
ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DO CAMPO

CRONOGRAMA DAS AULAS – Semestre letivo 2019.1

Semestres Componentes Curriculares
Carga Horária

Presencial À
distância Total

Semestre 1:

Questão Agrária 24 horas 6 horas 30 horas
Educação do Campo e Etnomatemática I 16 horas 4 horas 20 horas
Educação do Campo e o Ensino de Ciências Humanas I 16 horas 4 horas 20 horas

Educação do Campo e o Ensino de Ciências Naturais I 16 horas 4 horas 20 horas
Ambiente, Sociedade e Economia 24 horas 6 horas 30 horas
Metodologia da Pesquisa I 16 horas 4 horas 20 horas

Subtotal 112 horas 28 horas 140 horas

ABRIL 2019
DATA DISCIPLINA HORÁRIOS
26

(Sex.) Aula inaugural 13:30h às 17:30h
18:45h às 22:45h

27
(Sáb.) Roda de Conversa 8:00h às 13:00h

ABRIL 2019
DATA MATRÍCULA HORÁRIOS

15 a 17 1ª chamada 8h às 12h
13:30h às 17:30h

22 a 24 2ª chamada* 8h às 12h
13:30h às 17:30h
*Caso for necessário!

MAIO 2019
DATA DISCIPLINA HORÁRIOS
10

(Sex.)
Questão Agrária 13:30h às 17:30h
Questão Agrária 18:45h às 22:45h

11
(Sáb.)

Questão Agrária 8:00h às 13:00h

24
(Sex.)

Educação do Campo e o
Ensino de Ciências

Naturais I
13:30h às 17:30h

Educação do Campo e o
Ensino de Ciências

Naturais I
18:45h às 22:45h

25
(Sáb.)

Educação do Campo e o
Ensino de Ciências

Naturais I
8:00h às 13:00h

JUNHO 2019
DATA DISCIPLINA HORÁRIOS

14
(Sex.)

Metodologia da Pesquisa
I 13:30h às 17:30h

Metodologia da Pesquisa
I 18:45h às 22:45h

15
(Sáb.)

Metodologia da Pesquisa
I 8:00h às 13:00h

JULHO 2019
DATA DISCIPLINA HORÁRIOS
05

(Sex.)
Questão Agrária 13:30h às 17:30h
Questão Agrária 18:45h às 22:45h

06
(Sáb.) Questão Agrária 8:00h às 13:00h

19
(Sex.)

Ambiente, Sociedade e
Economia 13:30h às 17:30h

Ambiente, Sociedade e
Economia 18:45h às 22:45h

20
(Sáb.)

Ambiente, Sociedade e
Economia 8:00h às 13:00h



AGOSTO 2019
DATA DISCIPLINA HORÁRIOS

02
(Sex.)

Educação do Campo e o
Ensino de Ciências
Ciências Humanas I

13:30h às 17:30h

Educação do Campo e o
Ensino de Ciências
Ciências Humanas I

18:45h às 22:45h

03
(Sáb.)

Educação do Campo e o
Ensino de Ciências
Ciências Humanas I

8:00h às 13:00h

16
(Sex.)

Ambiente, Sociedade e
Economia 13:30h às 17:30h

Ambiente, Sociedade e
Economia 18:45h às 22:45h

17
(Sáb.)

Ambiente, Sociedade e
Economia 8:00h às 13:00h

30
(Sex.)

Educação do Campo e o
Ensino de Ciências
Ciências Humanas I

13:30h às 17:30h

SETEMBRO 2019
DATA DISCIPLINA HORÁRIOS

13
(Sex.)

Educação do Campo e o
Ensino de Ciências

Naturais I
13:30h às 17:30h

Educação do Campo e
Etnomatemática I 18:45h às 22:45h

14
(Sáb.)

Metodologia da Pesquisa
I 8:00h às 13:00h

27
(Sex.)

Educação do Campo e
Etnomatemática I 13:30h às 17:30h

Educação do Campo e
Etnomatemática I 18:45h às 22:45h

28
(Sáb.)

Educação do Campo e
Etnomatemática I 8:00h às 13:00h

*finalização do semestre letivo 2019.1

DATAS IMPORTANTES
25 de junho a 02 de julho: Recesso acadêmico.

19 e 20 de Julho: Organização e participação no evento
“Café Científico + Pão Caseiro” em parceria com Pós
em Educação Matemática

31 de agosto: Aniversário de emancipação de Bom Jesus
da Lapa.

