservada logo após a apresentação, será
expresso pelos examinadores com equivalência em grau:
I.Aprovado sem Reservas [nota 7,0]
II.Aprovado com Reservas nota = 6,0 a 6,9]
III.Reprovado [nota 5,9]
Art. 8° - O aluno aprovado sem reservas terá um prazo de até 30 (trinta dias), após a defesa do
TCC, para normatizá-lo e, o aluno aprovado com reserva terá um prazo de até 60 (sessenta)
dias para fazer as alterações sugeridas pela Banca, bem como, normatizá-lo.
§ 1° O aluno deverá encaminhar 03 exemplares definitivos do TCC, com uma cópia multimídia
ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo com o aval do orientador. Esse
material será disponibilizado em repositórios institucionais físicos próprios, acessíveis também
pela internet.
§ 2° No caso de reprovação, o aluno deverá efetuar nova matrícula na disciplina Trabalho de
Conclusão de Curso.
Art. 9° – A defesa e apresentação do TCC deverão ser registradas em ata e assinada por todos
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os membros da Banca Examinadora.
Art. 10º - O colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo disponibilizará aos
estudantes manuais atualizados para orientar a produção dos Trabalhos de Conclusão de
Curso.
CAPÍTULO III - DA BANCA EXAMINADORA
Art. 11° - Caberá ao orientador a indicação dos componentes da Banca Examinadora e seus
suplentes, que serão homologados em reunião do Colegiado do Curso de Licenciatura em
Educação do Campo.
§ 1° Os componentes da Banca Examinadora deverão possuir, no mínimo título de especialista.
§ 2° A Banca será composta de três membros: o orientador do TCC, que deverá ser docente do
CEUNES/UFES, dois membros internos do CEUNES e, quando for o caso e por opção do
orientador, um desses membros poderá ser pertencente a outro Departamento ou Instituição
de Ensino pública ou privada.
§ 3° Serão designados, ainda, dois suplentes – docentes do DECH para cobrirem as eventuais
faltas dos titulares.
§ 4° A presidência da Banca Examinadora será exercida pelo orientador do TCC e; em casos
excepcionais, por outro professor do DECH indicado pelo Colegiado do Curso de Licenciatura
em Educação do Campo.
CAPÍTULO IV - DO ALUNO
Art. 12º - Ao aluno em desenvolvimento de TCC compete:
I.definir o seu objeto de estudo no decorrer das disciplinas Metodologia do Trabalho e Pesquisa
Científica, Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão no Campo (I a V) e Trabalho de
Conclusão de Curso;
II.proceder sua matrícula nas disciplinas que dizem respeito ao desenvolvimento do TCC;
III.comparecer às reuniões do Colegiado Do Curso de Licenciatura em Educação do Campo,
quando convocado;
IV.comparecer às orientações nos dias e horários estabelecidos;
V.cumprir o calendário de desenvolvimento do TCC;
VI.providenciar junto aos órgãos competentes os recursos necessários para a apresentação do
TCC à Banca Examinadora;
VII.elaborar o TCC obedecendo às normas da ABNT em vigor e encaminhar a versão preliminar
e final, ao orientador e aos demais membros da Banca Examinadora;
VIII.encaminhar três exemplares definitivos do TCC, com uma cópia multimídia ao Colegiado do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo com o aval do orientador.
IX.apresentar o trabalho de TCC à Banca Examinadora, sob forma a oral.
CAPÍTULO V - DO ORIENTADOR
Art. 13º - Ao orientador do TCC compete:
I.comparecer às reuniões convocadas pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo;
II.preencher e entregar os instrumentos e documento relacionados ao TCC ao Colegiado do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo;
III.orientar seus alunos no desenvolvimento do TCC em horário previamente acordado entre
orientador e orientando;
IV.cumprir a carga horária de 1 hora por semana para orientação do aluno;
V.organizar as Bancas Examinadoras de TCC de cada aluno;
VI.informar o resultado final do TCC em instrumento próprio para o aluno e para o Colegiado do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo.
CAPÍTULO VI - DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
Art. 14° - Ao Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo compete:
I.elaborar e acompanhar os procedimentos necessários ao desenvolvimento e finalização do
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TCC;
II.organizar o acervo dos Trabalhos de Conclusão de Curso;
III.encaminhar os TCCs aprovados para a biblioteca;
IV.convocar reuniões com orientadores e orientandos, quando necessário.
CAPÍTULO VII - DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
Art. 15° - Ao Departamento de Educação e Ciências Humanas compete:
I.Ofertar as disciplinas para o desenvolvimento do TCC conforme solicitação e necessidade do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo;
II.Acompanhar o desenvolvimento dos TCC em colaboração com o Colegiado do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo;
TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16º - Os casos omissos serão avaliados e apreciados pelo Colegiado do Curso de
Licenciatura em Educação do Campo.
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ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
Coordenação do Curso
A Coordenação do Curso é escolhida democraticamente pelos membros do colegiado para um
mandato de dois anos, sendo um/a coordenador/a e um/a sub-coordenador/a.
As principais funções da coordenação são:
a) Organizar a oferta de disciplinas para casa semestre letivo solicitando a oferta por parte do
Departamento e pedir o devido lançamento no sistema para a Sugrad;
b) Realização de reuniões em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) com os
professores do curso antes do início de cada semestre para discussão dos planos de ensino das
disciplinas;
c) Realização de reuniões com os discentes de cada período do curso para apresentar os
professores e as disciplinas que serão ofertadas no semestre;
d) Realizar levantamento junto aos registros acadêmicos da frequência, dos índices de evasão,
dos trancamentos, dos resultados das avaliações, dentre outros aspectos, com o intuito de
acompanhar o desempenho dos discentes;
e) Organizar revisão sistemática do Projeto Pedagógico do Curso como um todo com a
participação dos segmentos envolvidos no processo, tanto do âmbito interno como externo;
f) Revisão e acompanhamento sistemático dos procedimentos acadêmicos e administrativos
utilizados pelo curso;
g) Organização de atividades extracurriculares para promover a integração do corpo docente e
discente, bem como, para complementar a aprendizagem dos estudantes, com conhecimentos
não programados no currículo que podem ser desenvolvidos, por exemplo, em forma de
seminários, mesas redondas, conferências, workshops, etc;
h) Orientar os estudantes no que tange aos procedimentos de matrículas e todos os aspectos
da vida acadêmica;
i) Convocar e coordenar as reuniões mensais do colegiado do Curso;
j) Representar institucionalmente o Curso junto a outros órgãos internos e externos à Ufes.
Para o desempenho dessas funções e de acordo com a Regulamentação de Atribuição de Carga
Horária Semanal do Departamento de Educação e Ciências Humanas (DECH). É atribuída uma
carga horária de até 30 horas semanais.
O atendimento aos discentes e docentes se dá de forma presencial e também via e-mail
institucional, sempre que houver necessidade. Esse atendimento busca dar encaminhamentos
às dificuldades e problemas de ordem pedagógica e acadêmica, bem como, construir boas
relações de convivência e desempenho profissional contribuindo com o bom desenvolvimento
do Curso em todas as suas dimensões.
Nesse sentido, adota-se uma distribuição de tarefas e responsabilidades envolvendo os
Membros do Colegiado e demais professores/as implementando o planejamento e os processos
de avaliação, contemplando a ampla participação com a centralidade e foco no
desenvolvimento do curso (Vide a normatização de funcionamento do Colegiado do Curso).
Atualmente o quadro da Coordenação do Curso apresenta os seguintes docentes:
Coordenador: Prof. Dr. Adelar João Pizetta
Subcoordenadora: Profª. Drª. Vivian Cornelio Megna

