ESTRUTURA DO CURSO

LICENCIATURA EM
Modalidade: Presencial, organizado na
perspectiva da Pedagogia Alternância Tempo Universidade e Tempo Comunidade.
Vagas oferecidas: 80 vagas anuais, sendo 40
para a Habilitação em Ciências da Natureza
e 40 para a Habilitação em Matemática.
Organização do curso: Tempo Universidade
período em que os
estudantes permanecem na universidade,
dedicados, exclusivamente aos estudos
teóricos e práticos, e o Tempo Comunidade,
período de vivência na comunidade em que
os estudantes dão continuidade ao período
letivo, estabelecendo relações entre os
conteúdos estudados e a sua realidade
onde analisam aspectos da produção e
reprodução da vida em articulação com
Ensino, Pesquisa e Extensão.
Forma de ingresso: processo seletivo
especial
Área de atuação profissional
a) Docência na Educação Básica:
b) Gestão de Processos Educativos
Escolares:
c) Docência e Gestão de Processos
Educativos e Sociais nas Comunidades e
Assentamentos Rurais.
Eixos formativos da matriz curricular
1. Formação básica
2. Formação sociopolítica
3. Base integradora - Questão agrária
4. Formação de educadores/as do campo
(dimensão pedagógica).
Tempo mínimo de integralização
8 semestres
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LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO
DO CAMPO

A Educação do campo
é um projeto educativo
que tem por referência
os sujeitos sociopolíticos
que vivem e trabalham
no campo. A
Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia
(UFRB) oferece cursos
em nível de graduação
e pós-graduação
voltados ao contexto
campesino.

O curso de Licenciatura em
Educação do Campo tem como objetivo
formar profissionais da educação, tendo
como base as Diretrizes Operacionais
para a Educação Básica do Campo
(Resolução CNE/CEB 1, 03/11/2010), e a
Política Nacional de Educação do na
Reforma Agrária (Decreto n0 7.352,
04/11/2010), vinculados à realidade das
escolas do campo. O curso visa
possibilitar a construção de novas bases
de organização do trabalho pedagógico
interdisciplinar a partir das áreas do
conhecimento Ciências da Natureza e
Matemática, contribuindo com o
desenvolvimento dos povos campesinos.
Nestes termos, os egressos do Curso
de Licenciatura em Educação do Campo
poderão atuar de acordo com o Art. 62
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9.394/1996, nas seguintes
funções: Docência na Educação Básica;
Gestão de Processos Educativos
Escolares; Docência e Gestão de
Processos Educativos e Sociais nas
Comunidades e Assentamentos Rurais.

HABILIDADES DOS LICENCIADOS
EM EDUCAÇÃO DO CAMPO
· Primar pelas concepções e princípios
da Educação do Campo.
· Compreender a organização territorial
do semiárido brasileiro visando orientar,
elaborar e executar projetos de ensino
que solucionem problemas da realidade.
· Construir estratégias teóricometodológicas voltadas para a
Educação do Campo e do semiárido
brasileiro.
·
Transformar o conhecimento social,
historicamente produzido em saber
científico escolar a partir dos saberes
tácitos dos alunos.

