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RESOLUÇÃO Nº 327, DE 13 DE AGOSTO DE 2014.

A  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  DE  ENSINO  DE  GRADUAÇÃO  da 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando o contido no Processo nº 23104.007949/2013-09, resolve, ad referendum:

Art. 1º  Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação 
do Campo do Centro de Ciências Humanas e Sociais, nos termos do Anexo desta Resolução.

Art.  2º   O  referido  Curso,  em  respeito  às  normas  superiores  pertinentes  à 
integralização curricular obedecerá aos seguintes indicativos:

I - tempo útil:
a) tempo útil CNE: 3.200 horas; e
b) tempo útil UFMS: 3.230 horas.

II - número de anos/semestres:
a) mínimo CNE: não definido;
b) mínimo UFMS: 8 semestres;
c) máximo CNE: não definido; e
d) máximo UFMS: 10 semestres.

III - turno de funcionamento: integral.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir do segundo semestre letivo de 2014, para todos os acadêmicos matriculados no Curso.

YVELISE MARIA POSSIEDE
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Anexo da Resolução nº 327/2014 – Coeg

1 INTRODUÇÃO

1.1.  HISTÓRICO DA UFMS 
A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) teve sua origem em 1962, com a criação da 
Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande, na cidade de Campo Grande, que seria o embrião do  
ensino superior público no sul, do então Estado de Mato Grosso.

Em 26.07.1966, pela Lei Estadual nº 2.620, esses cursos foram absorvidos com a criação do Instituto de 
Ciências Biológicas de Campo Grande (ICBCG), que reformulou a estrutura anterior, instituiu departamentos e  
criou o primeiro curso de Medicina.

Em 1970, foram criados e incorporados à UEMT, os Centros Pedagógicos de Aquidauana e Dourados. 
Com a divisão do Estado de Mato Grosso, a UEMT foi federalizada pela Lei Federal n. 6.674, de 05.07.1979 
passando a denominar-se Fundação  Universidade Federal  de Mato Grosso do Sul (UFMS).  O então Centro 
Pedagógico de Rondonópolis, sediado em Rondonópolis/MT, passou a integrar a Universidade Federal de Mato 
Grosso  (UFMT).  O  Campus  de  Dourados  (CPDO)  foi  transformado  na  Universidade  Federal  da  Grande 
Dourados  (UFGD),  com  a  sua  instalação  realizada  em  01.01.2006,  de  acordo  com  a  Lei  n.  11.153,  de 
29.07.2005.

Além da sede na Cidade Universitária de Campo Grande,  em que funcionam as unidades setoriais: 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHS), Faculdade 
de Medicina (FAMED), Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ), Faculdade de Odontologia 
(FAODO), Faculdade de Computação (FACOM), Faculdade de Direito (FADIR), Faculdade de Engenharias, 
Arquitetura  e  Urbanismo  e  Geografia  (FAENG),  Instituto  de  Física  (INFI),  Instituto  de  Química  (INQI)  e  
Instituto  de  Matemática  (INMA);  a  UFMS mantém unidades  setoriais  nas  cidades  de  Aquidauana,  Bonito, 
Chapadão  do  Sul,  Corumbá,  Coxim,  Naviraí,  Nova  Andradina,  Paranaíba,  Ponta  Porã  e  Três  Lagoas, 
descentralizando o ensino para atender aos principais polos de desenvolvimento do Estado.

A UFMS possui cursos de graduação e de pós-graduação, presenciais e a distância. Os cursos de pós-
graduação englobam as especializações (lato sensu) e os programas de mestrado e doutorado (stricto sensu).

Visando  atingir  os  objetivos  essenciais  de  aprimoramento  do  ensino  e  estímulo  às  atividades  de 
pesquisa e de extensão, a UFMS vem participando ativamente da preservação dos recursos naturais do meio 
ambiente de Mato Grosso do Sul, especialmente da fauna e flora do Pantanal, região onde está inserida.

1.2. HISTÓRICO DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS
      O Centro de  Ciências  Humanas  e Sociais  (CCHS) foi  criado  em 1980,  em Campo Grande,  à  época  
constituído por dois departamentos: Educação e Educação Física. No CCHS funciona o Conselho de Centro, 
órgão consultivo e deliberativo, em matérias administrativas, didático-científicas, acadêmicas e curriculares.

No CCHS são ofertados os cursos de graduação a seguir: 
- Administração - Bacharelado (integral);
- Administração - Bacharelado (noturno);
- Artes Visuais - Bacharelado – Habilitação em Artes Plásticas (Integral);
- Artes Visuais - Licenciatura – Habilitação em Artes Plásticas (Integral); 
- Ciências Contábeis – Bacharelado (Noturno);
- Ciências Econômicas – Bacharelado (Integral);
- Ciências Sociais – Bacharelado (Integral);
- Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo (Integral);
- Direito (diurno);
- Direito (noturno);
- Educação Física – Licenciatura (Integral);
- Filosofia- Licenciatura (noturno);
- História – Licenciatura (noturno);
- Letras – Licenciatura – Habilitação em Português/Espanhol (matutino e vespertino);- Letras – Licenciatura – 
Habilitação em Português/Inglês (matutino e vespertino);- Música – Educação Musical (Licenciatura);
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- Música – Licenciatura – Habilitação em Educação Musical (noturno);
- Pedagogia – Licenciatura- (Integral);
- Psicologia – Bacharelado (Integral);
- Tecnologia em Processos Gerenciais (noturno); 
- Turismo- (Matutino).

O desenvolvimento das atividades de cada curso de graduação é exercido, em nível deliberativo, pelo 
Colegiado de Curso de Graduação e, em nível executivo, pelo Coordenador de Curso de Graduação, que preside 
o Colegiado.

O CCHS oferece os seguintes programas de pós-graduação (stricto sensu): Doutorado em Educação;  
Mestrado  em  Agronegócios;  Mestrado  em  Educação;  Mestrado  em  Estudos  de  Linguagens,  Mestrado  em 
Comunicação e Mestrado em Psicologia. Cada curso de pós-graduação stricto sensu possui um Colegiado e uma 
Coordenação de Curso, responsáveis pelo desenvolvimento das atividades de ensino de pós-graduação.

Na Cidade Universitária, Campus de Campo Grande, está localizado o CCHS e a Unidade IV, onde 
encontram-se  as  seguintes  dependências  administrativas  e  de  ensino/pesquisa/extensão:  Direção  de  Centro;  
Secretaria  Acadêmica;  Secretaria  Administrativa;  Laboratório  de  Informática;  Laboratórios  do  Curso  de 
Jornalismo (Rádio/  TV,  Sala  de  Redação,  TV Universitária);  Laboratório  de  Línguas;  Oficina  Pedagógica;  
Anfiteatro; e salas de aula para os cursos de graduação e pós-graduação. 

1.3. HISTÓRICO DO CURSO
O curso de Licenciatura em Educação do Campo, proposto pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul  
(UFMS), foi criado em 2013, em resposta à chamada do Ministério de Educação, por meio de ação integrada 
entre:  Secretaria  de  Educação  Superior;  Secretaria  de  Educação  Continuada,  Alfabetização,  Diversidade  e 
Inclusão; Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia, mediante Edital N. 2 SESU/SETEC/SECADI/MEC, 
de 31 de agosto de 2012.
O referido Edital, por meio de chamada pública para inscrição e seleção de Instituições  Federais de Ensino 
Superior – IFES,  estabeleceu os critérios para criação de cursos de Licenciatura em Educação do Campo, a 
serem  desenvolvidos  em  4  anos,  na  modalidade  presencial,  em  Regime  de  Alternância  entre  Tempo-
Universidade e Tempo-Comunidade, atendendo o que estabelece o Programa de Apoio à Formação Superior em 
Licenciatura  em  Educação  do  Campo  -  PROCAMPO,  em  cumprimento  à  Resolução  CNE/CEB  n°  1,  de 
3/4/2002, ao Decreto nº 7.352, de 04/11/2010 e em consonância com o Programa Nacional de Educação do  
Campo – PRONACAMPO.

1.4.  NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO
A proposta de formação específica para atuação nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio de 
escolas do campo se justifica pela realidade rural de MS, pela ampliação de debates sobre a Educação Básica do 
Campo e,  também,  pelas  resistências  encontradas  para  a  sua  implantação/implementação,  provocadas  pelas 
marcas da concentração da propriedade da terra e de violentos conflitos nos campos sul-mato-grossenses. Há 
premência  de  professores  que  compreendam  esse  contexto  a  ser  transformado,  que  ultrapassa  as  questões  
pedagógicas e que exige a adesão das escolas do campo como parceiras nas lutas enfrentadas pelos trabalhadores  
da terra. Essa formação pode ser consolidada com esse curso, assumido pela UFMS, como responsabilidade 
política e social.
Em MS as escolas localizadas na zona rural e que são mantidas pelas políticas públicas estaduais e municipais, 
ainda estão em processo  de adequação  à legislação  educacional  vigente  e,  considerando que a demanda de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, ainda não está atendida pelos municípios, há pouca oferta de Ensino  
Médio  que  enfrenta  vários  problemas  decorrentes  da  não  formação  ou  da  formação  inadequada  dos/as 
professores/as. Como no restante do Brasil, há professores sem formação específica para a docência e/ou com 
formação em cursos de magistério de nível médio. Há também professores com curso superior, mas que nem 
sempre atuam somente em suas áreas específicas.
De acordo com o Censo Escolar de 2012/INEP/MEC – publicado no DO de 06/9/2012, MS possui o seguinte 
quadro de matrículas na zona rural (VER ANEXO 1).
O Comitê Estadual de Educação do Campo, corroborando com a necessidade do Curso de Licenciatura em 
Educação  do Campo,  tem tido como pauta freqüente  a  formação de professores,  pois os últimos cursos de 

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados-COC/RTR
Cidade Universitária, s/nº   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041

79070-900  Campo Grande-MS  / http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br



21/08/2014

BS N° 5855
Pg. 31

4

Anexo da Resolução nº 327/2014, Coeg.

formação inicial que ocorreram no Estado datam de 2005, 2006. A Secretaria Municipal de Educação de Campo 
Grande  tem  um  Núcleo  de  Educação  do  Campo,  parte  da  Divisão  de  Educação  e  Diversidade,  que  tem 
promovido ações voltadas para a formação continuada dos educadores do campo: encontros pedagógicos a partir  
de 2006; I Encontro dos Educadores do Campo em 2008; formações específicas, por áreas de conhecimento, a 
partir de 2009; reestruturação do Grupo de Estudos da Educação do Campo (GEECAM) em 2010. A UFMS 
desenvolveu, em parceria com a SECADI, no período de 2009-2011, o Curso de Especialização em Educação do 
Campo, na modalidade a distância, com 450 inscritos, 250 selecionados e matriculados, 145 concluintes. Uma 
nova turma iniciou em dezembro de 2012 com 600 inscritos e 350 alunos selecionados e matriculados, havendo 
demanda para, no mínimo, mais uma oferta.
Esse breve relato indica as lacunas na formação de professores que estejam habilitados para atuar nas escolas 
do/no campo de MS e a importância social e política da criação de um núcleo que integre ensino, pesquisa e  
extensão  com as  temáticas  da  educação  do  campo na  UFMS.  Essa  proposta  objetiva  a  ação  articulada  da 
universidade  com  os  movimentos  sociais  e  demais  organizações  do  campo,  as  Secretarias  Municipais  de 
Educação, a Secretaria de Estado de Educação, o Comitê Estadual de Educação do Campo e demais órgãos 
federais (MDA, INCRA e outros). Essa formação se faz necessária considerando o número de assentamentos e a 
necessidade de ampliar e qualificar a Educação Básica do Campo em MS. 

2 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO

2.1.  COORDENAÇÃO DO CURSO 
De acordo com o Estatuto da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aprovado pela Resolução  
nº 35 do Conselho Universitário em 13.05.2011, a Coordenação do Curso é exercida, em nível deliberativo, pelo 
Colegiado de Curso, e, em nível executivo, pelo Coordenador de Curso, ambos têm suas competências regidas  
respectivamente pelos artigos nº14 e nº 19, do regimento geral aprovado pela resolução Coun nº 78 22.09.2011.
A administração acadêmica do Curso conta ainda com o Núcleo Docente Estruturante, formado por 05 docentes 
da área, cujas atribuições são: contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do Curso; zelar 
pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo; indicar  
formas  de  incentivo  ao  desenvolvimento  de  linhas  de  pesquisa  e  extensão,  oriundas  de  necessidades  da 
graduação,  de  exigências  do  mercado  de  trabalho  e  afinadas  com as  políticas  públicas  relativas  à  área  de  
conhecimento do Curso; e zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso.

2.3. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
A organização acadêmico-administrativa do Curso pode ser vista por dois aspectos, a saber: 1) a organização do 
controle acadêmico; e b) a composição do pessoal  técnico-administrativo. Quanto à organização acadêmico-
administrativa do ensino de graduação, no âmbito da UFMS, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG) é 
responsável pela orientação, coordenação e avaliação das atividades didático-pedagógicas, de controle escolar,  
de concurso para professor efetivo, de controle da contratação de docentes substitutos, de processo seletivo de  
discentes e de aquisição de acervo bibliográfico, servindo de suporte às unidades setoriais.
Quanto à organização acadêmico-administrativa do ensino de graduação, no âmbito da UFMS, a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação (PREG) é responsável pela orientação, coordenação e avaliação das atividades didático-
pedagógicas,  de controle escolar,  de concurso para professor efetivo, de controle da contratação de docentes 
substitutos, de processo seletivo de discentes e de aquisição de acervo bibliográfico,  servindo de suporte às 
unidades setoriais.
As  Unidades  Subordinadas  a  PREG  são  as  seguintes:  Gabinete  do  Pró-Reitor;  Secretaria  da  Pró-Reitoria; 
Divisão  de  Planejamento  e  Gestão  de  Informações  Acadêmicas;  Divisão  de  Legislação  e 
Normas;Coordenadorias  de  Administração  Acadêmica;  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  e  Avaliação  de 
Ensino; Coordenadoria de Biblioteca Central; Coordenadoria de Educação Aberta e Distância e Coordenadoria 
de Apoio à Formação de Professores. 
A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação é a unidade responsável pela administração, orientação, coordenação,  
supervisão e avaliação das atividades de ensino de graduação. 
A Divisão de Planejamento e Gestão de Informações Acadêmicas: é a unidade responsável pela execução do 
planejamento, controle e avaliação das políticas de graduação e gestão de informações acadêmicas;
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A Divisão de Legislação e Normas: é a unidade responsável pela orientação e análise de questões referentes à  
Legislação e Normas do Ensino de Graduação;
A  Coordenadoria  de  Biblioteca  Central  (CBC/PREG)  é  a  unidade  responsável  pela  coordenação  e 
acompanhamento das atividades relativas ao material informacional. É composta pelas seguintes Unidades:
-  Divisão  de  Acesso  a  Informação  (DIAI/CBC/PREG):  é  a  unidade  responsável  pela  disseminação  da 
informação, treinamentos e orientação aos usuários na busca da informação;
- Divisão de Circulação (DICI/CBC/PREG): é a unidade responsável pela circulação do material informacional 
destinado à consulta, empréstimo individual e entre bibliotecas;
- Divisão de Processamento Técnico (DIPT/CBC/PREG): é a unidade responsável pelo processamento técnico e  
intercâmbio de material informacional;
-  Seção  de  Aquisição  de  Material  Bibliográfico  (SEAQ/DICI/CBC/PREG)  :  é  a  unidade  responsável  pela 
aquisição do material bibliográfico informacional do Sistema de Bibliotecas da UFMS.
A Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância (CED/PREG) é a unidade responsável pelas políticas de 
oferta  de  cursos  e  atividades  mediadas  por  TICs  (tecnologia  de  Informação  e  Comunicação)  de  cursos  de 
graduação, pós-graduação e extensão na modalidade à distância, é composta pela Divisão de Apoio Tecnológico 
(DIAT/CED/PREG).
A Coordenadoria de Apoio a Formação de Professores (CFP/PREG) é a unidade responsável pelas políticas e  
estratégias para a formação e capacitação de professores.
A  Coordenadoria  de  Desenvolvimento  e  Avaliação  de  Ensino  (CDA/PREG)  é  a  unidade  responsável  pela 
coordenação, acompanhamento e avaliação das atividades de ensino. É composta pelas seguintes Unidades:
- Divisão de Currículos e Programas (DICP/CDA/PREG): é a unidade responsável pela orientação referente aos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação;
- Divisão de Estágio (DIES/CDA/PREG): é a unidade responsável pelo acompanhamento das atividades relativas 
a estágio;
- Divisão de Apoio a Projetos e Programas Especiais (DIAP/CDA/PREG): é a unidade responsável por projetos  
e programas especiais de graduação;
- Divisão de Apoio à Regulação e Avaliação (DIRA/CDA/PREG): é a unidade responsável pelas atividades 
administrativas referentes à regulação e avaliação dos cursos de graduação.
A  Coordenadoria  de  Administração  Acadêmica  (CAA/PREG)  é  a  unidade  responsável  pela  coordenação, 
orientação, e supervisão das atividades de controle acadêmico, acompanhamento docente e processos seletivos 
acadêmicos. E composta pelas seguintes Unidades:
-  Divisão  de  Acompanhamento  Docente  (DIDO/CAA/PREG):  é  a  unidade  responsável  pela  orientação  e 
acompanhamento das atividades docentes;
- Divisão de Processos Seletivos Acadêmicos (DIPS/CAA/PREG): é a unidade responsável pela execução de 
processos seletivos relativos à Graduação.
- Divisão de Controle Escolar (DICE/CAA/PREG): é a unidade responsável pela orientação e acompanhamento 
das atividades de controle acadêmico

O controle  acadêmico  encontra-se  atualmente  informatizado e  disponibilizado  aos  professores  e  às 
Coordenações de Curso de cada curso de graduação. O acesso ao Sistema de Controle Acadêmico do Professor 
(SISCAD) funciona como um diário eletrônico com senha própria e acesso através de qualquer computador 
ligado à internet.  Nele,  os  professores  lançam o plano de ensino de cada disciplina,  o calendário  de aulas,  
ausências  e presenças,  o critério  e fórmula  de cálculo  das  diferentes  avaliações  e  o  lançamento de notas  e  
conteúdos.

O sistema (SISCAD) permite a impressão de listas de chamada ou de assinatura na forma do diário  
convencional, o quadro de notas parcial ou final do período letivo e a ata final, que é enviada eletronicamente 
para a DICE/CAA/PREG com a devida emissão do comprovante. A mesma ata é impressa e, depois de assinada, 
é arquivada fisicamente para eventual posterior comprovação.

A Coordenação de Curso tem acesso a qualquer tempo aos dados das disciplinas, permitindo um amplo 
acompanhamento do desenvolvimento e rendimento dos acadêmicos do curso, por meio dos seguintes relatórios:
- Acadêmicos por situação atual;
- Acadêmicos que estiveram matriculados no período informado;

- Histórico Escolar do acadêmico em todo o curso ou no período letivo atual;

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados-COC/RTR
Cidade Universitária, s/nº   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041

79070-900  Campo Grande-MS  / http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br



21/08/2014

BS N° 5855
Pg. 33

6

Anexo da Resolução nº 327/2014, Coeg.

- Relação dos acadêmicos por disciplina;
- Relação dos endereços residenciais; título eleitoral e demais dados cadastrais dos acadêmicos;
- Relação dos acadêmicos com respectivo desempenho no curso comparando seu desempenho individual com a 
média geral do curso.

Foi  disponibilizado  ainda neste  Sistema,  um programa específico  para  verificação  da  carga  horária 
cumprida  pelos  acadêmicos  dos  cursos  avaliados  pelo  ENADE,  com  a  finalidade  de  listar  os  acadêmicos  
habilitados,  das  séries  iniciais  e  da  última,  conforme  a  Portaria  MEC de cada  ano  que  regulamenta  a  sua 
aplicação.

No  âmbito  das  Unidades  Setoriais  os  cursos  de  graduação  da  UFMS  contam  com  o  apoio  das 
Secretarias  Acadêmicas,  que  realizam  o  controle  acadêmico,  emissão  de  históricos  escolares,  documentos 
acadêmicos e outros assuntos pertinentes.
2.4. ATENÇÃO AOS/ÀS DISCENTES 
Estudos e índices de avaliação da Educação Básica divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), principalmente os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) têm indicado que os alunos têm chegado à universidade trazendo, de maneira geral, um percurso escolar 
que não privilegia a leitura, a escrita, a análise crítica e a argumentação. Nesse contexto, será necessário que o  
curso proporcione tempos e espaços para que sejam recuperadas, mesmo que em parte, as lacunas existentes na  
formação escolar dos alunos, considerando que no percurso pela Educação Básica, de maneira geral, não foram 
construídos sólidos projetos de aprendizagem em relação à leitura e ao estudo como caminhos para ampliar os 
conhecimentos coletiva e individualmente.
A reprovação e a evasão têm sido freqüentes nos cursos de licenciatura e são problemas a serem enfrentados.  
Caberá  às  equipes  gestora  e  pedagógica  buscar  estratégias  de  ação  para  diminuir  os  índices  indicados 
nacionalmente,  de  maneira  compartilhada  com  os  alunos,  as  comunidades  e  as  entidades  parceiras.  A 
constituição  de  grupos  solidários  de  estudo  na  universidade,  nos  locais  de  moradia  e/ou  de  atuação,  o 
acompanhamento direito de professores que serão responsáveis pelos grupos de alunos e o apoio das famílias e 
das  comunidades  poderão  ser  estratégias  a  serem  aplicadas.  Nesse  propósito,  além  das  disciplinas  que 
configuram a matriz curricular, é necessária a efetivação de:
-análise  pedagógica  dos  resultados  obtidos  no  vestibular  e  diagnóstico  inicial  da  turma  em  relação  aos 
conhecimentos básicos para frequentar um curso de licenciatura, evidenciando defasagens e potencialidades;
-  ofertas  de  oficinas,  projetos  e  outros  recursos  que  possibilitem  a  retomada  de  conteúdos  que  estão  em 
defasagem, principalmente a leitura e a escrita;
- formação de grupos de estudos que compartilhem experiências e conhecimentos, no exercício da autonomia 
para o estudo e a corresponsabilidade grupal, na dinâmica de quem sabe ensina e quem quer aprende;
- acompanhamento docente, individual e específico, para os/as alunos/as que apresentarem maiores dificuldades 
de participar do processo de ensino e de aprendizagem;
 - subsídio para hospedagem e alimentação no Tempo-Universidade, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) ao ano, por aluno, mediante projeto aprovado pelo MEC (SESu e SECADI);
-  PIBID diversidade  com apoio da CAPES (três  mil  bolsas  a  alunos/as  de cursos de licenciatura  nas áreas  
Intercultural Indígena e Educação do Campo e a professores envolvidos na sua orientação e supervisão, bem 
como recursos de custeio para apoiar suas atividades);
- projetos de incentivo para a iniciação científica, relacionados aos temas que mais se identificam, mediante a  
inserção, desde o início do curso, em grupos de pesquisa coordenados por professores/as com a finalidade de 
potencializar  a  capacidade  de  estudar  textos  científicos,  debater,  argumentar  e  redigir  textos  acadêmicos  e 
científicos;
- ações que facilitem a participação discente em eventos científicos com apresentação de trabalhos;
- criação de periódico digital para publicação das pesquisas e atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos;
- atendimento diferenciado e específico aos alunos que apresentarem alguma necessidade especial, de acordo 
com cada situação.
Além das propostas apresentadas e considerando que a implantação do Curso na UFMS possibilita a composição 
de um corpo docente específico, há a possibilidade concreta de se fazer um acompanhamento dos egressos do  
Curso em suas atividades profissionais. Também será possível a articulação das atividades político-pedagógicas 
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do Curso  com as  ações  desenvolvidas  pelos  egressos  em suas atividades  profissionais  e  a  participação  dos 
mesmos nos eventos promovidos pelo Curso. 
A coordenação  e  o  corpo  docente  também estarão  em contato  com as  secretarias  de  educação  (estadual  e 
municipais) para a realização de concursos específicos para a admissão de professores para atuar em escolas do 
campo que tenham formação específica.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

3.1. CURSO: Curso de Licenciatura em Educação do Campo.

3.2. MODALIDADE DO CURSO: Licenciatura.

3.3. HABILITAÇÃO: Ciências Humanas e Sociais ou Linguagens e Códigos ou Matemática.

3.4 TÍTULO ACADÊMICO CONFERIDO:
Licenciado em Educação do Campo - Ciências Humanas e Sociais. 
 Licenciado em Educação do Campo - Linguagens e Códigos.
 Licenciado em Educação do Campo - Matemática.

3.5. MODALIDADE DE ENSINO: Presencial, em Regime de Alternância entre Tempo-Universidade e Tempo-
Comunidade.

3.6. REGIME DE MATRÍCULA: Semestral, por disciplina.
3.7. TEMPO DE DURAÇÃO: 
a) mínimo CNE: 4 anos
b) máximo CNE: indefinido
c) mínimo UFMS: 8 semestres
d) máximo UFMS: 14 semestres

3.8. CARGA HORÁRIA MÍNIMA:
a) CNE: 3.200h
b) UFMS: 3.230 h.

3.9. NÚMERO DE VAGAS
150 vagas

3.10. NÚMERO DE TURMAS
Quatro turmas, assim distribuídas no Tempo-Universidade:
Ciências Humanas e Sociais – 1 turma de 40 alunos.
Linguagens e Códigos – 2 turmas de 35 alunos cada uma.
Matemática – 1 turma de 40 alunos.
Subdivisão das quatro turmas no Tempo-Comunidade, de acordo com os locais de moradia e de trabalho dos 
alunos, as escolas parceiras e a natureza de cada disciplina (Vide idem 5)

3.11. TURNO DE FUNCIONAMENTO: Integral.

3.12.  LOCAL DE FUNCIONAMENTO:
Centro de Ciências Humanas e Sociais e demais espaços da UFMS, Câmpus de Campo Grande (Tempo-
Universidade).
Escolas do campo e outros espaços do campo de MS (Tempo-Comunidade).
3.13. FORMA DE INGRESSO:
Processo seletivo específico regulamentado pelo Edital nº 255 de 05 de novembro de 2013.
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4. CONCEPÇÃO DO CURSO

4.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
A definição da proposta é pedagógica, mas também filosófica, política, ideológica, engajada. O Marco 

Referencial  contextualiza e problematiza a educação escolar rural,  concebida política e historicamente pelos 
fazendeiros, como processo educativo limitador. Em contraponto, a práxis da Educação do Campo é evidenciada 
como potencialização de ações afirmativas e dialógicas e, nessa concepção, o curso pretende provocar os alunos  
a repensarem, filosoficamente, o ser humano e a vida no campo como espaços e tempos de ser, de estar, de  
conviver, de produzir bens materiais e imateriais, na possibilidade de que os alunos compreendam as ligações 
das partes com o todo e do todo com as partes, na busca da sustentabilidade local mediada pela organização 
comunitária, o coletivo, a mística, a agricultura familiar.  

A matriz curricular do curso fundamenta-se na concepção de que somente a formação universitária não  
pode mudar as estruturas, tendo em vista que também é produto da sociedade, mas pode, com a intencionalidade 
do trabalho realizado, contribuir com as transformações, pois como indica Gramsci (1917), ser indiferente, em 
uma sociedade com tantas injustiças e violências, é ser covarde. Viver exige fazer escolhas e tomar posição. Na  
busca  por  assumir  o  seu  papel  político,  social  e  educacional  transformador,  a  UFMS e  a  sua  comunidade  
educativa, ao construir este PPC, tem a oportunidade de: a) repensar a sua atuação político-pedagógica a partir da 
análise  crítica  da  sociedade  (global,  regional,  local);  b)  compreender  os  limites  e  as  possibilidades  da 
universidade como aliada das lutas encaminhadas pelas organizações e os movimentos sociais do campo. Nesse 
processo, é necessário responder coletivamente: A UFMS está cumprindo seu papel político, social, educacional, 
humanizante em relação aos contextos do campo em MS? Quem são seus profissionais, o que sabem, o que 
pensam, o que querem, como atuam em relação às populações de trabalhadores do campo em MS? Quais as 
interfaces e os significados que devem permear os saberes necessários para ser professor em escolas do campo?