Colegiado do Curso
A gestão acadêmica será realizada pelo Colegiado do Curso, organizado segundo o Estatuto e
Regimento da UFES- RESOLUÇÃO CEPE Nº 11/87. O Colegiado do Curso tem como competência
básica decidir sobre as atividades didático-pedagógicas dos cursos, além de planejar,
organizar, coordenar, superintender e fiscalizar o seu desenvolvimento, atuando em ação
integrada com o Núcleo Docente Estruturante.
É constituído pelos docentes em efetivo exercício e por representação discente. A presidência
do colegiado é escolhida pelos membros do colegiado. O mandato do (a) Coordenador (a) e do
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(a) Suplente é de 02 anos, permitida a recondução. O Colegiado trabalha constantemente para
o aprimoramento do Curso, a partir da atualização quanto às legislações específicas da área e
às resoluções do âmbito acadêmico interno e externo.
O Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CEUNES/UFES propõe uma
forma inovadora de funcionamento, na qual os membros possuem funções definidas e
discutidas em prévias reuniões, e que dependem da demanda vigente. Essa normatização de
funções (divisão de tarefas e responsabilidades) aos membros do Colegiado do curso de
Licenciatura em Educação do Campo – CEUNES/UFES visa melhorar a gestão e desempenho do
Colegiado dando conta das inúmeras e diversas atribuições que lhe compete, adotando
princípios e dinamismos de um espaço que ao mesmo tempo articula a centralidade com o
planejamento, divisão de tarefas e processos de avaliação. Este procedimento pretende
também, qualificar a gestão do Curso tanto internamente como no âmbito dos movimentos
sociais do campo e da sociedade em geral. Descreve-se, sucintamente, as atividades de cada
membro:
A) Função Membro 1: Atividades complementares.
B) Função Membro 2: Estágio Supervisionado. Trabalho de Conclusão de Curso.
C) Função Membro 3: Disciplinas: construção dos horários e acompanhamento do oferecimento
de disciplinas de verão/regulares (envio de comunicados aos alunos). Calendário das etapas do
curso (feito semestralmente). Matrícula/Desligamento de alunos (Problemas com o site).
Digitação de Notas (abertura do portal). Processo seletivo. Divulgação: Site, Organização e
Participação em Eventos. Recepção dos alunos. Reconhecimento do Curso (Visita do MEC)/NDE,
ENADE. Formatura.
D) Função Membro 4: Auto-organização. Infra-estrutura e Alojamento. Alimentação/RU.
Finanças: Convênio (FEST) - Fiscal de Contrato. Contato com a Pró-Reitoria de Administração
(Proad), Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e Departamento de Contratos e
Convênios (DCC).
E) Função Membro 5: Relacionamento com órgãos externos e internos (comissões, etc).
Reuniões do centro. Representação do curso. Convocação de reuniões. Organização de pautas.
Atendimento aos alunos. Envio de e-mails aos alunos. Reconhecimento do Curso (Visita do
MEC)/NDE, ENADE. Formatura. Auto-organização. Tempo Comunidade e PIEPE (I a VII): proposta
para organização, implementação de projetos, planos de ação, visitas, etc.
Atualmente, o Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação do Campo é composto pelos
seguintes docentes:
Prof. Dr. Adelar João Pizetta
Prof. Dra. Dalana Campos Muscardi
Prof. Dr. Daniel Mancio
Prof. Me. Daniel Junqueira Carvalho
Profª. Drª. Vivian Cornelio Megna

Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante – NDE, no âmbito dos Cursos de Graduação da UFES, instituído
pela Resolução nº 53/2012 e alterada pela Resolução nº 06/2016, tem função consultiva,
propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica. Integra a estrutura de
gestão acadêmica em cada Curso de Graduação, sendo corresponsável pela elaboração,
implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.
O Núcleo Docente Estruturante terá atuação constante na melhoria do Curso e no atendimento
às inovações acadêmicas. Seus encontros ocorrerão, conforme Resolução número 6/2016 do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, ordinariamente, no mínimo, 4 (quatro) vezes
ao ano, preferencialmente no início de cada semestre letivo e extraordinariamente por
convocação do Presidente ou por deliberação da maioria absoluta de seus membros, devendo-
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se observar em ambos os casos a relevância e/ou urgência do tema, sendo analisadas as
observações docentes e as técnicas mais atuais de ensino-aprendizagem, assim como sua
aplicação no Curso.
Sua composição estará de acordo com o Art. 4º da Resolução 6/2016. O Presidente do NDE será
escolhido dentre os seus membros para mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida 1 (uma)
recondução (§1º, inciso IV, Art. 4º). E vetada a condução ao cargo de Presidente do NDE ao
Coordenador ou ao Coordenador em exercício do curso (§2º, inciso IV, Art. 4º). A composição do
NDE será de pelo menos 30% do total de docentes que lecionam no curso, denotando o
compromisso entre a teoria e a prática em todo o processo de implantação e atualização do
PPC.
Com relação ao Projeto Pedagógico de Curso, o NDE tem papel crucial na elaboração e grande
importância em sua implantação, consolidação e possíveis atualizações. Isso é feito por meio
das reuniões mensais, das quais os/as docentes que fazem parte, discutem e cooperam com
sua construção.
Atualmente, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Educação do Campo é
composto pelos seguintes docentes:
Prof. Dr. Adelar João Pizetta
Profª. Drª. Ana Fernanda Inocente Oliveira
Profª. Drª. Andrea Brandão Locatelli
Profª. Drª. Dalana Campos Muscardi
Prof. Dr. Damián Sánchez Sánchez
Prof. Me. Daniel Junqueira Carvalho
Prof. Dr. Daniel Mancio
Prof. Dr. Sandro Nandolpho de Oliveira
Profª. Drª. Simone Raquel Batista
Profª. Drª. Vivian Cornelio Megna
Profª. Drª. Záira Bomfante dos Santos
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CORPO DOCENTE
Perfil Docente
De acordo com os princípios freireanos, na perspectiva teórico-metodológica adotada nesse
projeto, o papel do professor deixa de ser o de transmissor onisciente do conhecimento,
assumindo uma posição de mediador na construção do conhecimento. No processo ensinoaprendizagem, o professor deve ser capaz de mobilizar e catalisar as potencialidades presentes
no universo vivencial do aprendiz e, de forma dialógica e dialética, construir conhecimento – o
qual deve ser propositivo –, gerando impactos imediatos e transformando os contextos nos
quais se originaram.
Para tanto, é preciso que o professor tenha, além de uma formação técnico-científica
específica, uma perspectiva de mundo diferenciada, baseada em princípios humanistas e
democráticos, os quais favoreçam a construção de uma práxis pedagógica politizada e
engajada.
Para materializar as propostas pedagógicas deste projeto, é necessário que o corpo docente do
curso trabalhe de forma integrada, multi e interdisciplinarmente. Nesse sentido, embora cada
professor seja responsável por um conjunto de disciplinas dentro da especificidade de sua
formação, ele também atuará no Núcleo de Atividades Integradoras, nas orientações dos
projetos do Tempo Comunidade, nas Práticas de Ensino, nos Estágios Supervisionados, e em
atividades de Pesquisa e Extensão.
Para que o projeto pedagógico ganhe organicidade, deve ser objeto contínuo de revisão e
discussão. Além de orientar as práticas pedagógicas, o projeto deve também favorecer a
construção de uma dinâmica interdisciplinar no processo formativo dos futuros professores.
Não se trata de eliminar as especificidades das diversas disciplinas, mas sim de criar
possibilidades que permitam transitar entre fronteiras, gerar diálogos com outras disciplinas e
outros saberes, compondo coletivos a partir da cooperação de profissionais das diversas áreas
de conhecimento.
Os eixos temáticos do projeto, compostos por três núcleos, articulam-se a partir da base
humanística comum, oferecendo os fundamentos epistemológicos e políticos da Educação do
Campo e orientando a construção das práticas pedagógicas dos docentes. Estas devem
propiciar ao educando uma perspectiva integradora e contextualizada das diversas disciplinas.
Nesse sentido, o Núcleo de Atividades Integradoras tem um papel fundamental na
operacionalização do projeto e na demanda do corpo docente em um trabalho de construção
coletiva, inter, multi e transdisciplinar. O deslocamento do específico para o contextual, do
estanque para o processual, se faz por meio de processos dialéticos e construtivos, só possíveis
mediante práticas coletivas e integradas.
Nesse contexto, tão importante quanto a atuação em sala de aula é a construção coletiva do
planejamento das disciplinas, a organização das atividades didáticas de forma integrada, os
processos avaliativos colegiados, a produção de material didático por áreas de conhecimento e
por temas geradores, a revisão crítica de práticas educativas; enfim, um conjunto de ações
indispensáveis para a construção de uma perspectiva formativa não fragmentada.
Além das atividades de Ensino, espera-se que a equipe de docentes componha uma linha de
pesquisa interdisciplinar em Educação do Campo, a partir da qual projetos de Pesquisa e
Extensão possam ser propostos de modo a transformar as diferentes práticas e experiências
educativas do grupo em conhecimento sistematizado e compartilhado.
As atividades dos professores articulam-se entre o Tempo Universidade e o Tempo Comunidade
nos moldes da Pedagogia da Alternância. As disciplinas devem ser ministradas de acordo com o
calendário escolar definido pelo Colegiado.
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O corpo docente é composto por:
Prof. Dr. Adelar João Pizetta
Doutorado e Mestrado em Educação. Graduação em Pedagogia.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4493313A2
Profª. Drª. Ana Fernanda Inocente Oliveira
Doutorado em Ciências Sociais. Mestrado em Sociologia. Graduação em Pedagogia.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4746438Y2
Profª. Drª. Andrea Brandão Locatelli
Doutorado e Mestrado em Educação. Graduação em Educação Física.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774688T5
Profª. Drª. Dalana Campos Muscardi
Pós-doutorado em Ecologia. Doutorado em Entomologia. Mestrado em Solos e Nutrição de
Plantas. Graduação em Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4511807Y0
Prof. Dr. Damián Sánchez Sánchez
Doutorado e Mestrado em Educação, Graduação em Pedagogia e Teologia.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4221543E2
Prof. Me. Daniel Junqueira Carvalho
Mestrado em Educação. Graduação em Pedagogia e Letras.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4386423E5
Prof. Dr. Daniel Mancio
Doutorado em Produção Vegetal. Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas. Graduação em
Agronomia.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731374H4
Profª. Drª. Débora Schmitt Kavalek
Doutorado em Educação em Ciências, Mestrado em Docência Universitária, Graduação em
Química.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4218753T6
Profª Karulliny Siverol Siqueira
Doutorado e Mestrado em História. Graduação em Licenciatura e Bacharelado em História.
Área de atuação no Departamento: Historia do Brasil e História Regional
Prof. Dr. Sandro Nandolpho de Oliveira
Doutorado e Mestrado em Educação. Graduação em História.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4718991A6
Profª. Me. Sarah de Oliveira Lollato
Mestrado em Educação Escolar. Graduação em Psicologia.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4297247E5
Profª. Drª. Simone Raquel Batista Ferreira
Doutorado e Mestrado em Geografia.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4799503H9
Profª. Drª. Vivian Cornelio Megna
Pós-doutorado em Química Orgânica de Produtos Naturais. Doutorado em Ciências com ênfase
em Química Orgânica. Graduação em Química.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4250674E1
Profª. Drª. Záira Bonfante dos Santos

109

Universidade Federal do Espírito Santo

Doutorado em Estudos Linguísticos. Mestrado em Linguística do Texto e do Discurso.
Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710345P6

