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1. Identificação do Curso  

Curso: Graduação em Geografia 

Modalidade oferecida: Bacharelado 

Título acadêmico conferido: Bacharel em Geografia 

Inicio de funcionamento: 2001 

Portaria de Reconhecimento: Portaria MEC nº 554, de 25 de fevereiro de 2005 

Portaria de Renovação de Reconhecimento: Portaria MEC nº 103/2016 de 04 abril de 2016 

Modalidade de ensino: Presencial 

Regime de matrícula: Semestral 

Tempo de duração: 4 anos 

Carga horária total: 2.775 horas 

Número de vagas oferecidas: 50 

Turno de funcionamento: Noturno 

Forma de ingresso: Definida conforme Edital pelo CEPE 

Local de funcionamento:  

Universidade Federal de Viçosa – UFV  

Campus Universitário 

CEP 36570-900 – Viçosa – MG 

Telefone: (31) 3899-4053 

E-mail: cursogeografia@ufv.br 

Site: http://www.geo.ufv.br
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2. Apresentação do Curso  

O curso de Geografia da Universidade Federal de Viçosa (UFV) foi autorizado pelo 

CEPE, Ata Nº 360 de 12/07/2000 nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura. O Curso 

teve seu inicio em 2001, sendo reconhecido pela Portaria do MEC Nº 554 de 25 de fevereiro 

de 2005. O Curso foi criado para atender uma demanda regional e institucional, visando 

formar profissionais licenciados e bacharéis habilitados para o exercício profissional. Neste 

período, foi criado o primeiro Projeto Pedagógico do Curso (PPC), que englobava as duas 

modalidades, Licenciatura e Bacharelado.  

A partir de 2002, com a contratação de novos profissionais da área de Geografia, o 

Curso começou a definir sua identidade. Nesse momento se instalou o processo de discussão 

do Projeto Pedagógico do Curso, agregando conhecimentos e saberes que culminaram na 

elaboração de novo Projeto Pedagógico para o Curso. 

As novas diretrizes estabelecidas pelo MEC exigiram o desdobramento do projeto 

inicial em duas versões, que contemplassem as duas modalidades de formação (Bacharelado e 

Licenciatura). Dadas essas demandas, buscamos preservar as especificidades de cada uma 

delas sem, contudo, deixar de privilegiar a indissociabilidade da formação, caracterizada na 

atual versão do projeto pelo núcleo de formação geral e o núcleo de profissionalização. 

Fruto desse esforço coletivo, em 2003, dois anos após a criação do curso na UFV, 

foram promovidos fóruns de debates em busca da melhoraria da qualidade de Ensino, 

Pesquisa e Extensão no curso de Geografia envolvendo toda a comunidade acadêmica 

geográfica. 

Nesse processo, podem-se destacar a 1ª, 2ª e 3ª Semanas Acadêmicas do curso de 

Geografia, realizadas respectivamente nos anos de 2003, 2005 e 2006. Além disso, as 

reuniões da Comissão Coordenadora, do Núcleo Docente Estruturante e do Centro Acadêmico 

trouxeram discussões relevantes da ciência geográfica e de questões e demandas específicas 

do Curso, contribuindo para construção dos projetos. 

Este diagnóstico identificou a necessidade de reformulação da matriz curricular do 

Curso, na qual foram identificados os seguintes problemas: de um lado, as disciplinas 

oferecidas não permitiam uma formação sólida em Geografia, limitando o acesso a diferentes 
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saberes vinculados à ciência geográfica; de outro, a sua estrutura contemplava um rol de 

disciplinas optativas que dificultava a construção de uma identidade acadêmica e profissional 

na área de Geografia.  

Partindo dessas constatações, foram propostas alterações na filosofia que orientava a 

formação dos estudantes. Alterações estas, que se traduziram em dois novos PPC 

contemplando respectivamente o Curso de Geografia - Licenciatura e Geografia - 

Bacharelado. A nova proposta contemplou a criação de duas novas matrizes curriculares, a 

supressão de algumas disciplinas, a criação de outras e a revisão qualitativa de todos os 

programas analíticos das disciplinas oferecidas para os dois Cursos.  

 As mudanças foram resultado da avaliação in loco da Comissão de Avaliadores do 

MEC, que ocorreu em 2010, bem como fruto do diálogo permanente entre professores que 

atuam direta e indiretamente no Curso, inclusive de outros departamentos da UFV, 

juntamente com os discentes, em reuniões que ocorreram primordialmente na Comissão 

Coordenadora do Curso e no Núcleo Docente Estruturante. O objetivo era dar uma identidade 

ao curso de Geografia e, neste sentido, propiciar aos discentes e docentes do Curso alcançar 

sua principal meta, que é a melhoria e o aperfeiçoamento da formação do graduando de 

Geografia na Universidade Federal de Viçosa. 

A conclusão do processo avaliativo do curso de Geografia – Bacharelado se deu com a 

Renovação de Reconhecimento do Curso, por meio da publicação no Diário Oficial da União 

da Portaria do MEC nº 103/2016, de 04 de abril de 2016 (Anexo II), que referendou o 

processo de avaliação e atestou a qualidade do Curso, bem como as condições de 

oferecimento do mesmo pela UFV. 

As discussões a respeito da mudança no Projeto Pedagógico do Curso se 

intensificaram, sobretudo a partir de 2016, culminando com as principais alterações entre 

2017 e 2018, de forma a contemplar as orientações para uma maior flexibilização estabelecida 

pela Universidade Federal de Viçosa. 

 

 

3. Fundamentação Legal 

A formação do bacharel em geografia fundamenta-se na visão humanista e crítica com 
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vistas à valorização do cidadão e sua inserção na sociedade com capacidade para atuar com 

criatividade, competência e responsabilidade. Essa formação inclui teorias e práticas que 

conduzem ao desenvolvimento integral dos discentes, para que possam ser capazes de 

transformar o conhecimento e não apenas reproduzi-lo. 

O presente projeto pedagógico foi elaborado com base nos princípios da educação 

nacional e nos pressupostos da educação superior expressos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB, Lei n.º 9.394/1996; pauta-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação 

Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia (Parecer 

CNE/CES nº. 492/2001) e na Resolução CNE/CES Nº 14/2002 que estabelece as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Geografia.  

Possui carga horária de 2.775 horas em acordo com a legislação vigente; está 

adequado às Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP nº 01, 

17/06/2004), às Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, 27/04/1999, Decreto nº 4.281, 

25/06/2002 e Resolução CNE/CP nº 2, de 15/06/2012), Educação em Direitos Humanos 

(Resolução CNE/CP nº2 de 15/06/2012) e à Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos 

do Espectro Autista (Lei nº 12.764 de 27/12/2012). 

As informações acadêmicas do curso de Geografia estão disponibilizadas na forma 

impressa e virtual na página do Departamento/Curso () conforme exigência que consta no Art. 

32 da Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007 e alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 

de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010. 

A gestão do curso de Geografia é exercida por um colegiado, denominado Comissão 

Coordenadora, em atendimento à Resolução do CEPE Nº 09/2015, que aprova a forma da 

gestão acadêmica dos cursos de graduação da Universidade Federal de Viçosa, mediante os 

princípios da gestão democrática do ensino público (Art. 206, inciso VI da Constituição 

Federal de 1988). Resolução do CEPE Nº 11/2016 que aprova as Normas para Preenchimento 

de Programas Analíticos de Disciplinas. Resolução do CEPE Nº 13/2016 que aprova as 

Diretrizes para os Cursos de Graduação da UFV. 
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A UFV garante ao discente um ambiente que propicia o desenvolvimento pessoal e 

intelectual, na perspectiva de construção de conhecimentos por meio de postura de indagação 

e análise avaliativa da realidade que o cerca. O discente deve se sentir uma pessoa com 

condições de efetuar mudanças, com espaço para exercer sua consciência crítica ao aprender 

fazendo, incorporando a educação continuada como princípio de qualificação profissional. 

4. Concepção do Curso 

A complexidade do mundo atual impõe desafios diversos às formas convencionadas 

do saber, do viver e do atuar responsavelmente na realidade. Transformações de ordem 

econômica, política, cultural e, portanto, socioespacial, têm conduzido a que o exercício 

sistemático da construção de conhecimentos e estratégias de intervenção em questões 

socialmente demandadas, se torne algo demasiadamente complexo, o que também se aplica 

inteiramente à Geografia. 