Ao responder a essas e a outras perguntas  que irão surgir  no decorrer  do processo de implantação e 
implementação dessa licenciatura, é essencial que a comunidade educativa da UFMS e, principalmente o corpo 
docente  do  curso,  para  que  se  estabeleça  o  diálogo  com  os  paradigmas  da  educação  do  campo,  tenha  o 
compromisso social, político e educativo de fortalecer a educação contra-hegemônica que se faz a partir das 
necessidades e dos interesses dos trabalhadores do campo, com eles, como preconizam: a) os estudos de Paulo 
Freire (1987, 1992, 2000), Miguel G. Arroyo (1992, 2004), Roseli Salete Caldart (2002, 2005, 2009), Monica 
Castagna Molina (2004), Bernardo Mançano Fernandes (2011); b) os Cadernos “Por uma educação básica do 
campo” (1999, 2000, 2002, 2004); c) os documentos do MEC: Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas 
Escolas do Campo (2002), o PROCAMPO (2009) e o PRONACAMPO (2013); entre outros.

Nesse  percurso  de  reivindicações  e  conquistas,  é  importante  rememorar  que  a  educação  está 
comprometida  com a  utopia  da  humanização  (CAMBI,  1999),  esse  belo  e  desafiador  processo  de  fazer-se  
humano a cada dia. A função da educação escolar do campo é trabalhar com identidades, é trabalhar para que  
cada aluno/a possa perceber-se como um ser sensível, capaz, cidadão, parte de um coletivo, sempre em processo 
de crescimento. É contrapor-se à redução da vida ao sentido da propriedade particular, do meu, do teu, do dele,  
dos espaços  demarcados,  do tempo cronometrado,  das  datas  comemorativas  previstas  no  calendário  civil  e 
cristão. É fortalecer as possibilidades do coletivo, do diálogo, das trocas, da mística, dos espaços e dos tempos  
cíclicos do plantio e da colheita. Para tanto, a educação escolar, os profissionais que nela atuam e os egressos do 
curso precisam: a) tornar a escola realmente pública, de todos e para todos; b) exercitar o pensamento livre; c) 
ressignificar o ato político-pedagógico que é, essencialmente, o caminho de empoderamento dos conhecimentos 
clássicos e gerais para compreender e transformar o contexto local e, consequentemente, a sociedade global.

Nessa concepção, uma das finalidades do curso é contribuir para a construção de uma visão crítica sobre 
as funções da educação escolar nos contextos do campo em MS. Nesse processo, é importante saber que, apesar 
de sua origem burguesa, dualista e autoritária, as escolas públicas são espaços de encontro entre diferentes.  Em 
uma sociedade constituída em classes sociais, apesar de todas as exclusões e de todos os problemas, as escolas  
ainda são instituições relativamente abertas para o acesso da maioria, embora permaneça, para os professores, o 
desafio de pensar novas maneiras de desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem para que sejam 
eficazes. 
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Na  instituição  educacional,  segundo  Gramsci,  por  meio  das  interações  pessoais,  coexistem, 
dialeticamente,  espaços  de  conservação  e  de  transformação.  Portanto,  a  educação  formal  não  é  somente 
reprodutora e também não é capaz de, sozinha, ser redentora. Ser mais conservadora ou mais transformadora  
depende  da  intencionalidade  do  ato  educativo,  que  precisa  ser  pensado  e  planejado como  ato  político-
pedagógico.  Karl Marx (1989, p. 202) nos desafia para a compreensão da capacidade humana de vislumbrar o 
que ainda não existe, mas que poderá existir a partir de nossas utopias e de nossas ações coletivas: 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir  
sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção 
antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes 
idealmente  na imaginação  do trabalhador.  Ele  não transforma apenas o material  sobre o qual opera; ele  
imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu  
modo de operar e ao qual tem de se subordinar sua vontade.

É essa possibilidade de pensar, de projetar o que ainda não existe, que assegura significado para a nossa  
atuação  político-pedagógica  cotidiana.  Pensar  a  formação  de  professores  exige  conhecimentos  gerais  e 
específicos, leituras dos clássicos da educação, leitura de estudos contemporâneos,  conhecer os princípios da 
Educação  do Campo.  É preciso  ultrapassar  o  possível,  ousar  no pensamento,  para  avançar  na prática,  pois 
colocar em prática todo o proposto é ter sonhado pouco, aquém de nossas possibilidades. Para que o curso tenha 
uma ação conjunta e efetiva, na busca de objetivos comuns, é necessário que todos os envolvidos participem de 
momentos de análise, reflexão, debate e definição do que é prioritário para o bem comum. Ao pensar o curso é 
preciso percorrer alguns passos essenciais: a) Superar a visão romantizada do campo e pensá-lo como local de 
vida, de conflitos, de injustiças, de lutas, de conquistas, de limites, de possibilidades. b) Construir concepções 
concretas, históricas, políticas, econômicas, sociais, culturais, educacionais do campo que existe no cotidiano e 
que está em permanente movimento. c)  Desenvolver  a consciência de que, sendo uma realidade singular,  o 
campo em MS é parte de um coletivo. d) Trazer para o cotidiano do curso temas que precisam ser debatidos: luta 
pela terra;  violência em MS contra os  povos indígenas  e os povos do campo;  agricultura  familiar;  mídia e 
ideologia e tantos outros temas que precisam ser melhor compreendidos. e)  Repensar as tecnologias para que 
essas não ocupem e destruam os tempos e os espaços cíclicos do plantio, da vida ao ar livre, das conversas e  
serões, do contar e do ouvir histórias. f) Ressignificar a cultura local para relativizar as inovações tecnológicas, 
colocando-as como instrumentos mediadores do conhecimento e do fortalecimento para as lutas. g) Evidenciar o 
que há de comum entre os diferentes campos de MS e do Brasil, sem negar as diferenças e as singularidades de  
cada local. 

A proposta teórico-metodológica busca superar a dicotomia entre teoria e prática, oportunizando ao aluno 
o  conhecimento  de  instituições  escolares  e  da  atuação  dos  professores.  Também  objetiva  o  exercício  da 
autoavaliação  e  da  avaliação  compartilhada  como  caminhos  de  superação  dos  equívocos  e  de 
corresponsabilidade  na  ação.   Defendemos  a  formação  participativa  e  atuante,  que  possibilite  desenvolver 
capacidades essenciais ao professor, tais como: percepção para apreender os fenômenos; atenção para detalhes  
do cotidiano; memorização do que é significativo; capacidade de análise do todo e das partes; capacidade de 
comunicação do que foi apreendido; capacidade de respeitar e ouvir o outro; rever e reelaborar conceitos; atuar  
coletivamente. O curso objetiva a formação de professores que sejam capazes de desencadear debates, repensar 
o currículo (explícito e oculto) e atender aos marcadores identitários dos povos do campo, considerando que a 
atuação docente, em escolas do campo, implica práticas político-pedagógicas diferenciadas, afinadas com as 
características dessas territorialidades.    
       Apesar dos limites de nossa capacidade de contato e de apreensão dos significados de viver no campo 
(LÖWY,  1994),  a  matriz  epistemológica  tem  sua  nascente  nas  leituras  e  nas  “experiências  vividas”  
(BENJAMIN,  1980),  em  especial  com  as  ações  de  formação  de  professores.  Os  dados  quantitativos 
apresentados pelos censos e as avaliações (INEP) embasam a proposta ao denunciar que a Educação Básica do 
Campo ainda apresenta desigualdades gritantes com relação aos índices da educação nacional que, por sua 
vez, ainda é deficitária (sem negar os avanços). Complementando, os dados qualitativos, coletados durante o 
curso de Especialização em Educação do Campo (SECADI/UFMS, 2009-2011) evidenciam a complexidade 
do cotidiano escolar que se pretende parceiro das lutas empreendidas pelos trabalhadores do campo. Essa é 
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uma proposta intencional, que envolve criticidade, escolhas e que, portanto, necessita de conhecimentos que 
se constroem com estudos, debates, experiências, observações, registros, trocas. 

Os estudos de Capra (1997, 2002) evidenciam as conexões existentes entre os fenômenos e alertam 
para a necessidade de processos educacionais que sensibilizem os seres humanos para serem protagonistas de 
outras possibilidades de produção que se contraponham às formas destruidoras do capitalismo e sua incessante 
busca  de  lucro  e  de  acumulação.  Maturana  e  Varela  (1995)  evidenciam  que  a  vida  é  um  processo  de 
comunicações e que os seres humanos vivem no mundo e são parte dele, compartilhando o processo vital com 
todas as espécies. Esses autores apresentam teorias singulares que desafiam para sairmos do conforto e da 
passividade para nos colocarmos no processo, sempre inacabado, de construção de nossas próprias vidas, das 
sociedades e do mundo.

Implantar  e  implementar  essas  concepções  exige  o diálogo e desafiam a  educação  e os  processos 
formativos de professores como a possibilidade do observar crítico, do debate e do encontro entre diferentes  
áreas do conhecimento. Exigem, paralelamente, o encontro e o diálogo do campo com a cidade, na percepção  
de que há uma unidade e que, sempre que essa for quebrada, haverá consequências nefastas para todos. Para 
que essas propostas se efetivem, é preciso desconstruir o conformismo e a percepção equivocada de que os 
processos de crescimento exigem a quebra das teias da vida (CAPRA, 1997). É preciso evidenciar que a atual 
globalização  e  suas  intervenções  destruidoras  nos  ecossistemas  resultam de  ações  planejadas  por  grupos 
econômicos e que, portanto, podem ser contestadas e rejeitadas por grupos sociais que defendem a vida. Essa  
virada é uma decisão  política  e  exige  participação  consciente,  organizada  e registrada,  fundamentada  em 
conhecimentos éticos e humanizadores, que a formação de professores pode e deve contemplar.

Nesse processo, é essencial que a formação assegurada pelo curso se constitua, intencionalmente, em 
um  projeto  da  classe  trabalhadora  do  campo  e,  também,  das  pessoas  que  habitam  as  cidades,  sem  a 
hierarquização de saberes e sem as desigualdades atualmente existentes. É preciso propor debates e estudos 
que  possibilitem  pensar   e  implantar/implementar  propostas  de  Educação  do  Campo  emancipatórias 
(CALDART,  2009)  em  MS.   Pretende-se  contribuir  para  a  formação  de  profissionais  que  construam, 
coletivamente, a Educação do Campo necessária em cada região de MS e, ao mesmo tempo, articulada com as  
reivindicações estaduais e nacionais. Nessa concepção, deve ser construído um jeito muito especial de estar no 
campo,  pois  o  trabalho  coletivo  e  cooperativo  “[...]  não  se  decreta,  é  construído  por  meio  do  olhar 
humanizado, sensível, pensante, que inclui e dialoga, compreende.” (OSTETTO, 2000, p. 29)

A proposta metodológica respeita a vida e o ser humano, mas, na denúncia do erro, a universidade 
precisa, acima de tudo, ter habilidade para construir espaços de formação como momentos de diálogo, de troca 
e de interlocução, e não de julgamento e acusação, buscando, coletivamente, alternativas para a qualificação  
do trabalho desenvolvido. Assim, ao observar, planejar e atuar no cotidiano das escolas do campo:

[...] não buscamos indicar o erro (supostamente presente no outro... quer dizer, na instituição), 
mas construir a possibilidade real de acerto, na interação, na crítica transparente, na prática 
conjunta.  [...]  É  mesmo  um  exercício  de  resgatar  a  dimensão  humana  do  fazer.  Nada  é  
absolutamente certo ou errado. O que existe, sempre, é a possibilidade da criação, a partir do  
compromisso e do respeito com o outro e do exercício da humildade. (OSTETTO, 2000, p. 27)

A proposta  atende  a  legislação  educacional  vigente  e  os  princípios  do  PROCAMPO (2009)  e  do 
PRONACAMPO (2013). Teoricamente, se fundamenta em autores que contribuem para que se compreenda 
melhor a natureza, os seres humanos, as sociedades, as culturas (Sócrates, Platão, Marx, Gramsci, Hobsbawm, 
Malinowski, Foucault, Sartre, S Beauvoir, Barthes, Mead, Benedict, Bhabha, Adorno, A. Heller, Boaventura S 
Santos,  Geertz,  Sader,  Florestan  Fernandes,  Darcy  Ribeiro,  Milton  Santos,  H.  Arendt,  Antonio Candido, 
Huizinga, Brougère, e muitos/as outros/as). Mas, na busca da militância e das diferentes linguagens, também 
se inspira em poetas,  músicos,  escritores,  artistas,  fotógrafos,  cineastas  (Guevara,  Fernando Pessoa, Boal,  
Galeano, Renato Teixeira, Cora Coralina, Thiago de Mello, L Boff, Casaldáliga, Mario Quintana, Guimarães  
Rosa, Jorge Amado, Plínio Marcos, Suassuna, Henfil, Brecht, Sebastião Salgado, Mario de Andrade, Oswald 
de Andrade, Tarcila do Amaral, Pagu, Paulo Leminski, Geraldo Espíndola, Almir Sater, Clarice Lispector, 
Chico Buarque e muitos/as outros/as). Ao pensar a educação, dialogamos com educadores/as que fizeram a 
crítica  da  escola,  sem  destruir  suas  possibilidades  (Ponce,  Manacorda,  Althusser,  Apple,  Makarenko,  
Sacristan, Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão e muitos/as outros/as). E, para problematizar a Educação 
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Básica  do  Campo,  contamos  com os  coletivos  e  com aqueles/as  que  estão  presentes,  na  gestação  dessa 
educação,  que  se  quer  contra-hegemônica  (CNBB,  CPT,  MST,  Via  Campesina,  Freire,  Arroyo,  Caldart,  
Molina, Fernandes, Stédile e muitos/as outros/as).

A  dinâmica  da  Pedagogia  da  Alternância,  com Tempos-Universidade  (com enfoque  mais  teórico)  e 
Tempos-Comunidade (enfoque mais prático via utilização de instrumentos próprios da Pedagogia da Alternância 
e até  20% na modalidade a distância)  se adequa às características  dos discentes  que vivem e trabalham no 
campo. Essa metodologia foi criada por camponeses da França em 1935 com a intenção de evitar que seus filhos 
gastassem a maior parte do dia no caminho de ida e volta para a escola ou que tivessem de ser enviados para 
morar em centros urbanos e, dessa maneira, se afastando da cultura do campo. 

No Brasil, a iniciativa chegou com uma missão jesuíta, no Espírito Santo, em 1969. Logo se espalhou por 
20 estados, em áreas onde o transporte escolar é difícil e a maioria dos pais trabalha no campo. Os alunos têm as 
disciplinas regulares do currículo do Ensino Fundamental e do Médio, além de outras voltadas à agropecuária. 
Quando retornam para  casa,  devem desenvolver  projetos  e  aplicar  as  técnicas  que  aprenderam em hortas,  
pomares e criações.

Embora existam Escolas Família Agrícolas  em MS que atuam com o Ensino Fundamental  e Ensino 
Médio, com experiências já consolidadas, a implantação e implementação do curso, na UFMS, se constitui em 
um grande desafio, iniciando pela redação do PPC, para que seja avaliado e aprovado, pelos órgãos colegiados,  
como curso regular na instituição, considerando suas características peculiares e por ser o primeiro curso de  
graduação a ser ofertado pela UFMS na Pedagogia da Alternância. Esse desafio será superado com o apoio da 
Reitoria, da Pró-Reitoria de Graduação, a Coordenadoria de Formação de Professores e a Coordenadoria de 
Educação aberta e a Distância. Todas essas instâncias institucionais já manifestaram seu apoio e a sua anuência  
para essa oferta.

Nessa perspectiva, a formação de professores para atuar na Educação Básica do Campo é um caminho 
que, somado a outros, pode contribuir para a problematização dos diferentes e antagônicos significados da terra 
em MS. Ao pensarmos em escolas do campo, é essencial partir do espaço coletivo existente, com sua intrincada  
rede  de  valores,  costumes,  rituais,  crenças  e  contradições  que  constituem  os  saberes  do  campo  e  que  se 
evidenciam  no  cotidiano  da  vida  campesina.  É  preciso  pensar  e  concretizar  práticas  educacionais  plurais, 
transdisciplinares e livres, nas quais as disciplinas podem ser inclusive, compartilhadas em diferentes áreas pelos 
docentes em seu processo de organização. As atividades que não exigem locais pré-determinados para acontecer, 
apesar  de mediadas pelas  condições  materiais  e  históricas  da existência  humana.  Práticas  educacionais  que 
acontecem: no trabalho, nos mutirões, nos rios, nas escolas, nas casas, nas matas, nas trilhas, na rememoração de 
acampamentos, nas reuniões, nas assembleias, nas lutas, nas festas, na mística, no registro da memória coletiva,  
nas danças, nas práticas corporais, nos jogos, nas brincadeiras, nas festas, na vida em comunidade. A formação 
proposta assume o compromisso humanizante de facilitar e qualificar os processos educacionais, fortalecendo 
pontes  entre  as  escolas  e  as  comunidades,  para  que  os  saberes  dialoguem,  as  mãos  se  encontrem  e,  
solidariamente, gestem cirandas de justiça e de paz.

O curso será desenvolvido na dinâmica da Pedagogia da Alternância, com os dias letivos efetivados em 
Tempo-Universidade (40%) e Tempo-Comunidade (60%) e desenvolvido em tempo integral, utilizando os três 
períodos com atividades diversificadas e em diálogo com os saberes do campo (aulas expositivas dialogadas, 
visitas técnicas, levantamentos e pesquisas, observação de experiências, conversas, debates, seminários, sessões 
de  estudo,  participação  em  eventos  das  comunidades  do  campo  ou  promovidos  pelos  movimentos  e 
organizações sociais, passeios culturais e outros). 

No  Tempo-Universidade,  a  ser  realizado  mensalmente  nas  dependências  da  UFMS/Cidade 
Universitária/Campo Grande,  será  priorizado o  enfoque  teórico  na  busca  da  apreensão  e  na  construção  de 
conceitos  que  possibilitem  a  compreensão  da  formação  da  sociedade  brasileira,  tendo  como  premissa  as 
temáticas relacionadas ao campo e suas históricas lutas. Também serão programadas participações em eventos 
políticos,  sociais  e  culturais,  na  busca  de  oportunizar  o  acesso  às  diferentes  manifestações  reivindicativas, 
festivas e culturais que acontecem em Campo Grande e entorno com o objetivo de ampliar e problematizar a 
formação de professores.

No Tempo-Comunidade,  a  ser realizado em comunidades e em escolas  do campo,  com orientação e 
acompanhamento  permanente,  mas  com presença  temporária  dos  professores  do  curso,  serão  utilizados  os 
instrumentos  próprios  da  Pedagogia  da  Alternância  (Plano  de  Formação;  Plano  de  Estudo;  Colocação  em 
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Comum – socialização e organização dos conhecimentos da realidade do aluno e do seu meio, que servem de 
base para o aprofundamento articulado nas várias áreas do saber; interdisciplinaridade; Caderno de Síntese da 
Realidade do Aluno (VIDA); Fichas Didáticas; Visitas de Estudo; Intervenções Externas – palestras, seminários, 
debates; Experiências / Projeto Profissional do Aluno; Visitas à Família do Aluno;
Caderno  de  Acompanhamento  da  Alternância  e  Avaliação  –  contínua  e  permanente.)  que  possibilitem os 
registros  do  que  for  sendo  observado  e  pesquisado,  os  diálogos  com  as  teorias  abordadas,  as  ações 
desenvolvidas,  as  reflexões  pessoais  e  coletivas,  as  dúvidas  suscitadas  e  outros  aspectos  que  se  tornarem 
significativos no decorrer do processo.  Ademais, durante o Tempo-Comunidade, será estabelecida a figura do 
professor  mediador.  Periodicamente,  os  alunos  receberão  a  visita  dos  professores  em  suas  respectivas 
localidades durante o Tempo-Comunidade e, além disso, cada professor mediador estabelecerá uma relação mais 
estreita  com determinado grupo,  que,  em geral,  será  dividido de  acordo  as  proximidades  de  moradia  e/ou 
trabalho. Ou seja, cada um de nossos professores terá uma localidade que visitará com maior periodicidade, a 
fim de desenvolver atividades específicas com esse grupo, ter maior contato com as necessidades pontuais de  
cada região para propor, juntamente com os outros professores, ações que visem atender as peculiaridades de 
cada equipe. Tudo isso organizado de maneira a distribuir as demandas entre nossos docentes para que estes 
depois compartilhem e socializem as especificidades de cada localidade. Portanto, cada professor mediador, será 
portanto porta-voz de um determinado grupo de alunos.

Nessa proposta, o processo formativo ocorre em via de muitas mãos que possibilite o diálogo entre os 
saberes mais acadêmicos com os saberes do campo, na busca da práxis transformadora e contra-hegemônica.  
Tempo-Universidade  e  Tempo-Comunidade,  embora  com  naturezas  e  metodologias  diferentes,  são  um 
continuum e convergem para a construção, em movimento, de processos formativos teoricamente consistentes e 
significativamente aplicáveis no cotidiano das escolas do campo de MS.

A estrutura curricular, atendendo a proposta de três áreas de formação – Ciências Humanas e Sociais, 
Linguagens e Códigos e Matemática – dialoga com a teoria de Urie Bronfenbrenner (1917-2005) e a ecologia do 
desenvolvimento humano (1996) que  privilegia os estudos realizados em ambientes naturais e o crescimento 
humano mediado pelos diferentes ambientes e encontros efetivados entre seres humanos, culturas, espaços e 
tempos (naturais e institucionais). Nessa lógica, o autor apresenta: a) o “microssistema”, ou ambiente familiar , 
que cuida e estabelece relações mais estáveis e significativas, exigindo reciprocidade, trocas afetivas, equilíbrio 
de poder e outras;  b) o “mesossistema”,  ou conjunto de “microssistemas”, que inclui a vizinhança, a família  
ampliada, e a escola que possibilita a multiplicação de experiências e o desempenho de diferentes papéis; c)  o  
“exossistema” ou as tomadas de decisões e as políticas que  influenciam a vida de cada ser, mesmo que esses não 
se encontrem presentes e não participem dessas decisões; d) o “macrossistema” que abrange os sistemas de 
valores  e  crenças  que  permeiam a  existência  das  diversas  culturas,   que  são vivenciados  e assimilados  no 
decorrer  do  processo  de  desenvolvimento.  Essa  teoria  privilegia  a  construção  histórica-política-econômica-
social-cultural e possibilita compreender a formação de professores/as de maneira contextualizada e para além 
dos espaços e tempos institucionais. Nessa perspectiva, a proposta curricular não é neutra e não se esgota nos  
tempos e nos espaços da universidade e das escolas, mas está imbricada com a vida de cada aluno/a, de cada 
professor/a e, também, se expande para os coletivos do campo, as suas organizações e as suas históricas lutas 
(ANEXO 2, ANEXO 3).
              O Núcleo de Estudos Básicos, comum a todas as áreas de formação, está organizado em quatro  
módulos, sendo que o primeiro tem o objetivo de provocar os alunos/as a repensarem, filosoficamente, o ser  
humano e a vida no campo como espaços e tempos de ser, de estar, de conviver, de produzir bens materiais e  
imateriais. Será apresentado e debatido o processo histórico da Educação do Campo no Brasil, com foco no 
embate político, econômico e ideológico entre essa e a educação rural. Também será apresentado o panorama  
atual da Educação do Campo no Brasil e em Mato Grosso do Sul, como pano de fundo para a ação intencional,  
planejada e reflexiva dos sujeitos do campo na busca incessante e solidária pelas necessárias transformações 
sociais.  Esse módulo pretende provocar o debate para que sejam compreendidas as conexões existentes entre o 
mundo, o Brasil e o Mato Grosso do Sul, na possibilidade de que os/as alunos/as compreendam as ligações das  
partes com o todo e do todo com as partes, na busca da sustentabilidade local, via: organização comunitária,  
mística, agricultura familiar.  

O segundo módulo visa apresentar os diferentes conhecimentos construídos e utilizados historicamente 
pela humanidade com foco nos métodos e nas técnicas necessários ao conhecimento científico. Também será  
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evidenciada a necessidade de embasamento teórico, para desenvolver a capacidade de observar criticamente o 
cotidiano  e  efetivar  registros  sistematizados  das  experiências  vividas (BENJAMIN,  1980)  da/na  educação 
escolar  do  campo,  como  necessidades  metodológicas  no  processo  de  formação  de  professores/as 
pesquisadores/as.  

No módulo três, pretende-se abordar as políticas públicas voltadas para a Educação do Campo como 
resultado das denúncias, das reivindicações e das lutas dos movimentos sociais, com foco nas organizações do 
campo. A gestão compartilhada e o desenvolvimento local  serão abordados como caminhos possíveis para a 
articulação ética entre a educação do campo, a educação ambiental e o desenvolvimento solidário, tendo a escola 
e os sujeitos do campo como promotores/as e protagonistas da valorização da economia familiar e da economia 
comunitária/solidária. 

As escolas serão debatidas, no módulo quatro, como espaços e tempos da formação de protagonistas da 
Educação do Campo e, portanto, como instituições que precisam definir com clareza seus princípios político-
pedagógicos: Para que? Para quem? Qual homem/mulher? Qual sociedade? Essa disciplina também pretende 
enfocar o universo, as diferentes espécies de vida e o equilíbrio necessário para que a preservação ambiental  
esteja  presente  no cotidiano  das  escolas  do campo em MS. Será  proposto o encontro  e o diálogo entre  as  
tecnologias do campo com as produzidas pelo avanço científico como caminhos para a agricultura familiar em 
sintonia com a ecologia e a preservação ambiental. Também serão abordados os princípios organizacionais e o 
currículo necessário em escolas do Campo, assegurando significado para o debate e a escrita do Projeto Político-
Pedagógico como horizonte utópico e como documento norteador das práticas pedagógicas cotidianas. Nesse  
módulo estão previstas visitas às escolas do campo, localizadas nas diferentes regiões de MS, para provocar o 
debate, a autoavaliação, as redes de entre - ajuda e a construção de projetos político-pedagógicos pensados pela 
comunidade e voltados para a sustentabilidade ambiental e solidária. Considerando as características regionais, 
também  serão  socializadas  as  diferentes  linguagens,  a  arte  e  as  tecnologias  como  saberes  necessários  e  
metodologias possíveis nas escolas do campo.
           O Núcleo de Atividades Integradas e Humanísticas, também comum às três áreas de formação,  busca o 
encontro com as comunidades do campo, seus fazeres cotidianos, suas expressões culturais, suas escolas.  Busca 
o encontro e diálogo com os/as educadoras/es que atuam em realidades semelhantes e dialeticamente distintas,  
com o objetivo de assegurar visibilidade aos avanços que acontecem de maneira quase imperceptível e, dessa 
forma, possibilitar a partilha de saberes. Pretende provocar o debate para que sejam compreendidas as conexões 
políticas  existentes  entre  as  instâncias  municipais,  estaduais  e  federais,  na  possibilidade  de  que  as/os 
professores/as em formação compreendam as ligações das partes com o todo e do todo com as partes. Esse  
módulo é um desafio que se tornará prazeroso na medida em que cada um/a conseguir colocar suas ideias, suas  
descobertas, suas dúvidas e suas certezas em uma reunião, em um registro, em um debate, em um texto, sendo 
capaz de se fazer entender, sendo capaz de entender o/a outro/a, aprimorando seus conhecimentos e contribuindo 
para a melhoria da qualidade de sua formação e da formação de seus/suas colegas. É uma proposta encarnada,  
engajada, que busca fugir da estagnação e construir o novo, o que ainda não existe, mas que pode existir se 
sonharmos e construirmos, no cotidiano e coletivamente, as condições materiais para esses sonhos acontecerem.