Formação Continuada dos Docentes
A formação continuada dos docentes do Curso de Licenciatura em Educação do Campo conta
com Núcleo de Apoio à Docência da UFES. O NAD integra o Programa de Desenvolvimento e
Aprimoramento do Ensino (Pró-Ensino) e tem como principal objetivo fomentar espaços de
aperfeiçoamento didático-pedagógico e de suporte para o desenvolvimento das atividades
docentes. Propõe investir na valorização e qualificação continuada do trabalho docente. Prevê
ampliar o assessoramento pedagógico ao trabalho docente e realiza-lo próximo aos locais de
atuação dos/as docentes. Assim, haverá um NAD para cada Campus da UFES.
Em 2016 foi organizado o primeiro NAD da Ufes no Campus de Maruípe e o NAD de Goiabeiras
funciona, desde fevereiro de 2017, no espaço do DDP/PROGRAD. As principais atividades
realizadas até o momento são: seminário de recepção de docentes; semanas pedagógicas de
início de semestre; palestras envolvendo docentes com temáticas solicitadas por Centros,
departamentos, Colegiados e NDEs; cursos de curta duração sobre temáticas e metodologias
específicas.
Além das atividades já desenvolvidas o NAD servirá também como espaço para troca de
experiência e de divulgação de trabalhos e publicações sobre o ensino e aprendizagem na
graduação produzidos por docentes da Ufes. Deverá, ainda, fomentar a socialização de material
sobre o ensino de graduação produzido por docentes de outras instituições e especialistas na
área das metodologias.
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INFRAESTRUTURA
Instalações Gerais do Campus
Para a realização das atividades do curso de Licenciatura em Educação do Campo, o
CEUNES/UFES dispõe de pavilhões de aulas, bibliotecas, auditórios, laboratórios de ensino e de
informática para atividades didáticas e Secretaria Única de Graduação – SUGRAD.
A Secretaria Única de Graduação (SUGRAD) busca intermediar os procedimentos de registro e
controle acadêmico dos alunos do Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES) junto
à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e
oferecer suporte técnico-administrativo aos dezesseis Colegiados de Curso bem como à Direção
do Centro.
Na época da elaboração do projeto inicial do Campus do CEUNES/ UFES, já havia no esboço da
estrutura organizacional o setor denominado Secretaria Acadêmica - SECA, cujas atribuições
seriam efetuar as matrículas, trancamentos, transferências de alunos, receber e acompanhar o
processamento de notas, entre outras. Com a implantação do CEUNES/ UFES, a Secretaria
Acadêmica passou a se chamar Secretaria Única de Graduação (SUGRAD) e suas atribuições
foram ampliadas, hoje funcionando como principal elo entre os discentes, docentes, PROGRAD
e outros setores da Universidade.
O Campus São Mateus já dispõe de uma infraestrutura que oportuniza aos seus estudantes e
servidores qualidade para realização de suas atividades. Entre esses, podemos destacar Prédio
da Administração, Prédios de Salas de Aula, Prédios de Salas de Professores, Prédios de
Laboratórios, Auditório, Biblioteca Setorial, Restaurante Universitário, Anel Viário com
passarelas e estacionamentos e Fazenda Experimental, com área de 196 ha.
Gabinetes de Trabalho para professores em Tempo Integral:
O DECH – Departamento de Educação e Ciências Humanas, responsável pelo curso de
Pedagogia, possui sete (07) salas de trabalho para professores em Tempo Integral, contendo
mesa de trabalho e computadores para cada professor, além do prédio da pós-graduação em
Ensino na Educação Básica que também abriga gabinetes de trabalho para os professores do
curso de Licenciatura em Educação do Campo.
Espaço de trabalho para a coordenação do curso e para os serviços acadêmicos:
A sala de trabalho da coordenação pedagógica localiza-se no prédio em que está a Secretaria
Geral de Graduação (SUGRAD). Ao lado da sala de coordenação funciona também a sala do
colegiado do curso de Pedagogia e o Núcleo Docente Estruturante.
Salas de aula:
As Salas de aula do eixo 3, onde acontecem as aulas do curso de Pedagogia são equipadas com
Data Show e Ar condicionado, com dimensões de 10x7 ou seja, 70m² cada sala. As salas do
pavimento superior não possuem acessibilidade plena, possuem bom nível de conservação e
temos um total de doze (12) salas com 50 cadeiras cada. As salas de aula também possuem
uma mesa para o professor e um quadro branco.
Para o curso de Pedagogia, atualmente são utilizadas três (03) salas do eixo 3 para as
atividades acadêmicas.
O CEUNES/UFES possui uma Biblioteca que atende aos estudantes, servidores docentes e
técnicos administrativos da Instituição, bem como ao público externo – com o objetivo de
promover o acesso, a disseminação e o uso da informação como apoio ao ensino, à pesquisa e
à extensão, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região.
O acervo da Biblioteca consta de livros, periódicos correntes e avulsos, CD-ROMs, relatórios,
teses, dissertações, monografias, normas técnicas e apostilas, dentre outros, para contribuir
como apoio pedagógico e cultural a seus usuários. A biblioteca conta com automação do seu
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acervo por um sistema de gerenciamento de dados, que tem seu acesso remoto disponibilizado
a qualquer terminal com internet, sendo possível a realização de consultas à base de dados,
reservas de material e renovação online.
A comunidade acadêmica tem acesso ao acervo através da consulta local e do empréstimo
domiciliar. No catálogo online da rede Pergamun o usuário pode pesquisar títulos, fazer
reservas e, entrando no acesso individual, pode fazer renovações, consultar débitos, reservas
etc.
A biblioteca conta, ainda, com um acervo digital de e-books e e-journals, informatizado e
integrado ao sistema da Biblioteca Central. Os e-books proporcionam a comodidade de acessar
livros na integra sem que o usuário esteja no campus. Além dos livros, possui títulos de
periódicos e publicações como Teses, Dissertações e Trabalhos de Conclusão de Curso.
A biblioteca possui cinco pisos, numa área total de 2.404,75 m2. Conta com rampas para o
acesso de pessoas com necessidades especiais, banheiros adaptados, bebedouros e armários
para guardar pertences enquanto os usuários permanecem nas suas dependências. A
biblioteca possui 3 (três) computadores na recepção para atendimento ao público,
empréstimos, devoluções, pesquisa bibliográfica entre outros; 1 (um) computador para
autoatendimento no acesso à base de dados para localização de acervos e 11 (onze)
computadores para pesquisa. Também dispõe de 10 (dez) cabines para estudo em grupo e 19
(dezenove) cabines para estudo individual. Duas salas amplas com mesas e cadeiras, para
estudo em geral.[Infraestrutura\Biblioteca e Acervo Geral e Específico].
USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO
A UFES tem buscado facilitar o acesso das Tecnologias da Informação e Comunicação através
da estruturação do Núcleo de Informação, disponibilizando aos alunos do curso de Licenciatura
em Educação do Campo, bem como aos docentes do curso, ferramentas para facilitar o
processo de ensino-apredizagem e o acesso à informação, a saber:
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)
Rede EduRoam (education roaming)
Periódicos CAPES
Periódicos UFES
Portal do Aluno
Portal do Professor
Portal do Servidor
Além dos aspectos elucidados, na estrutura curricular no curso de Educaçao do Campo, a
disciplina ECH 11561- Informática e Educação busca ampliar o diálogo e discussão sobre as
TICs na formação do professor, visto que seu é objetivo contribuir na discussão das tecnologias
da comunicação e formação do docente, bem como identificar as tendências em Informática na
Educação, comunicação e uso de recursos web. Além disso, o CEUNES dispobinibiza uma rede
de concectividade à internet no Território da cidadania, através de conexão sem fio (wi-fi),
onde os alunos ficam alojados, para potencializar a realização das atividades acadêmicas nos
momentos extra-classe no Tempo Universidade. Os alunos ainda possuem contato com as
informações
e
orientações
específicas
do
curso
em
<http://educacaodocampo.saomateus.ufes.br>, que hospeda as informações de calendário,
decisões colegiadas, atividades de pesquisa e extensão dentre outros aspectos.
Contudo, mesmo diante da estrutura e das informações supracitas, ao discorrer sobre a
presença das Tecnologias na Informação na formação de professores, o parecer CNE/CP nº 2 de
09 de junho de 2015 chama a atenção para questões referentes ao currículo dos cursos de
licenciatura e destaca a ausência de conteúdos relativos ao uso das tecnologias da informação
e da comunicação. Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Formação de Professores estabelecem, por meio da Resolução CNE/CP nº 2 de 1 de julho de
2015, que a organização curricular dos cursos de formação de professores deverá observar,
dentre outros aspectos, o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores.
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Tendo em vista a necessidade de que os futuros professores sejam capazes de se valerem das
novas tecnologias da informação e da comunicação em suas atividades didáticas, bem como a
necessidade de se aprofundar a compreensão sobre os impactos dessas linguagens no
desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, o Programa de Pós-Graduação em Ensino na
Educação Básica do CEUNES tem estimulado a realização de pesquisas com essa finalidade.
A utilização das tecnologias da informação e comunicação como recurso complementar de
ensino, na licenciatura em Educação do Campo, implica o reconhecimento de que
o uso apropriado das TICs nas formas escrita, som, imagem, dados, com e sem movimento em
ambientes de aprendizagem colaborativa em rede (física e virtual), via correios postal
(impressos), rádio (programas), televisão (programas) internet (multimídia) de modo integrado,
[constituem dispositivos] para reorientar a organização do trabalho pedagógico na relação
sujeitos aprendizes/espaço/tempo, redesenhando os ambientes de aprendizagem escolar e não
escolar na configuração de uma comunidade de aprendizagem em rede (ANGELIM, 2006).
As novas tecnologias de informação e comunicação estão presentes no dia a dia da sociedade
contemporânea e a universidade não pode mais evitar sua presença. Desta forma, os recursos
de mídia são cada vez mais utilizados e já são considerados indispensáveis para o adequado
andamento do processo de ensino aprendizagem.
Além disso, o CEUNES disponibiliza uma rede de conectividade à internet no alojamento dos
estudantes, através de conexão sem fio (wi-fi), para potencializar a realização das atividades
acadêmicas nos momentos extra-classe no Tempo Universidade. Os alunos ainda possuem
contato
com
as
informações
e
orientações
específicas
do
curso
em
<http://educacaodocampo.saomateus.ufes.br>, que hospeda as mais diversas informações

Instalações Gerais do Centro
Idem Instalações gerais do Campus.