Estamos diante da constituição desigual de uma geometria global de poderes 

engendrada a partir de novas condições técnicas, políticas e econômicas, capazes de produzir 

riquezas em escalas nunca antes vistas. Trata-se de um processo que avança sob contradições 

recrudescidas. De modo geral elas respondem pela produção de novas desigualdades sociais; 

por níveis ainda mais elevados de concentração do capital; pela aproximação geográfica entre 

riqueza e pobreza; por novas formas de organização do trabalho (que se norteia sob meta de 

resultados), fazendo aumentar a precarização de sua realização, entre outros aspectos. Na 

conjugação dessas variáveis, situações de deterioração da condição humana não apenas se 

mantém vivas como se renovam, com claras repercussões socioterritoriais, quer sejam nos 

ambientes urbanos, quer nos rurais, em franca transformação. A compressão do tempo-espaço 

recobre com maior celeridade e abrangência geográfica a circulação de mercadorias, 

informações, finanças e pessoas, ao mesmo tempo em que se fecham fronteiras, erguendo-se 

muros de contenção e se espraiando campos de refugiados e excluídos. Ou seja, sob as 

condições atuais, as liberdades proporcionadas ao capital não têm contrapartidas em relação 

ao movimento de pessoas, que mesmo se multiplicando por conflitos, demandas de trabalho 

e/ou outras motivações, encontram, cada vez mais, a imposição de fronteiras e restrições 

governamentais, representando efetivos paradoxos da espacialidade contemporânea. Normas e 
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acordos de proteção ambiental se proliferam pari passu à intensa degradação de sistemas 

ambientais, especialmente aqueles vinculados às populações subalternizadas. Tanto a 

diversidade social quanto a ambiental encontram-se, assim, ainda mais vulneráveis e 

ameaçadas. 

A centralização e a concentração do poder e do dinheiro em escalas inéditas colocam 

em xeque o alcance e o vigor da democracia no mundo, fazendo ampliar tensões e conflitos à 

esfera da vida cotidiana. Ao mesmo tempo, e de forma correlacionada, é necessário pensar e 

considerar toda sorte de inovações e práticas sociais dotadas de capacidades ao 

equacionamento e abordagem de questões e problemas que nos afligem; o que também 

implica no recobrimento de repertórios dos grupos subalternizados. Todas elas mobilizadas 

aos propósitos de uma agenda continuada à problematização e elaboração de práticas 

propositivas alternativas, à melhoria das condições de vida e trabalho, nos mais variados 

espaços e lugares. 

Nesse sentido, é necessário repensar nos tempos globais as diversas temporalidades e 

espacialidades constituídas e em formação, tanto à luz dos conflitos, como de ações e 

movimentos de caráter cooperativo, reveladores de distintas racionalidades e possibilidades, 

que contrastam e indagam concepções hegemônicas e fragmentárias. 

Este mundo, complexo e contraditório, donde os processos se entrelaçam e, não raro, 

se recobrem, solicita uma capacidade mais ampliada e mais bem fundamentada de 

interpretação e proposição, condizente aos desafios apresentados. Os novos e os antigos 

paradigmas, sistemas teóricos e repertório conceitual da Geografia buscam colocar-se em fase 

com essa demanda, que implica num esforço permanente de estudos, pesquisas e abordagens 

outras, que possibilitem aproximações mais eficazes e profícuas com a realidade complexa da 

contemporaneidade. É preciso, pois, estar em devida consonância com os fundamentos 

científicos modernos e outras expressões do saber capazes, de um modo ou de outro, de 

elucidar as perspectivas em relação a ela, não se perdendo de vista os influxos da crise 

estrutural que lhe recaem. É preciso ainda atentar-se à pluralidade epistemológica existente no 

mundo, que perpassa o universo de sujeitos sociais e orientar suas interações e formas de 

representação pelo espaço. 
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A este contexto maior, soma-se a nova realidade do ensino superior brasileiro. Sua 

ampliação, embora tardia, mas oportuna, trouxe à universidade novas e importantes questões, 

tais como: a democratização da ciência e a demanda por sua popularização. A Geografia que 

aspiramos busca também se constituir a partir da diversidade social, cultural, econômica e 

política, o que também envolve as produções de grupos populares, que podem se constituir 

como resistências e alternativas aos discursos e práticas hegemônicas. Portanto, esse saber 

geográfico tem como propósito dialogar com diferentes formas de conhecimento e de visão de 

mundo. 

Nessa perspectiva optamos por formar geógrafos/as capazes de contribuir à formação 

de uma sociedade mais humana, justa e sensível às diferenças e à pluralidade de identidades. 

A formação ética, estética, técnica, teórica e política do(a) bacharelando(a) em geografia deve 

estar em correlação direta com sua futura atividade profissional, de maneira dialógica e 

crítica. É importante e necessário oferecer-lhe as condições para atuar profissionalmente sem, 

no entanto, se abster de refletir, propor, tomar posições e ter clareza em relação ao(s) 

sentido(s) de sua ação. 

O compromisso do curso é oferecer a seus egressos condições de pensar e agir 

autonomamente, para pavimentarem seus próprios caminhos, como assinalou o poeta: 

“Caminante, son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino, se hace 

camino al andar” (Antônio Machado). 

 

 

5. Objetivos do Curso  
O Curso de Geografia da UFV objetiva formar geógrafos/as qualificados ao pleno 

domínio do repertório de conhecimentos geográficos e áreas afins, bem como ao exercício de 

métodos de abordagem (práticos/teóricos)  sobre  temas e questões relevantes à investigação 

geográfica. Busca-se assim conferir maior atenção e discussões permanentes em relação às 

experiências/práticas de sua produção e difusão social e acadêmica, mobilizando  

conhecimentos e informações necessários à criação de condições favoráveis à emancipação 

humana e, nesse sentido, favorecendo a melhoria dos padrões de qualidade de vida e níveis de 

satisfação socioespacial e existencial.   
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A atual dinâmica das transformações pelas qual o mundo passa, com as novas 

tecnologias, e recortes de espaço e tempo, com a predominância do instantâneo e do 

simultâneo, com as complexas interações entre as esferas do local e do global afetando 

profundamente o cotidiano das pessoas, exige que a Geografia procure caminhos teóricos e 

metodológicos capazes de interpretar e explicar esta realidade, bem como elaborações de 

caráter propositivo/interveniente no mundo prático-sensível (espaço), caminhos 

compreendidos sob o sentido de uma interação dialética enriquecedora. Esse esforço tem 

produzido transformações significativas na Ciência Geográfica, tanto no que diz respeito ao 

seu acervo teórico - metodológico – técnico de pesquisa básica e aplicada. 

 Considerando a dinâmica complexa de renovação do conhecimento cientifico, 

o curso de Geografia da UFV almeja formar Geógrafos/as eticamente responsáveis capazes de 

contribuir para a melhoria das condições em que se desenvolve a sociedade brasileira. Além 

disso, o curso de bacharelado em Geografia da UFV tem como meta formar geógrafos/as 

críticos/as e participativos/as, plenamente comprometidos/as com o processo de 

transformação da realidade social, Para tanto, faz-se necessário buscar no processo de 

formação do/a geógrafo/a, a superação da fragmentação do conhecimento e do trabalho, cujo 

fim é atender a uma determinada política e ao mercado. 

Para tanto, é fundamental construir com os estudantes uma formação teórica e prática 

que favoreça a reflexão sobre as práticas e saberes geográficos, possibilitando um efetivo 

exercício do seu conhecimento diante aos desafios enfrentados no mundo da vida e no mundo 

do trabalho. Portanto, a proposta fundamental do curso é investir na formação plena do 

indivíduo, e isso inclui desenvolver o senso de coletividade e a consciência da 

multidiversidade de mundos. Significa dizer que ser geógrafo/a pressupõe atuar num mundo 

onde outros tantos mundos coexistem e demandam simetrias nas relações sociais no sentido 

da não invisibilidade de suas existências materiais e simbólicas. 