Ao traçar alguns padrões, necessários para o desenvolvimento das práticas e dos estágios, o módulo 
objetiva  assegurar  autonomia  para  que  cada  um/a  possa  propor  adaptações  de  acordo  com  a  realidade 
circundante, com a orientação dos/as professores/as. Visa também possibilitar que cada um/a rememore os seus  
conhecimentos  e  construa,  dentro  dos  limites  e  das  possibilidades  existentes,  um  processo  de  formação 
comprometido com o seu crescimento pessoal e profissional, fundamentado na Educação Básica do Campo que 
dialoga  com os  contextos  históricos,  sociais,  culturais,  econômicos  e  políticos  da  sua  região.  Esse  módulo 
pretende contribuir com a formação de professores/as que construam coletivamente uma  Educação Básica do 
Campo que atenda aos direitos,  às  necessidades  e  aos  desejos  das comunidades  campesinas,  proporcionado 
instigantes experiências que proporcionem significativas aprendizagens e consequentes transformações. 
            O Núcleo de Educação do Campo de MS: um projeto em construção, tem a proposta de possibilitar o 
exercício da pesquisa como parte do processo de formação e de atuação docente.  Será processual e perpassará o 
desenvolvimento das disciplinas, iniciando com a entrega da proposta inicial do tema de TCC e finalizando com 
a entrega do texto final do artigo científico e sua apresentação pública. A realização de seminários locais e de um 
seminário estadual, como atividades de culminância e de encerramento, buscam o exercício de compartilhar as 
pesquisas realizadas ao longo do curso e debater a Educação do Campo em MS, seus limites, seus desafios e suas 
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possibilidades.  Pretende-se que,  ao final  do curso,  as  redes  solidárias  de estudo e de pesquisa tenham sido  
consolidadas e que os/as  professores/as  do campo se constituam, de fato e de direito,  sistematizadores/as  e  
construtores/as de conhecimentos com as comunidades das escolas do campo de MS, por meio da organização de 
grupos de trabalho (GTs). Conhecimentos esses que, dialeticamente, estarão processualmente sendo construídos, 
questionados, negados e reconstruídos historicamente, gerando novos e novos conhecimentos.
            O Núcleo de Estudos Específicos, contemplando a formação por áreas multidisciplinares, definidas pelo 
candidato no momento da inscrição para o processo seletivo, objetiva a abordagem de conteúdos específicos para 
a atuação como professor/a dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em escolas do campo, 
de maneira crítica e reflexiva, mediada pelos contextos do campo sul-mato-grossense.

A área de linguagens e códigos, pretende fornecer elementos para a compreensão do funcionamento da 
linguagem humana,  seu aprendizado,  a reflexão  da sua literatura  e  suas interfaces  com as  demais  áreas  do 
conhecimento.  Visa  a  compreensão  dos  fenômenos  sem negar  a  importância  das  informações  construídas, 
veiculadas socialmente por meio de estudos e publicações, que requerem aprendizados constantes para lidar com 
os conteúdos de forma crítica e responsável. Nesse percurso, o módulo não visa, exclusiva e prioritariamente, o 
aprendizado da norma culta da língua, em sua modalidade escrita, nem o aprendizado de compreensão de textos. 
Também  não  objetiva,  exclusiva  ou  principalmente,  à  aquisição  de  proficiência  em  língua  espanhola  e, 
tampouco, a memorização de autores/as  e de obras  literárias.  O que se pretende é iniciar  um processo que 
possibilite que cada um/a se constitua, a cada dia, o professor/a de linguagens e códigos que os/as alunos/as e as  
comunidades educativas das escolas do campo precisam e desejam.

A inserção da área de Matemática no rol de áreas do conhecimento da Licenciatura em Educação do 
Campo, pretende ir muito além da apresentação e discussão da ciência em questão. É reconhecida a necessidade  
de desenvolver junto aos alunos as ideias construídas ao longo dos séculos sobre Matemática, a fim de que os 
egressos  do  curso  tenham  condições  de  exercer  suas  atividades  docentes  no  ensino  básico.  Todavia  é 
imprescindível o tratamento dessa ciência no contexto do campo. A importância da articulação entre a ciência já  
estabelecida e a contextualização dessa aos meandros do campo, é fator justificante de seu estudo para o público 
que intenciona-se atender.  A implantação  de um currículo  que transpassa  o de  um curso  de  graduação  em 
Licenciatura  em Matemática que chamaremos  de regular,  estabelece-se devido a já  latente compreensão  da  
necessidade do estudo dessa ciência com cada vez mais justificativa e menos imposição. Para tanto, pretendemos 
mais do que oferecer um curso de Matemática, instrumentalizar e permitir a compreensão matemática do mundo, 
do cotidiano, do local. Intenciona-se discutir matematicamente as especificidades, a fim de torna-la instrumento 
de construção da dignidade, da possibilidade, do ser humano.

A área de Ciências Humanas e Sociais pretende estimular a criação das bases e dos elementos teóricos e 
analíticos necessários para a compreensão da dinâmica vigente da ordem social construída historicamente. O 
movimento dialético da História e a geograficidade das relações sociais impõe, mais do que nunca, uma reflexão  
intelectual  preocupada  com  a  compreensão  e  transformação  da  lógica  excludente  e  desigual  do  modo  de 
produção capitalista.  Sendo assim, somente através  de um trabalho coletivo preocupado com as ferramentas 
conceituais  e  categoriais  disponíveis  pela  área  de  Ciências  Humanas  e  Sociais,  poderá  criar  as  condições  
necessárias  para  uma transformação  e  atuação  conscientemente  intencionada  e  propositiva.  Neste aspecto  a 
Educação ocupa local de destaque pela sua responsabilidade social e pelos limites de sua Ciência, influindo em 
um papel de extrema relevância para a contextualização dos diferentes temas da Geografia, História e Sociologia  
para além da preocupação hegemônica de formação para o mercado de trabalho.

A concentração de carga horária e de créditos nos primeiros períodos é intencional e político-pedagógica,  
pois se compreende que, no início do Curso, sem hierarquizar  saberes,  é essencial  a maior permanência no  
coletivo  e  nos  espaços/tempos  da  universidade  para  a  melhor  compreensão  da  proposta  de  formação  e  a 
ampliação de experiências com saberes  e expressões culturais diferentes do cotidiano dos/as alunos/as. Essa 
mesma concepção nos traz a expectativa de que, nos períodos finais, principalmente nos dois últimos, os/as 
alunos/as, pela proposta de formação vivida, estarão envolvidos/as em outros projetos de extensão e de pesquisa,  
para além do Curso. Dessa maneira, estarão com maior disponibilidade de tempo para percorrerem os estágios 
curriculares  obrigatórios,  desenvolverem  suas  pesquisas  de  conclusão  de  curso  e  para  agilizarem,  com 
autonomia,  seus projetos pessoais que, esperamos, conduzam para a atuação docente em escolas do campo e 
para a pós-graduação. 
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Considerando as especificidades da Educação Básica do Campo, deve haver uma atuação compartilhada 
e intencional do corpo docente para que os estudos, as pesquisas e as ações se fundamentem nos princípios 
éticos, garantindo integridade e dignidade às pessoas e a permanente defesa da vida. Os princípios éticos devem 
estar presentes em todos os momentos garantindo a cada um/a o direito de ser quem é, e ao mesmo tempo, 
desenvolvendo e exercitando o respeito aos outros, ao meio social e natural, a busca constante do pensar e do 
agir criterioso e respeitoso, nas mais diversas interações ocorridas no processo de formação.

O/a docente que atuar nessa formação estará convivendo com os/as alunos/as de maneira muito próxima 
e em situações bastante diversificadas, que extrapolam a aparente segurança e as rotinas das salas de aula. Dessa  
maneira, ao mesmo tempo em que precisa ser arrojado/a, criativo/a, provocador/a, precisa manter o equilíbrio e 
não descuidar de seu compromisso enquanto orientador/a de processos formativos individuais e coletivos. 

Espera-se  que,  durante  o  Tempo-Universidade,  o/a  docente  seja  capaz  de  planejar  e  desenvolver 
momentos de ensino e de aprendizagem adequados às possibilidades e às necessidades da formação, respeitando 
as características das turmas, acolhendo as singularidades,  mas sem descuidar do seu compromisso político-
pedagógico com a Educação Básica do Campo na qual seus/suas alunos/as vão atuar. Esses momentos devem 
estabelecer o diálogo entre as teorias e as práticas, na busca da práxis que transforma.

No Tempo-Comunidade as habilidades do/a docente, além do domínio dos conteúdos, também precisam 
estar relacionadas com a capacidade de ampliar os espaços de formação para e com as comunidades do campo.  
Além da realização de projetos nas escolas do campo parceiras, é necessário desenvolver habilidades de chegar  
até as famílias e organizações locais de maneira respeitosa e dialogada. É mister construir pontes de encontro 
entre os saberes do campo e os saberes da universidade, na busca da síntese que possibilita alianças e ações  
compartilhadas. Nesse momento devem ser pensados e desenvolvidos projetos de extensão e de pesquisa junto 
com as comunidades, sendo que a metodologia da pesquisa-ação é uma das indicadas.

A capacitação dos/as alunos/as deve ser incentivada em relação às diversas áreas do conhecimento, sendo 
responsabilidade  de  cada  docente  abordar  temas  que  possam levar  a  efetivação  de  projetos  de  ação  e  de 
pesquisa. É importante que, a partir de leituras analíticas de textos literários e científicos, seja despertado nos/as  
alunos/as  o  gosto  pelo  estudo e  a  compreensão  de  que  a  universidade  é  o  espaço  social  que  privilegia  o  
conhecimento científico sem desprezar as demais formas de conhecer. Nessa concepção, a leitura e a escrita são 
as  ferramentas  básicas  dos/as  alunos/as  em formação  e  exigem conhecimentos  amplos  e  específicos  sobre 
diferentes temas, conquistados por meio do estudo, da observação, da apreensão da realidade, do registro, do  
debate.

No entanto, os/as alunos/as têm chegado na universidade trazendo, de maneira geral, um percurso escolar 
que não privilegia a leitura, a escrita, a análise crítica e a argumentação. Desta forma, e considerando que os/as 
aluno/as apresentam dificuldades em se predisporem a estudar com a finalidade de ampliar o conhecimento, por  
não possuírem um projeto de aprendizagem delineado, o/a docente deve oferecer algumas oportunidades que 
recuperem, mesmo que em parte, as lacunas existentes na formação escolar de seus/suas alunos/as. Também é 
importante concentrar ações no sentido de criar um ambiente que instigue e desafie ao estudo e à ampliação dos 
conhecimentos, coletiva e individualmente.

Nesse propósito, além das disciplinas que configuram o currículo, é necessário o incentivo para que os/as 
alunos/as participem em pesquisas de iniciação científica relacionadas aos campos de estágios e aos projetos de 
extensão nos quais estão inseridos/as. Além disso, será estimulada a inserção, desde o início do curso, em grupos 
de pesquisa coordenados por professores/as com a finalidade de potencializar a capacidade de estudar textos  
científicos,  debater,  argumentar  e redigir  de forma clara  e objetiva,  propiciando,  aos/as aluno/as,  um maior  
contato com áreas e temas mais específicos.

Essa  dinâmica  é  importante,  pois  possibilita  também  aos/as  professores/as  a  constante  busca  de 
conhecimentos atualizados, o desenvolvimento de pesquisas, a apresentação de trabalhos em eventos científicos, 
bem como a publicação de trabalhos em revistas  da área.  Embora MS esteja  distante do circuito de maior 
tradição  em  pesquisas  científicas,  podemos  constatar  que  as  pesquisas  locais  têm  conseguido,  de  forma 
crescente, aprovar e apresentar trabalhos em eventos reconhecidos nacional e internacionalmente.

Parafraseando Skliar (2002) queremos construir, com urgência, uma formação docente que acabe de uma 
vez por todas com os princípios que têm governado a educação escolar historicamente: sempre está mal ser o 
que se é, o/a aluno/a concreto/a geralmente incomoda, pois busca-se sempre o ideal, que dificilmente habita as  
escolas. Trabalharemos para que os/as egressos/as construam, coletivamente, a Educação Básica do Campo que 
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traduza  novos  princípios:  está  bem que  cada  um/a  seja  o  que  está  sendo,  o  que  consegue  ser,  com suas  
possibilidades e restrições.  No entanto, respeitando a dinâmica da vida e as possibilidades de superação do ser  
humano, não está mal ser, também, a cada dia, outra pessoa, diferente da que já está sendo. É possível aprender,  
vencer barreiras, superar limites.

Não  se  pretende  a  formação  fechada  e  estanque,  mas  sim  uma  formação  flexível,  em  permanente 
processo, adequada à realidade e às necessidades locais, sem, no entanto, perder de vista os debates realizados 
em nível nacional e internacional no exercício permanente de ouvir e sentir a sociedade e as pessoas. Tratando-
se de uma formação voltada para a atuação junto a comunidades do campo,  deve estar  direcionada para a  
melhoria  da  qualidade  de  vida,  contribuindo  para  que  as  pessoas,  principalmente  as  crianças  e  os/as  
adolescentes, sejam mais felizes e capazes de viver a vida plenamente e com liberdade. Essa concepção projeta a 
educação do campo como uma área acadêmica engajada,  possuidora de um corpo teórico-prático instigante, 
voltada, necessariamente, para a pesquisa e a atuação transdisciplinar.

Atendendo à formação de licenciados/as, o curso deve proporcionar o debate e o contato com realidades  
educacionais  variadas,  nos  diferentes  graus  da  Educação  Básica  (Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e 
Ensino  Médio)  e  no  EJA,  oportunizando  a  vivência  do  cotidiano  escolar  nas  diversas  etapas:  organização 
institucional, gestão escolar, planejamento educacional, relações interpessoais, currículo, sala de aula, processo 
de avaliação, envolvimento com a comunidade, entre outros. Deverá também, oportunizar a percepção de que a 
prática docente é impregnada de intencionalidade, exigindo competência pedagógica e conhecimentos teóricos 
específicos bem como posicionamento político, ético e moral. Trata-se de uma formação orientada e reflexiva na 
qual  o/a aluno/a poderá  conhecer  melhor suas  habilidades,  aptidões  e  opções.  O/a docente,  nesse  processo  
também estará em formação continuada, podendo rever  seus conceitos,  sua metodologia,  seu agir  pessoal e 
profissional.

A proposta curricular prevê a integração horizontal e vertical dos módulos, com carga horária ampliada, 
evitando a fragmentação do conhecimento. Nessa concepção, ao percorrer os módulos/disciplinas o/a aluno/a 
terá a oportunidade de apreender e construir os conhecimentos sem aligeiramentos provocados pelo excesso de 
disciplinas.  Pretende-se que o/a aluno/a conheça e compreenda;  compreenda e problematize;  problematize e 
proponha ações;  pratique e avalie; avalie e refaça o planejamento. Essa dinâmica não é linear,  mas espiral,  
sempre  em  movimento,  sempre  em  construção,  sempre  individual,  assegurando  a  construção  subjetiva,  e 
coletiva, na busca da práxis engajada e transformadora.

As atividades de pesquisa perpassarão todo o processo de formação e terão interfaces com as disciplinas 
do curso. Iniciarão com a entrega da proposta inicial do projeto de aprendizagem e pesquisa, nos primeiros 
meses do curso, e serão concluídas com a entrega do relatório de pesquisa (artigo científico) ao final do mesmo. 
Serão coordenadas por três docentes e contarão com o apoio de professores/as orientadores/as.

4.2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
        A proposta atende a legislação educacional vigente e as Bases Legais da Educação do Campo, a saber:
o Constituição Federal de 1988: artigos 205, 206, 208 e 210;
o Lei n° 9.394, de 20.12.1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
o Lei n° 10.172, de 9.01.2001, que institui o Plano Nacional de Educação;
o Lei n° 8.666, de 21.06.1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;
o Portaria Interministerial nº. 127 de 29 de maio de 208, que estabelece normas para
execução do disposto no Decreto nº. 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às 
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse;
o Resolução/CD/FNDE  Nº.  06  de  17.03.2009,  que  estabelece  as  orientações  e  diretrizes  para  a 
operacionalização da assistência financeira suplementar aos projetos educacionais que promovam o acesso e a  
permanência na universidade de estudantes de baixa renda e grupos socialmente discriminados.
o Parecer CNE/CEB N° 36/2001, sobre Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo.
o Resolução  CNE/CEB  N°1/2002,  que  institui  Diretrizes  Operacionais  para  a  Educação  Básica  nas 
Escolas do Campo.
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o Parecer CNE/CP N° 9/2001, sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 
o Resolução  CNE/CP N°  1/2002,  que  institui  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Formação  de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.
o Parecer  CNE/CEB N°1/2006,  sobre  dias  letivos para  a  aplicação  da  Pedagogia  de  Alternância  nos 
Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAS).
o Resolução CNE/CEB Nº. 2/2008, que estabelece diretrizes complementares, normas e princípios para o 
desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo.
o Resolução/CD/FNDE nº.  6,  de  17  de  março  de  2009,  âmbito  do  Programa  de  Apoio  à  Formação 
Superior em Licenciatura em Educação do Campo – Procampo.
o Decreto Presidencial Nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, DOU 05.11.2010. Dispõe sobre a política  
de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA.
o Portaria Nº 86, de 1º de fevereiro de 2013. Ministério da Educação Gabinete do Ministro DOU de 
04.02.2013 (nº 24, Seção 1, pág. 28). Institui o Programa Nacional de Educação do Campo - PRONACAMPO, e 
define suas diretrizes gerais. 
o Edital de Seleção Nº 02/2012- SESU/SETEC/SECADI/MEC de31 de agosto de 2012. 
o SESU/SETEC/SECADI/MEC Chamada Pública para seleção de Instituições Federais de Educação 
Superior – IFES e de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IFET, para criação de cursos de 
Licenciatura em Educação do Campo, na modalidade presencial.
o Decreto nº 5626, de 24 de março de 2002, 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;
o Resolução n. 93/CAEN/UFMS, de 18 de junho de 2003, que aprova o roteiro para a elaboração de  
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFMS;
o Lei no 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES);
o Resolução no 166/COEG, de 13 de outubro de 2009, que aprova a reformulação das regras de transição 
entre o regime de matrículas por série e o regime de matrículas por disciplinas para os cursos de graduação da  
UFMS.
o Resolução nº 43/COEG, de 24 de fevereiro de 2010, que aprova as complementações e alterações das 
Regras de Transição entre o Regime de Matrícula por série e o Regime de Matrícula por Disciplinas para os  
cursos de Graduação, presenciais, da UFMS;
o A Resolução nº 107/2010/COEG, que aprova o Regulamento de Estágio na UFMS;
o Resolução nº 35/2011/ COUN, que aprova o Estatuto da UFMS;
o Resolução nº 78/2011/COUN, que aprova o Regimento Geral da UFMS;
o Resolução nº 269/2013/COEG, de 1º de agosto de 2013, com efeitos a partir do primeiro semestre letivo 
de 2014;
o Resolução  CNE/CP Nº  1/2004,  que  institui  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  das 
Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
o Resolução  CNE/CP  nº  1,  de  18.02.2002,  que  instituiu  as  diretrizes  curriculares  nacionais  para  a 
formação de professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura de graduação plena;
o Resolução  CNE/CP  nº  2,  de  19.02.2002,  que  instituiu  a  duração  e  a  carga  horária  dos  cursos  de 
licenciatura, graduação plena, de formação de professores da educação básica em nível superior;

4.3. OBJETIVOS 
Objetivo Geral
Oportunizar  o  acesso  à  formação  político-pedagógica  de  professores/as  e  de  interessados/as  em  atuar  na 
Educação Básica do Campo para:
o cumprimento  das  Diretrizes  Operacionais  para  a  Educação  Básica  das  Escolas  do  Campo  (Resolução 
CNE/CEB nº 1, de 3/4/2002) e da legislação brasileira e educacional vigente;
o atender ao que está preconizado no PROCAMPO (2009), no Decreto nº 7.352, de 04/11/2010, no Programa 
Nacional  de  Educação  do  Campo  –  PRONACAMPO  (2013)  e  no  Edital  de  Seleção  Nº  02/2012- 
SESU/SETEC/SECADI/MEC de31 de agosto de 2012;
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o aplicação das metodologias advindas da Pedagogia da Alternância e da organização curricular por áreas de 
conhecimento, assegurando o diálogo dos saberes escolares com os saberes do campo;
o proporcionar  reflexão  e  debate  sobre  o  fazer  político-pedagógico  nas  escolas  do  campo  considerando  a 
diversidade do universo camponês, equacionando dificuldades de acesso e de permanência com o objetivo de 
construir, coletivamente, uma Educação Básica do Campo compartilhada e emancipatória;
o ampliar ações articuladas entre ensino, pesquisa e extensão na busca do diagnóstico consubstanciado e da 
atuação  estrategicamente  planejada  para  superação  das  desigualdades  de  acesso  e  de  permanência  dessas 
populações aos processos formativos escolares; 
o assumir,  enquanto  instituição  pública  de  ensino,  a  responsabilidade  política  e  social  de  aliança  com  as 
populações do campo de MS como caminho para o fortalecimento de suas históricas lutas pela terra e pela vida  
digna no campo.

Objetivos Específicos
o Formar professores para atuação nas escolas do campo, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 
médio, por meio de organização curricular e definição metodológica  específicas.
o Credenciar professores para o exercício docente transdisciplinar em escolas do campo, nas áreas de Ciências 
Humanas e Sociais ou Linguagens e Códigos ou Matemática, superando a organização curricular por disciplinas 
estanques.
o Redescobrir a contemplação política e estética de amor a terra, como caminho para a convivência harmoniosa  
e pacífica em defesa da vida.
o Ampliar  e  aprofundar  os  conhecimentos  teórico-práticos  sobre  educação  do  campo  em  diálogo  com  os 
princípios da vida no campo, da agricultura familiar e da educação ambiental.
o Aproximar os alunos das ferramentas da comunicação midiática, favorecendo o diálogo com os sujeitos do 
campo e as suas tecnologias específicas.
o Identificar  as  possibilidades  da  educação  pelo  trabalho  e  da  educação  técnica,  tecnológica,  científica  e 
midiática, em diálogo com as tecnologias específicas do campo.
o Exercitar o debate e o registro com vista à práxis que transforma.
o Constituir grupos solidários de estudo, de extensão, de pesquisa e de troca de experiências.
o Propor  e  efetivar  projetos  de  ação  que  possibilitem experiências  vividas  que  evidenciem que  é  possível 
produzir no campo com princípios humanistas, solidários e agroecológicos. 
o Desenvolver pesquisas e formar pesquisadores na área da educação do campo e das múltiplas esferas sociais  
nas quais a educação se faz presente.
o Desenvolver e compartilhar metodologias educacionais específicas da educação do campo e suas diversidades.
o Publicar materiais de apoio didático-pedagócigo em produção compartlhada com as comunidades escolares do 
campo sul-mato-grossense.
o Fortalecer e ampliar práticas político-pedagógicas que dialogam com os sujeitos do campo em seus contextos  
socioculturais e seus saberes.
o Estudar, discutir e propor formas de organização escolar e curricular com as escolas do campo de MS.

4.4. PERFIL DESEJADO DO EGRESSO
A proposta  de  formação  está  direcionada  para  a  graduação  de  professores  que  atuam e  que  irão  atuar  na 

Educação Básica do Campo, ou seja, em escolas localizadas no meio rural ou em periferias urbanas 
e distritos que têm características rurais. Portanto, ao longo do curso, cada um/a poderá construir 
habilidades específicas para o ensino do campo desenvolvido em instituições públicas de ensino 
(municipais ou estaduais),  bem como em Escolas  Famílias  Agrícolas.  No caso de MS, também 
poderão atuar em órgãos centrais de educação e também em escolas urbanas que atendam alunos 
advindos do campo. 

O curso, atendendo ao Edital Nº 2 /2012, é voltado para a formação de docentes para atuação nos anos finais do  
Ensino Fundamental  e  no Ensino Médio.  O processo de formação,  percorrendo os caminhos do ensino, da 
pesquisa e da extensão e complementado pelos estágios curriculares e o TCC, pressupõe a capacitação do aluno 
para ser um profissional que se diferencia no mundo do trabalho. Portanto, objetiva a formação de professores 
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pesquisadores,  capazes de observar  e analisar  a realidade,  aptos para propor alternativas de solução para os  
problemas detectados em parceria com seus pares e os diferentes grupos sociais, com habilidade para elaborar 
textos  acadêmicos  e  científicos  que  denunciem  as  situações-problemas  e  anunciem  as  possibilidades  e  as 
experiências bem sucedidas da Educação Básica do Campo em MS. Espera-se que esses professores atuem de 
maneira comprometida com a inclusão e com o direito de cada ser humano a ter acesso à educação pública de  
qualidade mediante percursos respeitosos e desafiadores. 
Pretende-se, intencionalmente, contribuir com a formação de professores que construam, coletivamente, com a 
Educação Básica do Campo preconizada nos textos históricos dessa área de atuação, nos documentos oficiais, 
nas reivindicações das diferentes organizações campesinas e, nesse processo, todos os momentos do Curso – 
engajados no contexto social, político, econômico e histórico – são fundamentais. 

4.5. HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Espera-se que os egressos sejam professores capazes de:
o Apresentar postura ética frente à preservação da vida em todas as suas manifestações.
o Estabelecer relacionamentos respeitosos e cordiais com todos os seres vivos e com a natureza 
em geral. 
o Conquistar espaços pessoais e profissionais, para solicitar algum favor, para propor atividades, 
para argumentar em favor de uma proposta diferenciada de Educação do Campo.
o Ouvir o outro que tem uma concepção oponente à sua e ser capaz de apresentar sua opinião 
com argumentos, mas sem impor. 
o Reconhecer  a  escola  como uma  instituição  educativa  social  e  responsável,  como apoio  à 
família, pela educação de crianças e de adolescentes.
o Compreender a responsabilidade que recai sobre o professor por atuar com seres humanos em 
crescimento  e  formação,  numa  sociedade  que  não  oportuniza  espaços  e  tempos  para  as  convivências  e  o  
fortalecimento de valores éticos.
o Apresentar domínio científico e técnico na área de conhecimentos específicos de sua formação, 
demonstrado por meio da capacidade de: pensar; questionar; duvidar; argumentar; propor; refletir; participar em 
seminários, debates, reuniões de estudo, atividades de pesquisa e de extensão; produzir textos acadêmicos e 
científicos; participar de eventos comunitários e científicos.
o Avaliar seus conhecimentos e atuação, buscando a formação inicial de qualidade e a formação  
continuada depois de concluído o curso.
o Analisar e propor soluções para situações-problemas surgidas no cotidiano com aptidão para 
intervir, criar, propor, solucionar, dimensionar ações, atuar em conjunto.
o Desenvolver o prazer pelo estudo e pelo debate, entendendo que a vida pessoal e profissional 
apresenta situações que exigem discernimento e tomada de decisões que somente o conhecimento e a reflexão  
podem conduzir ao acerto.
o Compartilhar  momentos  de  encontro  e  de  lazer  por  meio  da  valorização  das  expressões 
culturais locais e de diversificadas linguagens (música, teatro, cinema, dança, poesia, literatura e outras).
o Compartilhar  conhecimentos  pessoais  e  estar  aberto  para  assimilar  novos  conhecimentos, 
principalmente os relacionados com os saberes, os fazeres e as tecnologias do campo.
o Estar  sensibilizado  e  comprometido  com  o  contexto  social  mais  amplo,  aplicando  seus 
conhecimentos  de  forma  a  atender  diversidades  étnicas,  culturais,  de  gênero,  bem  como  grupos  com 
necessidades especiais, superando a educação escolar seletiva e excludente que tem ignorado as características  
individuais  e  buscado  resultados  que,  muitas  vezes,  impõem  ritmos  agressivos  e  desumanos  de  estudo, 
principalmente para crianças e adolescentes. 
Considerando que a Educação Básica do Campo oferece um amplo campo de atuação, pretende-se que as ações 
desenvolvidas, a vivência de experiências diversificadas e o diálogo permanente com as populações do campo,  
suscitem a revisão do processo de formação oferecido, remetendo para a avaliação do curso enquanto formador  
de profissionais capazes de observar, elaborar diagnósticos, planejar, interferir, avaliar, replanejar e, dessa forma, 
modificar a realidade educacional, política e social e, assim, o graduado por meio do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo, precisa estar apto para:
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o Atuar como professor da Educação Básica do Campo, na área de sua formação,  mas com proposta 
político-pedagógica transdisciplinar. 
o Atuar  como  professor  do  componente  curricular,  obrigatório  nas  escolas  estaduais  do  campo, 
denominado eixo temático: Terra-Vida-Trabalho (Mato Grosso do Sul, Resolução SED n. 2.507, de 29/12/2011).
o Concorrer a cargos de direção, de coordenação pedagógica, de especialista em educação de acordo com 
a legislação municipal e estadual.
o Propor e coordenar projetos político-pedagógicos, de maneira compartilhada com a comunidade escolar 
e com as comunidades do campo.
o Atuar  em programas  e  projetos  do  campo,  em projetos  agroecológicos,  em projetos  de  agricultura 
familiar, em projetos de extensão e/ou pesquisa. 
o Estimular, propor e participar de eventos culturais com a comunidade.
o Organizar e compartilhar a coordenação de espaços e tempos de mística da terra.
o Proporcionar  momentos  de rememoração  dos acampamentos,  das  lutas  pela terra,  de  contemplação 
estética, de convivência com a natureza e de valorização da vida no campo. 
o Participar  das  organizações  do campo e dos movimentos sociais,  principalmente  nos momentos de 
reivindicação e de confronto/encontro com o poder público e com as forças contrárias ao campo como lugar de 
trabalho e de vida.

