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Ementa:  
Temáticas e enfoques específicos na área de ciências naturais e ciências humanas, 
desenvolvimento rural e outras que atendam as demandas reveladas pela comunidade 
acadêmica e organizações sociais na orientação da formação dos educandos da licenciatura 
em educação do campo. 
 

Objetivos:  
a) Aprofundar temáticas relacionadas ao conhecimento científico e sua relação com as 

problemáticas do campo;  
b) Abordar e produzir conhecimentos acerca das ciências humanas e ciências naturais 

vinculados ao desenvolvimento das comunidades e sujeitos do campo;  
c) Contextualizar os processos de formação de educadores do campo com as 

especificidades e o papel desses sujeitos na realidade local.  
 

Conteúdo Programático  



1. Questão Agrária e o campo na atualidade: Qual o campo da educação do campo? 
2. O campo e os sujeitos da educação do campo; 
3. A educação do campo e a formação de educadores: Histórico, marcos legais, 

fundamentos e princípios filosóficos e pedagógicos da educação do campo e do MST; 
4. A educação do campo no contexto da pandemia da covid-19: contradições, desafios e 

proposições. 
 

Metodologia 

O conteúdo será desenvolvido por meio de estratégias didático-pedagógicas diferenciadas. 
Levará em conta o contexto de pandemia e isolamento social, garantindo a segurança dos 
agentes envolvidos no processo Ensino-aprendizagem. 
Em acolhimento ao Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – EARTE- 
aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos se dividirão nas 
modalidades síncronas e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas do 
Gsuite. 
As atividades didáticas síncronas, que requerem a participação dos/as estudantes e do/a 
docente, em tempo real, contribuindo para um ambiente virtual de aprendizagem interativo, dar-
se-ão pela plataforma do Google Meet de videoconferência, pelo ambiente virtual do Classroom, 
e pelo Google Apresentações, Google Jamboard. Tais atividades síncronas respeitarão o 
percentual mínimo de 25% da carga horária total da disciplina. 
As atividades assíncronas, que não acontecerão em tempo real, organizar-se-ão por meio do 
ambiente do Classroom pela Pasta da turma, utilizando o Google Drive, Google Docs e Google 
Forms. Também será possível o uso do recurso do Google Chat, e outros que se julgar 
necessário durante o semestre. 
 
  

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

 
A avaliação da aprendizagem será processual e constará dos seguintes instrumentos: 
- Participação nas atividades síncronas e nas atividades assíncronas; 
- Estudo dirigido/orientado e fichamento de textos; 
- Pesquisa e relatório de campo = pesquisa da realidade; 
- Apresentação de seminário em pequenos grupos; 
- Atividade avaliativa escrita e individual. 
 

Serão adotados, para avaliação, três dos instrumentos acima. A definição dos três 
instrumentos será discutida com os estudantes uma vez que eles também são sujeitos 
do processo ensino-aprendizagem. Cada avaliação possui valor 10. As notas serão 
somadas e divididas por 3. 
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Cronograma 
O cronograma aqui apresentado explicita o desenvolvimento do conteúdo programático durante 
as etapas do Tempo Universidade que se articula com o tempo Comunidade. 
 
Etapa 1:  Aprofundar temáticas relacionadas ao conhecimento científico e sua relação com 
as problemáticas do campo; 
 
 
Etapa 2:  Abordar e produzir conhecimentos acerca das ciências humanas e ciências 
naturais vinculados ao desenvolvimento das comunidades e sujeitos do campo 
 
Etapa 3:  Contextualizar os processos de formação de educadores do campo com as 
especificidades e o papel desses sujeitos na realidade local. 
 

a) Luta por Educação: contexto histórico e marcos político-jurídicos das lutas dos 
movimentos sociais do campo pela Educação Superior, no Brasil; 

b) Principais marcos: apresentação, debate e reflexão sobre: I ENERA, II Conferências 
Nacional de Educação do Campo, a Resolução CNE/CEB nº 2, de 2008, e o Decreto nº 
7.352, de 2010; 

c) Concepções pedagógicas e princípios da Educação do Campo: diálogos com a 
Educação do MST. 
 
 

Etapa 4: Encerramento  
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