5.1. Objetivo Geral 

Oferecer uma formação ampla do domínio teórico-metodológico, ético e técnico do 

repertório interpretativo/propositivo da Geografia, concernente às demandas socioespaciais 

que se efetivam numa perspectiva da formação plena do indivíduo e de níveis mais avançados 

de exercício da cidadania, de justiça social e da democracia. 
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5.2. Objetivos Específicos 

 Formar geógrafos/as qualificados ao pleno domínio dos saberes geográficos e dos 

processos e metodologias que lhes são concernentes; 

 Preparar geógrafos/as capazes de desenvolver posturas críticas e propositivas junto a 

questões cotidianas que representem interesse relacionados às  demandas socioespaciais 

efetivas e à emancipação humana; 

 Oportunizar ao/a discente a formação em diversas técnicas que o/a habilite a atuar de 

forma crítica no mundo do trabalho; 

 Discutir o universo teórico conceitual clássico e contemporâneo, estimulando o debate 

sobre as suas principais correntes e tendências, bem como ao trabalho de pesquisa e 

análise de fontes documentais de interesse; 

 Contemplar a diversidade das formas do viver e suas epistemes, a defesa e a garantia da 

pluralidade dos sistemas ecológicos; 

 Estreitar os vínculos do curso com sua realidade espacial mais imediata por meio das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Incentivar permanentemente o diálogo entre a Geografia e outros campos do 

conhecimento. 

  

6. Perfil profissional, Competências e habilidades.  

 

 Em conformidade com o PARECER CNE/CES 492/2001, o perfil do formando 

implica na compreensão quanto ao reconhecimento dos fatores constitutivos e processos 

relativos aos ambientes naturais e aos espaços construídos, os quais devem estar lastreados em 

pressupostos filosóficos e teórico-metodológicos da geografia. Neste sentido, a aplicação do 

conhecimento geográfico deve recobrir o domínio e o aprimoramento continuados em relação 

às abordagens científicas concernentes à geografia. 

 Considerando as sugestões mantidas no Conselho Federal de Educação, pelo Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/UFV, pelo Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia – CONFEA, e as dinâmicas proporcionadas pelas relações sociedade e natureza a 

partir do marco regulatório de 1979 a que se refere a Lei 6664/1979 citada, o repertório de 
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conhecimentos geográficos produzidos desde então, demanda algumas 

adequações/atualizações de ordem epistemológica, teórico-conceitual e técnica.   

 Levando em conta tal desafio, propomos que dois eixos mediadores componham o 

conjunto de saberes constitutivos do currículo do bacharel. Privilegiamos nesse projeto a 

articulação das disciplinas que fazem parte do núcleo de formação geral e do núcleo de 

formação especifico/profissional, como estatuto teórico-metodológico da ciência geográfica. 

 Do ponto de vista da articulação interna do currículo, esta perspectiva recobre aspectos 

considerados fundamentais à formação do/a profissional geógrafo/a, colocando-se em sintonia 

com a construção da justiça social e ambiental. Dentre estes, uma sólida e consistente 

formação filosófica e teórico-metodológica, no campo geral e específico da Geografia; uma 

adequada formação ético-pedagógica ao exercício profissional; e, por fim, a prática da 

pesquisa como processo formador do/a geógrafo/a bacharel. 

Assim, o presente projeto pedagógico de Geografia está constituído por disciplinas básicas e 

específicas, que visam contribuir à conscientização da função social, ética e política que 

permeia a atuação do/a bacharel. 

          O Núcleo de Formação Geral deve permitir ao aluno um suporte inicial, levando-o a 

aquisição de uma base estrutural de formação.   

O Núcleo de Formação Específico/Profissional visa aprofundar o conhecimento do 

conteúdo geográfico através da interface com as várias vertentes da Geografia e saberes afins. 

O Núcleo de Profissionalização está composto por disciplinas que contribuem ao 

aprofundamento dos conhecimentos e da formação reflexiva e técnica do aluno. 

Dessa forma, os objetivos específicos dos núcleos que compõem o presente projeto de 

bacharelado foram pensados de modo a contemplar os seguintes aspectos: 

 Atender às Diretrizes Curriculares dos Cursos de Geografia (CNE/CES 492/2001), 

que vêm ao encontro das recentes demandas sociais e ambientais relativas à plena 

formação do profissional geógrafo. 

 Oferecer uma estrutura curricular compatível com a formação do bacharel em 

Geografia, em observância aos marcos regulatórios. 

 Proporcionar ao acadêmico uma formação eticamente responsável em relação às 

dimensões social e ambiental. 
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 Possibilitar ao/a acadêmico/a uma formação específica que o/a habilite a trabalhar com 

variadas fontes técnico-instrumentais, respeitando em cada caso os parâmetros sociais 

e culturais de seu contexto de formação. 

 

O/A graduado/a deverá estar habilitado/a ao exercício do trabalho de Bacharel em 

Geografia em todas as suas dimensões, o que pressupõe o pleno domínio do conhecimento 

geográfico e das práticas de sua produção e difusão. Tal profissional deverá ser capaz de 

posicionar-se criticamente frente aos diferentes dilemas e desafios socioespaciais, propondo 

soluções para a superação dos problemas que afligem a sociedade como um todo. 

O curso proporcionará ao/a acadêmico/a uma formação geral adequada ao exercício 

profissional a que se destina e o repertório teórico-metodológico necessário ao 

desenvolvimento da produção do saber. Nesse sentido, o/a egresso/a deverá ter condições de 

suprir demandas sociais relativas ao seu campo de conhecimento, exercer funções voltadas 

para a preservação ambiental, assessorias a entidades públicas e privadas e demais setores 

organizados da sociedade.  

 
 

7. Organização Curricular 

Com vistas a contemplar os objetivos do curso e a formação do egresso, a organização 

curricular é interdisciplinar, com conteúdos e bibliografia atualizados, integra a teoria e a 

prática em várias disciplinas onde essa articulação se faz necessária e apresenta uma grande 

diversidade de disciplinas que garantem uma formação sólida. 

 A carga horária prevista para o curso de Geografia – Bacharelado é de 2.775 horas, 

sendo 2.055 horas de disciplinas obrigatórias (dentre estas, 180 horas correspondem ao 

Estágio Supervisionado e 210 horas às atividades complementares) e 720 horas em disciplinas 

optativas. O tempo padrão que o estudante terá para integralização do curso será de 4 anos, 

viabilizados em 8 períodos e o tempo máximo de 6.5 anos ou 13 períodos. 

Os conteúdos curriculares do Curso de Geografia - Bacharelado foram estruturados 

em: Conteúdos de Formação Geral, Conteúdos de Formação Específica, Estágio Curricular 

Supervisionado e Atividades Acadêmico-Científico-Culturais. Integrados a estes conteúdos 
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estão os seguintes temas transversais: educação das relações étnico-raciais, políticas de 

educação ambiental e de acessibilidade, e direitos humanos. 

Os conteúdos de Formação Geral e Específica foram organizados em diferentes áreas 

de conhecimento, buscando assim um trabalho integrador entre os diferentes conteúdos 

trabalhados.  

 

7.1. Formação Geral 

Conteúdos de Formação Geral são aqueles considerados como básicos e 

imprescindíveis à formação do professor. Esses conteúdos estão contemplados nas seguintes 

disciplinas: 

 Antropologia 

 Gênese do Solo 

 Geografia Física e Concepções de Natureza 

 Naturezas e Sociedades. 

 Princípios e Fundamentos da Geografia 

 

 

7.2. Formação Específica e/ou Profissional  

São conteúdos de formação específica aqueles profissionalizantes e imprescindíveis 

para a caracterização da identidade profissional de Geografia. Esses conteúdos estarão 

contemplados nas seguintes disciplinas: 

 Biogeografia 

 Cartografia Geral. 

 Climatologia Geográfica  

 Domínios Morfoclimáticos do Espaço Brasileiro. 

 Formação do Território Brasileiro. 

 Geografia da População 

 Geografia do Espaço Rural. 

 Geografia e Representação do Espaço Geográfico. 
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 Geografia Econômica 

 Geografia Física e Concepções de Natureza 

 Geografia Política 

 Geografia Urbana. 

 Geomorfologia Climática e Estrutural. 

 Geomorfologia Geral. 

 Geopolítica do Espaço Mundial. 

 Regionalização do Espaço Brasileiro. 

 Teorias da Geografia. 

 

7.3. Estágio Curricular Supervisionado 

 O estágio é um componente curricular obrigatório que proporciona aos futuros 

profissionais um contato com os ambientes que poderão ser utilizados por eles depois de 

formados.  

 O estágio curricular é ofertado por meio de duas disciplinas de Estágio Supervisionado 

(GEO 498 – Estágio Supervisionado I e GEO 499 – Estágio Supervisionado II) e poderá ser 

realizado em instituições públicas, privadas, empresas e demais locais que proporcionem ao 

futuro profissional um contato da teoria com a prática. 

 Existem na Universidade setores específicos de apoio administrativo as atividades 

relacionadas aos estágios. Neles, os funcionários buscam constantemente lugares propícios e 

de qualidade onde nossos acadêmicos podem realizar estágios.  