5. CURRÍCULO

5.1. ESTRUTURA CURRICULAR (MATRIZ CURRICULAR DO CURSO)
As disciplinas serão desenvolvidas presencialmente e a distância seguindo a proposta da Pedagogia da 

Alternância, ou seja: o Tempo-Universidade com o enfoque mais teórico (em torno de 40% da carga horária), e o 
Tempo-Comunidade  com  enfoque  mais  prático  (em  torno  de  60%  da  carga  horária,  sendo  até  20%  na 
modalidade a distância), via utilização de instrumentos próprios da Pedagogia da Alternância. Essa proposta é 
dinâmica e exige a reorganização dos alunos em divisões de turmas, de acordo com os seus locais de moradia e 
de trabalho, as escolas parceiras e a natureza de cada disciplina.

DISCIPLINAS CH

NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS 

Módulo 1: Educação do campo: fundamentos filosóficos, sociológicos, históricos, políticos e econômicos.

Contextualização filosófica, histórica, social, política e econômica do campo brasileiro. 68

Educação do campo no Brasil e no Mato Grosso do Sul. 51

Módulo 2: Educação do campo: pesquisa e registro de experiências.

Pesquisa educacional: introdução 34

Práticas sociais da leitura e da escrita 85

Módulo 3: Educação do campo: movimentos sociais, legislação, políticas públicas, gestão compartilhada.

Educação do campo: movimentos sociais, legislação, organização da educação nacional. 68

Educação do campo: políticas públicas, gestão escolar compartilhada. 68

Módulo 4: Educação do campo: concepções, planejamento e práticas político-pedagógicas.

Didática: escolas do campo, planejamento educacional, práticas político-pedagógicas. 85

Psicologia da aprendizagem: os sujeitos do campo. 68
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Educação especial nas escolas do campo. 34

Língua brasileira de sinais. 34

Núcleo de Atividades Integradas e Humanísticas 

Módulo 5: Comunidades do campo: saberes, fazeres, místicas

Atividades complementares: experiências vividas com os saberes e os fazeres do campo. 85

Práticas político-pedagógicas I: anos finais do ensino fundamental. 102

Práticas político-pedagógicas II: anos finais do ensino fundamental. 102

Práticas político-pedagógicas III: ensino médio. 102

Práticas político-pedagógicas IV: ensino médio. 102

Estágio obrigatório I: anos finais do ensino fundamental. 204

Estágio obrigatório II: ensino médio. 204

Núcleo de educação do campo de MS: um projeto em construção 

Módulo 6: Problematização, pesquisa, ação

Atividades complementares: pesquisa educacional 85

Atividades complementares: seminários locais 51

Trabalho de conclusão de curso: seminário estadual de conclusão 34

NÚCLEO DE ESTUDOS ESPECÍFICOS 

Ciências Humanas e Sociais

Módulo 7: Sociedade e história                                                      

História econômica geral e do Brasil 102

Geopolítica do espaço mundial 102

Diferenças culturais e identidades 102

Teorias da história e historiografia 136

Desenvolvimento local e economia solidária. 102

Educação do campo e método: contribuições do materialismo histórico dialético 102

Módulo 8: Território: espaço de poder

Território e identidade 68

Estado e políticas públicas 68

Metodologia do ensino de ciências humanas e sociais  68

História e movimentos sociais 68

Memória e patrimônio 68

Módulo 9: O campo em movimento

A questão agrária 102

Expansão capitalista no campo 102

Agricultura familiar e camponesa: crítica do conceito e sua região e regionalização 85

Sociedades camponesas 85
Política agrícola e política de desenvolvimento agrário 68
Desenvolvimento agrário sustentável 68
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Cultura camponesa 68

Linguagens e Códigos

Módulo 7: Linguagens, expressões, registros, comunicações

Leituras e produções textuais 136

Introdução aos estudos de linguagens e códigos 102

Análise linguística I 102

Análise linguística II 102

Metodologia do ensino de línguas no ensino fundamental 102

Metodologia do ensino de línguas e literatura no ensino médio 102

Sociolinguística 102

Língua espanhola I 102

Língua espanhola II 102

Teoria da literatura 102

Introdução à literatura brasileira e sul-mato-grossense 102

Linguagem musical 85

Linguagem teatral 85

Linguagem corporal 85

Linguagem imagética 85

Linguagens do campo e os gêneros digitais 68

Matemática

Módulo 7: Educação Matemática                                    

Resolução de problemas I 102

Investigações matemáticas I 102

Resolução de problemas II 102

Investigações matemáticas II 102

Ideias fundamentais do cálculo diferencial e integral 102

Modelagem matemática I 102

Tecnologias em educação matemática 102

Modelagem matemática II 102

Geometria: espaço, forma e medida 102

Etnomatemática I 102

Ideias fundamentais da geometria 102

Currículo 68

Linguagem, comunicação e educação matemática 68

Laboratório de elaboração de projetos 102

Etnomatemática II 102

Ideias fundamentais da álgebra 102

5.2. QUADRO DE SEMESTRALIZAÇÃO

5.2.1Ciências Humanas e Sociais: Listagem do Fluxo da Habilitação
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SEM DISCIPLINA CH
1º Contextualização filosófica, histórica, social, política e econômica do campo brasileiro 68

Práticas sociais da leitura e da escrita 85
História econômica geral e do Brasil 102
Sociedades camponesas 85
Pesquisa educacional: introdução 34
Práticas político-pedagógicas I: anos finais do ensino fundamental 102
SUBTOTAL 476

2º Educação do campo no Brasil e no Mato Grosso do Sul 51
Geopolítica do espaço mundial 102
Território e identidade 68
Práticas político-pedagógicas II: anos finais do ensino fundamental 102
Educação do campo: movimentos sociais, legislação e organização da educação 
nacional

68

Atividades complementares: experiências vividas com os saberes e os fazeres do 
campo 

85

SUBTOTAL 476
3º Teorias da história e historiografia 136

Estado e políticas públicas 68
Práticas político-pedagógicas III: ensino médio 102
Educação do campo: políticas públicas, gestão escolar compartilhada 68
Didática: escolas do campo, planejamento educacional, práticas político-pedagógicas 85
SUBTOTAL 459

4º Desenvolvimento local e economia solidária 102
Expansão capitalista no campo 102
História e movimentos sociais 68
Práticas político-pedagógicas IV: ensino médio 102
Psicologia da aprendizagem: os sujeitos do campo 68
SUBTOTAL 442

5º Educação do campo e método: contribuições do materialismo histórico dialético 102
Agricultura familiar e camponesa: crítica do conceito e sua região e regionalização  85
A questão agrária 102
Política agrícola e política de desenvolvimento agrário 68
SUBTOTAL 357

6º Diferenças culturais e identidades 102
Metodologia do ensino de ciências humanas e sociais  68
Educação especial nas escolas do campo 34
Língua brasileira de sinais 34
Desenvolvimento agrário sustentável 68
Memória e patrimônio 68
Cultura camponesa 68
SUBTOTAL 442

7º Estágio obrigatório I: anos finais do ensino fundamental 204
Atividades complementares: pesquisa educacional 85
Atividades complementares: seminários locais 51
SUBTOTAL 340

8º Estágio obrigatório II: ensino médio 204
Trabalho de conclusão de curso: seminário estadual de conclusão 34
SUBTOTAL 238
TOTAL 3230
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5.2.2 Linguagens e Códigos: Listagem do Fluxo da Habilitação 
SEM DISCIPLINA CH

1º Contextualização filosófica, histórica, social, política e econômica do campo brasileiro 68
Práticas sociais da leitura e da escrita 85
Introdução aos estudos de linguagens e códigos 102
Linguagem imagética 85
Pesquisa educacional: introdução 34
Práticas político-pedagógicas I: anos finais do ensino fundamental 102
SUBTOTAL 476

2º Educação do campo no Brasil e no Mato Grosso do Sul 51
Leituras e produções textuais 136
Práticas político-pedagógicas II: anos finais do ensino fundamental 102
Educação do campo: movimentos sociais, legislação e organização da educação 
nacional

68

Atividades complementares:Experiências vividas com os saberes e os fazeres do 
campo 

85

SUBTOTAL 442
3º Análise linguística I 102

Linguagem corporal 85
Práticas político-pedagógicas III: ensino médio 102
Educação do campo: políticas públicas, gestão escolar compartilhada 68
Didática: escolas do campo, planejamento educacional, práticas político-pedagógicas 85
SUBTOTAL 442

4º Análise Linguística II 102
Teoria da literatura 102
Sociolinguística 102
Práticas político-pedagógicas IV: ensino médio 102
Psicologia da aprendizagem: os sujeitos do campo 68
SUBTOTAL 476

5º Metodologia do ensino de línguas no ensino fundamental 102
Língua espanhola I 102
Introdução à literatura brasileira e sul-mato-grossense 102
Linguagem musical 85
SUBTOTAL 391

6º Metodologia do ensino de línguas e literatura no ensino médio 102
Língua espanhola II 102
 Educação especial nas escolas do campo 34
Língua brasileira de sinais 34
Linguagens do campo e os gêneros digitais 68
Linguagem teatral 85
SUBTOTAL 425

7º Estágio obrigatório I: anos finais do ensino fundamental 204
Atividades complementares:Pesquisa educacional 85
Atividades complementares:Seminários locais 51
SUBTOTAL 340

8º Estágio obrigatório II: ensino médio 204
Trabalho de Conclusão de Curso: Seminário estadual de conclusão 34
SUBTOTAL 238
TOTAL 3230
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5.2.3 Matemática: Listagem do Fluxo da Habilitação 
SEM DISCIPLINA CH

1º Contextualização filosófica, histórica, social, política e econômica do campo brasileiro 68
Práticas sociais da leitura e da escrita 85
Resolução de problemas I 102
Investigações matemáticas I 102
Pesquisa educacional: introdução 34
Práticas político-pedagógicas I: anos finais do ensino fundamental 102
SUBTOTAL 493

2º Educação do campo no Brasil e no Mato Grosso do Sul 51
Resolução de problemas II 102
Investigações matemáticas II 102
Práticas político-pedagógicas II: anos finais do ensino fundamental 102
Educação do campo: movimentos sociais, legislação e organização da educação 
nacional

68

Atividades complementares: experiências vividas com os saberes e os fazeres do 
campo 

85

SUBTOTAL 510
3º Ideias fundamentais do cálculo diferencial e integral 102

Modelagem matemática I 102
Práticas político-pedagógicas III: ensino médio 102
Educação do campo: políticas públicas, gestão escolar compartilhada 68
Didática: escolas do campo, planejamento educacional, práticas político-pedagógicas 85
SUBTOTAL 459

4º Tecnologias em educação matemática 102
Modelagem matemática II 102
Geometria: espaço, forma e medida 102
Práticas político-pedagógicas IV: ensino médio 102
Psicologia da aprendizagem: os sujeitos do campo 68
SUBTOTAL 476

5º Etnomatemática I 102
Ideias fundamentais da geometria 102
Currículo 68
Linguagem, comunicação e educação matemática 68
SUBTOTAL 340

6º Laboratório de elaboração de projetos 102
Etnomatemática II 102
Ideias fundamentais da álgebra 102
 Educação especial nas escolas do campo 34
Língua brasileira de sinais 34
SUBTOTAL 374

7º Estágio obrigatório I: anos finais do ensino fundamental 204
Atividades complementares: pesquisa educacional 85
Atividades complementares: seminários locais 51
SUBTOTAL 340

8º Estágio obrigatório II: ensino médio 204
Trabalho de conclusão de curso: seminário estadual de conclusão 34
SUBTOTAL 238
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TOTAL 3230

5.3. TABELA DE EQUIVALÊNCIA DAS DISCIPLINAS
O curso não terá tabela de equivalência, considerando que esta é a primeira oferta.

5.4. LOTAÇÃO DAS DISCIPLINAS
Todas as disciplinas serão lotadas no CCHS. 

5.5. EMENTÁRIO, BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR.

- AGRICULTURA FAMILIAR E CAMPONESA: crítica do conceito e sua região e regionalização.  Dinâmica 
territorial do desenvolvimento agrário da agricultura familiar e análise histórica desse conceito. Regiões produtivas, 
redes  territoriais  e  os  mercados.  Sistemas  produtivos  e  tecnologias  apropriadas.  Desenvolvimento  sustentável  e 
agricultura  familiar.  A importância  histórica  e  contemporânea  da  agricultura  familiar  e  camponesa.  Agricultura 
familiar, diversidade e identidades. Bibliografia Básica: 1) GRAZIANO, S. J. Velhos e novos mitos do rural brasileiro. 
São Paulo: Ed. IEA/USP, 2001. 2) LAMARCHE, Hugues (coord.). A agricultura familiar. Campinas, Ed. UNICAMP, 
1993. 3)  FERNANDES, B. M. Espaços agrários  de inclusão e exclusão social:  novas configurações do campo 
brasileiro. Revista Currículo Sem Fronteiras, v.03, n.01, p. 11-27, 2003.  Bibliografia Complementar: 1)  ARAUJO, 
Ana Paula C. de. Alternativas tecnológicas na agricultura de Nova Friburgo: um caminho para o desenvolvimento 
sustentável. Rio de Janeiro: PPGG/UFRJ, 1998. Dissertação de mestrado em Geografia. 2) MOREIRA, Roberto José. 
Agricultura  familiar:  processos  sociais  e  competitividade. Rio  de  janeiro:  Mauad,  1999.  3) VEIGA,  J.  E.  O 
desenvolvimento agrícola: uma visão histórica. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1991. 4) WILKINSON, J.  O Estado, a 
agroindústria  e  a  pequena  produção.  São  Paulo:  Hucitec,  1986. 
NEVES, D. P. Lavradores e pequenos produtores de cana. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. 

- A QUESTÃO AGRÁRIA: Os processos socioeconômicos e as transformações na estrutura social agrária. Estrutura 
fundiária, reforma agrária e assentamentos. A modernização conservadora. A expulsão e expropriação camponesa. Os 
movimentos sociais do campo. O complexo rural e o complexo agro-industrial. Bibliografia Básica: 1) FERNANDES, 
B. M. (org.). Campesinato e agronegócio na América Latina: A Questão Agrária Atual. São Paulo: Expressão Popular, 
2008. 2) OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo capitalista de produção e agricultura. São Paulo: Ática, 1986. 3) 
PRADO JUNIOR, Caio. A questão agrária no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2000. Bibliografia Complementar: 1) 
FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978. 2) GUIMARÃES, Alberto Passos. A 
crise agrária. São Paulo: Paz e Terra, 1978. 3)  LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo: Alfa-
Omega,  1986. 4)  IANNI,  Octávio.  Origens  agrárias  do estado  brasileiro.  Rio de  Janeiro:  Brasiliense,  2004.  5) 
RANGEL, I. Questão agrária, industrialização e crise urbana no Brasil. Porto Alegre: Editora UFRSG, 2000.

- ANÁLISE LINGUÍSTICA I: Fonética e fonologia da língua portuguesa. Diferença e dependência entre fonética e  
fonologia. Estudos de linguística aplicada em nível fonético e fonológico da língua portuguesa. Reflexões sobre a 
aquisição da língua oral e da língua escrita e sobre aplicações da fonética e da fonologia na educação básica. Aspectos 
morfológicos do português brasileiro.  Bibliografia Básica: 1) CÂMARA JR., Joaquim Mattoso. Estrutura da língua 
portuguesa. Petrópolis: Vozes. 2) MARGOTTI, F. W.  Morfologia do português. Florianópolis: LLV/CCE/UFSC, 
2008.  3)  SEARA,  I.  C.  Fonética  e  fonologia  do  português  brasileiro.  Florianópolis:  LLV/CCE/UFSC,  2008. 
Bibliografia Complementar: 1) MONTEIRO, J. L.  Morfologia portuguesa. Campinas: Pontes, 2002. 2) KEHDI, V. 
Morfemas do português. 3 ed , São Paulo: Ática, 2002. 3) KOCH, I.V. e SILVA, M.C.P.de S. Linguística aplicada ao 
português: morfologia. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2005. 4) SILVA, T. C. Fonética e fonologia do português: roteiro de 
estudos e guia de exercícios. São Paulo: Contexto, 2001

- ANÁLISE LINGUÍSTICA II: Sintaxe da língua portuguesa. Semântica, seus limites e domínios da semântica. A 
significação  das  palavras.  A  significação  e  o  contexto.  A  Pragmática  no  campo  de  estudos  da  linguagem. 
Conceituação, objetivos e o domínio da Pragmática. Fronteiras entre semântica e pragmática. A aplicação das questões 
sintáticas, semânticas e pragmáticas na sala de aula. Bibliografia Básica: 1)ILARI, R. & GERALDI, J. W. Semântica. 
São Paulo: Ática, 1994. 2) MARCHESAN, A. C.; ROCHA, P. G. da. Sintaxe. Campo Grande, MS: Ed. UFMS, No 
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Prelo. 3) MOURA, H. M. de M. Significação e contexto: uma introdução a questões de semântica e pragmática. 4ª 
edição, Florianópolis: Insular, 2013. Bibliografia Complementar: 1) ARMENGAUD, Françoise. A pragmática. Trad. 
Marcos Marcionilo. São Paulo: Parábola, 2006, 160p. 2) DUCROT, O. Princípios de semântica linguística. São Paulo: 
Cultrix, 1977. 3) KOCH, I.V. & SOUSA e SILVA, M. C. P. de. Linguística aplicada ao português: sintaxe. São Paulo: 
Cortez, 1989. 4) PERINI, Mário. Sintaxe portuguesa: metodologia e funções. São Paulo, 1989. 5) ROCHA, P. G. da. 
Semântica. Campo Grande: Ed. UFMS, 2010.

- ATIVIDADES COMPLEMENTARES: experiências vividas com os saberes e os fazeres do campo.  Articulação 
entre história, conceitos, tendências, concepções e características do ensino em diferentes contextos socioculturais. 
Estudo das manifestações e das expressões culturais por meio do diálogo da pedagogia com as múltiplas linguagens: 
cerâmica, tecelagem, circo, música, dança, teatro, desenho, pintura, fotografia, cinema, números e letras, linguagem, 
logos, literatura, vídeo e outras linguagens como o choro, o grito, o toque, o sorriso, as caretas e outras. Conceitos de 
estética nos diferentes períodos históricos. A perspectiva antropológica de cultura. Expressões artísticas e diferenças 
étnicas e culturais. Compreensão e interpretação da influência de relações interétnicas e interculturais na educação. 
Estética nas perspectivas local e global. Compreensão das estéticas do campo a partir de textos clássicos da filosofia. 
Estética visual indígena, africana, pantaneira e latino-americana. Expressões gráficas e tridimensionais. Descoberta das 
belezas naturais,  das singularidades humanas e das culturas que se forjam nos espaços e nos tempos entorno das 
escolas do campo. Construção de pontes entre as escolas, os seus conteúdos, as suas práticas político-pedagógicas e as 
comunidades do campo com seus fazeres e saberes. Diálogo com as famílias para compreender os processos pelos 
quais passaram desde que saíram de seus lugares de origem até os dias atuais e as suas relações com as instituições 
escolares. Mística e estética. Desenvolvimento de pesquisas sobre as manifestações artísticas em espaços educacionais 
formais  e  não-formais.  Experiências  que  possibilitem:  reflexões,  planejamentos,  ações  em  diálogo  com   as 
manifestações culturais. Pesquisa sobre as organizações populares existentes e/ou atuantes na região para conhecer e 
compreender se é desenvolvido um trabalho integrado com as escolas do campo da região. Revisão da bibliografia  
para pensar princípios norteadores que subsidiem o debate e a escrita de uma proposta político-pedagógica a ser  
desenvolvida nas escolas do campo de MS para que sejam da comunidade e para que contribuam, efetivamente, para 
uma educação solidária e emancipatória. 30% da carga horária (25,5 horas) pode ser cumprida com participação em 
eventos científicos como participante, com apresentação de trabalhos ou coordenação de oficinas. Bibliografia Básica: 
1)  AGUIAR,  Carmen Maria  Aguiar.  Educação,  cultura  e  criança.  Campinas:  Papirus,  1994.  2)  ARROYO,  M. 
Gonzalez; CALDART, R. S.; MOLINA,  M. C.  Por uma educação do campo.  Petrópolis (RJ): Vozes, 2004. 3) 
FREIRE, Paulo. Conscientização.  São Paulo:  Moraes,  1980. Bibliografia  Complementar:  1) ARROYO, Miguel. 
Gonzalez. Escolas Cidadania e Participação no Campo. Em Aberto. Brasília: nº 9, Set., 1992. 2) BARROS, Manoel 
de.  Poesia completa.  São Paulo: Leya, 2010. 3) GALEANO, Eduardo. De pernas pro ar: a escolas do mundo ao 
avesso. 8. ed. Porto Alegre: L&PM, 1999. 4)  STÉDILE, João P. e FERNANDES, Bernardo  M. Brava gente: a 
trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil. São Paulo: Fund. Perseu Abramo, 2000. 5) VIEIRA, Luiz Carlos. A 
mística  no  MST:  um  ritual  político.  Anais...  XIII  Encontro  de  História/Anpuh/Rio/2008.  Disponível  em: 
http://encontro2008.rj.anpuh.org/site/anais  .   

- ATIVIDADES COMPLEMENTARES: pesquisa educacional. Os espaços e os tempos da pesquisa. Projeto de 
Pesquisa:  escolha  e  delimitação  do  tema;  revisão  de  bibliografia;  tipo  de  pesquisa;  definição  metodológica. 
Elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Coleta de dados. Análise/interpretação dos dados. Organização e 
redação  do  artigo  científico.  Apresentação  oral.   30% (25,5  horas),  da  carga  horária  pode ser  cumprida  com 
participação  em  eventos  científicos  como  participante  e/ou  apresentação  de  trabalhos.  Bibliografia  Básica:  1) 
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith & GEWANSZNAJDER, Fernando. O método nas ciências naturais e sociais: 
pesquisa quantitativa e qualitativa.  São Paulo: Pioneira, 1998. 2) BARROS, Aidil J. P. de & LEHFELD, Neide A de 
Souza. Fundamentos de Metodologia: um guia a  para a iniciação científica. São Paulo; Makron Books , 1986. 
_________ Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. Petrópolis: Vozes, 1990. 3.SANTOS, Antonio Raimundo 
dos.  Metodologia  científica:  a  construção  do conhecimento.  3)  ed.  Rio de  Janeiro:  DP&A,  2000.  Bibliografia 
Complementar: 1) FREIRE, Paulo. Conscientização. São Paulo: Moraes, 1980. 2) MAKARENKO, Anton S. Poema 
Pedagógico. São Paulo:  Brasiliense,  1983. 3 v. FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Miriam L. Moreira (Orgs.) 
Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. Campinas, SP: Papirus, 1998. 3) ECO, 
Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1983. 4) FARIA, Ana Lúcia Goulart; DEMARTINI, Zeila 
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de Brito Fabri; PRADO, Patrícia Dias. (Orgs.) Por uma cultura da infância: metodologias de pesquisa com crianças.  
Campinas/SP:  Autores  Associados,  2002.  5)  GROSSI,  Mirian  Pillar  (Org.).  Florianópolis:  Programa  de  Pós-
Graduação em Antropologia Social/Grupo de Estudos de Gênero & Subjetividade, 1992. 

- ATIVIDADES COMPLEMENTARES: seminários locais. Mística. Apresentação oral dos TCCs, na etapa em que 
cada estudo se encontra. Roda de conversa com orientação coletiva e compartilhada, 30% (15 horas) da carga horária 
pode ser cumprida com atividades de organização dos seminários de qualificação e o restante com participação e 
apresentação do TCC. Bibliografia Básica e complementar: As obras citadas nas disciplinas e outras específicas, de 
acordo com as temáticas pesquisadas e a indicação dos/as professores/as orientadores/as.

-  CONTEXTUALIZAÇÃO FILOSÓFICA,  HISTÓRICA,  SOCIAL,  POLÍTICA E ECONÔMICA DO CAMPO 
BRASILEIRO:  As camadas do tempo histórico e os principais conceitos relacionados com a Educação do Campo. Os 
seres humanos e a vida no campo. Direitos Humanos. A questão agrária e ambiental no Brasil e em MS. Políticas 
públicas e o campo brasileiro: contradições. Os/as trabalhadores/as do campo, suas lutas e suas conquistas: sindicatos; 
movimentos  sociais;  pastorais  sociais;  organizações  não  governamentais  e  outros.  Agricultura  familiar, 
sustentabilidade local e crescimento solidário. As tecnologias e a sustentabilidade ambiental na agricultura familiar. 
Bibliografia Básica: 1) ALMEIDA, Rosemeire A. de. A nova fronteira do eucalipto e a crise da reforma agrária. 
NERA – Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária - Artigo DATALUTA: Presidente Prudente, 
dezembro de 2012, número 60.  Disponível em:  www.fct.unesp.br/nera.  Acesso em: 6 dez 2012. 2)  ARENDT, 
Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 3) BATISTA, Luiz Carlos. Processo de 
organização  do espaço agrário do Mato Grosso do Sul.  Cadernos de Formação.  Campo Grande:  UFMS, 1995. 
Bibliografia Complementar: 1) ALMEIDA, Rosemeire A. de.  Terra e território: a questão da terra no capitalismo. São 
Paulo: Expressão Popular, 2009. 2) CIMI. A violência contra os povos indígenas no Brasil. Relatórios 2003 a 2011. 
Disponível em:  www.cimi.org.br/pub/publicacoes/. Acesso em: 27 ago. 2012. 3) FREIRE, Paulo. Conscientização. 
São Paulo: Moraes, 1980. 4) MAKARENKO, Anton S. Poema pedagógico (três volumes). São Paulo:  Brasiliense, 
1983. 5) MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 13. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. Livro 
Primeiro, v 1. 

-  CULTURA  CAMPONESA:  Identidades  agrárias  no  Brasil.  Valores,  costumes  e  sensibilidades  da  civilidade 
brasileira.  Poder,  território  e  espaço  agrário.  Visões  de  sociedade  e  de  rural:  modernidade  e  pós-modernidade. 
Globalismos e localismos. Mundo rural, cidadania e civilidade.  Bibliografia Básica: 1)  SHANIN, Teodor. Lições 
camponesas. In: PAULINO, Eliani Tomiasi; FABRINI, João Edmilson. Campesinato e Territórios em Disputa. São 
Paulo: Expressão Popular, 2008. 2) GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 3) 
IANNI, Octavio. A era do globalismo. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro. 1996. Bibliografia Complementar: 1) 
ANTUNES, Ricardo. O Trabalho e seus Sentidos. Rev. Debate e Sociedade, Uberlândia - MG, v.01, n.01, 2011. 2) 
ARON, Raymond. Paz e guerra entre as nações. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2002. 3) FREIRE, Paulo. Ação cultural para liberdade e outros escritos. 5. ed, Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1981. 4) HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005. 
MARTINS, José de Souza. O poder do atraso. São Paulo: Hucitec. 1994. 5) OLIVEIRA, Ariovaldo U. A agricultura 
camponesa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2001.

-  CURRÍCULO:  teorias  curriculares.  organização  curricular.  articulação  e  desenvolvimento  dos  conteúdos  na 
educação  básica.  Estudo  de  políticas  públicas  curriculares.  Estudos  Culturais.  Bibliografia  Básica:  1)  APPLE. 
Michael. Ideologia e currículo. Porto Alegre: Artmed, 2006 - 2008. 2) PIRES, Célia Maria Carolino. Currículos de 
matemática: da organização linear à ideia de rede. São Paulo: FTD, 2000. 3) SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos 
de  identidade:  uma  introdução  às  teorias  do  currículo.  3.  ed.  Belo  Horizonte:  Autêntica,  2009.  Bibliografia 
Complementar: 1) GIROUX, H. Cruzando as fronteiras do discurso educacional: novas políticas de educação. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999. 2) GOODSON, Ivor F. Currículo: teoria e história. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 3) 
MOREIRA, Antônio F. Currículos e programas no Brasil. 15. ed. Campinas, SP : Papirus, 2008. 4) SACRISTÀN, J. 
G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas: 2008. 5) SILVA, Tomaz Tadeu da. 
MOREIRA, Antônio F. B. (Orgs.). Territórios contestados: o currículo e os novos mapas políticos culturais. 6. ed. 
Petrópolis, RJ : Vozes, 2004. 
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- DESENVOLVIMENTO LOCAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA: Sociedades cooperativas, autogestão e economia 
solidária. Os princípios do cooperativismo: continuidade e sentidos contemporâneos. As cooperativas no Brasil e suas 
transformações. Sociedade local e desenvolvimento territorial. O marketing cultural como ferramenta de diferenciação 
para as localidades. Bibliografia Básica: 1) BENKO, Georges. Economia, espaço e globalização: na aurora do século 
XXI. São Paulo: Hucitec, 1996. 2) CASSIOLATO, José; LASTRES, Helena M.M. Glossário de arranjos e sistemas 
produtivos e inovativos locais. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 3)  CATTANI, Antônio David (Org.) A outra economia. 
Porto Alegre: Veraz. 2003. Bibliografia Complementar: 1) ÁVILA, Vicente Fideles et al. Formação educacional em 
desenvolvimento local: relato de estudo em grupo e análise de conceitos. Campo Grande, MS: UCDB, 2001. 2)  
IRELAND, Timothy. IRELAND, Vera Esther J. da Costa. MACHADO, Maria Margarida. Os desafios da Educação 
de Jovens e Adultos: vencer as barreiras da exclusão e da inclusão tutelada in KRUPPA, Sonia M. Portella (org).  
Economia solidária e educação de jovens e adultos. Brasília: Inep, 2005. 3) MTE- Senaes. Atlas da economia solidária 
no Brasil 2005. Brasília: MTE, 2006.   4)  SANTOS,  Fabiana; CROCCO, Marco; LEMOS, Mauro B. Arranjos e 
sistemas  produtivos locais  em espaços  industriais  periféricos.  Revista economia contemporânea, 6  (2), p. 119146, 
2002. 5) SINGER, Paul. Introdução à economia solidária. São Paulo: Perseu Abramo, 2002.  
 