Acessibilidade para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais
O CEUNES/UFES possui o Núcleo de Atenção à Saúde e Assistência Social (NASAS) que é o setor
responsável pelas práticas de atenção à saúde e assistência social dos servidores e estudantes
do Centro Universitário Norte do Espírito Santo. Por ser um Núcleo da Universidade, busca
implementar no CEUNES os programas/projetos realizados pela Secretaria de Assuntos
Comunitários da UFES (SAC) e pela Secretaria de Inclusão Social da UFES (SIS), adequando tais
ações à realidade do Centro.
Desde 2005, o Programa de Acessibilidade na Educação Superior propõe ações que garantem o
acesso pleno de pessoas com deficiência às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES)
como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade nas
IFES, os quais respondem pela organização de ações institucionais que garantam a integração
de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais,
pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.
O programa lança editais com a finalidade de apoiar projetos de criação ou reestruturação
desses núcleos nas IFES. Os núcleos melhoram o acesso das pessoas com deficiência a todos
os espaços, ambientes, ações e processos desenvolvidos na instituição, buscando integrar e
articular as demais atividades para a inclusão educacional e social dessas pessoas. São
recebidas propostas de universidades do Brasil inteiro, mas somente as que atendem às
exigências do programa são selecionadas para receber o apoio financeiro do MEC. O programa
cumpre o disposto nos decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005 e no edital INCLUIR 04/2008,
publicado no Diário Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, de 5 de maio de 2008.
Por conseguinte, a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com diversos campi:
Goiabeiras (Vitória-ES), Maruípe (Vitória-ES), Alegre (Sul do ES) e São Mateus (Norte do ES),
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tem apoiado propostas de ações institucionais para garantir o dever do cumprimento da lei
com a ampliação da acessibilidade para pessoas com deficiências, transtornos globais de
desenvolvimentos, altas habilidades/superdotação e surdez. A ampliação de acessibilidade nos
núcleos em diversos campi da UFES constitui propostas de reuniões para construção,
(re)organização
e
planejamento
para
garantir
os
acessos,
permanências,
formações/capacitações para a comunidade acadêmica, englobando graduação, pós-graduação
e servidores, desde o tocante ao currículo como produções de conhecimento em geral.
A Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus (CEUNES), propôs a criação da
Comissão Permanente de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais, instituída pela Portaria
nº 32, 13 de agosto de 2014.
A comissão construiu de um texto que propõe a organização, em termos de acessibilidade, de
eixos estruturados em Infraestrutura, Comunicação e Pedagógicas; construção de uma
proposta para a criação da resolução para “Políticas de Acessibilidade do CEUNES”.
Este último documento tem como objetivo apresentar a proposta de diretrizes norteadoras da
Política de Acessibilidade do CEUNES no qual define-se o público da Política de Acessibilidade
do CEUNES, ou seja, os integrantes da comunidade acadêmica deste campus (docentes,
discentes e ténicos administrativos) que possuem limitações transitórias ou permanentes a
comunicação e inclusão social. O documento está estruturado em 3 (três) eixos, sendo estes: 1Infraestrutura; 2- Comunicação e 3- Pedagógicas. A seguir será tratado especificamente a cada
um dos eixos:
1. Infraestrutura
Envolve a segurança e a análise dos espaços, edificações, mobiliários e equipamentos urbanos
que devem ser projetados, criados ou adaptados para atender a todos os usuários e passantes
deste campus universitário, para que eles possam ser utilizados de maneira simples, segura
com autonomia, sem que haja barreiras naturais ou físicas que impeçam a aproximação dos
mesmos. A infraestrutura é subdividida em transporte, urbano e arquitetônico.
Transporte: Corresponde ao atendimento das necessidades dos servidores e estudantes do
campus em relação aos meios de locomoção e sua logística.
Urbano: Tange o anel viário, a praça, as calçadas e as passarelas, bem como os equipamentos
e mobiliário encontrados na área urbana do Campus.
Arquitetônico: Envolve os edifícios do campus e sua acessibilidade à áreas interna e externa;
Portanto, este eixo vislumbra definir métodos que contribuam para a melhoria à livre circulação
de pessoas, independente de suas limitações ou percepções, permitindo a inclusão de todos os
usuários deste campus universitário. Todas as novas obras que venham a ser executadas no
centro devem estar de acordo com a NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 9050.
Atualmente, o Centro Universitário conta com vagas de estacionamento para deficientes,
rampas de acesso aos prédios dos departamentos e banheiros adaptados.
2. Comunicação
Objetiva sugerir métodos que contribuam para o acesso à comunicação e informação, de
acordo com legislações em vigor. Para tanto o eixo propõe:
- Disponibilizar meios de informação e comunicação acessíveis aos servidores, alunos e
comunidade externa por meios digitais (páginas web, sistemas informáticos, aplicativos
móveis, entre outros) e impresso (jornais de circulação interna, revistas, entre outros);
- Criação de uma página na web específica voltada para a acessibilidade na qual constem
informações sobre os serviços prestados, direitos e auxílios existentes;
- Adaptar os serviços e recursos disponíveis permitindo a inclusão dos estudantes, servidores e
públicos externo com necessidades especiais;
- Disponibilizar tecnologia assistivas como scanner, lupas portáteis, impressora braille, vídeos
ampliadores entre outras, de acordo com prospecção e às necessidades dos usuários, bem
como a tradução e interpretação em Libras (Língua Brasileira de Sinais) - Português para
pessoas surdas usuárias de Libras e ledores para pessoas cegas ou baixa visão;
- Desenvolver projetos e programas de sensibilização e conscientização, incluindo eventos;
- Realizar reuniões e eventos pontuais ou cursos de capacitação sobre a diversidade humana
para servidores;
- Fortalecer dialógos com parceiras do Ceunes com o objetivos de produzir vídeos em Libras,
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com legendas e áudio-descritor;
- Promover vídeos-aula, com tradução em Libras, legenda e áudio-descritor;
- Agir nas barreiras que impossibilitam ou dificultam a expressão ou recepção de mensagens
através dos meios de comunicação, sejam ou não de massas, buscando propostas e soluções
pontuais enfrentados pelos usuários do campus, garantido o livro acesso aos locais e às
informações.
3. Pedagógicas
Tal eixo tem por objetivo auxiliar docentes e alunos, na busca de soluções para eventuais
situações que estejam dificultando o processo de ensino e aprendizagem dos alunos públicoalvo dessa comissão.
Para tanto, mediante as demandas apresentadas, desenvolverá suas ações no sentido de:
- Identificar quais as demandas pedagógicas necessárias para promoção de acessibilidade;
- Auxiliar na elaboração de aulas teóricas e práticas que leve em consideração a especificidade
apresentada pelo aluno;
- Elaborar formações que tratem da temática inclusão nos processos de ensino-aprendizagem e
estabelecer parcerias em ações de pesquisa e extensão;
- Palestras, fórum, debates entres outros que abordem o tema Acessibilidade aberto a toda
comunidade universitária e local, com intuído de esclarecer dúvidas, quebra tabus e fomentar a
inclusão.
Em 2017 a presidência da referida comissão foi dada ao docente Ms. Daniel Junqueira Carvalho,
surdo e também lotado no Departamento de Educação e Ciências Humanas, devido ao
afastamento da docente Ms. Keli Simões Xavier Silva para doutoramento (portaria n° 012, 08
de maio de 2017). E a comissão também passa por algumas mudanças:
Daniel Junqueira Carvalho, matrícula do SIAPE nº 1223462, cargo de Professor (Presidente)
Rita de Cássia Cristofoleti, matrícula do SIAPE nº 2326822, cargo de Professor (Membro)
Larissa Goya Billota, matrícula do SIAPE nº 1655336, cargo de Arquiteto (Membra)
Tullio Cezar de Aguiar Brotto, matrícula do SIAPE nº 2880761, cargo de Psicólogo (Membro)
Sarah Tiburtino Moreira, matrícula do SIAPE nº 1979723, cargo de Assistente em Administração
(Membra)
Ademilson Dias Ferreira, matrícula do SIAPE nº 2173916, cargo de Tradutor Intérprete de Libras
(Membro)
Jéssica Cristina Silva Delcarro, matrícula do SIAPE nº 2014204139, cargo de Discente (Membra)
A partir das ações da comissão, em 2018, realiza-se o levantamento de 104 alunos com
deficiência matriculados na UFES em diversos campi, destes: a) 4 alunos possuem deficiência
auditiva/surdez; b) 2 alunos são autistas; c) 57 alunos possuem deficiência física; d) 2 alunos
possuem transtornos globais de desenvolvimento; e) 33 alunos possuem deficiência visual; f) 2
alunos possuem deficiência intelectual; e g) 4 não especificaram deficiência.
Destacam-se, também, algumas as ações dos membros da comissão:
1)
Curso de Formação na área de Educação de Surdos – Projeto de Extensão: Daniel
Junqueira Carvalho e Keli Simões Xavier Silva.
2)
Formação em Surdez, Educação e Cidadania – Atividade de Extensão: Daniel Junqueira
Carvalho.
3)
Mesa redonda sobre Surdez e Educação em São Mateus - Daniel Junqueira Carvalho.
4)
Formação Continuada em Educação Especial: Concepções e Práticas e Educação
Inclusiva – Curso de Extensão: Rita de Cássia Cristofoleti.
5)
Educação Inclusiva: um estudo das práticas educativas na escola à luz das
contribuições da Perspectiva Histórico-Cultural – Projeto de Pesquisa: Rita de Cássia Cristofoleti.
Cabe ressaltar que o Departamento de Educação e Ciências Humanas (DECH) conta com dois
intérpretes de LIBRAS e na biblioteca há impressora braille, scanner de voz e VPAD. Além disso,
há também a preocupação com a acessibilidade pedagógica e atitudinal, já citadas, que tem
como objetivo auxiliar docentes, alunos e servidores em geral.