14 de setembro: Realização de oficinas pedagógicas
com professores e alunos do Território Velho Chico em
parceria com Pós em Educação Matemática

18 e 19 de outubro: Início do Semestre Letivo 2019.2
com apresentação dos projetos de pesquisas pelos
estudantes-pesquisadores(as).

Observação: O cronograma pode ser alterado
conforme as necessidades das especializações
Educação do Campo e Educação Matemática, bem
como disponibilidade dos professores-colaboradores
externos.



ORIENTAÇÕES1

1 Baseadas no Regimento Interno do Programa aprovado pela Resolução nº 56/2016.

RENDIMENTO ACADÊMICO
O rendimento acadêmico de cada componente curricular será aferido
por meio de provas, trabalhos escritos, experimentos, visitas técnicas,
seminários e/ou outras formas de verificação de aprendizagem,
conforme estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso.
- Para aprovação, será exigido frequência mínima de 75% em cada
componente curricular.
- Será considerado aprovado em uma disciplina o aluno que obtiver
média final através de nota igual ou superior a 7,0 (sete).
- Utilizar-se-á a média aritmética para efeito de cálculo da nota final da
disciplina.
- Terá direito a uma atividade de reposição o aluno que, não tendo
comparecido à atividade acadêmica programada, comprove
impedimento legal ou motivo de doença, apresentando atestado médico
e, ou outro documento (judicial, convocação, trabalhista) na Secretaria
de Registros Acadêmicos (SRA), até 48 horas após o término do
impedimento.

DA SEGUNDA CHAMADA E DAS RECUPERAÇÕES
Caso o aluno não possa comparecer às aulas em dia de atividades
avaliativas, mediante justificativa, poderá requerer nova avaliação.
- O pedido de nova avaliação (segunda chamada) deverá ser
encaminhado à Secretaria Acadêmica no prazo de 5 (cinco) dias úteis
após a realização da atividade ou término do impedimento legal. O
encaminhamento do requerimento também poderá ocorrer através de e-
mail enviado à Secretaria Acadêmica.
- O pedido de nova avaliação deverá conter a justificativa e os
documentos comprobatórios, se houver.
- Cabe a SRA encaminhar o pedido de nova avaliação ao Coordenador
do Curso, para deferimento ou não.
- É vedado ao professor ou a qualquer outra pessoa, abonar faltas,
ressalvadas as determinações legais.
- O aluno que obtiver média final inferior a 7,0 (sete) na disciplina e
frequência igual ou superior a 75%, poderá fazer uma prova de
recuperação em um prazo máximo de até 15 dias do término da
disciplina. A nota da prova de recuperação será somada à média final
da disciplina e o resultado dividido por 2 (dois), para composição da
média final.

DA REPROVAÇÃO E DO DESLIGAMENTO
- No caso de reprovação na disciplina após a realização da prova de
recuperação, o aluno será desligado do Curso.
- O aluno será desligado do Curso caso ocorra uma das seguintes
hipóteses:
I – Se exceder o prazo de conclusão do Curso estabelecido;
II – Não atingir a frequência mínima exigida de 75% da carga horária
prevista em cada disciplina;
III – For reprovado na apresentação do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC);
IV – Se for comprovado que o Trabalho de Conclusão apresentado não
é de sua autoria; e
V – Não conseguir aprovação em qualquer disciplina depois de
efetuada a prova de recuperação.

DA ORIENTAÇÃO DO TCC
- Cada discente terá um orientador definido entre os docentes
permanentes do Curso.
- O Colegiado do Curso designará o orientador após consulta ao corpo
docente do Curso.
- A qualquer tempo, poderá ser autorizada a critério do Colegiado do
Curso a transferência do discente para outro orientador.
- Ao orientador compete:
I. elaborar, juntamente com o orientando, o seu plano de estudos;
II. orientar o Trabalho de Conclusão de Curso do discente; e
III. acompanhar as atividades acadêmicas do seu orientando.

DA ORGANIZAÇÃO DO ENSINO
- O Curso terá duração de 18 (dezoito) meses e uma carga horária de 448 horas horas.
- As disciplinas e suas respectivas cargas horárias são descritas na Matriz Curricular do Curso constante no Projeto Pedagógico do Curso.
- Os professores deverão entregar seus Planos de Ensino no início das atividades letivas do Curso ao Coordenador do Curso e no primeiro dia de
aula da disciplina, aos alunos.
- O professor deverá entregar à Secretaria Acadêmica o Diário de Classe completo até 30 dias após o término da disciplina.
Parágrafo único: Os casos específicos, mediante dinâmica do processo didático-pedagógico da pesquisa-ação, serão devidamente negociados e
formalizados junto à Coordenação do Curso.