-  DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SUSTENTÁVEL:  Espaço agrário e sustentabilidade. Sistemas de produção 
alternativos  e  desenvolvimento  sustentável.  Educação  ambiental.  Poder local e  participação política.  Bibliografia 
Básica: 1) ALTIERI, Miguel. Agroecologia: as bases científicas da agricultura alternativa.  Rio de Janeiro: PTA/Fase, 
1989. 2) FREITAS, R. C. M.; NUNES, L. S.; NÉLSIS, C. M. A crítica marxista ao desenvolvimento (in) sustentável. 
Revista Katál. v. 15, n.01, p.41-51, 2012. 3) GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura 
sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 2000. Bibliografia Complementar: 1) PREZOTTO, L. L. A sustentabilidade da 
agricultura  familiar:  implicações  e  perspectivas  da  legislação  sanitária  para  a  pequena  agroindústria.  Fortaleza: 
Fundação Konrad Adenauer, 2005. 2) SAUER, Sérgio e BALESTRO, Moisés V. (orgs.). Agroecologia e os desafios 
da transição agroecológica. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 3) SCHUMACHER, E. F. O negócio é ser pequeno. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1998. THOMAZ JUNIOR, A. Os desafios rumo a um projeto para o Brasil! (Intemperismo do 
Trabalho  e  as  Disputas  Territoriais  Contemporâneas).  São  Paulo,  Revista  da  ANPEGE,  v.7,  no.  1,  2011.  4)  
CARVALHO,  Horácio  de  Martins.  De  produtor  rural  familiar  a  camponês:  a  catarse  necessária.  Boletim 
DATALUTA, p. 01-24, 2009.

- DIDÁTICA: escolas do campo, planejamento educacional, práticas político-pedagógicas. Educação do campo e o 
compromisso com o ambiente: o universo, as diferentes espécies de vida e o equilíbrio necessário. A escola, os sujeitos 
do campo, a economia familiar e a economia comunitária/solidária. Princípios político-pedagógicos da/na educação do 
campo: a intencionalidade da atuação docente.  O diálogo com os conhecimentos e as tecnologias do campo. A 
observação e a atuação no cotidiano da comunidade. As diferentes linguagens, a arte e as tecnologias. Os diálogos  
entre  as  diferentes  áreas  do  conhecimento  escolar  (ações  integradas).  As  múltiplas  linguagens  (literatura, 
sociolinguística, leitura, escrita, teatro, música, artes visuais, dança e outras). Mística. O currículo da/na educação do 
campo: expressões culturais, estéticas do campo, o currículo explicitado e o currículo oculto. Preconceitos e exclusões. 
Os gêneros digitais e as novas tecnologias de ensino. Planejamento educacional participativo e compartilhado com a 
comunidade.  Planejamento  político-pedagógico  e  suas  interfaces  com o  Projeto  Político-Pedagógico.  Princípios 
norteadores e intencionalidade do ato pedagógico. Planejamento anual. Planejamento diário.  Acompanhamento e 
avaliação  do  processo  ensino  e  aprendizagem.  Divulgação  dos  resultados  (quando?  como?  quem? para  quem? 
Replanejamento.  Bibliografia Básica: 1) CALDART, Roseli Salete (Org.) Caminhos para transformação da escola: 
reflexões desde práticas da licenciatura em Educação do Campo. São Paulo: Expressão Popular, 2011. 2) CANDAU, 
V. M. et al. Didática, currículo e saberes escolares. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 3) FREIRE, Paulo. Pedagogia da 
autonomia: saberes necessários à prática educativa. 29. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. Bibliografia Complementar: 
1) ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO, Valter Roberto. (Orgs.). Afirmando diferenças: montando o quebra-cabeça 
da diversidade na escola. Campinas, SP: Papirus, 2005. 2) AGUIAR, Carmen Maria Aguiar. Educação, cultura e 
criança. Campinas: Papirus, 1994. 3) ANTONIO, C.A.; OSBI, R.C.S. O currículo das escolas do campo: reflexões 
sobre experiências com temas geradores. In: ANTONIO, C.A. et al. (Org.). Identidade profissional, conhecimento e 
práticas educativas. Francisco Beltrão, PR: UNIOESTE, 2004. p. 138-148. 4) ARROYO, Miguel. Gonzalez. Escolas 
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cidadania e participação no campo. Em Aberto. Brasília: nº 9, Set., 1992. 5) FREIRE, Paulo. Conscientização. São 
Paulo: Moraes, 1980.

-  DIFERENÇAS  CULTURAIS  E  IDENTIDADES:  Conceitos  de  cultura.  Diferenças,  identidade  e  alteridade. 
Identidades no rural brasileiro. Diferenças culturais e suas implicações no processo de conhecimento e significação do 
mundo. Diferenças étnicas, sexuais e de gênero. Bibliografia Básica: 1) CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas. 
São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. 2) GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em 
antropologia interpretativa. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 3) WOLF, E.R. Sociedades camponesas.  Rio de 
Janeiro: Zahar, 1976..  Bibliografia Complementar: 1)  FOUCAULT, Michel. Historia da sexualidade 2: o uso dos 
prazeres. São Paulo: Graal, 1984. 2) MacFARLANE, A. A Cultura do capitalismo.  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989. 
3) MORIN, Edgar. Cultura de massa no século XX: neurose. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.vol. 1 4) 
ROSENDHAL, Z.; CORRÊA, R.L.(orgs.). Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: ed. UERJ, 1999. 5) 
SILVA, Tomaz Tadeu (org.) O que é, afinal, estudos culturais? Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

- EDUCAÇÃO DO CAMPO: movimentos sociais, legislação, organização da educação nacional. Movimentos sociais 
com foco nas organizações do campo. Legislação e organização da educação nacional com foco na educação do 
campo: instâncias governamentais e competências. Constituição Federal/1988. LDBN 9394/96. Sistema Nacional de 
Educação. Conselho Nacional de Educação. Plano Nacional de Educação. Fórum Nacional de Educação. Resolução 
CNE/CEB nº 1,  de 3 de abril de 2002. Institui  Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do  
Campo. Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008. Estabelece diretrizes complementares, normas e princípios 
para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Decreto nº 7.352, de 4 de 
novembro de 2010. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária - PRONERA.  Deliberação CEE/MS n° 7111, de 16 de outubro de 2003. Dispõe sobre o funcionamento da 
Educação Básica nas Escolas do Campo, no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Resolução/SED nº. 
2.100, de 29 de março de 2007. Dispõe sobre a organização da Educação Básica do Campo na Rede Estadual de  
Ensino, e dá outras providências. Bibliografia Básica: 1) ARROYO, Miguel G.; FERNANDES, Bernardo Mançano. 
A educação básica e o movimento social do campo. Brasília, DF: Articulação Nacional por uma Educação Básica do 
Campo, 1999. (Coleção por uma Educação Básica do Campo, v. 2). 2) ARROYO, Miguel. Gonzalez. Políticas de 
formação de educadores  (as)  do campo.  Cad. Cedes,  Campinas,  vol.  27, n.  72, p.  157-176, maio/ago.  2007 3) 
Diretrizes  Operacionais  para  a  Educação  Básica  nas  Escolas  do  Campo. Brasília/DF:  Secretaria  de  Educação 
Continuada,  Alfabetização  e  Diversidade,  2002.  Resolução  CNE/CEB  n.  1,  3  abr.  2002.  Disponível  em: 
http://www.mec.gov.br  Acesso  em:  06  mar.  2012.  Bibliografia  Complementar:  1)  CALDART,  Roseli  Salete. 
Educação do Campo: notas para uma análise de percurso.  Trab. Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 7 n. 1, p. 35-64, 
mar./jun.2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.  Acesso em: 06 mar. 2012. 2)_____ . O MST e a formação 
dos sem terra: o movimento social como princípio educativo. Estud. av.,  São Paulo,  v. 15,  n. 43, Dec.  2001. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. Acesso em: 19 dez. 2005. 3)_____. Pedagogia do Movimento Sem Terra: 
escola  é  mais  do  que  escola.  Petrópolis:  Vozes,  2000.  4)  KOLLING,  Edgar  Jorge;  CERIOLI,  Paulo  Ricardo; 
CALDART, Roseli Salete.  (orgs.) Educação do campo: identidade e políticas públicas.  Brasília,  DF: articulação 
nacional  por  uma  educação  do  campo,  2002  (Coleção  Por  uma  Educação  do  Campo,  v.  4).  Disponível  em: 
http://www.forumeja.org.br Acesso em: 06 mar. 2012. 5)  FÓRUM NACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - 
FONEC. Notas para análise do momento atual da Educação do Campo. Seminário Nacional – BSB, 15 a 17 de agosto 
2012. Brasília, 2012. Disponível em: http://www.unefab.org.br/2012/08/seminario-do-fonec-discute-educacao-do.html 
Acesso em: 19 nov. 2012. 28 p.

- EDUCAÇÃO DO CAMPO E MÉTODO: contribuições do materialismo histórico dialético. A perspectiva marxiana 
e marxista e a educação do campo. Noções do materialismo histórico dialético. Conceitos de movimento, contradição, 
desigualdade, cultura camponesa, educação popular. Posicionamento e orientação política na pesquisa em educação e 
classe trabalhadora camponesa. Bibliografia Básica: 1) NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. 
São Paulo: Expressão Popular, 2011. 2) KONDER, Leandro. Marx: vida e obra. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 3) 
CURY, C. R. J. Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica do fenômeno educativo. 6. 
ed. São Paulo: Cortez-Autores Associados, 1987.  Bibliografia Complementar: 1) NETTO, José Paulo. De como não 
ler Marx ou o Marx de Souza Santos. 2008. Disponível em:< http://www.odiario.info/?p=871> Acesso em: Mai. 2014. 
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2) TONET, Ivo. Educação contra o capital. São Paulo: Instituto Lukács, 2012. 3) MARX, Karl. Contribuição à crítica 
da economia política. São Paulo: Expressão Popular, 2008. 4) TRIVIÑOS, Augusto S. A dialética materialista e a  
prática  social.  Revista  Movimento,  v.12,  n.02,  p.  121-142,  2006.  5)  THALHEIMER,  August.  Introdução  ao 
materialismo dialético. São Paulo: Ciências Humanas, 1979.

- EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL E NO MATO GROSSO DO SUL: Educação do campo x educação rural. 
Contextos, avanços, retrocessos, exigências, limites, possibilidades da educação do/no campo. Escolas do/no campo. 
Formação de professores/as. Pronacampo. Contexto histórico e contexto atual do campo em Mato Grosso do Sul. 
Redes de ensino (estaduais e municipais). Avanços e retrocessos. Experiências.  Bibliografia Básica: 1) ALMEIDA, 
Rosemeire A. Identidade, distinção e territorialização: o processo de (re) criação camponesa no Mato Grosso do Sul. 
2003.  Tese  (Doutorado  em Geografia)  -  Faculdade  de  Ciências  e  Tecnologia,  Universidade  Estadual  Paulista, 
Presidente Prudente. 2) CALDART, Roseli Salete. Educação do Campo: notas para uma análise de percurso.  Trab. 
Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 7 n. 1, p. 35-64, mar./jun.2009. 3) PEREIRA, Jacira H. do V., ALMEIDA, Rosemeire 
A. (orgs.). Educação no/do campo em Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 2008.  Bibliografia Complementar: 1) 
ARROYO, M. Gonzalez; CALDART, R. S.; MOLINA, M. C. Por uma educação do campo. Petrópolis (RJ): Vozes, 
2004. 2) MOLINA, M. C. & JESUS, S. M. S. (orgs.). Contribuições para a construção de um projeto de educação do 
campo. Brasília, DF: Articulação Nacional “Por Uma Educação do Campo”, 2004, p. 53-89. 3) SILVA, Tânia Paula 
da.  A  organização  do  trabalho  coletivo  e  as  transformações  territoriais  no  Assentamento  São  Manoel,  em 
Anastácio/MS.  2000. Monografia  (Bacharelado em Geografia)  -  Campus de Três  Lagoas,  UFMS, Três  Lagoas. 
Disponível  em:  http://www2.fct.unesp.br/nera/ltd/tania.pdf  Acesso  em:  06  mar.  2012.  4)  STÉDILE,  João  P.  e 
FERNANDES, Bernardo M.  Brava gente: a trajetória do MST e a luta pela terra no Brasil. São Paulo: Fund. Perseu 
Abramo, 2000. 5) ROSSI, R. Educação do campo: questões de luta e pesquisa. Curitiba – PR: E. CRV, 2014.

- EDUCAÇÃO DO CAMPO: políticas públicas, gestão escolar compartilhada. Educação do campo e a tipologia das 
escolas.  Educação do campo, as políticas públicas e a gestão de recursos.  Infraestrutura das escolas do campo. 
Recursos didáticos e tecnológicos. Transporte e outros meios de apoio. Pronacampo. Gestão a serviço das ações 
político-pedagógicas. Gestão democrática de recursos humanos. Gestão e as relações com os movimentos sociais e 
com  os  órgãos  centrais.  Planejamento  participativo:  princípios  norteadores;  as  reivindicações  e  a  parceria  da 
comunidade  educativa  e  das  famílias  dos/as  alunos/as;  a  participação  da  comunidade  escolar;  a  elaboração  do 
diagnóstico.  Projeto Político-Pedagógico  (PPP):  a  participação  da comunidade educativa  e escolar;  a  redação;  a 
divulgação;  a  execução;  o  acompanhamento  da  execução  (avaliação  e  replanejamento).  Bibliografia  Básica:  1) 
ARROYO, Miguel G.; FERNANDES, Bernardo Mançano. A educação básica e o movimento social do campo. 
Brasília, DF: Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, 1999. (Coleção por uma Educação Básica do 
Campo, v. 2. 2) BRASIL.  Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Brasília/DF: 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2002. 3) Resolução CNE/CEB n. 1, 3 abr. 2002. 
Disponível em: http://www.mec.gov.br Acesso em: 06 mar. 2012. Bibliografia Complementar: 1) CALDART, Roseli 
Salete. Educação  em movimento.  formação  de  educadoras  e  educadores  no  MST.  Petrópolis:  Vozes,  1997.  2) 
DOURADO, Luiz Fernandes (org.). Financiamento da educação básica. Campinas: Autores Associados, 1999.  3) 
MELCHIOR,  José  Carlos  de  Araújo.  Mudanças  no  financiamento  da  educação  no  Brasil.  Campinas:  Autores 
Associados, 1997. 4) VIANNA, Uca O. de A. Planejamento participativo na escola. São Paulo: EPU, 1986. 5)_____ . 
Poder Executivo.  Decreto nº 7. 352, de 4/11/2012. Dispõe sobre a política de educação do campo e o Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Disponível em: www. planalto.gov.br Acesso em: 06 mar. 
2012. MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de Estado de Educação. Resolução SED/ nº 1507/2001. Criação do 
Comitê Estadual de Educação do Campo.

- EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS ESCOLAS DO CAMPO: Histórico da Educação Especial. Legislação e Políticas 
Públicas. Integração e participação social. A Educação especial nas escolas do campo.  Necessidades educacionais 
especiais e a intervenção pedagógica. Bibliografia Básica: 1) CARVALHO, Rosita Edler. Educação inclusiva: com os 
pingos nos “is”. Belo Horizonte: Mediação, 2004. 2) EYER, Hugo Otto. Inclusão e avaliação na escola de alunos com 
necessidades educacionais especiais. 2 ed. Porto Alegre: Mediação, 2006. 3) FERREIRA, Maria Elisa Caputo; 
GUIMARÃES,  Marly.  Educação  inclusiva. Rio  de  Janeiro:  Dp&a,  2003.  Bibliografia  Complementar:  1) 
ARROYO, Miguel G.; FERNANDES, Bernardo Monçano. A educação básica e o movimento social do campo. 
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Brasília, DF: Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, 1999. (Coleção por uma Educação 
Básica do Campo, v. 2). 2) GONZÁLES, Eugenio (Org). Necessidades educacionais específicas: intervenção 
psicoeducacional. Porto Alegre: Artmed, 2007. 3) MANTOAN, Maria Tereza Égler. Inclusão escolar: o que é? 
Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. 4) PADILHA, Ana Maria. Práticas pedagógicas na educação especial. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2005. 5) SALVADOR, César Coll; MARCHESI, Álvaro e PALÁCIOS,  
Jesús.  Desenvolvimento  psicológico  e  educação:  transtornos  de  desenvolvimento  e  necessidades  educativas 
especiais. São Paulo: ARTMED, 2005.

-  ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS: O papel do Estado na formação das sociedades. A cultura política. Os 
partidos políticos  e  as  relações  de poder.  Estado e classes  sociais.  Políticas  públicas  e  a  organização  território. 
Bibliografia Básica: 1) BARATTA, Giorgio.  As rosas e os cadernos: o pensamento dialógico de Antonio Gramsci. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 2) CARNOY, Martin. Estado e teoria política. Campinas: Papirus, 2005. 3) DUMÉNIL, 
Gérard e LÉVY, Dominique.  Dívidas soberanas: limites do receituário keynesiano para uma crise estrutural, In:  
Crítica e Sociedade: Revista de Cultura Política, dez. 2011, pp. 56-72. Bibliografia Complementar: 1) DAHL, Robert 
A. Poliarquia. São Paulo: Edusp, 1997.  2) MARSHALL, T. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar,  
1964. 3) MILIBAND, Ralph. O estado na sociedade capitalista. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 4) PRADO JR., Caio. 
História e desenvolvimento: a contribuição da historiografia para a teoria e prática do desenvolvimento brasileiro. São 
Paulo: Brasiliense: 1972. 5) LEHER, R.; MOTTA, V. C. Intelectuais Coletivos de Classe. In: CALDART, R. S.; 
PEREIRA, I. B.; ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G. (org.). Dicionário da educação do campo. Rio de Janeiro, São 
Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 

- ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I: anos finais do Ensino Fundamental (constituirá parte do sétimo período de formação, 
com carga horária de 204 horas. Revisão e construção de conceitos e de concepções de docência no contexto dos anos 
finais do Ensino Fundamental das escolas do campo, verificando os aspectos do pensar, viver e refletir as ações 
realizadas em um processo ativo e participativo, buscando, não apenas as constatações, mas os questionamentos que 
podem nos remeter à problematização e à pesquisa. Possibilitar experiências vividas (W. Benjamin, 1980) como 
processo de reencontro com a trajetória de estudos, na busca da compreensão de que nos constituímos adultos e 
profissionais, mas não deixamos de ser alunos/as. Compreensão das culturas e dos saberes do campo em diálogo com 
as culturas e os saberes escolares, na construção de processos pelos quais as pessoas se constituem sujeitos de suas 
aprendizagens e protagonistas sociais. Expandir os conhecimentos sobre Educação do Campo para compreender as 
instituições educativas em seus processos históricos, políticos, sociais, culturais e pedagógicos.   Oportunizar situações 
problemas para que o/a aluno/a possa analisar a teoria e a prática, articuladas no contexto pedagógico com vista à 
construção da práxis que transforma.  Bibliografia Básica: 1) CANDAU, V. A didática em questão. Rio de Janeiro: 
Vozes,  1984. 2) PICONEZ, Stela C. Bertholo,  (Coord.).  A prática de ensino e o estágio supervisionado. 2. ed. 
Campinas: Papirus, 1994. 3) SACRISTÁN, J. G. Educar e conviver na cultura global. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
Bibliografia Complementar: 1) BORDENAVE, J. Diaz; PEREIRA, A. Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. 
Petrópolis: Vozes, 2001. 2) GIROUX, H. Escola critica e política cultural. São Paulo: Cortez, 1987. 3) LIBÂNEO,  
José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2000. MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São 
Paulo: Cortez, 2000.  4) PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar. São Paulo: Queiroz, 1990. 5) RATZ, Louis 
E. et al. Ensinar a pensar: teoria e aplicação. 2. ed. São Paulo: EPU, 1977. 

- ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II: Ensino Médio (constituirá parte do último período de formação, com carga horária 
de 204 horas. Revisão e construção de conceitos e de concepções de docência no contexto das escolas do campo, 
verificando os aspectos do pensar, viver e refletir as ações realizadas em um processo ativo e participativo, buscando, 
não apenas as constatações, mas os questionamentos que podem nos remeter à problematização e à pesquisa. Expandir 
os  conhecimentos  sobre  Educação  do  Campo  para  compreender  as  instituições  educativas  em  seus  processos 
históricos, políticos, sociais, culturais e pedagógicos.   Oportunizar situações problemas para que o/a aluno/a possa 
analisar a teoria e a prática, articuladas no contexto pedagógico com vista à construção da práxis que transforma. 
Articular os saberes científicos e os saberes da terra na perspectiva de consolidar conhecimentos necessários para a  
construção  de vida  no campo.  Bibliografia  Básica: 1)  LUCKESI,  Cipriano  Carlos.  Avaliação  da  aprendizagem 
escolar: estudos e proposições. São Paulo: Cortez, 2003. 2) SILVA, T. T. (org.); Hall, S.; Woodward, K. Identidade e 
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis/ RJ: Vozes, 2000. 3) VASCONCELLOS, C. S. Coordenação 
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do trabalho pedagógico: do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: Libertad, 2002. 
Bibliografia Complementar: 1) ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO, Valter Roberto. (orgs.). Afirmando diferenças: 
montando o quebra-cabeça da diversidade na escola.  Campinas, SP: Papirus, 2005. 2)  BORDENAVE, J. Diaz; 
PEREIRA, A. Martins. Estratégias de ensino-aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 2001. 3) CALDART, Roseli Salete 
(org.) Caminhos para transformação da escola: reflexões desde práticas da licenciatura em educação do campo. São 
Paulo:  Expressão  Popular,  2011.  4)  MATURANA,  H.  Emoções  e  linguagem na  educação  e  na  política.  Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 1998. 5) MORAES, S. E. Os buracos da lousa: reflexões sobre um tema de pesquisa. 
Cadernos de Pesquisa v.36 n.129 São Paulo set./dez. 2006.

-  ETNOMATEMÁTICA  I: Possibilidades  de  trabalho  com a  etnomatemática  em sala  de  aula.  Saber  fazer  de 
diferentes grupos culturais e estudo de pesquisas em Etnomatemática.  Bibliografia Básica: 1)  D’AMBROSIO, U. 
Etnomatemática: elo entre tradições e modernidade.  4ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 2) ____________, U. 
Etnomatemática e Educação no Movimento Sem-Terra. In: SILVA, Luiz Heron da. A escola cidadã no contexto da 
globalização. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 272-286. 3) KNIJNIK, G.; WANDERER, F.; OLIVEIRA, C. J. (orgs.). 
Etnomatemática,  currículo  e  formação  de  professores. Santa  Cruz  do  Sul:  EDUNISC,  2004.  Bibliografia 
Complementar: 1) CARAHER, T., Caraher, D. & SCHLIEMANN, A. Na vida dez, na escola zero.16. ed. SP: Cortez, 
2011. 2)  D'AMBROSIO, U. Etnomatemática: um programa. Educação Matemática em Revista. SBEM, No. 1, 5-11, 
1993. 3) GERDES, Paulus. Sobre o conceito de Etnomatemática. Ver.  Estudos Matemáticos, ISP / KMU, 1989. 4) 
KNIJNIK, Gelsa. Exclusão e resistência: Educação Matemática e legitimidade cultural. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1996. 5) VERGANI, T. Educação etnomatemática: O que é? Lisboa: Pandora Edições Lisboa, 2009.

-  ETNOMATEMÁTICA II: Investigação orientada e sistematização de práticas matemáticas de grupos culturais. 
Bibliografia Básica: 1) ABREU, G. O. O uso da matemática na agricultura: o caso dos produtores de cana de açúcar. 
1988. 207 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Cognitiva). Centro de Educação, Departamento de Psicologia, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1998. 2) KNIJNIK, G. Educação matemática, culturas e conhecimento 
na luta pela terra.  Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2006. 3) SEBASTIANI FERREIRA, E.  Etnomatemática: uma 
proposta metodológica. Rio De Janeiro: MEM/USU, 1997. Bibliografia Complementar: 1) CARAHER, T., Caraher, 
D.  &  SCHLIEMANN,  A.  Na  vida  dez,  na  escola  zero.  16.  ed.  SP:  Cortez,  2011.  2)  D'AMBROSIO,  U. 
Etnomatemática: um programa. Educação Matemática em Revista. SBEM, No. 1, 5-11, 1993. 3) KNIJNIK, Gelsa. 
Exclusão  e  resistência: educação  matemática  e  legitimidade  cultural.  Porto  Alegre:  Artes  Médicas,  1996.  4) 
SEBASTIANI  FERREIRA,  E.  Etnomatemática: uma  proposta  metodológica.  Série  Reflexão  em  Educação 
Matemática,  v.  3,  Universidade  Santa  Úrsula,  RJ.,  1997.  5)  SEBASTIANI  FERREIRA,  E.  Por  uma teoria  de 
etnomatemática. Bolema, n. 7, 1991.

- EXPANSÃO CAPITALISTA NO CAMPO: O processo de modernização da agropecuária brasileira e mundial. As 
relações  de  trabalho.  Fatores  de  produção  e  estrutura  agrária.  Sistemas  produtivos.  Produção  agropecuária  e 
agroindustrial.  Comercialização e mercado. Agronegócio.  Agricultura familiar e estratégias de produção.  O rural 
contemporâneo. O rural e suas relações com o urbano. As redes e as fronteiras agrícolas. Ruralidades e globalização. 
Bibliografia Básica: 1) ARAUJO, Ana Paula Correia de. Pantanal, um espaço em transformação. Rio de Janeiro: 
PPGG/UFRJ, 2006. Tese de doutorado em Geografia. 2) ARAUJO, Ana Paula Correia de. ; BICALHO, Ana Maria de 
Souza M. O rural em movimento: a pecuária nas transformações espaciais do Pantanal. Campo Grande – MS: Ed. 
UFMS, 2010. 3) CARVALHO, Horacio Martins de. O Campesinato contemporâneo como modo de produção e como 
classe  social.  2012,  Curitiba  –  PR,  Disponível  em:  <http://www.mcpbrasil.org.br/biblioteca/doc_view/126-
campesinato-contemporaneo-como-modo-de-producao-e-como-classe-social> Último acesso: Mai. 2013  Bibliografia 
Complementar: 1) HOMEM de MELO, F. O problema alimentar no  Brasil:   a  importância dos desequilíbrios  
tecnológicos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 2) MARTINE, G. Fases e faces da modernização agrícola brasileira: 
planejamento e políticas públicas, 1(1);  p. 3-43; 1990. 3) MARTINE, George e GARCIA, Ronaldo C.  Os  impactos 
sociais  da  modernização  agrícola.  São Paulo: Caetés, 1987. 4)  MARTINS, José S. (org.). Introdução crítica à 
sociologia rural. São Paulo: Hucitec, 1981. 5) RUA, João. A ressignificação do rural e as relações cidade-campo: uma 
contribuição geográfica. Revista da ANPEGE, Fortaleza, n. 2, ano 2, p. 45-66, 45-66, 2005.
- GEOMETRIA ESPAÇO, FORMA E MEDIDA: Elementos de geometria plana e espacial, cálculo de área e volume 
de figuras planas e espaciais, estudo das relações geométricas do campo. Bibliografia Básica: 1) CARAÇA, Bento de 
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Jesus. Conceitos fundamentais de matemática. 7. ed. Lisboa, PT: Gradiva, 2010. 2) BITTAR, M.; FREITAS J. L. M. 
Fundamentos e metodologia de matemática para os ciclos iniciais do ensino fundamental. 2. ed. - Campo Grande - 
MS: Ed. UFMS, 2005. 3) DOLCE, O. Fundamentos da matemática elementar, v. 10: geometria espacial, posição e 
métrica.  São Paulo:  Atual,  2005.  Bibliografia  Complementar:  1)  BARBOSA,  João Lucas  Marques.  Geometria 
euclidiana plana. 11. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de  Matemática, 2012. 2) DOLCE, O. Fundamentos da 
matemática elementar, v. 9: geometria plana. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013. 3) HILBERT, David. Fundamentos da 
geometria. Lisboa: Gradiva, 2003. 4) ITACARAMBI, Ruth Ribas;  BERTON, Ivani da Cunha Borges. Geometria, 
brincadeiras e jogos. São Paulo: Livraria da Física, 2008. 5)  RODRIGUES Neto, Antonio.  Geometria e estética: 
experiências com o jogo de xadrez. São Paulo: UNESP, 2008. 

- HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL E DO BRASIL: Processos históricos de formação e territorialização do modo 
de produção capitalista no mundo e no Brasil.  Bibliografia Básica. 1) HARVEY, David Espaços da esperança. São 
Paulo:  Loyola,  2004.  2)  PRADO  JR.,  Caio.  História  econômica  do  Brasil.  São  Paulo:  Brasiliense,  1960.  3) 
THOMPSON,  Edward  P.  Costumes  em  comum.  São  Paulo:  Companhia  das  Letras,  1998.  Bibliografia 
Complementar:  1) ARRIGUI,  G. O longo século XX. Rio de Janeiro: Contraponto, 1994. 2) DAWBOR, L.  A 
formação do terceiro mundo. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1988. 3) DUBY, G. História da vida privada: da Europa 
Feudal à Renascença.  São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 4) FURTADO, Celso. A formação econômica do 
Brasil.  São  Paulo:  Companhia  das  Letras,  2007.  5)  HOBSBAWM,  E.   Da  revolução  industrial  inglesa  ao 
imperialismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

- HISTÓRIA E MOVIMENTOS SOCIAIS. EMENTA: “Classe” e “consciência de classe”. Os movimentos sociais na 
América  Latina  e no Brasil.  Bibliografia  Básica:  1)  GOHN,  Maria  da Glória.  Teoria  dos movimentos sociais: 
paradigmas clássicos e contemporâneos. 4 ed. São Paulo: Loyola, 2004.  2) GOHN, Maria Glória (org.). Movimentos 
sociais no início do século XXI: antigos e novos atores sociais. Petrópolis: Vozes, 2004. 3) THOMPSON. E. P. A 
formação da classe operária inglesa. v. 1, A Árvore da. Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  Bibliografia 
Complementar: 1)  GOHN, Maria Glória. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos 
brasileiros. São Paulo: Loyola, 1995. 2) GRZYBOWSKI, Cândido. Caminhos e descaminhos dos movimentos sociais 
no campo. Petrópolis: Vozes, 1987. 3) MARTINS, José de Souza. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: 
Paulus, 2003. 4) _______. A chegada do estranho. São Paulo: Hucitec, 1994. 5) MELUCCI, Alberto. A invenção do 
presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. Petrópolis: Vozes, 2001. 

-  IDEIAS  FUNDAMENTAIS  DA ÁLGEBRA: Noções  sobre  demonstrações.  Aritmética  dos  inteiros.  Produto 
cartesiano. Relações, funções e operações. Bibliografia Básica: 1) JACY MONTEIRO, L. H. Iniciação às estruturas 
algébricas. São Paulo: Nobel, 1982. 2) PLÍNIO, O. J. Introdução a teoria dos números. 3. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 
2007. 3) SILVA, V. V. Números, construções e propriedades. Goiânia: Ed. UFG, 2005. Bibliografia Complementar: 
1) GARCIA, A.; LEQUAIN, Y. Álgebra: um curso de introdução. Rio de Janeiro: IMPA, 1988. 2) GONÇALVES, A. 
Introdução à álgebra. 5. ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2006. 3) HEFEZ, A. Curso de álgebra, Volume 1. 3. ed. Rio de 
Janeiro: IMPA, 2002. 4) MONTEIRO, L.H.J. Elementos de álgebra. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1969. 

-  IDEIAS  FUNDAMENTAIS  DA GEOMETRIA: Estudo do  método  axiomático.  Geometria  euclidiana  plana: 
definições, axiomas, teoremas. Geometrias.  Bibliografia Básica: 1)  BARBOSA, João Lucas Marques.  Geometria 
euclidiana plana. 11. ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de  Matemática, 2012. 2) BITTAR, M.; FREITAS J. L. 
M. Fundamentos e metodologia de matemática para os ciclos iniciais do ensino fundamental. 2. ed. - Campo Grande - 
MS: Ed. UFMS, 2005. 3) DOLCE, O; POMPEO, J. Fundamentos de matemática elementar. v. 9. São Paulo: Atual 
Editora, 2001. Bibliografia Complementar: 1) HILBERT, David. Fundamentos da geometria. Lisboa: Gradiva, 2003. 
2) ITACARAMBI,  Ruth Ribas;  BERTON, Ivani da Cunha Borges. Geometria,  brincadeiras e jogos. São Paulo: 
Livraria da Física, 2008. 3) KALEFF, A. M. ; NASCIMENTO, R. S. Atividades introdutórias às geometrias não-
euclidianas: o exemplo da geometria do táxi. Boletim GEPEM. Rio de Janeiro, n. 44, p. 13-42.  4) MARTOS, Z. G. 
Geometrias Não Euclidianas: uma proposta metodológica para o ensino de Geometria No Ensino Fundamental. Rio 
Claro, 2002. 179 f. Dissertação. (Mestrado em Educação Matemática) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas, 
Universidade Estadual Paulista. 5) RODRIGUES Neto, Antonio. Geometria e estética: experiências com o jogo de 
xadrez. São Paulo: UNESP, 2008. 
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-  IDEIAS FUNDAMENTAIS DO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL:  Limite,  continuidade derivada e 
integral de funções de uma variável. Bibliografia Básica: 1) ÁVILA, G.S.S. Cálculo das funções de uma variável. v. 1. 
7. ed. Rio de Janeiro, LTC, 2004. 2) GUIDORIZZI, H.L. Um curso de cálculo. v. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 
3) STEWART, J.  Cálculo I. v. 1. 7. ed. São Paulo: CENGAGE Learning, 2013.  Bibliografia Complementar: 1) 
ANTON,  Howard. Cálculo.  v.  1.  8.  ed.  Porto  Alegre,  RS:  Bookman,  2007.  2)  FLEMMING,  Diva  Marilia; 
GONÇALVES, Miriam Buss.  Cálculo A:  funções, limites e integração.  6. ed. São Paulo : Prentice Hall, 2013. 3) 
LEITHOLD, Louis. O Cálculo com geometria analítica. 3. ed. Harbra, 2002. v. 1. 4) SANTOS, Angela Rocha dos; 
BIANCHINI, Waldecir.  Aprendendo cálculo com maple: cálculo de uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 5) 
THOMAS, George Brinton. Cálculo. v. 1. 12. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

- INTRODUÇÃO À LITERATURA BRASILEIRA E SUL-MATO-GROSSENSE: Diálogo com produções literárias 
engendradas por autores brasileiros em diferentes  momentos históricos-políticos-sociais.  Estudo da relevância da 
Semana de Arte Moderna e de seus desdobramentos para a consolidação do projeto de literatura nacional. Estudo de 
obras, autores, temas e categorias considerando a tradição do regionalismo na literatura brasileira, com ênfase na 
produção do Centro-oeste Brasileiro.  Literatura e cultura sul-mato-grossense. Narrativa, poema e texto dramático na 
sala de aula. Bibliografia Básica:  1) BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 43. ed. São Paulo: Cultrix, 
2006. 2) CANDIDO, A. Literatura e sociedade.  São Paulo: Nacional,  1980. 3) NOGUEIRA, Albana Xavier.  A 
literatura  de  Mato  Grosso  do  Sul  na  ótica  de  seus  construtores.  Campo  Grande:  Life,  2011.  Bibliografia 
Complementar:  1) SANTOS, Paulo Sérgio Nolasco dos. Fronteiras  do local: roteiro para uma leitura crítica do 
regional sul-mato-grossense. Campo Grande: UFMS, 2008. 2) CASTELLO, José Aderaldo. A literatura brasileira: 
origens e unidade. V. I. São Paulo: Edusp, 1999. 3) CANDIDO, Antonio. Iniciação à literatura brasileira. Rio de 
Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004. 4) CANDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 12 
ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2006. 5) GONÇALVES, Augusto Marcos. 1922: a semana que não terminou.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

- INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DE LINGUAGENS E CÓDIGOS: Funções sociais da língua. Processos de 
comunicação. Contextos históricos, políticos, econômicos do surgimento da escrita. A história da língua portuguesa. A 
língua portuguesa enquanto língua oficial no Brasil. As influências indígenas e africanas. Os dialetos e as culturas 
brasileiras.  Língua  e  identidade  cultural.  Bibliografia  Básica:  1)  CÂMARA JR,  J.  M.  História  da  linguística. 
Petrópolis:  Vozes,  1986. 2) ILARI,  R. Linguística Românica.  São Paulo: Ática,  1992. 3) ORLANDI,  E. (org.). 
História  das  Idéias  Lingüísticas:  construção  do  saber  metalinguístico  e  constituição  da  língua  nacional.  
Campinas/Cáceres: Pontes/Unemat, 2001.  Bibliografia Complementar: 1)  FARACO, C. A. Norma culta brasileira: 
desatando alguns nós. São Paulo: Parábola, 2008. 2)  HIGOUNET, Charles. História concisa da escrita. São Paulo: 
Parábola Editorial, 2003. 3) ILARI, R.; BASSO, R. O português da gente. São Paulo: Contexto, 2006. 4) MATTOS E 
SILVA, Rosa Virgínia. (2001). (org.). Para a história do português brasileiro: primeiros estudos. v. II, tomos I e II, S. 
Paulo, Universidade de S. Paulo. 5) WEEDWOOD, B. História concisa da linguística. São Paulo: Parábola, 2002.

-  INVESTIGAÇÕES  MATEMÁTICAS I: Estudo da  metodologia  de  investigações  matemáticas.  Aplicação  da 
metodologia de investigações matemáticas nos eixos: números e operações, álgebra, espaço e forma e tratamento da 
informação. Bibliografia Básica: 1) ALRO, H. SKOVSMOSE, O. Diálogo e aprendizagem em educação matemática. 
2. ed. Belo Horizonte. Autêntica: 2010. 2) PONTE, J. P., BROCADO, J. OLIVEIRA, H. Investigações matemáticas 
na sala de aula.  2. ed. Belo Horizonte. Autentica: 2009. 3) FIORENTINI,D. e CRISTOVÃO, E.M.(org). História e 
investigações de aulas de matemática. Campinas. Editora Alinea: 2006. Bibliografia Complementar: 1) ALMOULD, 
Saddo.  Fundamentos da didática da matemática. Curitiba: EDUFPR, 2007. 2) BROUSSEAU, Guy.  Introdução ao 
estudo das situações didáticas. São Paulo: Ática, 2008. 3) BRUN, Jean (Org.).  Didática das matemáticas. Lisboa: 
Instituto Jean Piaget, 1996. 4) MACHADO, Silvia D. A. et al.  Educação matemática: uma introdução. São Paulo: 
EDUC, 1999. 5) TOMAZ, V.S; DAVID, M. M. M. S. Interdisciplinaridade e aprendizagem da matemática em sala de 
aula. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.  

-  INVESTIGAÇÕES MATEMÁTICAS  II:   Estudo  da  metodologia  da  resolução  de  problemas.  Aplicação  da 
Metodologia  de  Investigações  Matemáticas  nos  conteúdos  e/ou  temáticas:  funções,  progressões  e  matemática 
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financeira. Bibliografia Básica: 1) CARAÇA, Bento de Jesus. Conceitos fundamentais de matemática. 7. ed. Lisboa, 
PT:  Gradiva,  2010.  2)  PONTE,  J.  P.,  OLIVEIRA,  H.,  CUNHA,  H.,  &  SEGURADO,  I.  1998. Histórias  de 
investigações matemáticas. Lisboa: IIE, 1998. 3) PONTE, J. P., FERREIRA, C., VARANDAS, J.M., OLIVEIRA, H. 
A  relação  professor-aluno  na  realização  de  investigações  matemáticas.  Lisboa:  APM,  1999.  Bibliografia 
Complementar: 1) BITTAR, M.; FREITAS J. L. M. Fundamentos e metodologia de matemática para os ciclos iniciais 
do ensino fundamental. 2. ed. - Campo Grande - MS: Ed. UFMS, 2005. 2) KNIJNIK, G. Currículo, etnomatemática e 
educação popular: um estudo em um assentamento do movimento sem terra. Currículo sem Fronteiras, v.3, n.1, pp.96-
110, Jan/Jun 2003. 3)  _________, G. O que os movimentos sociais têm a dizer à educação matemática. Disponível 
em: http://www.sbem.com.br/files/viii/pdf/15/PA06.pdf. Acesso em 15 de abril de 2014. 4) Oliveira, H. Actividades 
de investigação na aula de matemática:  Aspectos da prática dos professores  (tese de mestrado, Universidade de 
Lisboa). Lisboa: APM, 1998. 5) PONTE, J. P., BROCADO, J. OLIVEIRA, H. Investigações matemáticas na sala de 
aula. 2. ed. Belo Horizonte. Autêntica: 2009.

- LABORATÓRIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS: Estudo e elaboração de projetos interdisciplinares voltados 
para as demandas do campo. Construção de repertórios de casos voltados as demandas do campo. Estudo e elaboração 
de material didático para sala de aula de matemática. Bibliografia Básica: 1) FERREIRA, M. K. L. Ideias matemáticas 
de povos culturalmente distintos. São Paulo: Global, 2002. 2) FIORENTINI, D.& MIORIM. Uma reflexão sobre o 
uso de materiais concretos e jogos no ensino da matemática. Boletim da SBEM-SP, São Paulo, SBM/SP, 1990, ano 4, 
n. 7. 3) LORENZATO, Sergio. (Org.).  O laboratório de ensino de matemática na formação de professores. 3. ed. 
Campinas: Autores Associados, 2012, v. 1.  Bibliografia Complementar: 1) BENINI, M.B.C. Laboratório de Ensino 
de Matemática e Laboratório de Ensino de Ciências: uma comparação. Dissertação (Pós-graduação em Ensino de 
Ciências e Educação Matemática) Universidade Estadual de Londrina, Londrina –PR. 2006, 108p. 2) LEMA : revista 
do laboratório de ensino de matemática. Campo Grande, MS : Ed. UFMS, 1987- 1988. 3) LOPES, J. A. ARAUJO, E. 
A. O laboratório de ensino de matemática:  implicações na formação de professores.  Revista Zetetiké.  Cempem: 
Unicamp, v.15, n.27, jan./jun. – 2007. p.57-69. 4) OLIVEIRA, A.M.N. Laboratório de ensino e aprendizagem em 
matemática: as razões de sua necessidade. Dissertação (Pós-graduação em Educação) Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, PR. 1983, 138p. 5) VARIZO, Z.C.M. O Laboratório de educação matemática do IME/UFG: Do sonho a 
realidade. In: ENEM, 10, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte, 2007. p.1-12. 

- LEITURAS E PRODUÇÕES TEXTUAIS: Textos musicais, imagéticos, corporais, teatrais. Língua de sinais. Textos 
acadêmicos: a técnica da paráfrase. Linguagem e tecnologias da informação e da comunicação: a importância 
da pesquisa e do uso dos recursos tecnológicos na formação e produção do profissional na área de letras. 
Prática de leitura e de escrita de gêneros discursivos. Bibliografia Básica: 1) FERNANDES, J. G; DANIEL, 
M. E. B. Leitura e produção de textos. Campo Grande: Editora da UFMS, 2008. 2) FIORIN, J. L.  & 
SAVIOLI, F. P. Para entender o texto leitura e redação. 7.ed. São Paulo: Ática, 2004. 3) GARCIA, Othon 
Moacyr.  Comunicação  em prosa  moderna:  aprenda  a  escrever,  aprendendo  a  pensar.  Rio  de  Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1996.  Bibliografia Complementar: 1) FIORIN, J. L. Lições de texto, leitura e 
redação. São Paulo: Ática, 2006. 2) MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de 
retextualização. 4. ed., São Paulo : Cortez, 2003. 3) RAUEN, Fábio José. Roteiros de pesquisa. Rio do Sul, 
SC: Nova Era, 2006. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a Escrita: atividades de retextualização. 4. 
ed., São Paulo : Cortez, 2003. 4) SIGNORINI, I. (org.). Gêneros catalisadores: letramento e formação do 
professor. São Paulo: Parábola, 2006. 5) TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação. São Paulo: 
Cortez, 2000. 

- LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: Noções históricas da inclusão de surdos na sociedade brasileira. Noções 
básicas da Língua brasileira de sinais. Possibilidades de comunicação. Estudo e prática da língua brasileira de sinais 
(LIBRAS). Inclusão da pessoa surda no contexto escolar. Libras como a segunda língua oficial do Brasil. Bibliografia 
Básica: 1) BAGNO, M. Preconceito linguístico. São Paulo: Loyola, 1999. 2) BOTELHO, C. Segredos e silêncios na 
educação dos surdos.  Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 3) QUILES, R. E. S. Estudo de libras: disciplina. Campo 
Grande: Editora da UFMS, 2010.  Bibliografia Complementar: 1) CICCONE, M.  Comunicação total: introdução, 
estratégia,  a  pessoa  surda.  Rio de Janeiro:  Cultura Médica,  1990. 2)  FELIPE,  T.;  MONTEIRO,  M. Libras  em 
contexto: Curso Básico: Livro do Professor. 4. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS, 2005. 3) QUADROS, R. M.; KARNOPP, 
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L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 4) STROBEL, Karin. As imagens do 
outro sobre a cultura surda. Florianópolis:   UFSC, 2008. 5) VERGAMINI, Sabine Antonialli Arena (org.).  Mãos 
fazendo história. Niterói: Rio de  Janeiro:  Arara Azul, 2008.

-  LINGUAGEM  COMUNICAÇÃO  E  EDUCAÇÃO  MATEMÁTICA:  Estudo  dos  papeis  da  linguagem  e 
comunicação nos processos de ensino e aprendizagem da matemática. Produção de significado na matemática escolar 
e da comunidade. Bibliografia Básica: 1) GARNICA, A. V. M. PINTO, T. P. Considerações sobre a linguagem e seus 
usos na sala de aula de Matemática. ZETETIKÉ v. 18, Número Temático 2010. 2) LINS, R. C. Matemática, monstros, 
significados  e  educação  matemática.  In:  BICUDO,  Maria  A.  V.;  BORBA,  Marcelo  de  C.  (orgs.).  Educação 
matemática: pesquisa em movimento. São Paulo: Cortez, 2004. p. 92 – 120. 3) SANTOS, R. M. dos. VIOLA DOS 
SANTOS, J. R. (orgs). Instrumentação para a pesquisa e prática de ensino de matemática IV. Campo Grande, MS: 
UFMS, 2011.  Bibliografia Complementar: 1)  BITTAR, M.; FREITAS J. L.  M. Fundamentos e metodologia de 
matemática  para  os  ciclos  iniciais  do  ensino fundamental.  2.  ed.  -  Campo Grande,  MS:  Ed.  UFMS,  2005.  2) 
CARRASCO, Lúcia Helena Marques. Leitura e escrita na matemática. In: NACARATO Adair Mendes; LOPES, Celi 
Espassandin (org.). Escritas e leituras na educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 3) CARVALHO. 
Dione Lucchesi de.  Metodologia do ensino da matemática.  2ed. , São Paulo: Cortez, 1994. 4) VERGANI, Tereza. 
Matemática e linguagem(s). Lisboa: Pandora, 2002.  

-  LINGUAGEM  CORPORAL:  Corpo.  Práticas  corporais.  A  corporeidade  e  a  formação  humana  no  campo. 
Experiências corporais e reflexão das dimensões da corporeidade: sensibilidade, motricidade, emoção, expressão, 
comunicação, criatividade, consciência, toque, respiração. Novos paradigmas em educação e corporeidade: educação 
integral  holística,  paradigmas  ecológicos,  abordagens  sócio-históricas.  Corporeidade  e  educação.  Corporeidade 
mística. Bibliografia Básica: 1) AMANTINO, Marcia; PRIORE , Mary del. História do corpo no Brasil. São Paulo: 
Unesp, 2011. 2) MEDINA, João Paulo S. Educação Física cuida do corpo...e "mente" 25. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2010. 3) NEIRA, Marcos Garcia; NUNES, Mario Luiz Ferrari. Educação Física, currículo e cultura. São Paulo: 
Phorte, 2009. Bibliografia Complementar: 1) CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques; VIGARELLO , Georges. 
História do corpo. 3 v. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 2) GAYA, Adroaldo. Será o corpo humano obsoleto? In: 
Sociologias  n.13 Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – UFRGS  Porto Alegre jan./jun. 2005, p. 324-337. 3) 
LABAN, Rudolf. Domínio do movimento. 5.ed. São Paulo: Summus, 1978. 4) LOURO, Guacira Lopes; NECKEL, 
Jane Felipe;  GOELLNER,  Silvana Vilodre (orgs.)  Corpo, gênero  e sexualidade:  um debate contemporâneo na 
educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 5) VAZ, Alexandre Fernandez; SAYÃO, Deborah Thomé; PINTO, Fábio 
Machado. (org.) Educação do corpo e formação de professores: reflexões sobre a prática de ensino de educação física. 
Florianópolis: UFSC, 2002.

- LINGUAGEM IMAGÉTICA: Desenhos. Pinturas.  Fotografias. Vídeos. Cinema. Aspectos históricos, técnicos e 
estéticos. Interfaces bi e tridimensionais. Introdução ao processo de percepção visual em seus aspectos socioculturais. 
Comunicação e linguagem imagética: signos, identidades, complexidades. A mística das imagens. Bibliografia Básica: 
1) BARBOSA, Ana Mae. A. Artes visuais: da exposição a sala de aula. São Paulo: Edusp, 2006. 2) BUENO, Maria 
Lucia. Sociologia das artes visuais no Brasil. São Paulo: SENAC, 2012. 3) CHIARELLI, Tadeu. O desafio do olhar: 
fotografia e artes visuais. São Paulo: Martins Fontes, 2011. Bibliografia Complementar: 1) SOULAGES, François. 
Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: SENAC, 2010. 2) MARTINS, Jose de Souza. Sociologia da 
fotografia e da imagem. São Paulo: Contexto, 2008. 3) PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. São Paulo: 
Perspectiva 2002.  4)  SALGADO,  Sebastião.  Terra.  São  Paulo:  Companhia  das  Letras,  1997.  5)  ZACCARA, 
Madalena; CARVALHO, Livia Marques (orgs.)  Paisagens plurais: artes visuais e transversalidade. Recife: Editora 
UFPE, 2012.

- LINGUAGEM MUSICAL: Linguagem musical. Princípios teóricos da música: conceitos e definições; introdução ao 
solfejo e à percepção musical; os territórios da educação musical: ensino formal e não-formal; paisagem sonora e  
ecologia  acústica;  prática  musical  individual  e  em  conjunto  (interpretação  vocal  /  instrumental,  regência  e 
composição); apreciação musical de diferentes estilos e períodos históricos (música popular, música folclórica, música 
erudita); fundamentos de história da música; metodologia da educação musical (métodos ativos); estruturação de 
projetos culturais; meios e materiais para o fazer musical: confecção de instrumentos alternativos; a voz e o corpo em 
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jogos de improvisação, sonorização de histórias, brinquedos musicais; etnomusicologia e estudos de manifestações 
culturais; elementos da linguagem musical; fundamentos de análise, harmonia e arranjo; a música e o campo místico 
nos espaços e tempos do campo. Bibliografia Básica: 1) FONTERRADA, Marisa. T. O. De tramas e fios: um ensaio 
sobre música e educação. São Paulo: Unesp; Rio de Janeiro: Funarte, 2008. 2) JEANDOT, Nicole. Explorando o 
universo da música. São Paulo: Scipione, 1997. 3) MED, Bohumil. Teoria da música. Brasília: Musimed, 1996. 
Bibliografia  Complementar:  1)  ILARI,  Beatriz;  MATEIRO,  Teresa  (orgs.).  Pedagogias  em  educação  musical. 
Curitiba: Ibpex, 2011. 2) HENTSCHKE, Liane e DEL BEN, Luciana. Ensino de música: propostas para pensar e agir 
em sala de aula. Moderna, 2003. 3) HIKIJI, Rose Satiko Gitirana. A música e o risco: etnografia da performance de 
crianças e jovens. São Paulo: Editora USP, 2006. 4) PENNA, Maura. Música (s) e seu ensino. Porto Alegre: Sulina, 
2008. 5) SWANWICK, K. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003.

-  LINGUAGEM  TEATRAL:  Teatro  e  cultura  popular.  Textos  teatrais.  Introdução  aos  elementos  técnicos  da 
linguagem teatral e sua aplicação na escola: iluminação, sonoplastia, cenografia, indumentária e maquiagem. Jogos 
teatrais.  Experiências  de montagens cênicas.  O teatro e a mística.  Bibliografia  Básica: 1)  BOAL,  Augusto.  200 
exercícios e jogos para o ator e o não-ator com vontade de dizer algo através do teatro. 7. ed. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1988. 2)  _____ .Jogos para atores e não-atores. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 3) 
_____.  O  arco-íris  do  desejo:  método  Boal  de  teatro  e  terapia.  Rio  de  Janeiro:  Civilização  Brasileira,  1990. 
Bibliografia  Complementar: 1)  BOAL,  Augusto. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira. 1975. 2) _____ .Teatro de Augusto Boal. v.1. São Paulo: Hucitec, 1986. 3) _____. Teatro de 
Augusto Boal. v.2. São Paulo: Hucitec,1986. 4) CASCUDO, Luis Câmara. Dicionário de folclore brasileiro. São 
Paulo: Tecnoprint, 1969. 5) MAKARENKO, Anton S. Poema pedagógico. 3 v. São Paulo: Brasiliense, 1983.

-  LINGUAGENS DO CAMPO E OS GÊNEROS DIGITAIS:  Gêneros digitais e ensino. Letramento digital. As 
novas tecnologias  na formação de professores  de línguas.  Estudos sobre as linguagens e suas interfaces com as 
tecnologias digitais, com foco no desenvolvimento de práticas sociais de leitura, escrita nos ambientes virtuais de 
ensino e de aprendizagem, na formação de professores de línguas. Fornecer ao aluno subsídios para:  conhecer as 
diferentes linguagens imagéticas e a linguagem escrita e oral, utilizando os recursos das artes, das tecnologias digitais e 
das mídias; discutir os vários conceitos de leitura e produção de texto (sentidos amplo e restrito); desenvolver práticas 
de leitura e produção de texto, utilizando os recursos das artes, das tecnologias digitais e das mídias contemporâneas; 
experimentar diferentes leituras e reflexões sobre a leitura, a produção de textos e a vida; desenvolver experiências 
compartilhadas de leitura e produção de textos.  Bibliografia Básica: 1) ARAÚJO, J. C.; BIASSI-RODRIGUES, B. 
(Orgs.) Interação na internet: novas formas de usar a linguagem. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 2) DIONÍSIO, A. P.; 
MACHADO,  A.  R.;  BEZERRA,  M.  A. Gêneros  textuais  e  ensino. Rio  de  janeiro:  Lucerna.  2002. 3) IANNI, 
Octavio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. Bibliografia Complementar: 1) KOCH, 
I. G. V. K.; ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto.  São Paulo: Contexto, 2007. 2) SIGNORINI, I. 
(Org). Gêneros catalisadores: letramento e formação do professor.  São Paulo: Parábola, 2006. 3)  SOARES, Magda 
Becker. Novas práticas de leitura e escrita: letramento na cibercultura. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 23, n. 
81, p. 143-160, dez. 2002 Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br Acesso em: 19 mar. 2012. 4) MARCUSCHI, 
L. A. Gêneros textuais emergentes no contexto da tecnologia digital. In. MARCUSCHI, L. A. & XAVIER, A. C.  
(Orgs.) Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção de sentido. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 5) 
COSTA, Cristina. Educação, imagem e mídias. São Paulo: Cortez, 2005.
 