Instalações Requeridas para o Curso
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Com relação ao DECH – Departamento de Educação e Ciências Humanas temos os seguintes
laboratórios, localizados no prédio do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação
Básica:
01 Laboratório de Ensino de Matemática (PIBID);
01 Laboratório de Inclusão;
01 Oficina Pedagógica;
01 Laboratório de Ensino, História e Filosofia;
01 Laboratório de Ensino de Química;
01 Laboratório de Ensino de Física;
01 Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências e Biologia;
01 Laboratório de Informática;
01 Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – Física e Biologia (PIBID)
01 Brinquedoteca (Espaço em construção). Foi feito um Memorando pedindo o espaço e,
atualmente, estamos fazendo a relação de brinquedos, jogos e móveis para pedido de material.
No curso de Licenciatura da Educação do Campo CEUNES/UFES, há vários projetos de pesquisa
coordenados pelos docentes, com o objetivo de fortalecer diferentes áreas do conhecimento
presentes na Educação do Campo. Assim, esses projetos agregam docentes, estudantes da
graduação (com bolsas de iniciação científica e sem bolsas), e alunos de pós-graduação que se
interessam por esse campo de conhecimento, com vistas a proporcionar um espaço de estudos
e pesquisa acerca das práticas de ensino na Educação Básica do Campo; da formação docente;
da diversidade dos sujeitos do campo, suas formas de organização, modos de viver, formas de
territorialidade, lutas e conquistas políticas, dentre outros temas.
Paralelamente ao trabalho da Pesquisa, a Extensão produz outra forma de conhecimento pela
qual o estudante entra em contato com o mundo que o cerca e é através dessa realidade que
ele pode complementar o seu aprendizado. Para que isso ocorra, é necessário que se veja as
atividades de Extensão como peças de um processo do ensino e não como um simples
acontecimento fora da Universidade em que os estudantes vão à comunidade para prestar
serviços. Pelo contrário, a ideia de promover a Extensão dentro da Universidade vem ao
encontro da ideia de se conhecer, reconhecer e dar visibilidade a outras formas de saberes e
de conhecimento.
Para desenvolvimentos destes projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão objetiva-se criar o
Núcleo Integrado de Práticas Pedagógicas, Pesquisa e Extensão em Educação do Campo (NPPCampo). O Núcleo Integrado de Práticas Pedagógicas, Pesquisa e Extensão em Educação
do Campo - (NPPCampo) visa se consolidar como um espaço de cooperação mútua entre os
docentes responsáveis pela orientação das atividades práticas como componente curricular do
curso de Licenciatura em Educação do Campo CEUNES/UFES. Neste sentido, o NPPCampo se
propõe a:
Proporcionar um espaço que permita a integração, estudo, pesquisa e extensão em Educação
do Campo;
Integrar as diferentes áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e Ciências Humanas e
Sociais, presentes no Curso de Licenciatura em Educação do Campo;
Promover a aproximação entre universidade, comunidades camponesas e escolas do campo;
Valorizar, fortalecer e ressignificar os saberes tradicionais camponeses.
Professores no NPPCampo estão também vinculados ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em
Educação do Campo: Natureza e Sociedade – NUCAMPO, presente no Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil, a fim de integrar pesquisa, ensino e extensão. Além disso, nossa intenção é
que o NPPCampo se integre com outros núcleos existentes no Ceunes, a fim de promovermos a
interdisciplinaridade entre diferentes áreas do conhecimento não restritas ao Departamento de
Educação e Ciências Humanas, tampouco ao curso de Licenciatura em Educação do Campo.
Consolidaremos o NPPCampo a partir da interdisciplinaridade e integração entre os projetos já
existentes no curso (listados acima), bem como dos futuros projetos a serem desenvolvidos.
Em função de sua natureza interdisciplinar, as atividades a serem desenvolvidas pelo
NPPCampo está em completa sintonia com as linhas de pesquisa do Programa de PósGraduação em Ensino da Educação Básica (PPGEEB). Dessa forma, a existência do espaço do
NPPCampo, ao facilitar essa aproximação com o PPGEEB, também facilitará a convivência dos
alunos do curso de Licenciatura com os estudantes do mestrado[Pesquisa e Extensão\Pesquisa
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e Extensão no Curso].
Assim, visando implementar e consolidar o NPPCampo, propomos que este seja composto pelos
seguintes laboratórios:
A) Laboratório de Teorias e Práticas de Ensino em Ciências da Natureza (CENA)
O Laboratório de Teorias e Práticas de Ensino em Ciências da Natureza – CENA visa integrar,
sobretudo, os docentes da área de Ciências da Natureza do curso de Licenciatura em Educação
do Campo. Essa integração se dará via elaboração, coordenação e orientação conjunta em
projetos de ensino, pesquisa e extensão, promovendo a interdisciplinaridade entre as
diferentes áreas que compõem as ciências da natureza: biologia, química e física, bem como
áreas correlatas, como agroecologia, filosofia da ciência e matemática. Dentre os objetivos do
CENA estão:
Promover a elaboração de materiais didáticos e novas práticas pedagógicas que viabilizem a
consolidação de uma educação libertadora nas Escolas do Campo;
Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão conectando as diferentes áreas das
Ciências da Natureza em diálogo com outras áreas do conhecimento;
Proporcionar um espaço de reflexão onde os educandos e educandas sejam sujeitos de sua
própria formação.
Neste sentido, dentre os projetos de pesquisa que se articulam ao CENA temos:
Saberes populares e formação docente: o resgate da Ciência no saber das comunidades
quilombolas;
Quem somos: caracterizando os estudantes do curso de Licenciatura em Educação do Campo
CEUNES/UFES.
E dentre os projetos e atividades de extensão articulados ao CENA temos:
Feira Camponesa: dialogando Agroecologia e Educação do Campo (Registro PROEX: 401727);
Homem e natureza na Planície Quaternária do Rio Doce (Registro PROEX: 200789);
Saboaria Natural Artesanal: autonomia, uso terapêutico e consciência ambiental.
Além disso, o CENA também irá dialogar com as Ciências Humanas e Sociais presentes no
Curso de Licenciatura em Educação do Campo, promovendo a interdisciplinaridade entre as
diferentes áreas de conhecimento. Adicionalmente, o CENA apoiará e participará de projetos de
ensino, pesquisa e extensão que serão realizados de forma multi e interdisciplinar entre
departamentos do CEUNES/UFES e outras universidades.
Por fim, atrelado ao CENA estará, futuramente, o Espaço Aberto de Ensino da Educação do
Campo, que será localizado na Fazenda Experimental. Este Espaço Aberto de Ensino será
destinado a atividades pedagógicas em local que permita a simulação de ambientes naturais e
onde possam ser realizadas atividades práticas integradas aos conhecimentos debatidos na
Educação do Campo.
B) Laboratório de Estudos em Ensino e Aprendizagem de Línguas
O objetivo do laboratório de estudos em ensino e aprendizagem de línguas é investigar os
processos de ensino aprendizagem de Língua Portuguesa e língua adicional na educação básica
nas modalidades oral e escrita e em interface com outras semioses, os usos sociais da
linguagem em uma perspectiva sócio-histórica, no intuito de contribuir para a formação de
professores de línguas via projetos de pesquisa e extensão que se articulem com as linhas de
pesquisa no âmbito do CEUNES, bem como desenvolver pesquisas e trocas de experiências na
realização de estudos e debates de ideias comuns, possibilitando o intercâmbio com grupos
temáticos de pesquisa e extensão em outras instituições.
C) Laboratório de Estudos da Questão Agrária
O Laboratório de Estudos da Questão Agrária constitui uma proposta de trabalho
interdisciplinar que tem como princípio orientador promover estudos e pesquisas a respeito da
Questão Agrária, incorporando questões relacionadas ao modo capitalista de produção, seu
avanço sobre o campo e os conflitos desencadeados, bem como aos processos de resistência
construídos pelos grupos sociais subalternizados. Neste sentido, nossas temáticas de estudo
versam sobre: a expansão capitalista no campo; a concentração fundiária; a expropriação
camponesa e de povos e comunidades tradicionais; o agronegócio, o hidronegócio,
mineronegócio, seus impactos e os conflitos territoriais decorrentes; as formas de
territorialidade camponesa e tradicional; as ocupações camponesas de terras; a reapropriação
dos territórios tradicionalmente ocupados; as práticas camponesas da Agroecologia em
contraponto aos princípios da Revolução Verde; o Cooperativismo; a formação e organicidade