 As normas ou o regulamento do estágio supervisionado encontram-se anexadas a este 

PPC (vide Anexo VI – Regulamento do Estágio Supervisionado). 

 

 

7.4. Atividades Complementares 

A formação profissional será enriquecida com Atividades Acadêmicas – Científicas - 

Culturais caracterizadas como Atividades Complementares, que ocorrerão paralelamente à 

formação acadêmica. Dentre as Atividades Complementares podem ser destacadas: monitoria, 

atividades de pesquisa e extensão, publicação de produção científica, participação em eventos 
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técnico-científicos, programas de tutoria, empresa júnior, núcleos interdisciplinares, estágios 

voluntários e extracurriculares e outras atividades que devem ser constantemente incentivadas 

no cotidiano acadêmico. O Regulamento das Atividades Complementares encontra-se no 

Anexo V. 

 

 

7.5. Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Africana 

O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana é uma reivindicação 

histórica do movimento negro e assumido nos anos 2000 como política pública 

governamental e é tido neste curso como essencial para a garantia dos direitos humanos e a 

diversidade. Do mesmo modo este curso considera o Ensino de História e Cultura Indígenas, 

pois, povos originários que são, travam histórica luta pelo reconhecimento de sua história, 

cultura e sua participação na configuração étnica brasileira. Por isso deu-se a inclusão da 

temática indígena na Lei nº 10.639/03 substituída e respaldada como Lei nº 11.645/08. 

 O presente curso de Geografia considera, portanto, a importância da temática das 

Relações Étnico-Raciais para entender uma pluralidade de situações socioespaciais (racismo 

ambiental, direitos territoriais das populações quilombolas, indígenas e outras de raiz europeia 

e asiática, acesso à água, à cidade, etc.), todas relacionadas à questão do racismo.  

 Em atendimento ao estabelecido na Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, 

Art. 206, I, § 1° do Art. 242, Art. 215 e Art. 216, ao disposto na Resolução CNE/CP 01/2004, 

na Lei n. 11.645/08 e no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana (MEC/SEPPIR, 2009), que asseguram o direito à igualdade de 

condições de vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas 

que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura 

nacional a todos os brasileiros, no curso de Geografia - Bacharelado a discussão sobre as 

relações étnico-raciais ocorrerão de duas formas: 

a) por meio da abordagem transversal do tema das relações étnico-raciais junto aos 

conteúdos de diversas disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso; 



 

22 

 

b) em projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Situadas, portanto, em novas perspectivas no campo das políticas públicas voltadas 

para as reparações, reconhecimento e valorização dos negros e negras e dos/das indígenas, 

possibilitando o seu ingresso, permanência e o sucesso no ensino superior, a abordagem de 

temas vinculados às relações étnico-raciais envolverá um conjunto de problematizações que 

visam a valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, indígenas (e de outras 

culturas que integram a sócio-diversidade do país), à aquisições de competências e aos 

conhecimentos tidos como indispensáveis para a atuação participativa e crítica na sociedade. 

Baseando-se nisso as múltiplas abordagens das relações étnico-raciais dar-se-ão 

integrando as questões sociais, culturais e econômicas que fundamentam processos 

particulares de produção do espaço geográfico em suas diferentes escalas geográficas. 

A abordagem transversal do tema das relações étnico-raciais, em disciplinas indicadas 

a seguir, está orientada pelo eixo Espaço, Diversidade e Conflitos. Tendo como referência 

esse eixo, a problematização das relações étnico-raciais dá-se de forma integrada ao 

questionamento das relações sociais, culturais e econômicas que fundamentam processos 

particulares de produção do espaço geográfico em suas diferentes escalas geográficas (local, 

regional, nacional e mundial). 

No campo da pesquisa e extensão, assim como no ensino, em atividades 

extracurriculares, a abordagem do tema das relações étnico-raciais tem sido objeto de ações 

do corpo docente vinculado ao Departamento de Geografia, cujo corpo docente tem 

participado nos mais variados editais e projetos (inclusive autônomos) de Pesquisa, Ensino e 

Extensão. O corpo docente participa e promove eventos locais, nacionais e internacionais. 

“É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente 

de raiz europeia por um africano ou indígena, mas de ampliar o foco dos currículos escolares 

para a diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. Nesta perspectiva, cabe às 

escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que proporciona diariamente, também as 

contribuições histórico-culturais dos povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além 

das de raiz africana e europeia. É preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei 

9.394/1996 provoca bem mais do que inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem 

relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas 
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para aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas”. 

(Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, Brasília | DF | Outubro | 2004, p.17) 

Cumpre destacar, portanto, a intenção do Curso de Geografia em incorporar o tema 

das relações étnico-raciais à dinâmica da formação do/a Geógrafo/a - bacharel, por considerá-

lo/a componente importante na construção da conduta ética que se espera do/a egresso/a, 

frente aos desafios impostos à sua vida profissional. 

 

Nome da Disciplina Carga Horária Total 

GEO 130 – Geografia da População 60 

GEO 206 - Geografia e Representação do Espaço 

Geográfico 

60 

GEO 207 - Naturezas e Sociedades 60 

GEO 230 - Geografia Urbana 75 

GEO 331 - Formação do Território Brasileiro 60 

GEO 373 - Tópicos Especiais em Ensino de Geografia 60 

GEO 437 - Geografia do Espaço Rural  75 

GEO 438 - Relações Campo e Cidade 60 

GEO 439 - Geopolítica do Espaço Mundial 60 

GEO 440 - Regionalização do Espaço Brasileiro 60 

GEO 442 - Geografia da América Latina  60 

GEO 445 - Movimentos Sociais e Territórios 60 

GEO 446 - Geografias Africanas 60 

 

Por meio da abordagem transversal e ou específica desenvolvida em projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. 
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No campo dos projetos de ensino, de pesquisa e extensão, a abordagem do tema tem 

sido objeto de ações do corpo docente bem como de toda a UFV, representadas conforme 

tabela a seguir:  

 
 

 

Projeto de Ensino Projeto de Pesquisa Projeto de Extensão Outros Eventos 

Repensando a Intolerância 

Cultural e Religiosa no 

ambiente escolar (2016 – 

atual) 

Repensando a Intolerância 

Cultural e Religiosa no 

ambiente escolar (2016 – 

atual) 

Reconhecer Grafias e 

Tecer Leituras sobre o 

Mundo (2013 – atual) 

5o Encontro do GESTHU. 

Periferias urbanas na 

microrregião de Viçosa. 

2017. (Encontro). 

Educação para diversidade 

Étnico Racial (2015 – 

atual) 

Repensando a Intolerância 

Cultural e Religiosa no 

ambiente escolar (2015 – 

atual) 

 História + Culturas 

Urbanas.O imigrante em 

disputa  o lu ar e o 

territ rio do estran eiro 

nos conflitos regionais 

entre Minas Gerais e Rio 

de Janeiro nos anos 1870-

1930. 2017. (Encontro) 

 Reinvenção cultural e 

subversão urbana: o papel 

das escolas de Samba 

Unidos dos Passos e 

Unidos do Sapé (2015 – 

atual) 

 Seminário: Conflito 

territorial e soberania 

alimentar: um estudo de 

caso na Comunidade 

Quilombola Angelim I, no 

Sapê do Norte - ES. 

Debatedora: Conflito 

territorial e soberania 

alimentar. 2014. 

 Educação para diversidade 

Étnico Racial (2015 – 

atual) 

 Semanas Acadêmicas do 

curso de Geografia 

 As múltiplas 

territorialidades na cultura 

popular: Maracatus e 

Cultura Popular na 

construção dos saberes 

(2015 – atual) 

 Semana da Geografia 

(2017) 
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7.6. Políticas de Educação Ambiental 

No curso de Bacharelado em Geografia a questão ambiental perpassa toda a matriz 

curricular como um tema transversal, na qual a problemática ambiental não se apresenta 

apartada ou isolada da questão social, antes, ao contrário, comparece como um de seus 

componentes. Nesse sentido, uma política de educação ambiental que se pretenda crítica e 

socialmente consequente não pode perder de vista que a degradação da natureza e do meio 

ambiente se mostram estreitamente vinculadas ao desenvolvimento das forças produtivas do 

capital, integrando, portanto, o processo mais amplo de produção do espaço. A questão 

ambiental faz parte do conteúdo das disciplinas desde o primeiro período do curso, nas 

disciplinas básicas, até os períodos finais, nas disciplinas de formação específica do geógrafo. 

