
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE ENSINO CEUNES 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 
ANEXO I 

 

 

Plano de Ensino  

2021/1_Especial 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo - Habilitação em Ciências Humanas e 

Sociais (1901) 

Departamento Responsável: Educação e Ciências Humanas (DECH) 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Prof. Dr. Damián Sánchez Sánchez 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7825275523258034 

Disciplina: Projeto Integrado de Ensino, Pesquisa e 

Extensão no campo III 

Código: ECH14277 

Pré-requisito: não há Carga Horária Semestral: 

60h 

Créditos: 3 

 

Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório PCC 

45 15 0  

Ementa:  

Contextualização da problemática de pesquisa e extensão em escolas do campo. Pesquisa exploratória, 
levantamento de dados de regiões e comunidades do território nacional e internacional com características 
específicas, com dimensões política, social, cultural, histórica, econômica, ambiental, educacional e 
étnico-racial e seus impactos nas escolas do campo. Revisão de literatura. Estado da arte. Parte da carga 
horária desta disciplina é reservada para planejamento, desenvolvimento e execução de atividades 
extensionistas. O estudante terá também a possibilidade de compreender o espaço escolar como potencial 
espaço de pesquisa e extensão no qual seu projeto poderá proporcionar intervenções e/ou reflexões no 
âmbito do ensino. 

Objetivos Específicos  

1. Perceber as ciências humanas, sociais e da natureza como possibilidades de desencadear a 
reflexão e entendimento da realidade.  

2. Contribuir para a compreensão e análise do desenvolvimento científico do pensamento humano. 
3. Analisar cientificamente as temáticas básicas das relações culturais da nossa sociedade, como um 

processo dinâmico de alterações sociais.  
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4. Discutir temas atuais para nortear a formação humanística do educador do campo, constituindo as 
bases para o comprometimento com o desenvolvimento político-cultural, socioeconômico e 
ambiental.  

5. Estabelecer relações e exercícios de cidadania crítico e ético, o cumprimento da responsabilidade 
social com a melhoria da qualidade de vida pessoal, individual e coletiva.  

6. Planejar, desenvolver e executar atividades extensionistas.  
7. Possibilitar ao estudante reflexões acerca do âmbito do ensino por meio acerca de observações e 

vivências nas escolas do campo. 

Conteúdo Programático  

1. Contextualização da problemática de pesquisa e extensão em escolas do campo. 
2. Pesquisa exploratória, levantamento de dados de regiões e comunidades do território nacional e 

internacional com características específicas, com dimensões política, social, cultural, histórica, 
econômica, ambiental, educacional e étnico-racial e seus impactos nas escolas do campo. 

3. Revisão de Literatura. Estado da arte. 

Metodologia  

A disciplina buscará ser desenvolvida através de aulas de forma síncrona por plataforma digitais 
disponibilizadas pela UFES com debates, discussões e exposições de conceitos. De forma assíncrona, os 
alunos participarão com leituras, fichamentos de textos, realização de estudos dirigidos referentes aos 
objetos de discussão da modalidade síncrona como também atividades de aplicação.  

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

A avaliação da disciplina considerará a participação e aproveitamento. O aluno terá seu desempenho 
avaliado a partir da participação e do engajamento nas atividades propostas (seminários, estudos 
dirigidos, debates, leituras compartilhadas), bem como pela produção de fichamentos realização de estudo 
dirigido e elaboração de um texto, na forma de resenha temática (tamanho do texto: entre 2 e 3 laudas). 
Em suma: 

 Fichamento (3,0 pontos)   

 Produção da resenha temática (3,0) pontos 

 Estudo dirigido (3,0) pontos 

 Participação nas aulas (1,0) pontos 

 

Bibliografia Básica  

 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999. 

 MOLINA, M.C. Educação do campo e Pesquisa II: questões para reflexão. (org). Brasília: 
MDA/MEC, 2010. 

 ROSS, Jurandyr L. S. (org.) Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005. 

Bibliografia Complementar  

 ALMEIDA, Rosângela; PASSINI, Elza Yasuko. O espaço geográfico: ensino e representação. 15. 
ed. São Paulo: Contexto, 1989. 

 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 

 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
2003. 
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 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 24. ed Rio de Janeiro: Graal, 2007. 

 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

 Cronograma  

 O cronograma aqui apresentado explicita o desenvolvimento do conteúdo programático durante as etapas 

do Tempo Universidade que se articula com o Tempo Comunidade. 

 

Junho: 14 a 18 e de 21 a 25 (Aula síncrona)  

Julho: 05 a 09 e de 19 a 23 (aula síncrona)  

Agosto/setembro: 02 a 06; 16 a 20 e de 30/08 a 03/09 (aula síncrona) 

Setembro/outubro: 13 a 17/09 e 27/09 a 01/10 (aula síncrona) 

 