- LÍNGUA ESPANHOLA I: Diferenças linguísticas entre o espanhol e o português do Brasil. Língua e cultura.  
Hispano falantes de regiões de fronteira. Produção e compreensão de textos orais e escritos em espanhol em diferentes 
situações  de  comunicação.  Bibliografia  Básica:  1)  BRASIL.  SECRETARIA  DE  ENSINO  FUNDAMENTAL. 
Parâmetros Curriculares Nacionais - 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental. Língua Estrangeira. MEC/SEF, Brasília,  
1987. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/>. Acesso em: 28 set. 2010. 2) BRUNO, F. C.; MENDOZA, M. A. 
Hacia el español: curso de lengua y cultura hispánica. 6. ed. ref. São Paulo: Saraiva, 2004. 3) MORENO, C.; ERES 
FERNÁNDEZ, G. Gramática contrastiva del español para brasileños. Madri: SGEL - Sociedad General Española de 
Librería, S.A., 2007. v. 1. Bibliografia Complementar: 1) ALONSO, E. ¿Cómo ser profesor y querer seguir siéndolo? 
Madri: Edelsa, 1999. 2) ERES FERNÁNDEZ, G. e FLAVIAN, E. Minidicionário espanhol-português / português-
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espanhol. 19. ed. São Paulo: Ática, 2009. v.1. 3) SEDYCIAS, J. (Org.). O ensino do espanhol no Brasil: passado, 
presente, futuro. São Paulo: Parábola, 2005.

- LÍNGUA ESPANHOLA II:  Noções da estrutura da língua espanhola. Desenvolvimento das quatro habilidades 
linguísticas:  ouvir,  falar,  ler,  escrever.  Interculturalidade  no  ensino  e  na  aprendizagem  da  língua  espanhola. 
Bibliografia  Básica:  1)  BRASIL.  Orientações  Curriculares  para  o Ensino Médio – Linguagens,  códigos  e suas 
tecnologias.  Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf>.  Acesso em: 
14 nov. 2013. 2) BRUNO, F. C.; MENDOZA, M. A. Hacia el español: curso de lengua y cultura hispánica. São Paulo:  
Saraiva, 2002. (Nivel Avanzado). 3)  FANJUL, A. et. al. Gramática y práctica de español. São Paulo: Moderna, 2007. 
Bibliografia Complementar: 1) BAPTISTA, Lívia Rádis. Español esencial: volume único: ensino médio. São Paulo: 
Moderna, 2008. 2) BARROS, C. S. de e COSTA, E. G. de M. (Coord.) Espanhol: ensino médio. Coleção explorando 
o  ensino.  Vol.  16.  Brasília:  Ministério  da  Educação,  Secretaria  de  Educação  Básica,  2010.  Disponível  em: 
<http://portal.mec.gov.br/ >. Acesso em: 14 dez. 2013. 3)  MATTE BON, F. Gramática comunicativa del español 
(vols. 1 e 2). Madri: Edelsa, 1995. 4) SANTOS GARGALLO, Isabel. Linguística aplicada a la ensenanza-aprendizaje 
del espanol como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros, 1999. 5) SERRANI, Silvana. Discurso e cultura na aula de 
língua: currículo – leitura – escrita. Campinas: Pontes, 2005.

-  MEMÓRIA E PATRIMÔNIO:  Configurações de patrimônios e práticas sociais da memória social. As políticas 
patrimoniais como resultados de dinâmicas de lembranças e esquecimentos em diferentes contextos de disputas entre 
grupos sociais. Redes de memória e relações interculturais. As tensões entre as determinações sócio-políticas, as 
resistências  sociais  e  a  criação  de novas formas  de colecionamento  e patrimonialização.  Patrimônio material  e 
imaterial. Relações entre cultura patrimonial, educação e cidadania.  Análise do patrimônio cultural, concepções e 
tipologias atuais. Políticas públicas de gestão, preservação, revitalização e divulgação dos bens culturais no cenário 
brasileiro e mundial.  Bibliografia Básica: 1) ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs.).  Memória e patrimônio: 
ensaios  contemporâneos.  Rio  de  Janeiro:  DP&A,  2003.  2)  FUNARI,  Pedro  Paulo  e  PELEGRINI,  Sandra 
C.A. Políticas patrimoniais no Brasil: impasses e realizações. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.  3) POLLAK, Michael. 
“Memória, esquecimento, silêncio”. Estudos Históricos, vol. 2, nº 3. 1989. Bibliografia Complementar: 1) ARANTES, 
Antonio A. (org.). Produzindo o passado: estratégia de construção do patrimônio cultural. São Paulo: Brasiliense, 
1984. 2) CHOAY, F. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001. 3) FONSECA, Cecília. O patrimônio em 
processo:  trajetória  da  política  federal  de  preservação  no  Brasil.  Rio  de  Janeiro:  UFRJ,  IPHAN,  1997.  4) 
HALBWACHS, Maurice.  A memória coletiva.  São Paulo:  Centauro,  2004. 5)  POLLAK,  Michael.  “Memória e 
identidade social”. Estudos Históricos, v. 5, nº 10, 1992.

- METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS:  Diferentes  enfoques das ciências 
humanas e sociais a partir da análise de seus processos educativos. Os recursos e alternativas metodológicas nas  
construções  das  concepções  de  tempo,  memória,  narrativa,  espaço  e  território.  Bibliografia  Básica:  1) 
BITTENCOURT,  Circe  M. F.  O saber  histórico  em sala  de  aula.  São  Paulo:  Contexto,  1998.  2)  OLIVEIRA, 
Ariovaldo Umbelino de. Para onde vai o ensino de geografia? 9° ed. São Paulo: Contexto, 2005. 3) MÉSZÁROS, 
István.  A  educação  para  além  do  capital.  São  Paulo:  Boitempo,  2005.  Bibliografia  Complementar:  1) 
BITTENCOURT, Circe Maria. Ensino de história: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2004. 2) DE ROSSI, 
Vera L. e ZAMBONI, Ernesta (orgs.) Quanto tempo o tempo tem! Campinas: Alínea, 2003. 3) CASTROGIOVANNI, 
A C. et al (org.).  Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. 2 ed. Porto Alegre:  Editora da Universidade/ 
UFRGS/AGB, 1999. 4) FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17° Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 5) 
KARNAL, Leandro (org.) História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. 3.  ed. São Paulo: Contexto, 2005. 

-  METODOLOGIA  DO ENSINO DE LÍNGUAS NO ENSINO FUNDAMENTAL:  A linguística  textual,  suas 
origens e caminhos. As concepções de texto.  Os critérios de textualidade.  Coesão e coerência.  Texto, gênero e 
discurso. Análise de textos. Metodologia do ensino de línguas no ensino fundamental. Produção oral em sala de aula. 
Ensino de leitura e produção de textos no ensino fundamental. A análise linguística em sala de aula. Estudo crítico-
analítico de livros didáticos. Critérios de avaliação da leitura e da produção textual e da análise linguística. Bibliografia 
Básica: 1) ANDALÓ, Adriane. Didática da língua portuguesa para o ensino fundamental: alfabetização, letramento, 
produção  de  texto  em busca  da  palavra-mundo.  São  Paulo:  FTD,  2000.  2)  BRASIL.  Secretaria  de  Educação 
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Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, língua estrangeira. 
Brasília:  MEC/SEF, 1998. 3)  BRASIL.  Secretaria  de Educação Fundamental.  Parâmetros  curriculares  nacionais: 
terceiro  e  quarto  ciclos  do  ensino  fundamental,  língua  portuguesa.  Brasília:  MEC/SEF,  1998.   Bibliografia 
Complementar: 1) ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 2005. 2) COSTA 
VAL, M. da G. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 3) KOCH, I. G. V. O texto e a  
construção dos sentidos. 9. ed. São Paulo: Contexto, 2007. 4) KOCH & FÁVERO. Linguística textual: introdução.  
São Paulo: Cortez, 1983. 5) MARCUSCHI, Luiz Antônio. Linguística de texto: o que é e como se faz. São Paulo: 
Parábola, 2012.

- METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: Ensino de línguas e 
literatura no ensino médio. Produção oral em sala de aula. Ensino de leitura e produção de textos. A análise linguística 
em sala de aula. Estudo crítico-analítico de livros didáticos de Línguas e Literatura. Critérios de avaliação da leitura e 
da produção textual e da análise linguística. Bibliografia Básica: 1) ANTUNES, Irandé. Aula de português: encontro e 
interação. São Paulo: Parábola, 2003. 2) _______.  Língua, texto e ensino: uma outra escola possível. São Paulo: 
Parábola,  2009.  3)  DIONÍSIO,  Ângela  Paiva;  MACHADO,  Ana.  Raquel;  BEZERRA,  Mª Auxiliadora.  (orgs.).  
Gêneros textuais e  ensino. Rio de Janeiro:  Lucerna,  2002.  Bibliografia  Complementar:  1) BRASIL.  Parâmetros 
curriculares nacionais: ensino médio. v. 3. Brasília: MEC, 1999. 2) DIONISIO, A. P.; BEZERRA, M. A. O livro 
didático de português: múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 3) LEFFA, Vilson J; PEREIRA, Aracy E. O 
ensino da leitura e produção textual: alternativas de renovação. Pelotas-RS: EDUCAT, 1999. 4) NASPOLINI, Ana. 
Didática da língua portuguesa: tijolo por tijolo, leitura e produção de textos. São Paulo: Scipione, 2004. 5) PEREIRA, 
R. A. Estudos sobre o texto. Campo Grande: Ed. UFMS, 2011.
- MODELAGEM MATEMÁTICA I: Estudo da metodologia de modelagem matemática em sala de aula. Análise e 
elaboração de modelos matemáticos envolvendo conteúdos da educação básica e suas relações com educação do 
campo. Bibliografia Básica: 1) ANTONIO, C. A. LUCINI, M. Ensinar e aprender na educação do campo: processos 
históricos e pedagógicos em relação. Cad. Cedes, Campinas, vol. 27, n. 72, p. 177-195, maio/ago. 2007. Disponível 
em  http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v27n72/a05v2772.  pdf.  Acesso  em jan.2013.  2)  BASSANEZI,  R.C.  Ensino-
aprendizagem  com  modelagem  matemática: uma  nova  estratégia.  3.  ed.  São  Paulo:  Contexto,  2006.  3) 
BIEMBENGUT,  M.S.  30  anos  de  modelagem  matemática  na  educação  brasileira: das  propostas  primeiras  às 
propostas atuais. Alexandria Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 2, n. 2, p.7-32, jul. 2009. Bibliografia 
Complementar: 1)  ANASTÁCIO, Maria Queiroga Amoroso.  Considerações sobre a modelagem matemática e a 
educação  matemática. Rio  Claro,  1990.  Dissertação  de  Mestrado,  UNESP.   2)  BARBOSA,  J.C.  Modelagem 
matemática: concepções e experiências de futuros professores. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Instituto 
de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2001, 253 f. 3) BIEMBENGUT, Maria 
Salett. Modelação matemática como método de ensino-aprendizagem de matemática em cursos de 1º e 2º graus. Rio 
Claro, 1990. Dissertação de Mestrado, UNESP. 4) ________, Maria Salett. Modelagem matemática & implicações no 
ensino-aprendizagem de matemática.  Editora FURB, 1999. 5) FERREIRA, Eroni Andrade de Souza. Modelagem 
matemática  com  peças  da  oficina  mecânica.  Guarapuava,  2000.  Monografia  de  Especialização, 
UNIOESTE. GAZETTA, Marineusa.  A modelagem como estratégia de aprendizagem da matemática em cursos de 
aperfeiçoamento de professores. Rio Claro, 1989. UNESP.

-  MODELAGEM MATEMÁTICA II: Utilização dos conteúdos e métodos do cálculo diferencial  e  integral  na 
elaboração e estudo de modelos matemáticos: otimização, área e volume. Bibliografia Básica: 1) BASSANEZI, R. C. 
Ensino-aprendizagem  com  modelagem  matemática.  São  Paulo:  Contexto,  2002.  2)  BIEMBENGUT,  M.  S. 
Modelagem matemática & implicações no ensino aprendizagem em matemática. Blumenau: Editora da URB, 1999. 3) 
LARSON,  R.;  EDWARDS,  B.H.  Cálculo  com  aplicações.  6.  ed.  Rio  de  Janeiro:  LTC,  2005.  Bibliografia 
Complementar: 1)  ANASTÁCIO, Maria Queiroga Amoroso.  Considerações sobre a modelagem matemática e a 
educação  matemática. Rio  Claro,  1990.  Dissertação  de  Mestrado,  UNESP. 2)  BARBOSA,  J.C.  Modelagem 
matemática: concepções e experiências de futuros professores. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Instituto 
de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2001, 253 f.. 3) BIEMBENGUT, Maria 
Salett. Modelação matemática como método de ensino-aprendizagem de matemática em cursos de 1º e 2º graus. Rio 
Claro, 1990. Dissertação de Mestrado, UNESP. 4) FERREIRA, Eroni Andrade de Souza. Modelagem matemática 
com peças  da oficina mecânica.  Guarapuava,  2000.  Monografia  de Especialização,  5)  UNIOESTE. GAZETTA, 
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Marineusa.  A  modelagem  como estratégia  de  aprendizagem  da  matemática  em cursos  de  aperfeiçoamento  de 
professores. Rio Claro, 1989. UNESP.

- GEOPOLÍTICA DO ESPAÇO MUNDIAL: O processo de desenvolvimento capitalista e a organização do espaço 
mundial e brasileiro. O conceito de região e paisagem. Os espaços hegemônicos e não – hegemônicos nas diferentes 
escalas geográficas. A técnica, o espaço e o tempo. O rural e o urbano. A relação regional-global. Bibliografia Básica: 
1) ALTVATER, E. Crescimento econômico e reestruturação espacial do Brasil. Revista Brasileira de Geografia. Rio 
de Janeiro, v. 34, n.4, p. 102-115, out. / dez, 1972. 2) SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio 
técnico-científico informacional. São Paulo: Ed. USP, 2008. 3) _______ . Por uma outra globalização. São Paulo:  
Record, 2004. Bibliografia Complementar: 1) HAESBAERT, Rogério. Regional – global. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil,  2010. 2)  _______ . Brasil:  território e sociedade no início do século XXI.  São Paulo:  Record, 2000. 3) 
MAYER, André, L. M. Reificação e barbárie: Crítica às relações sociais capitalistas. Tese (Doutorado em Serviço 
Social) Programa de Pós-Graduação da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 167 p. 
2006. 4) SOJA, Eduard. Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social crítica. Rio de Janeiro: 
ZAHAR, 1993. 5) TUAN, Y.F. Espaço e lugar. São Paulo: Difel, 1983.

- PESQUISA EDUCACIONAL: introdução. A pesquisa como registro e transformação da práxis. Formação do/a 
professor/a pesquisador/a. A produção do conhecimento (registro de experiência, métodos e técnicas de pesquisa). 
Redação  acadêmico-científica  (objetividade).  Autoria  do TCC (subjetividade).  Trabalho  de conclusão  de  curso: 
escolha e delimitação do tema; projeto de pesquisa ou de relato de experiência; artigo científico. Início do processo de 
construção  do  TCC,  com  orientação  docente.  Bibliografia  Básica:  1)  ALVES-MAZZOTTI,  Alda  Judith  & 
GEWANSZNAJDER, Fernando.  O método nas ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa.  São 
Paulo: Pioneira, 1998.  2) ALVES,  Rubem. Filosofia da ciência: uma introdução ao jogo e suas regras. São Paulo: 
Ars Poética, 1996. 3) GARCIA, Regina Leite. (Org.) Método: pesquisa com o cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 
2003.  Bibliografia  Complementar:  1)  GROSSI,  Mirian  Pillar  (Org.).  Trabalho  de  campo  &  subjetividade. 
Florianópolis: Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social/Grupo de Estudos de Gênero & Subjetividade, 
1992. 2)  LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade.  Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. 
ver. amp. , São Paulo: Atlas , 1991 3) LUCKESI, Cipriano et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 10. 
ed.  São  Paulo:  Cortez,1998.  4)  MINAYO,  Maria  Cecília  de  Souza(ORG.). Pesquisa  social :  teoria,  método  e 
criatividade.   23.ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 5)_____ . (Org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 5. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1996. OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica. São Paulo: Pioneira,1997. 

- POLÍTICA AGRÍCOLA E POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO: Políticas de desenvolvimento no 
espaço agrário voltadas para o rural e papel do Estado. Reforma agrária no contexto do novo rural brasileiro. Objetivos 
e estratégias  não convencionais  de política agrária.  Avaliação  de políticas  públicas  de desenvolvimento agrário. 
Bibliografia  Básica:  1)  BUAINAIN,  A.  M. Trajetória  recente  da  política agrícola  brasileira.  Campinas:  Projeto 
UTF/FAO/036/BRA, 1997.AO/INCRA.Diretrizes de política agrária e desenvolvimento sustentável. Resumo do Rel
atório Final doProjeto UTF/BRA/036, segunda versão. Brasília, 1995. 2) FREIRE, P. Extensão ou comunicação? Rio 
de Janeiro:  Paz e Terra,  1977. 3) GONÇALVES NETO, W. Estado e agricultura no Brasil:  política agrícola e 
modernização  econômica  brasileira,  1960  –  1980.  São  Paulo:  Hucitec,  1997.  Bibliografia  Complementar:  1) 
GOVERNO  FEDERAL.   Diretrizes  de  política  agropecuária.  Disponível  na  internet  via 
www.ministeriodoplanejamento.br. 2)  LAMOUNIER, Bolívar (coord.) Determinantes políticos da política agrícola: 
um estudo de atores, demandas e mecanismos de decisão. Brasília: Ipea, 1994. 3) LEITE, Sérgio (org.) Políticas  
públicas e agricultura no Brasil. Porto Alegre:  Ed. da Universidade, 2001. 4)  MATTEI, Lauro. Os impactos do 
PRONAF: análise de indicadoras. Brasília: MDA/NEAD, 2005. 

- PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS I: Observação (olhar, ouvir e sentir as pessoas que residem nos arredores 
das escolas do campo: O que fazem? O que não fazem? Como? Para que? Para quem? O que sabem?). Registro em 
caderno de campo.  Bibliografia Básica: 1) FREIRE, Paulo.  Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1987. 2) BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1984. 3) HARPER, 
Babette e outros. Cuidado escola! Desigualdade, domesticação e algumas saídas. 8. ed. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
Bibliografia Complementar: 1) AGUIAR, Carmen Maria Aguiar. Educação, cultura e criança. Campinas: Papirus, 
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1994. 2) _______ . Educação, natureza e cultura: um modo de ensinar. Tese (Doutorado em Educação) Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 1998. 206 p. 3) ANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 30. ed.  
Belo Horizonte: Villa Rica, 1997. 4) OSTETTO, Luciana Esmeralda; OLIVEIRA, Eloísa Raquel de; MESSINA, 
Virgínia da Silva. Deixando marcas... a prática do registro no cotidiano da Educação Infantil. Florianópolis: Cidade 
Futura, 2001. 5) ROSA, Guimarães J. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.

- PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS II:  Observação.  Experiências vividas no cotidiano das escolas e das 
comunidades do campo focalizando o planejamento, os registros e a avaliação para assegurar a atuação pensada e 
reflexiva com balizamento na pergunta: Quais os saberes necessários para um/a professor/a atuar na educação básica 
do campo? Registro em caderno de campo. Construção coletiva das memórias das experiências vividas.  Bibliografia 
Básica: 1) AGUIAR, Carmen Maria Aguiar. Educação, cultura e criança. Campinas: Papirus, 1994. 2) FREIRE, 
Paulo.  Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 29. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 3) 
LEMBO,  John  M.  Por  que  falham  os  professores. São  Paulo:  EPU,  1975.  Bibliografia  Complementar:  1) 
ABRAMOWICZ, Anete; SILVÉRIO, Valter Roberto. (orgs.). Afirmando diferenças: montando o quebra-cabeça da 
diversidade na escola. Campinas, SP: Papirus, 2005. 2) BARTHES, Roland. Aula. 12. ed. São Paulo: Cultrix, 2004. 3) 
CANDAU, Vera  Maria.  Rumo a  uma nova didática.  19.  ed.  Petrópolis:  Vozes,  2008.   4)  GATTI,  Bernadete. 
Formação de professores e carreira. São Paulo: Autores Associados, 1997. 5) MARTINS, José de Souza. A política 
do Brasil: lúmpen e místico. São Paulo: Contexto, 2011.

- PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS III:  Observação. Experiências vividas no cotidiano das escolas e das 
comunidades do campo. Mística e escola. Registro em caderno de campo. Construção coletiva das memórias das 
experiências vividas.  Bibliografia Básica: 1) FREIRE, Paulo. Pedagogia da indignação: cartas pedagógicas e outros 
escritos. São Paulo/ Editora UNESP, 2000. 2) MOLINA, Mônica Castagna (org.). Educação do campo e pesquisa: 
questões para reflexão. Brasília: MDA, 2006. 3) MARTINS, José de Souza. A política do Brasil: lúmpen e místico.  
São Paulo: contexto, 2011. Bibliografia Complementar: 1) CALDART, Roseli Salete (Org.). Dicionário da Educação 
do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 2) 
CHAMORRO, Graciela. Arete: as festas ou o tempo verdadeiro dos Guarani.  Cadernos do COMIN, n. 5, 37  p. abr. 
1996. 3) HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence. (Orgs.) A invenção das tradições. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1997. 4) PEIRANO, Mariza. Rituais ontem e hoje. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 5) SACRISTÁN, J. G. 
Educar e conviver na cultura global. Porto Alegre: Artmed, 2002.

- PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS IV: Observação. Experiências vividas no cotidiano das escolas e das 
comunidades do campo. Rememorações da trajetória de lutas pela terra. Experiência de viver em acampamento. 
Registro em caderno de campo. Construção coletiva das memórias das experiências vividas.  Bibliografia Básica: 1) 
CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de 
vida. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2001. 2) FREIRE, Paulo.  Pedagogia da esperança: um reencontro com a 
pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 3) LAROSSA, Jorge. Pedagogia profana: danças, piruetas 
e máscaras. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. Bibliografia Complementar: 1) CHAUÍ, Marilena de Souza. 500 
anos – Caminhos da memória, trilhas do futuro. In: GRUPIONI, Luís Donisete Benzi. Índios no Brasil. (org.) 3. ed.  
São Paulo: Graal, 2000. p. 11-12. 2) VON SIMSON, Olga Rodrigues de Moraes. (org.) Os desafios contemporâneos 
da história  oral:  1996.  Campinas:  CMU/UNICAMP,  1997.  3)  FELDMAN-BIANCO,  Bela;  LEITE,  Miriam L. 
Moreira (orgs.) Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. Campinas, SP: Papirus, 
1998.  4)  FERNANDES,  Florestan.  A  organização  social  dos  Tupinambás.  São  Paulo:  Hucitec,  1989.  5) 
THOMPSON,  Paul.  A voz do passado.  São Paulo: Paz e Terra, 1992.

- PRÁTICAS SOCIAIS DA LEITURA E DA ESCRITA: Conceitos de linguagem, língua, texto e leitura. Aquisição 
da linguagem oral. Aquisição da linguagem escrita. Escrita, leitura e cidadania. Textos orais e escritos. Aspectos 
envolvidos na leitura e na produção de textos. Perspectivas de alfabetização e letramento. Concepções e estratégias de 
leitura. Ambiente letrado e mediação docente. Texto e contexto. A construção de sentidos. Gêneros e tipos textuais. 
Prática de leitura e de escrita de gêneros acadêmicos (diário de campo, relatórios, registro de observações, resumo, 
resenha, memorial, ensaio, artigo e outros). Bibliografia Básica: 1) MACHADO, Anna Rachel; LOUSADA, Eliane & 
ABREU-TARDELLI,  Lílian  Santos  (ORGS.)  Planejar  gêneros  acadêmicos.  São  Paulo:  Parábola,  2005.  2) 
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__________ Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. 3) ________ Resenha. São Paulo: Parábola, 2004.  Bibliografia 
Complementar: 1) BEZERRIL, G. S.; PEREIRA, R. A. Produção de Textos I. Campo Grande: Editora da UFMS, 
2011. 2) DANIEL, M. E. B. Leitura e produção de textos. Campo Grande: Editora da UFMS, 2008. 3) FIORIN, José 
Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leituras redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2003. 4) KOCH, I. 
G. V. K.; ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto.  São Paulo: Contexto, 2007. 5) MOTTA-ROTH, 
Désirée (org.) Redação acadêmica: princípios básicos. Santa Maria: Editora UFSM, Imprensa Universitária, 2001.

- PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM: os sujeitos do campo. Escola, educação, sociedade e psicologia. Relações 
entre  saber,  comunidade  e  cultura  desde  uma  perspectiva  psicossocial.  Conceito  de  representação  e  contexto, 
entendido como o lugar histórico, social, simbólico e cultural de uma comunidade humana. Processo de formação dos 
saberes. Representação como forma do saber e como forma de constituição de um contexto sociocultural. Teorias 
sobre a aquisição e a construção de conhecimentos. A aprendizagem e as relações entre a psicologia, a sociedade  
e a  cultura.  Os sujeitos do campo.  Escola e  família.  Gênero nas  relações educativas.  Currículo e ideologia. 
Diferenças  de  aprendizagem.  A  importância  das  primeiras  experiências  de  aprendizagem.  Exclusões. 
Bibliografia Básica: 1) LA ROSA, Jorge (org.). Psicologia e educação – O significado do aprender. 9. ed. Porto 
Alegre: EDIPUCRS, 2006. 2) MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos? 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 3) VYGOSKY, L. S. A formação social da mente. 6. ed. São Paulo, Martins Fontes, 
2003. Bibliografia Complementar: 1) ALENCAR, E. S. (Org.). Novas contribuições da psicologia aos processos 
de  ensino  e  aprendizagem.  São  Paulo:  Cortez,  1992.  2)  BECKER,  Fernando.  Educação  e  construção  do 
conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001. 3) PIAGET, Jean. Seis estudos de psicologia. 24. ed. Rio de Janeiro:  
Forense, 2001. 4) ROZEMBERG, B. O saber local e os dilemas relacionados à validação e aplicabilidade do 
conhecimento  científico  em  áreas  rurais.  Cadernos  de  saúde  pública,  23  (Supl.  1),  S97–S105. 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102,  2007.  5)  VYGOTSKY,  L.;  LURIA,  A.; 
LEONTIEV, A. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. 10 ed. São Paulo: Ícone, 2006. 

-  RESOLUÇÃO  DE  PROBLEMAS  I:  Estudo  da  metodologia  da  resolução  de  problemas.  Aplicação  da 
metodologia de resolução de problemas nos eixos: números e operações, álgebra, espaço e forma e tratamento da 
informação.  Bibliografia  Básica:  1)  ONUCHIC,  L.  R.  ;  LLEVATO,  N.  S.  G.  Pesquisa  em  resolução  de 
problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. BOLEMA. v. 25, p. 73-98, 2011. 2) POLYA, George. A 
arte  de resolver  problemas:  um novo aspecto do método matemático.  Rio de Janeiro:  Interciência,  1978. 3) 
SMOLE, K. C. S. (org.); DINIZ, M. I. S. V. (Org.). Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para 
aprender matemática. Porto Alegre:  Artmed, 2001.  Bibliografia Complementar: 1)  BOYER, C.B.  História da 
matemática. São Paulo: Edgard Blücher,  1974. 2) EVES, H.  Introdução à história da matemática.  Campinas: 
UNICAMP,  2002. 3)  MILIES,  F.C.P.;  COELHO,  S.P.  Números: uma introdução  à matemática.  São Paulo: 
EDUSP, 1999. 4) PERRENOUD, Philipe.  Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens, entre duas 
lógicas.  Porto  Alegre:  Artmed,  1999.  5)  STANIC,  G.  M.  A.;  KILPATRICK,  J. Historical  Perspectives  on 
Problem Solving in the Mathematics Curriculum. In: CHARLES, R. I.; SILVER, E. A. (Ed.) The Teaching and 
Assessing  of  Mathematical  Problem  Solving.  Reston:  NCTM,  1989,  p.  1-22.  Disponível  em: 
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/fdm/textos/stanic-kilpatrick%2089.pdf . Acesso em jun de 2014.

- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS II: Estudo da metodologia da resolução de problemas. Aplicação da Metodologia 
de Resolução de Problemas nos conteúdos e/ou temáticas: funções, progressões e matemática financeira. Bibliografia 
Básica: 1) ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, Norma Suely Gomes. Novas reflexões sobre o ensino-aprendizagem de 
matemática através da resolução de problemas. In: Maria Aparecida Viggiani Bicudo; Marcelo de Carvalho Borba. 
(org.). Educação matemática - pesquisa em movimento. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009, p. 213-231. 2) LIMA, E. L. .A 
Matemática do ensino médio. Rio de Janeiro: SBM, 1999. v. 1. 3) POLYA, George A arte de resolver problemas: um 
novo aspecto do método matemático. Rio de Janeiro: Interciência, 1978.  Bibliografia Complementar: 1) DUVAL, 
Raymond. Semiósis e pensamento humano: registros semióticos e aprendizagens intelectuais. São Paulo: Livraria da 
Física, 2009. 2) PAIS, Luis Carlos. Didática da matemática: uma análise da influência francesa. 2. ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2002. 3) PARRA, Cecília. et al. Didática da matemática: reflexões psicopedagógicas. Porto Alegre: Artes 
Médicas,  1996. 4) PERRENOUD, Philipe.  Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas 
lógicas.  Porto Alegre: Artmed, 1999. 5) STANIC, G. M. A.; KILPATRICK, J. Historical Perspectives on Problem 
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Solving in the Mathematics Curriculum. In: CHARLES, R. I.; SILVER, E. A. (Ed.) The Teaching and Assessing of 
Mathematical  Problem  Solving.  Reston:  NCTM,  1989,  p.  1-22.  Disponível  em: 
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/jponte/fdm/textos/stanic-kilpatrick%2089.pdf . Acesso em jun de 2014.
-  SOCIEDADES CAMPONESAS:  A formação do campesinato e seu desenvolvimento histórico: o feudalismo, o 
capitalismo e a modernidade. Conceitos básicos e abordagens teóricas dos estudos sobre o campesinato. Tipos de 
sociedades camponesas. Sociedades camponesas: modo de produção ou modo de vida? A cultura e a ética camponesa. 
Estratégias de reprodução. O campesinato no Brasil: elementos históricos e aspectos contemporâneos.  Bibliografia 
Básica: 1)  ALMEIDA, Rosemeire Aparecida de. (Re)criação do campesinato, identidade e distinção. São Paulo: 
UNESP, 2006. 2) CARDOSO, C. F. S. Escravo ou camponês? São Paulo: Brasiliense, 1987. 3) COMERFORD, J. C. 
Fazendo a luta: sociabilidade, falas e rituais na construção de organizações camponesas. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará,  1999.  Bibliografia  Complementar:  1)  QUEIRÓZ,  Maria  Isaura  Pereira  de.  O  campesinato  brasileiro. 
Petrópolis: Vozes, 1976. 2) MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1983. 
3)  OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos sociais, conflitos e 
reforma agrária. Estudos Avançados. São Paulo: USP, v. 15, n. 43, p. 185-206, set./dez., 2001.  4) OLIVEIRA,  
Ariovaldo.  A Agricultura camponesa no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991. 5) SANTOS, B. de S. Produzir para viver: 
os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

-  SOCIOLINGUÍSTICA:  Introdução  ao  estudo  da  linguagem  no  contexto  social.  As  dimensões  internas  e 
externas  da  variação  linguística.  Variação  e  mudança  linguística.  Pressupostos  metodológicos  da  pesquisa 
sociolinguística.  Sociolinguística  e  ensino.  Contribuições  da  sociolinguística  na  sala  de  aula  de  língua 
portuguesa. Bibliografia Básica: 1) ALKMIN, T. A. Sociolinguística: parte 1. In: MUSSALIN, F.; BENTES, A. 
C. (Orgs.). Introdução à linguística: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2001. 2) BORTONI-RICARDO,  
Stella Maris. Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula. São Paulo: Parábola, 2004. 3) 
_____ . Problemas de comunicação interdialetal. Tempo brasileiro, n. 78/79, dez 1984. p. 9-31.  Bibliografia 
Complementar: 1) BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 31. ed. São Paulo: Loyola, 2004. 
2)  CAVALCANTI,  Marilda  C.  Estudos  sobre  educação  bilíngue  e escolarização  em contextos  de  minorias  
linguísticas no Brasil. DELTA, v. 15, número especial, 1999. p. 385-417. 3) ILARI, Rodolfo; BASSO, Renato. 
O português da gente: a língua que estudamos a língua que falamos. São Paulo: Contexto, 2006. 4) VIANA, S.  
de  A.  Por  uma  interface  sociolinguística  no  livro  didático  de  língua  portuguesa:  análises  e  contribuições. 
Dissertação (Mestrado em Linguística) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. v.1.

- TECNOLOGIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: Estudo das potencialidades da utilização das tecnologias em 
educação  matemática.  Recursos  audiovisuais,  Instrumentos  de  medida  e  agrimensura,  calculadora  e  softwares. 
Bibliografia Básica: 1)  ARAÚJO, L. C. L.  Aprendendo matemática com o Geogebra. São Paulo: Exato, 2010. 2) 
ARCAVI,  A;  SCHOENFELD,  A.  Usando  o  não-familiar  para  problematizar  o  familiar.  In:  BORBA,  M.  C. 
Tendências internacionais em formação de professores de matemática. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. Cap. 4, 
p. 87-111. 3) BORBA, M.C; PENTEADO, M.G.  Informática e educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 
2001. Bibliografia Complementar: 1) BITTAR, M. A Incorporação de um software em uma sala de Matemática: uma 
análise  segundo  a  abordagem  instrumental.  In:  ALLEVATO,  Norma  Suely  Gomes;  JAHN,  Ana  Paula.  (org.). 
Tecnologias e educação matemática: ensino, aprendizagem e formação de professores. Recife: SBEM, v. 7, p. 209-
225,  2010.  2)  _________,  Marilena.  Diferentes  aspectos  do  uso  das  novas  tecnologias  na  aprendizagem  da 
matemática.  In:  Anais  do VII  ENEM. Rio de  Janeiro.  São  Paulo:  SBEM -  Sociedade  Brasileira  de  Educação 
Matemática, 2001. 3) PAPERT, Seymour. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto 
Alegre: Artmed, 2008.  4) VALENTE, José Armando. Informática na educação: instrucionismo x construcionismo. 
1997.  Disponível  em:  <http://www.divertire.com.br/educacional/artigos/7.htm>  Acesso  em:  20  abr.  2014.  5) 
__________,  José Armando.  Pesquisa,  comunicação  e  aprendizagem com o computador.  2003.  Disponível  em: 
<midiasnaeducacao-joanirse.blogspot.com>. Acesso em: 1º maio 2014

-  TEORIA  DA LITERATURA:  Conceitos,  objeto  e  objetivos.  Literatura:  conceitos  e  funções  em perspectiva 
histórica.  Obra  literária  e  linguagem literária.  Intertextualidade literária.  Gêneros  literários.  Contextualização das 
produções artístico-literárias sul-mato-grossenses no cenário da literatura brasileira. Panorama histórico-político-social 
da literatura produzida no Brasil. Estudo da relevância do romantismo para o projeto de construção da nacionalidade 
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brasileira por meio da literatura. Bibliografia Básica: 1) COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: literatura e 
senso  comum. 3.  reimp.  Belo  Horizonte:  Ed.  UFMG, 2010.  2)  EAGLETON,  Terry.  Teoria  da  literatura:  uma 
introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 3) SOUZA, Roberto Acízelo. Teoria da literatura. São Paulo: Ática, 
2004. Bibliografia Complementar: 1) AGUIAR E SILVA, V. M. Teoria da literatura. Coimbra: Almedina, 1986. 2) 
ASSIS,  Machado. Instinto  de  nacionalidade. Disponível  em:  domínio  público.  gov.  br. 3)  BOSI,  Alfredo.  Céu, 
Inferno:  ensaios  de  crítica  literária  e  ideológica.  São  Paulo:  Ed.  34,  2003.  4)  CÂNDIDO, 
Antônio. Literatura e sociedade.  São Paulo:  Nacional,  1980. 5) LIMA,  Luiz  Costa.  Teoria da literatura em suas 
fontes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. v. 2. 

-  TEORIAS  DA  HISTÓRIA  E  HISTORIOGRAFIA:  A  configuração  teórica  dos  domínios  historiográficos: 
positivismo, marxismo, a Escola dos Annales, a Micro-História; os marxistas ingleses; A historiografia alemã e a  
historiografia brasileira. Produção historiográfica atual.  Bibliografia Básica. 1) BURKE, Peter A escrita da história. 
São  Paulo:  UNESP,1992.  2)  CARDOSO,  Ciro  Flamarion.  “Crítica  de  duas  questões  relativas  ao  anti-realismo 
epistemológico contemporâneo”. Revista Diálogos, UEM. v. 2, 1998, p. 47-64. 3) HOBSBAWM, Eric. Sobre história. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.  Bibliografia Complementar: 1) CARDOSO, Ciro Flamarion, VAlNFAS, 
Ronaldo  (Org.)  Os  domínios  da  história:  ensaios  de  teoria  e  metodologia.  Rio  de  janeiro:  Campus,  1997.  2) 
GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; São Paulo: Difel, 1997. 3)  
HOBSBAWN, E. A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 4) HUNT, Lynn 
(Org.).  A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 5) LE GOFF, Jacques,  NORA, Pierre (Org.) 
História: novos objetos; novos problemas; novas abordagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 3.v.

- TERRITÓRIO E IDENTIDADE: O conceito de território. As relações de poder e a organização do espaço rural, 
urbano  e  regional.  As  redes  territoriais  materiais  e  simbólicas.  Territórios  alternativos.  Multiterritorialidades. 
Bibliografia Básica: 1) HAESBAERT, R. O mito da desterritorialização. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. 2) 
__________.  Territórios  alternativos.  São  Paulo:  Contexto,  2006.  3)  ROSENDHAL,  Z.;  CORRÊA,  R.L. 
Manifestações da cultura no espaço. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 1999. Bibliografia Complementar: 1) FERNANDES, 
Bernardo M.  Sobre a tipologia de territórios. In: Saquet, Marco Aurélio; Sposito, Eliseu Saverio. (org.). Territórios e 
territorialidades: teorias, processos e conflitos. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 2) SANTOS, Milton. O retorno 
do território. In: SANTOS, M; SOUZA, M.A.A.; SILVEIRA, M.L. (orgs.). Território: globalização e fragmentação. 
5.ed. São Paulo: Hucitec/Anpur, 2002. 3)  ______. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 2. ed. São 
Paulo: Hucitec, 1999. 4)  _______.  Pensando o espaço do homem. São Paulo: HUCITEC, 1982. 5) RAFFESTIN, 
Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993.  

5.6.  POLÍTICA DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO CURRÍCULO

O currículo  será  implantado  gradativamente,  com início  previsto  para  02  de  maio  de  2014,  para  todos  os 
candidatos aprovados e classificados no vestibular, que tiverem efetivado a matrícula. Essa implantação atenderá 
aos princípios da Pedagogia da Alternância, intercalando Tempo-Universidade e Tempo-Comunidade.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

6.1. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
O sistema de avaliação discente a ser praticado no curso está previsto nos Capítulo XVI e XVII da Resolução nº  
269/COEG/UFMS, de 1º de agosto de 2013, com efeitos,  a partir  do primeiro semestre letivo de 2014, que 
aprovou o Regulamento do Sistema de Matricula por Disciplina para os Cursos de Graduação da UFMS, na qual  
fixa sobre o ano letivo, os horários de aulas, currículo pleno dos cursos, estruturas curriculares, planos de ensino, 
forma de ingresso, matrícula, transferências e verificação de aprendizagem.
O aproveitamento da aprendizagem será verificado em cada disciplina contemplando o rendimento acadêmico 
durante o período letivo, face aos objetivos constantes no Plano de Ensino. Em cada disciplina, a programação  
do  Plano  de  Ensino  deverá  prever,  no  mínimo,  duas  avaliações  obrigatórias  e  uma  avaliação  optativa 
substitutiva, as quais o professor deverá consignar ao acadêmico graus numéricos de 0,0 (zero vírgula zero) à 

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados-COC/RTR
Cidade Universitária, s/nº   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041

79070-900  Campo Grande-MS  / http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br



21/08/2014

BS N° 5855
Pg. 73

46

Anexo da Resolução nº 327/2014, Coeg.

10,0 (dez vírgula zero). A aprovação em cada disciplina exige a obrigatoriedade de frequência igual ou superior 
a setenta e cinco por cento e Média de Aproveitamento (MA) igual ou superior a 6,0 (seis, vírgula zero).

6.2. SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO 
Fundamentada na Lei n° 10.861, de 14.04.2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), que visa promover a avaliação das instituições, de cursos e de desempenho dos acadêmicos  
(ENADE),  a  UFMS  designou  uma  equipe  que  compôs  a  Comissão  Própria  de  Avaliação  da  UFMS 
(CPA/UFMS),  que  organiza,  elabora  e  disponibiliza  os  instrumentos  de  avaliação,  a  fim  de  orientar  aos 
Coordenadores  de  Cursos  sobre  a  autoavaliação  dos cursos.  A referida  comissão é  composta por docentes,  
técnico-administrativos e discentes, sendo para cada titular um suplente.
O formulário para avaliação encontra-se disponível no SISCAD e cabe a coordenação e ao colegiado do curso 
divulgar e fomentar a cultura de autoavaliação entre os alunos, através de campanhas de informação e motivação  
à participação junto aos acadêmicos. 
Além disso, cada Coordenação de Curso deverá realizar reuniões ordinárias com o Núcleo Docente Estruturante,  
para analisar e discutir o relatório setorial da CPA e estruturar o Plano de Melhorias do Curso a ser submetido ao 
Colegiado de Curso e posteriormente ao Coeg para aprovação e encaminhamento à CPA.

6.3.  PROJETO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO
De  acordo  com  o  informado  no  item  (6.2)  sobre  o  Sistema  de  Autoavaliação  do  Curso,  a  CPA/UFMS 
disponibilizou um link no endereço eletrônico da UFMS (www.ufms.br) para acesso de documentos e relatórios. 
A metodologia adotada pela CPA/UFMS foi constituída de etapas e analise das dimensões fixadas pela Lei n°  
10.861/2004.

Além da avaliação discente do curso e das disciplinas cursadas no ano anterior,  realizada de forma 
eletrônica, a CPA/UFMS está promovendo a avaliação constituída dos seguintes itens:
-  a  descrição  quantitativa  de  todos  os  dados  referentes  ao  curso  (acadêmicos,  matrículas,  dependências,  
rendimento, desistências etc.);
- a avaliação dos impactos sociais do curso;
- a avaliação das atividades dos docentes que atuam no curso;
- a avaliação do suporte administrativo às atividades do curso.

7. ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO DE GRADUAÇÃO
7.1. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
        Os estágios obrigatórios, partes constituintes do Núcleo de Atividades Integradas e Humanísticas (NAIH),  
serão desenvolvidos nos dois últimos semestres do curso, com 408 horas, a saber: a) Estágio obrigatório I: anos 
finais  do  Ensino  Fundamental;  b)  Estágio  obrigatório  II:  Ensino  Médio.  A  proposta  de  estágio,  o  seu 
desenvolvimento e a avaliação serão efetivados sob a coordenação de um docente, professor do quadro efetivo 
da UFMS e que atue no Curso, eleito por seus pares para essa função. Também será constituída uma Comissão  
de Estágio (COE) para pensar os estágios e acompanhar o seu desenvolvimento.

7.2. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
O Estágio Não Obrigatório proporciona a oportunidade de integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao 
longo do curso. Apresenta-se como uma atividade de treinamento prático, de aprimoramento técnico, cultural,  
científico e de relações humanas, visando a complementação do processo de ensino e aprendizagem. O Estágio  
Não Obrigatório deve ser desenvolvido a partir do momento que o aluno já tenha uma formação básica e uma 
formação complementar suficientes para desenvolver um estágio que seja produtivo, tanto para ele/ela quanto 
para a instituição onde o estágio será realizado, de acordo com as normas definidas pela COE.  As normas de 
Estágio Não-Obrigatório específicas do curso de Licenciatura em Educação do Campo são elaboradas pela COE, e 
encaminhadas aos órgãos competentes para análise e aprovação.

7.3.  PRÁTICA DE ENSINO
As disciplinas  diretamente  relacionadas com as práticas  político-pedagógicas  buscam oportunizar  uma visão 
ampliada das possibilidades da atuação docente nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, são 

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados-COC/RTR
Cidade Universitária, s/nº   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041

79070-900  Campo Grande-MS  / http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br



21/08/2014

BS N° 5855
Pg. 74

47

Anexo da Resolução nº 327/2014, Coeg.

parte constituinte do Núcleo de Atividades Integradas e Humanísticas (NAIH) e serão desenvolvidas nos quatro 
primeiros semestres do curso, com 408 horas a saber: a) Práticas político-pedagógicas I: anos finais do Ensino 
Fundamental  ;  b) Práticas político-pedagógicas  II:  anos finais do Ensino Fundamental;   c) Práticas político-
pedagógicas III: Ensino Médio; d) Práticas político-pedagógicas III: Ensino Médio.
Essas disciplinas estão voltadas diretamente para a formação docente e objetivam proporcionar experiências  
vividas no cotidiano das escolas do campo, com atuação supervisionada e orientada. Essas disciplinas devem ser 
desenvolvidas em pequenos grupos a serem organizados de acordo com o interesse e a opção dos alunos, a carga 
horária dos professores supervisores e as possibilidades e demandas das instituições-campo ( escolas do campo). 
Recomenda-se que, sempre que possível, o aluno seja estimulado a ser aluno pesquisador, isto é, que se habitue a 
utilizar o Caderno de Campo, anotando todas as observações efetivadas; as experiências; as aprendizagens; as  
reflexões; as dúvidas; as emoções e os sentimentos. Essa recomendação aponta para a possibilidade das práticas  
político-pedagógicas tornarem-se campos de pesquisa e, se possível, temas do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Nessa proposta as práticas ficam significadas e se atribui um caráter mais concreto para o TCC, além de 
implementar a transdisciplinaridade no processo de formação. Será estimulada a formação de grupos de estudo 
sob a responsabilidade de um ou mais professores do Curso, resguardados critérios estabelecidos em comum. 

7.4. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
O Trabalho de Conclusão de Curso caracteriza-se pelo desenvolvimento de um trabalho de pesquisa científica 
individual,  com  tema  de  interesse  do  aluno,  a  ser  debatido  e  pensado  durante  todo  o  Curso,  mas  com 
desenvolvimento efetivo no sétimo e no oitavo semestres, sendo orientado por um professor do Curso que tenha 
conhecimento  sobre  o  tema  a  ser  pesquisado.  Além  de  revisão  bibliográfica  consistente,  deve  estar 
fundamentado em uma pesquisa de campo.

7.5. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
      As Atividades Complementares do Curso de Licenciatura em Educação do Campo são constituídas de  
atividades acadêmicas, científicas e culturais, na área da Educação do Campo e afins, totalizando 221 horas. No 
entanto, considerando que ainda há uma precariedade na oferta de eventos científicos e culturais nas cidades do  
interior de MS e nos locais de moradia dos alunos, foram inseridas na matriz curricular três disciplinas que serão 
desenvolvidas com metodologias mais flexíveis, sem emissão de nota final e se constituindo como Atividades  
Complementares, a saber: Experiências vividas com os saberes e os fazeres do campo; Pesquisa Educacional; e  
Seminários Locais. Nessa concepção, 30% da carga horária total, proporcional em cada disciplina, poderá ser  
cumprida em atividades de escolha do aluno, em forma de participação e/ou de organização em: movimentos 
sociais  do  campo;  organizações  não  governamentais  ligadas  as  temáticas  do  campo;  festas  populares, 
beneficentes e/ou religiosas; pescarias;  torneios esportivos e gincanas; participação em mutirões relacionados  
com as etapas  da agricultura familiar e outros; participação em programas de rádio;  redação de textos para  
jornais;  criação  de  periódico  de  notícias  da  comunidade;  visitas  domiciliares;  ações  de  ajuda  a  famílias  e 
comunidades;  campanhas  solidárias;  serenatas;  serões;  aniversários  e  outras  festas  familiares;  organização  e 
encaminhamento de reivindicações; rodas de conversas para compartilhar causos, experiências, conhecimentos; 
debates  políticos;  mini  cursos  com temáticas  de  interesse  das  populações  do  campo;   criação  de  cartilhas 
informativas e outras ações que signifiquem e qualifiquem a vida no campo. Esses eventos podem ser realizados  
por instituições e eventos externos a UFMS, organizados pelas comunidades do campo ou pelos próprios alunos 
e professores.  
      As  demais  horas  serão  orientadas  por  um  professor  do  Curso,  caracterizando-se  como  atividades  
diversificadas,  com  conotação  mais  teórica,  a  saber:  desenvolvimento  progressivo  do  TTC;  atividades  de 
monitoria, de iniciação científica e de extensão; organização e participação em seminários, eventos científico-
culturais e  estudos curriculares,  principalmente voltados para as  diferenças  (educação especial,  educação do 
campo,educação indígena,  educação quilombola,  questões de gênero, organizações não-governamentais). 
      O aluno iniciará a sua participação nas Atividades Complementares a partir de sua matrícula no 2º Semestre 
do Curso. Para integralizar a carga horária das Atividades Complementares,  o aluno deverá cumprir a carga 
horária prevista (221 horas) ao longo dos quatro anos de Curso.

7.6. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE NA AVALIAÇÃO DO CURSO 
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 Os discentes do Curso deverão participar da avaliação do Curso e das disciplinas cursadas no semestre anterior,  
realizada  de  forma eletrônica,  por  meio do instrumento  de  avaliação  aprovado pela CPA. O formulário de 
avaliação encontra-se integrado ao SISCAD. 
Caberá ao Colegiado de Curso promover a divulgação do endereço eletrônico e fazer campanha para que todos 
os acadêmicos avaliem o Curso e as disciplinas ministradas no ano anterior à avaliação. Além disso, os docentes  
e a direção estarão sempre atentos para ouvir as sugestões, dúvidas e reclamações dos alunos.

O colegiado de curso também aceita manifestações por escrito dos discentes em qualquer época do ano 
letivo, às quais avalia, e de acordo com seu teor, delibera ajustes ao Curso.

7.7. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DISCENTE NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
Ao implantar o Curso a UFMS assume o compromisso público de fortalecer as relações com as populações do 
campo, trazendo para o interior da instituição essas temáticas que ainda estão bastante ausentes de seu cotidiano. 

7.7.1. PARTICIPAÇÃO DOS/AS ALUNOS/AS EM PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Os acadêmicos da UFMS são incentivados à participação em diferentes atividades, a exemplo:
- em Atividades de Monitoria de ensino de graduação;
- em Projetos de Ensino de Graduação (PEG);
- em Programa de Educação Tutorial (PET);
- em Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID);
- em Programas/projetos/atividades de iniciação científica ou em práticas de investigação;
- em Atividades de Extensão;
- em Atividades da Bolsa Trabalho;
- em Atividades articuladas com a comunidade.
A Monitoria de Ensino de Graduação está regulamentada pela Resolução nº.39, COEG, de 14 de Abril de 2009. 
Ela é entendida como “um instrumento para a melhoria do ensino nos cursos de graduação, e tem por finalidade  
fortalecer a articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, assim como 
promover  a  cooperação  mútua  entre  discentes  e  docentes  e  permitir  ao  acadêmico  a  experiência  com  as  
atividades técnico-didáticas”. 

7.7.2. PARTICIPAÇÃO DOS/AS ALUNOS/AS EMATIVIDADES DE EXTENSÃO
As atividades de extensão farão parte da matriz curricular e terão como foco as escolas do campo parceiras e as  
comunidades em seu entorno. Pretende-se que a extensão, por ser mais flexível do que o ensino e a pesquisa,  
oportunize a formação mais orgânica e de mão dupla, sem hierarquização de saberes. Nessa concepção, serão 
planejadas oficinas, festas, passeios, acampamentos, exploração dos espaços, contemplação, rodas de conversa,  
cirandas culturais e outras atividades que aproximem e provoquem aprendizados e trocas.
Nessa proposta,  quem sabe ensina e quem quer aprende,  por exemplo: uma dança;  uma trova; um causo; a 
depenar galinha; a fazer pão; a ler uma poesia em voz alta; a confeccionar um objeto; a pescar; a contemplar o  
por do sol; a curar uma ferida; a cultivar plantas; a cuidar de animais; a subir em uma árvore; e muitas outras  
possibilidades de abordagens. O foco, nessa abordagem, é estar juntos, é trocar ideias, é rir, é chorar, é construir 
parcerias,  é  pensar  para  compreender  e  para  agir.  No decorrer  do  curso,  outras  estratégias  serão  pensadas, 
colocadas em prática e avaliadas.
As atividades de extensão iniciarão com o curso e serão processuais, fazendo parte da matriz curricular até a sua 
conclusão. Na concepção de que o compromisso social e político com as comunidades do campo não deve se 
esgotar com o término do curso, espera-se que possamos consolidar as ações e estreitar os laços afetivos e de  
compromisso com o coletivo para que, nessa dinâmica, aquilo que for bom para a maioria, continue acontecendo  
e sendo implementado.
Os indicadores serão determinados pelo coletivo, por meio de um diagnóstico inicial que possibilite conhecer as 
necessidades, os limites e as potencialidades do local e do grupo. Todas as ações serão registradas por meio de:  
caderno  de  campo;  filmagens;  fotografias;  desenhos;  gravações  de  conversas  e  outros  meios. 
Concomitantemente,  estarão  sendo  avaliadas  e  redimensionadas,  sempre  que  necessário  e  desejado.  As 
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avaliações  deverão  focar  os  níveis  de  satisfação  e  de  crescimento  (afetivo,  intelectual,  econômico,  
organizacional, político) da comunidade educativa, da comunidade em seu entorno e de cada participante.

8. DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 Os materiais pedagógicos serão produzidos no decorrer do curso, com a participação docente e discente, na 
busca de complementar as bibliografias indicadas em cada disciplina e com o objetivo de estabelecer o diálogo 
entre os saberes do campo de Mato Grosso do Sul e os saberes acadêmicos.

9. PLANO DE INCORPORAÇÃO DOS AVANÇOS TECNOLÓGICOS AO ENSINO DE GRADUAÇÃO

       Considerando que a UFMS possui uma Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância, pretende-se que 
sejam utilizados alguns recursos disponíveis na mesma para construir novos materiais de apoio didático e para 
compartilhar  materiais  disponíveis  na  internet.  Será  buscada  a  dinamização  dos  polos  de  apoio  presencial, 
localizados  em cidades  do interior  do MS, para  realização  de oficinas,  seminários,  rodas  culturais  e  outras 
atividades político-pedagógicas.
       Durante o Tempo-Universidade os alunos poderão frequentar os laboratórios de informática da UFMS, 
assistirem filmes, terem acesso a links e a materiais disponibilizados na internet.
       Também se pretende uma maior e melhor utilização das estações de rádio locais, de programas de televisão  
locais e regionais e a criação de um boletim periódico (virtual e impresso) que divulgue as práticas político-
pedagógicas e os fazeres das escolas do campo de MS.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Queremos o curso e queremos contribuir com a formação dos/as professores/as,  no entanto, temos 
convicção  de que muitos problemas vão aparecer  e  que,  a  cada  desafio surgido,encontraremos  as soluções. 
Temos  vontade  política  e  determinação  para  buscar  alternativas  e  temos  aprendido,que  é  essencial  ter 
flexibilidade para que a educação do campo se consolide e possa ser uma aliada dos/as educadores/as do campo. 
Aprendemos que é preciso flexibilizar os prazos e que os/as alunos/as precisam de finais de semana para estudar.  
Sabemos  também  que,  possivelmente,  mais  de  cinquenta  por  cento  de  nossos/as  alunos/as  apresentarão 
dificuldades com as tecnologias tanto pelo acesso dificultado pelas distâncias, como pela limitação das máquinas 
que estão disponíveis. Também sabemos que o planejamento será discutido e alterado muitas vezes, mas essa é  
nossa profissão e queremos estar a serviço daqueles/as que virão até nós para se constituírem profissionais e  
cidadãos/cidadãs.

O que podemos afirmar é que estamos cientes dos limites e dos desafios da proposta de formação, mas 
ela é o caminho possível para a democratização de oportunidades para a formação de professores/as do campo  
para atuarem na Educação Básica.  O trabalho em equipe, o diálogo com os/as alunos/as e a flexibilização podem 
ser  condutores  de  soluções  que  superem  os  problemas  e  ressignifiquem  nosso  fazer  político-pedagógico 
comprometido com novas maneiras de ser, de ensinar, de aprender, de viver.
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