Com isso, o curso procura contribuir com a consciência ambiental, em conformidade com a 

legislação brasileira (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho 

de 2002). 

A questão ambiental aparece no primeiro período nas disciplinas GEO 102 – 

Princípios e Fundamentos da Geografia, GEO 125 – Geografia Física e Concepções de 

Natureza e GEO 130 – Geografia da População. Na disciplina SOL 220 - Gênese do Solo, os 

estudantes têm a oportunidade de discutir a formação dos solos, os problemas ecológicos 

decorrentes das formas predatórias de ocupação humana. O tema sobre representações de 

Natureza, bem como as relações que envolvem as diversas concepções e processos de 

produção de Naturezas e Sociedades, são debatidos respectivamente na disciplina GEO 206 – 

Geografia e Representação do Espaço e, sobretudo, na disciplina GEO 207- Naturezas e 

Sociedades. No terceiro período, a temática ambiental é contemplada na disciplina SOL 330 – 

Geomorfologia Geral. A questão ambiental aparece no quarto período na disciplina GEO 120 

- Climatologia Geográfica, onde se discute de maneira aprofundada as modificações dos 

climas urbanos, o aparecimento de ilhas de calor e a relação entre desmatamentos e as 

transformações do clima. Na GEO 430 – Geografia Política e GEO 230 – Geografia Urbana, o 

meio ambiente aparece como um tema importante, na medida em que, a questão ambiental 

hoje é fruto dos debates do planejamento urbano, das transformações na estrutura fundiária, 

bem como, uma questão política fundamental no que diz respeito à apropriação dos recursos 

naturais. O tema também é explorado como um aspecto importante na disciplina GEO 331 - 
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Formação do Território Brasileiro. No quinto período, a disciplina GEO 437 - Geografia do 

Espaço Rural aborda a estrutura fundiária brasileira e os problemas ambientais decorrentes da 

monocultura e das grandes propriedades. Na GEO 421 – Domínios Morfoclimáticos do 

Espaço Brasileiro se discute os sistemas morfoclimáticos brasileiros e na disciplina GEO 440 

- Regionalização do Espaço Brasileiro, na medida em que o processo de ocupação/formação 

do território realizou-se sob a lógica de um padrão dilapidador da base natural de recursos, 

sob o sentido de uma exploração intensiva e extensiva dos mesmos, exploração que também 

se aplica à força de trabalho mobilizada nesse processo, imprimindo, assim, marcas profundas 

no território e em suas regiões. 

O tema “ambiente e educação” é o principal fundamento das várias disciplinas 

optativas do curso, que são oferecidas pelo departamento de Geografia, bem como pelos de 

Engenharia Florestal, de Solos, de Arquitetura, de Engenharia Civil e de Biologia. 

Além disso, os estudantes podem participar como bolsistas do Museu de Ciências da 

Terra, desenvolvendo trabalhos de educação ambiental tanto nas dependências do museu, 

recebendo as escolas da região e demais visitantes, quanto em trabalhos de exposição 

itinerante na região da Zona da Mata Mineira. Atividades de educação ambiental também são 

desenvolvidas na Mata do Paraíso, nas imediações do campus universitário, por discentes 

bolsistas coordenados por professores do Departamento de Engenharia Florestal. Os 

estudantes têm acesso às disciplinas optativas oferecidas pela PRE (Pró-Reitoria de Ensino), 

tais como PRE – Troca de Saberes e PRE – Terreiros Culturais, as quais envolvem 

indissociavelmente Natureza(s), Cultura(s), Sociedade(s) e Território(s). 

O atendimento ao disposto na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 

de 25 de junho de 2002, ocorre de duas formas: por meio da abordagem transversal e/ou 

específica junto aos conteúdos de diversas disciplinas que compõem a matriz curricular do 

Curso de Geografia, conforme tabela a seguir:  

 

 

 

Nome da Disciplina Carga Horária Total 

GEO 102 – Princípios e Fundamentos da Geografia 60 
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GEO 120 – Climatologia Geográfica 75 

GEO 125 – Geografia Física e Concepções de Natureza 75 

GEO 130 – Geografia da População 60 

GEO 206 – Geografia e Representação do Espaço 60 

GEO 207 – Naturezas e Sociedades 60 

GEO 230 – Geografia Urbana 75 

GEO 310 – Trabalho de Campo I 180 

GEO 311 – Trabalho de Campo II 180 

GEO 331 – Formação do Território Brasileiro 60 

GEO 420 – Geomorfologia Climática e Estrutural 75 

GEO 421 – Domínios Morfoclimáticos do Espaço 

Brasileiro 

75 

GEO 430 – Geografia Política 60 

GEO 437 – Geografia do Espaço Rural 75 

GEO 440 – Regionalização do Espaço Brasileiro 60 

SOL 220 – Gênese do Solo 60 

SOL 330 – Geomorfologia Geral 60 

 

No campo dos projetos de ensino, de pesquisa e extensão, a abordagem do tema tem 

sido objeto de ações do corpo docente bem como de toda a UFV, representadas conforme 

tabela abaixo:  

 

Projeto de Ensino Projeto de Pesquisa Projeto de Extensão Outros Eventos 

O Ensino de 

Climatologia na 

Geografia: Dos 

Bancos escolares a 

Academia (2011 – 

atual) 

Uma avaliação da 

transformação de uma 

paisagem urbana e sua 

influência sobre o 

campo térmico: Um 

estudo de caso em 

Viçosa-MG (2014 – 

atual) 

Mapeamento de Áreas 

de Risco do 

Município de 

Guidoval – MG (2014 

– atual) 

Seminários Geografia 

e Clima (2011 e 2017) 

 A importância do sítio  II e III Seminários de 
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no caráter climático 

nas cidades 

localizadas na Zona 

da Mata Mineira 

(2010 – atual) 

Geografia (2012 e 

2014) 

 O clima e a ocorrência 

de doenças na zona da 

mata mineira: um 

estudo de caso das 

cidades de Juiz de 

Fora e Viçosa. (2006 

– atual) 

 Semanas acadêmicas 

do curso de Geografia 

   I Semana da 

Geografia (2017) 

 

7.7. Educação em Direitos Humanos 

O atendimento ao disposto na Resolução CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012 ocorre de duas 

formas. A primeira delas é por meio da abordagem transversal e/ou específica junto aos 

conteúdos de diversas disciplinas que compõem a matriz curricular do Curso, conforme tabela 

a seguir:  

 

 

Nome da Disciplina Carga Horária Total 

CIS 234 – Antropologia 60 

GEO 130 – Geografia da População 60 

GEO 206 – Geografia e Representação do Espaço 

Geográfico 

60 

GEO 207 – Naturezas e Sociedades 60 

GEO 230 – Geografia Urbana 75 

GEO 233 – Geografia Econômica 75 

GEO 331 – Formação do Território Brasileiro 60 

GEO 338 – Ecologia Política e Produção do Espaço 60 
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GEO 430 – Geografia Política 60 

GEO 431 – Cidade, Memória e Patrimônio  60  

GEO 437 – Geografia do Espaço Rural 75 

GEO 438 – Relações Campo e Cidade 60 

GEO 439 – Geopolítica do Espaço Mundial 60 

GEO 440 – Regionalização do Espaço Brasileiro 60 

GEO 442 – Geografia da América Latina 60 

GEO 445 – Movimentos Sociais e Territorialidades 60 

GEO 446 – Geografias Africanas 60 

LET 290 – LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 45 

 

A segunda delas é por meio da abordagem transversal e/ou específica desenvolvida em 

projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

No campo dos projetos de ensino, de pesquisa e extensão, a abordagem do tema tem 

sido objeto de ações do corpo docente bem como de toda a UFV, representadas conforme 

tabela a seguir: 

 

Projeto de Ensino Projeto de Pesquisa Projeto de Extensão Outros Eventos 

Repensando a 

Intolerância Cultural e 

Religiosa no ambiente 

escolar (2016 – atual) 

Quando a periferia é a 

cidade: notas sobre o 

crescimento da nova 

pobreza urbana na 

microrregião de 

Viçosa (1970-2015) 

(2015 – atual) 

Educação para 

diversidade Étnico 

Racial (2015 – atual) 

Semanas acadêmicas 

do curso de Geografia 

 O imigrante em 

disputa: o lugar e o 

território do 

estrangeiro nos 

conflitos regionais 

entre Minas Gerais e 

Rio de Janeiro nos 

anos 1870-1930 (2015 

 I Semana da 

Geografia (2017) 
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– atual) 

 Territórios Étnicos 

(2006 – atual) 

  

 

8. Integralização e Matriz Curricular do Curso 

 Conforme consta na Resolução do CEPE N° 13/2016, a organização da matriz 

curricular permite o desenvolvimento de projetos, preferencialmente integrados a mais de 

uma disciplina, e atividades extraclasse. 