117

Universidade Federal do Espírito Santo

do campesinato; dentre outras.

Biblioteca e Acervo Geral e Específico
O CEUNES/UFES possui uma Biblioteca que atende aos estudantes, servidores docentes e
técnicos administrativos da Instituição, bem como o público externo – com o objetivo de
promover o acesso, a disseminação e o uso da informação como apoio ao ensino, à pesquisa e
à extensão, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região.
O acervo da Biblioteca consta de livros, periódicos correntes e avulsos, CD-ROMs, relatórios,
teses, dissertações, monografias, normas técnicas e apostilas, dentre outros, para contribuir
como apoio pedagógico e cultural a seus usuários. A biblioteca conta com automação do seu
acervo por um sistema de gerenciamento de dados, que tem seu acesso remoto de qualquer
terminal com internet. Sendo possível a realização de consultas à base de dados, reservas de
material e renovação online.
A comunidade acadêmica tem acesso ao acervo através da consulta local e do empréstimo
domiciliar. No catálogo on-line da rede Pergamun o usuário pode pesquisar títulos, fazer
reservas e entrando no acesso individual, permite fazer renovações, consultar débitos, reservas
e etc.
A biblioteca conta, ainda, com o acervo digital como e-books, e-journals, informatizado e
integrado ao sistema da Biblioteca Central. Os e-books proporcionam a comodidade de acessar
livros na integra não precisando o usuário estar no campus. Além dos livros, possui títulos de
periódicos e publicações como Teses, Dissertações e Trabalhos de Conclusão de Curso.
A biblioteca possui cinco pisos, numa área total de 2.404,75 m2. Conta com rampas para
acesso de pessoas com necessidades especiais, banheiros adaptados, bebedouros e armários
para guarda de pertences enquanto os usuários permanecem nas suas dependências. A
biblioteca possui 3 (três) computadores na recepção para atendimento ao público,
empréstimos, devoluções, pesquisa bibliográfica entre outros; 1 (um) computador para auto
atendimento no acesso à base de dados para localização de acervos e 11 (onze) computadores
para pesquisa. Também dispõe de 10 (dez) cabines para estudo em grupo e 19 (dezenove)
cabines para estudo individual. Duas salas amplas com mesas e cadeiras, para estudo em
geral.
Além da estrutura da biblioteca no campus do CEUNES, é importante ressaltar que no âmbito
da UFES funciona o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB/UFES), que atualmente conta com
seis unidades: Biblioteca Central, Biblioteca Setorial Tecnológica, Biblioteca Setorial de Ciências
da Saúde, Biblioteca Setorial do CEUNES, Biblioteca Setorial de Ciências Agrárias e Biblioteca
Setorial do NEDTEC. A Biblioteca Central, órgão suplementar vinculado diretamente à Reitoria,
é a unidade que coordena os procedimentos técnicos de todas as unidades do SIB/UFES
necessários ao provimento das informações às atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e
Administração da UFES. Atualmente o SIB/UFES conta com 236.235 exemplares de material
bibliográfico e 2.358 títulos de periódicos.