 A flexibilização é assegurada na matriz curricular, por meio do oferecimento de 

disciplinas optativas e facultativas, de projetos multidisciplinares, de estágios, de atividades 

acadêmico-científico-culturais e complementares, da mobilidade acadêmica, da atuação em 

programas de monitoria e tutoria, da participação em empresas juniores e outras atividades 

empreendedoras e de cunho social, da participação em projetos de extensão, de modo a 

permitir a exploração e a abordagem tanto de temas do campo especializado como de outros 

temas abrangentes, atuais e relevantes. 

 A carga horária do curso em disciplinas obrigatórias não ultrapassa 75% da carga 

horária total. A carga horária semanal recomendada com aulas não ultrapassa 24 horas-aula, 

respeitada a legislação especifica dos cursos. 

O curso de Geografia – Bacharelado da UFV obedece às resoluções e legislações 

específicas do(a) Geógrafo(a) – Bacharel. Esta carga horária está definida para o Curso da 

seguinte forma: 

 Disciplinas Obrigatórias: 2.055 horas 

 Estágio Curricular Supervisionado: 180 horas 

 Atividades Complementares: 210 horas 

 Disciplinas Optativas: 720 horas 

 

Total: 2.775 horas 
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A matriz curricular com informações sobre sequência de oferecimento, créditos, carga 

horária, pré-requisitos, correquisitos, bem como outras informações relevantes, encontra-se 

anexada ao PPC (vide Anexo IV).  

Os Programas Analíticos contendo as informações de todas as disciplinas do Curso 

(obrigatórias e optativas) encontram-se para consulta no site da UFV no seguinte endereço 

eletrônico: http://www.catalogo.ufv.br. 

 

9. Metodologia de Ensino e Aprendizagem 

   

  
A aprendizagem transcende a necessária formação técnica e desenvolvimento de 

competências. Seu objetivo é contribuir para a formação de geógrafos/as imbuído/as de 

valores éticos que, com competência formal e política, possa atuar no seu contexto social de 

forma comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e integrada ao 

meio ambiente.  

Conforme consta na Resolução do CEPE nº 13/2016, na construção do Projeto 

Pedagógico, são levados em conta procedimentos e métodos de ensino que: 

 envolvem o estudante no processo de aprendizado; 

 garantem o debate em pequenos grupos como eficiente forma de assegurar um 

processo ativo e participativo; 

 estimulem o estudante para o uso da informação, construindo e praticando o 

conhecimento, por meio da realização de exercício, relatórios, apresentações orais, 

projetos e testes; 

 incentivem e encorajem a reflexão, 

 encorajam o estudante a ensinar outros estudantes, fomentando a colaboração, e não a 

competição; 

 favoreçam a realização de tarefas orientadas e desafiadoras, bem planejadas, que 

aumentarão o aprendizado e a motivação; 

 desenvolvem estratégias que permitam ao estudante discutir, nos diferentes espaços de 

aprendizagem (laboratórios, sala de aula, dentre outros), o tema a ser abordado. 
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A metodologia adotada é focada no estudante, visto como sujeito ativo e participativo 

do processo de ensino e aprendizagem. Valoriza os questionamentos, as ideias e as sugestões 

dos estudantes, de maneira a contribuir para que seu aprendizado esteja mais perto de formar 

cidadãos conscientes, ativos e construtores de novos argumentos.  

Diversas atividades são desenvolvidas, por meio de aulas teóricas e práticas, para que 

os estudantes pensem de forma integrada e sejam capazes de consolidar seu conhecimento.  

Nas aulas teóricas expositivas o conteúdo é apresentado estimulando discussões entre 

os alunos visando à construção de um raciocínio lógico sobre o assunto/tema apresentado. São 

incluídas dinâmicas, apresentação escrita e oral de trabalhos acadêmicos e grupos discussão 

de casos, situações problemas, artigos científicos, aplicabilidade de novas tecnologias e outros 

assuntos que permitem aos estudantes o desenvolvimento de habilidades de análise crítica e 

integração de conteúdos. Os conteúdos práticos mesclam aulas demonstrativas com aulas em 

que os alunos efetivamente executam as atividades.  

A formação científica e tecnológica dos estudantes está contemplada por meio da 

participação em programas de Iniciação Científica. Os estudantes participam de atividades 

extracurriculares que contribuem para dinamizar os processos de ensino e aprendizagem, 

como ciclo de palestras, reuniões acadêmicas, seminários, workshops, visita a empresas de 

apoio à pesquisa e extensão, atividades de consultoria, prestação de serviços, entre outros.  

A estrutura curricular contempla a flexibilização por meio da inclusão de disciplinas 

optativas e facultativas que permitem a exploração e abordagem não só de temas do campo 

especializado, mas também de tópicos abrangentes, atuais e relevantes. 

O trabalho desenvolvido pelos professores do Curso será pautado pelo princípio 

pedagógico da multidisciplinaridade, proporcionado pela relação entre as diversas áreas de 

conhecimento. Esta articulação será realizada em reuniões periódicas entre os professores dos 

períodos e entre todos os demais docentes. 

Os procedimentos de ensino-aprendizagem se realizam a partir das experiências e 

conhecimentos já assimilados pelo indivíduo e de sua atuação enquanto sujeito ativo. Além 

disso, a aquisição do conhecimento é um processo individual, mas se realiza através da 

construção partilhada do saber, da interação entre sujeitos cognoscentes e da mediação pela 

cultura. Sendo assim, serão privilegiados os seguintes procedimentos metodológicos nas aulas 
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de Geografia: 

 Aulas expositivas dialogadas; 

 Atividades individuais e em grupo; 

 Elaboração e apresentação de relatórios; 

 Leituras diversas, em especial de textos científicos; 

 Pesquisas em bibliotecas, órgãos públicos e na Internet; 

 Construção de textos sobre temas determinados; 

 Seminários; 

 Trabalhos de campo; 

 Debates; 

 Observações e intervenções dirigidas; 

 Análise, avaliação e reflexão sobre intervenções realizadas. 

Em relação aos recursos didáticos, será utilizada toda a diversidade de equipamentos 

de registros audiovisuais. O material didático institucional previsto/implantado, 

disponibilizado aos estudantes, permite executar a formação definida no projeto pedagógico 

do Curso, considerando, em uma análise sistêmica e global, a abrangência, a bibliografia 

adequada às exigências da formação, o aprofundamento e a coerência teórica.  

A metodologia do curso terá como base o instrumental teórico-prático inspirado no 

“aprender a aprender”, no “saber pensar” e no “sentipensar”. Tal instrumental en loba a 

apropriação do conhecimento disponível e o seu manejo criativo e crítico, possibilitando ao 

profissional o domínio do conteúdo e a aquisição de uma prática consciente. 

No entanto, para o desenvolvimento desta proposta será necessário que haja uma 

constante relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão, dimensões que nos propomos a 

incentivar na vida acadêmica do estudante. 

Portanto, temos como meta ampliar o número de pesquisas e projetos de extensão 

desenvolvidos pelo corpo docente, investir no aperfeiçoamento dos professores do curso e dos 

alunos e implementar ações que visem à alocação de infraestrutura para bibliotecas setoriais 
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nas dependências do curso, que já conta com novos laboratórios, salas de estudo. Também é 

nossa pretensão oferecer cursos de pós-graduação (processo já em curso), visando atender a 

uma demanda da sociedade, além de difundir a produção científica desenvolvida pelos 

professores e alunos do curso. 

Outra vertente de nossa proposta é estimular a participação dos alunos e docentes em 

eventos científicos, com vistas a possibilitar um maior intercâmbio de ideias, além de ampliar 

o oferecimento de cursos, oficinas, seminários para toda comunidade. 

 

 

10. Avaliação do Processo de Ensino-aprendizagem 

A avaliação do rendimento acadêmico encontra-se disciplinada pelo Regime Didático 

da Graduação da UFV (2018), que estabelece procedimentos e condições inerentes a 

avaliação. Entendendo que tais procedimentos não podem estar dissociados do processo 

ensino-aprendizagem, as avaliações deverão se pautar nos seguintes princípios:  

 Planejamento dos procedimentos de avaliação de forma integrada com o processo 

educacional, com conteúdos e objetivos bem definidos (explicitado no Programa 

Analítico); 

 Utilização dos resultados dos procedimentos de avaliação para discussões e 

redefinições do processo ensino-aprendizagem;  

 Realização de avaliações formativas frequentes e periódicas; 

 Opção preferencial pelos instrumentos de avaliação que contemplem os aspectos 

cognitivos, as habilidades e as competências do processo ensino-aprendizagem;  

 Utilização dos resultados das avaliações para monitorar a eficiência do processo 

ensino-aprendizagem, para orientar os professores e alunos, para estimular e 

acompanhar o aprendizado individual dos estudantes e para garantir a obediência a 

padrões mínimos de qualidade de desempenho profissional dos estudantes que irão se 

graduar. Ou seja, as avaliações serão utilizadas como uma forma de aprimoramento da 

educação do estudante e das práticas pedagógicas utilizadas pelos professores, a partir 
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de uma reflexão permanente acerca de suas estratégias de avaliação e instrumentos 

adotados. 

Sendo assim, as formas de avaliação propostas neste Projeto são as seguintes: 

1. Provas individuais. 

2. Provas em grupo. 

3. Seminários individuais ou em equipe. 

4. Atividades de pesquisa. 

5. Elaboração de projetos. 

6. Pesquisa bibliográfica. 

7. Produção de texto e outros materiais pedagógicos. 

8. Projetos interdisciplinares. 

9. Autoavaliação. 

10. Relatórios de campo. 

11. Exposições extensionistas de caráter científico-técnico-cultural. 

12. Confecção de material cartográfico. 

13. Outras. 

 

No ensino de Geografia, a avaliação individual é considerada um satisfatório 

instrumento no processo de avaliação, pois permite avaliar diversas competências, tais como a 

capacidade de expressar-se na forma escrita com clareza e precisão, a capacidade de utilizar 

conceitos e técnicas, a capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e a 

capacidade de estabelecer relações entre a Geografia e outras áreas do conhecimento. 

Já as outras formas de avaliação permitem avaliar competências, como a capacidade 

de trabalhar em equipe, a capacidade de utilizar novas tecnologias, a capacidade de 

aprendizagem continuada, a capacidade de analisar, selecionar e produzir materiais didáticos e 

de divulgação científica, entre outras. 

Partindo do pressuposto que a avaliação é uma importante ferramenta no processo de 

ensino e aprendizagem, acreditamos que ela deve fazer parte do cotidiano pedagógico, ser 

construída coletivamente e privilegiar a aquisição de um saber vinculado à realidade social. 

Esperamos estar, no ambiente dessa integração, sendo gestados novos papéis para o novo 
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cidadão e futuro bacharel em Geografia. 

Neste aspecto, o presente projeto pedagógico do curso de Geografia - Bacharelado se 

orienta por uma permanente reflexão dos estudos e trabalhos realizados, em que o professor e 

o estudante sejam sempre levados à conscientização de seus erros e acertos, motivados a 

melhorar o seu desempenho no processo de ensino e aprendizagem.  

Justamente por acreditarmos que a avaliação, como um dos desdobramentos da 

atividade de pesquisa, é um importante meio para orientar progressivamente o processo de 

descoberta e domínio de novas formas de pensar e agir. Assim, pensamos ser indispensável a 

realização de uma diversidade de avaliações: seminários, pesquisa em campo, produção de 

textos, etc.  

As atividades avaliativas procurarão desenvolver as competências e habilidades 

necessárias para o desenvolvimento do futuro profissional em Geografia - Bacharelado, 

através de situações-problema concretas, simuladas ou reproduzidas por multimeios. Estas 

deverão ser analisadas criticamente com a supervisão de professores, procurando desenvolver 

de forma crítica e criativa as potencialidades de cada estudante. 

11. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo de 

ensino-aprendizagem 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) estão implantadas de forma a 

permitir, com excelência, o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Atualmente o 

Campus da UFV – Viçosa, conta com laboratórios para o uso em ensino, pesquisa e extensão, 

todos equipados com computadores ligados à rede com acesso à internet, inclusive por meio 

de rede sem fio (wireless). 

A UFV, desde 2001, com a implantação da Coordenadoria de Educação Aberta e a 

Distância – CEAD (endereço eletrônico: https://www.cead.ufv.br) vem investindo e 

incentivando a criação de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem.  

https://www.cead.ufv.br/
https://www.cead.ufv.br/
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A CEAD é responsável pela coordenação, supervisão, assessoramento e prestação de 

suporte técnico às atividades realizadas em diferentes áreas de ensino, utilizando novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

Além de apoiar os professores nas suas atividades de ensino e extensão, sua proposta é 

diversificar as formas de atuação para atingir o maior e mais variado público possível. Para 

isso, utiliza os resultados obtidos pela UFV em mais de 90 anos de atividades nos campos do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

A CEAD tem por finalidade: 

• Proporcionar recursos humanos e materiais para o desenvolvimento de atividades em 

EaD; 

• Apoiar e acompanhar a interlocução entre professor, discente e tutor em atividades 

semipresenciais; 

• Prestar suporte técnico e peda  gico na produção e utilização das novas Tecnologias 

de Informação e Comunicação – TICs – às unidades da Universidade; 

• Coordenar e supervisionar, em conjunto com os centros de ciências, departamentos e 

unidades de ensino, as atividades acadêmicas na modalidade à distância; e 

• Promover cursos e atividades didáticas no campo de TICs e em outras áreas, com a 

aprovação dos colegiados competentes. 

Para as disciplinas presenciais e/ou à distância, a CEAD disponibiliza suporte para a 

produção de material didático, utilizando diferentes mídias e formatos. Conta, inclusive, com 

ambientes especialmente desenvolvidos para este fim. Entre eles, destacam-se: textos para 

leitura, áudio-aula, videoaulas, vídeos, entrevistas, animações, simulações, entre outras. 

Uma ferramenta importante oferecida pela CEAD é o PVANet (endereço eletrônico: 

https://www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet/). O PVANet é o ambiente virtual de aprendizado 

utilizado pela UFV, concebido para receber conteúdos das mais diversas disciplinas e cursos, 

nas modalidades presenciais e a distância. Para tanto, foram projetadas ferramentas que 

garantissem a inclusão de conteúdos nos mais diferentes formatos – textos, apresentações 

narradas, vídeos, animações e simulações, interação discente-tutor/professor síncrona e 

assíncrona, e acompanhamento do processo de aprendizado, via avaliações online. 
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Entre as ferramentas disponíveis, destacam-se: Notícias, Agenda, Conteúdo, Chat, 

Fórum, Perguntas-e-respostas, Sistema de e-mail, Entrega de Trabalhos, Edição 

Compartilhada de Arquivo, Sistema de Avaliação e Relatórios de Acompanhamento.    

O PVANet é de fácil utilização e garante ao professor elevado nível de flexibilidade. 

Isso porque o professor pode incluir, excluir e ainda definir o título das ferramentas, bem 

como o nível de permissão dos usuários. E, por se tratar de um ambiente virtual da UFV, está 

em constante processo de aperfeiçoamento e desenvolvimento, na tentativa de satisfazer ainda 

mais as necessidades e demandas dos professores e estudantes.  

O PVANet tem um sistema de gerenciamento que permite a identificação dos usuários 

que acessaram ou não, em determinado período de tempo, a disciplina, os dias acessados e o 

número de acessos. Permite ainda identificar com rapidez os estudantes que fizeram 

determinada avaliação.      

Pela arquitetura do PVANet, para cada disciplina, é disponibilizado um espaço 

próprio. Esse ambiente virtual de aprendizado está conectado com o SAPIENS (Sistema de 

Apoio ao Ensino), o que facilita o intercâmbio de informações.  

O SAPIENS (endereço eletrônico: https://sapiens.cpd.ufv.br/sapiens/) é um sistema 

computacional que possibilita a estudantes, professores e coordenadores de cursos, acesso a 

informações gerenciadas pela Diretoria de Registro Escolar.  

Os estudantes podem acessar, pelo SAPIENS, seu histórico escolar, a relação de 

disciplinas matriculadas, cursadas e a cursar, o plano de estudos, os dados pessoais e a análise 

curricular (síntese da vida acadêmica).  

Os docentes realizam, diretamente neste sistema, o lançamento de notas e faltas, bem 

como a orientação dos discentes conforme os Artigos 5º e 6º do Regime Didático.  

Os coordenadores de curso têm acesso a diversos relatórios estatísticos que auxiliam 

nos processos administrativos do curso.  