Laboratórios de Formação Geral
Acesso dos alunos a equipamentos de informática:
Laboratório de Informática localizado no eixo 1:
Quantidade de laboratórios de informática: 1
Quantidade de equipamentos relativos ao número total de usuários: 25 computadores
Horário de funcionamento dos laboratórios: Disponível para reserva 07:00 às 22:00
Acessibilibilidade: acessibilidade física (primeiro piso sem escada) acessibilidade de acesso
público (disponível para reserva dos servidores)
Velocidade de acesso à internet: 100Mbps
Wifi: 100Mbps disponível pela rede Eduroam
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Política atualização de equipamentos e softwares: Política definida no PDTIC 2017-2020
NTI/UFES (Ex. Computadores Desktop 5 anos)
Laboratório de informática gerido pelo DCEL localizado no eixo 3:
Quantidade de laboratórios de informática: 1
Quantidade de equipamentos relativos ao número total de usuários: 25 computadores
Horário de funcionamento dos laboratórios: Disponível para reserva 09:00 às 20:00
Acessibilibilidade: acessibilidade física (com escadas/segundo piso)
Acessibilidade de acesso público (disponível para reserva dos servidores)
Velocidade de acesso à internet: 100Mbps
Wifi: 100Mbps disponível pela rede Eduroam
Política atualização de equipamentos e softwares: Política definida no PDTIC 2017-2020
NTI/UFES (Ex. Computadores Desktop 5 anos) e/ou de acordo com a demanda dos cursos.
Laboratório de informática gerido pelo DETEC localizado no eixo 3:
Quantidade de laboratórios de informática: 1
Quantidade de equipamentos relativos ao número total de usuários: 25 computadores
Horário de funcionamento dos laboratórios: Disponível para reserva 07h00 às 18h00
Acessibilibilidade: acessibilidade física (sem escadas/primeiro piso)
Acessibilidade de acesso público (disponível para reserva dos servidores)
Velocidade de acesso à internet: 100Mbps
Wifi: 100Mbps disponível pela rede Eduroam
Política atualização de equipamentos e softwares: Política definida no PDTIC 2017-2020
NTI/UFES (Ex. Computadores Desktop 5 anos) e/ou de acordo com a demanda dos cursos.

Laboratórios de Formação Específica
O Laboratório de Ensino de História e Filosofia atende as turmas de História e Filosofia:
conteúdos e seu ensino, oferecendo um espaço para o desenvolvimento de suas atividades
práticas. Também pode ser usado como espaço para orientação de trabalho e grupos de estudo
envolvendo alunos da graduação da Educação do Campo e do mestrado em Ensino na
Educação Básica.
O Laboratório de Ensino de Matemática; o Laboratório de Ensino de Química; o Laboratório de
Ensino de Física e o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores – Física e Biologia
(PIBID) atendem as turmas das disciplinas de Matemática: conteúdos e seu ensino, Ensino
Médio e Educação de Jovens e Adultos, oferecendo um espaço para o desenvolvimento das
atividades práticas das referidas disciplinas. Também pode ser usado como espaço para
orientação de trabalho e grupos de estudo envolvendo alunos da graduação da Educação do
Campo e do mestrado em Ensino na Educação Básica.
O Laboratório de Inclusão atende as turmas das disciplinas de Educação Especial e a
deficiência Intelectual e a prática pedagógica (optativa), oferecendo um espaço para o
desenvolvimento das atividades práticas das referidas disciplinas. Também pode ser usado
como espaço para orientação de trabalho e grupos de estudo envolvendo alunos da graduação
da Educação do Campo e do mestrado em Ensino na Educação Básica.
O Laboratório de Pesquisa e Ensino de Ciências e Biologia atende as turmas da disciplina
Laboratório de Ciências I e II, oferecendo um espaço para o desenvolvimento das atividades
práticas da referida disciplina. Também pode ser usado como espaço para orientação de
trabalho e grupos de estudo envolvendo alunos da graduação da Educação do Campo e do
mestrado em Ensino na Educação Básica.
A Brinquedoteca é um espaço em construção e atenderá todas as disciplinas que requerem a
articulação entre a teoria e a prática, podendo ser utilizada, mais especificamente, em
disiciplinas como PIEPE - Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão.
DCAB - Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas
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Agronomia (Física do Solo e Fitopatologia)
Análises Agronômicas
Fisiologia Vegetal
Informática DCS/DCAB
Microbiologia e Genética
Motores e Máquinas agrícolas
Propagação Vegetativa
Prospecção e Gestão da Biodiversidade
Taxonomia e Genética de Insetos
Topografia
Zoologia
DCMN - Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais
Física
Matemática Computacional
Química
DCS - Departamento de Ciências da Saúde
Anatomia Humana
Informática
Microscopia
Procedimentos Farmacológicos
DECOM - Departamento de Engenharias e Computação
Circuitos Elétricos / Eletrônicos
Informática
DECH – Departamento de Educação e Ciências Humanas
2 Laboratórios de Ensino de Ciências
Laboratório de Ensino de Matemática
Laboratório de Inclusão
Oficina Pedagógica
Laboratório de produção de mídia
Centro de Memória
Laboratório de informática
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OBSERVAÇÕES
A presente proposta de implementação de um Curso de Graduação – Licenciatura Plena em
Educação do Campo – atende à demanda formulada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC), por
intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI), que incitou as Instituições Públicas de Educação Superior a apresentarem projetos de
Cursos Presenciais de Licenciatura em Educação do Campo do Programa de Apoio à Formação
Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), em cumprimento à Resolução
CNE/CEB Nº 1, de 03/04/2002 e ao Decreto Nº 7.352 de 04/11/2010, e em consonância com o
Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO).
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo é resultado do processo de construção
promovido historicamente pelo movimento de Educação do Campo e de articulação com os
sujeitos do campo, que desde o I ENERA - Encontro Nacional dos(as) Educadores(as) da
Reforma Agrária, realizado em 1997 em Luziânia/Goiás, passando pelas Conferências Nacionais
e legitimado pelos pareceres, resoluções e decretos, colocam a Educação do Campo na área do
Direito.
Atividades de Extensão
Atividades de extensão também estão contempladas na organização curricular proposta do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo do CEUNES/UFES, por meio das disciplinas:
Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão (PIEPE) I, II, III, IV e V, e das Atividades
Complementares, destacadas como: participação em projetos de extensão; apresentação de
trabalho em seminários, semanas, simpósios, congressos, colóquios e encontros regionais,
nacionais e internacionais de extensão; participação da comissão organizadora de seminários,
semanas, simpósios, congressos, colóquios e encontros nacionais, regionais ou internacionais
de extensão; participação em ações de extensão (educativas, artísticas e culturais) de
intervenção social, inclusive voluntariado, de curta duração, pertinentes à área de formação;
participação em cursos de curta duração, minicursos ou oficinas de atualização pertinentes à
área de formação; participação como conselheiro em Câmaras e Conselhos da UFES;
participação como representante de Órgãos de Representação Estudantil em Câmaras e
Conselhos da UFES; visitas a museus, centros de documentações, bibliotecas, centros culturais,
instituições educacionais, feiras e exposições; publicação de artigo de opinião em periódico de
divulgação não científica (meio impresso ou eletrônico). A soma das cargas horárias de tais
disciplinas e das atividades complementares (detalhadas no ANEXO V), estabelecem, portanto,
o mínimo de 10% de sua carga horária total relacionada à extensão, em conformidade com a
Lei 13.005/2014 do Plano Nacional da Educação.
O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo - CEUNES/UFES contou
com a elaboração e colaboração dos docentes:
Prof. Dr. Adelar João Pizetta
Profa. Dra. Ana Fernanda Inocente Oliveira
Profa. Dra. Andrea Brandão Locatelli
Profa. Dra. Dalana Campos Muscardi
Prof. Dr. Damián Sánchez Sánchez
Prof. Ms. Daniel Junqueira de Carvalho
Prof. Dr. Daniel Mancio
Profa. Dra. Débora Schimitt Kavalek
Prof. Dr. Gustavo Viali Loyola
Profa. Dra. Sandra Mara Santana Rocha
Prof. Dr. Sandro Nandolpho Oliveira
Profa. Dra. Simone Raquel Batista Ferreira
Prof. Dr. Ueber José de Oliveira
Prof.
Dra.
Vivian

Cornelio

Megna
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