Para utilizar o sistema SAPIENS, o usuário deve informar o número de matrícula e a 

senha fornecidos pela Seção de Registro Escolar. 

A fim de divulgar notícias, regulamentos, projeto pedagógico e demais assuntos de 

interesse do Curso, a Comissão Coordenadora do Curso mantém atualizações constantes no 

site do Curso:  

https://sapiens.cpd.ufv.br/sapiens/
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As ferramentas aqui apresentadas estão disponíveis online e podem ser acessadas 

inclusive via wireless dentro do Campus. 

 

12. Apoio ao Discente  

Destacam-se entre as diversas formas de apoio acadêmico ao discente: a elaboração do 

plano de curso com o auxílio da Comissão Coordenadora do Curso, a tutoria e a monitoria em 

apoio extraclasse aos conteúdos das disciplinas, a orientação acadêmica individualizada nos 

horários de atendimento dos professores previstos e divulgados semestralmente, o 

acompanhamento dos conteúdos das disciplinas via PVANet, plataforma on-line ao alcance 

do professor para disponibilizar material didático em diferentes suportes (texto, imagem), 

realizar fóruns, chats, enfim, ampliar os limites físicos da sala de aula.  

A vida acadêmica do aluno é orientada pelo Manual do Estudante da Pró-Reitoria de 

Ensino e é registrada pelo SAPIENS, a ferramenta virtual onde são registrados o rendimento 

acadêmico e a frequência e que possibilita ao estudante o acesso ao seu histórico, disciplinas 

matriculadas, dados pessoais, endereços e análise curricular. Ambos estão disponíveis no site 

da UFV. 

Além do âmbito acadêmico, destacam-se os atendimentos na área da saúde, através 

dos serviços ambulatoriais oferecidos pela Divisão de Saúde e dos serviços oferecidos pela 

Divisão Psicossocial; e na área da Assistência Estudantil, com os Serviços de Moradia, 

Alimentação e Bolsa Creche/Pré-escola para os alunos em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

Na perspectiva de atendimento ao discente a UFV oferece possibilidades de 

desenvolvimento acadêmico, cultural, científico e esportivo dos estudantes, 

independentemente do curso em que se encontram matriculados. 

 Os estudantes são estimulados a participarem de projetos de Iniciação Científica, de 

Extensão e de Ensino, propiciando-os a participarem na busca por novas alternativas por meio 

de atividades científicas e/ou extensionistas. Muitos dos projetos de pesquisa, ensino e 

extensão visão também a concessão de bolsas para os estudantes. 
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 Outra forma de apoio aos estudantes que visam contribuir no processo ensino-

aprendizagem, destinados a auxiliá-los durante o desenvolvimento das disciplinas e 

extraclasse são os programas de monitoria e tutoria.  

 Os estudantes que ingressaram na UFV com deficiência de conhecimento nas áreas de 

Biologia, Bioquímica, Física, Língua Portuguesa, Matemática e Química, participam do 

Programa de Tutoria nas Ciências Básicas – Protut, que oferece apoio acadêmico pedagógico, 

objetivando minimizar as deficiências de conhecimentos básicos necessários às disciplinas 

introdutórias. 

 A UFV, também como forma de apoio aos estudantes, participa do Programa de 

Educação Tutorial – PET. Atualmente são oito grupos PET: Administração, Biologia, 

Bioquímica, Economia Doméstica, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia de 

Produção, Nutrição e Educação. 

 A Universidade Federal de Viçosa é referência entre as instituições federais de ensino 

superior na área de Assistência Estudantil. Para os estudantes em vulnerabilidade econômica 

comprovada, a UFV disponibiliza as seguintes modalidades de auxílios: Bolsa Moradia, Bolsa 

Creche/Pré-escola e Bolsa Alimentação.  

 Em seus três campi, há refeições a preços subsidiados nos restaurantes universitários. 

Além disso, os estudantes podem contar com a infraestrutura oferecida no campus e na cidade 

onde está localizada. 

 Quanto à moradia, há alojamento para estudantes em situação de vulnerabilidade 

econômica nos campus de Viçosa e de Florestal. Já no campus Rio Paranaíba, esses 

estudantes recebem bolsa moradia. 

 Além do âmbito acadêmico, destacam-se os atendimentos na área da saúde, através 

dos serviços ambulatoriais, área médica, nutricional, odontológica, fisioterapia, enfermagem, 

exames laboratoriais e radiográficos oferecidos pela Divisão de Saúde. A Divisão Psicossocial 

atua na promoção do bem-estar e da qualidade de vida e da saúde mental. Para isso conta com 

serviços de psicologia, psiquiatria e assistência social em atendimentos individuais ou em 

grupo.  

 Com a necessidade de implementação de ações que propiciem o acesso e permanência 

de pessoas com necessidade específicas, provenientes de deficiências e transtornos, a UFV 
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criou a Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas – UPI. Esta Unidade vem coordenando 

e implementando ações, com o apoio da Divisão Psicossocial e da Divisão de Saúde da UFV, 

que visam ofertar uma educação inclusiva e de qualidade que possibilite a todos uma 

formação mais humanizada. A UPI tem como objetivos: 

• apoiar e orientar a comunidade universitária acerca do processo de inclusão de estudantes 

com necessidades educacionais específicas, tendo em vista seu ingresso, acesso e 

permanência, com qualidade, no ambiente universitário; 

• propor soluções para a eliminação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, peda   icas e de 

comunicação no âmbito da instituição, visando garantir a permanência do estudante com 

necessidade educacional específica; 

• acompanhar o desenvolvimento da política de inclusão do estudante com necessidade 

educacional específica na UFV, visando contribuir para a tomada de decisões nos vários 

níveis da instituição. 

 As ações da UPI, em parceria com as divisões Psicossocial e da Saúde, atende incluem 

o atendimento multiprofissional a pessoa  com Transtorno do Espectro Autista, conforme 

disposto na Lei  N° 12.764, de 27 de dezembro de  2012. Além do Espectro Autista, os 

atendimentos se estendem aos estudantes com baixa visão, cegueira, surdez, dislexia, déficit 

de atenção, discalculia ou com outra condição específica. A Unidade também é um espaço 

para produção de materiais pedagógicos voltados para as necessidades dos estudantes. 

 Na perspectiva de atendimento ao discente a UFV oferece possibilidades de 

desenvolvimento acadêmico, cultural, científico e esportivo aos estudantes, 

independentemente do Curso em que se encontram matriculados. Os estudantes desfrutam de 

ampla área verde, espaços para convivência, quadras esportivas, ginásio, piscina e auditórios 

para eventos musicais, teatro e dança. Eles podem praticar várias modalidades esportivas 

promovidas pela Divisão de Esportes e Lazer ou pela Associação Atlética Acadêmica – 

LUVE. Podem também não só assistirem a apresentações do Conjunto de Sopros, do Coral da 

UFV, do coral Nossa Voz e do grupo de Teatro Universitário, como participarem destes 

grupos. O Diretório Central dos Estudantes (DCE), os Diretórios (DAs) e Centros 

Acadêmicos (CAs) dos cursos de graduação cumprem o papel de representar os estudantes da 
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Universidade Federal de Viçosa. Têm por objetivo reivindicar benefícios para a categoria, 

visando uma melhor qualidade de ensino e de vida para os estudantes. 

 Desta forma, os estudantes da UFV têm acesso a um importante leque de serviços e de 

atividades diferentes, que contribuem na sua formação completa como cidadão e não apenas 

nos aspectos acadêmicos. 

 

13. Autoavaliação do Curso 

 

A avaliação permanente do Projeto Pedagógico do Curso de Geografia - Bacharelado é 

importante para aferir o sucesso do currículo e para certificar-se da necessidade de alterações 

que venham contribuir para a qualidade da formação oferecida, uma vez que o projeto é 

dinâmico e deve passar por constantes avaliações. 

Feita periodicamente pelo seu Colegiado (Comissão Coordenadora), esta avaliação 

leva em conta as informações obtidas, junto aos envolvidos no desenvolvimento do curso, por 

meio de instrumentos tais como: questionários, observações, reuniões e discussões 

promovidas, relatórios de desempenho dos estudantes disponíveis no sistema acadêmico, 

SAPIENS, etc. Ela envolve todos os atores sociais atuantes no processo de formação, estando 

fundamentada em fontes de informação cujo conjunto oferece subsídios para tomada de 

decisão quanto às modificações necessárias no curso.  

Uma das formas de avaliação se dá a partir de informações coletadas junto aos 

discentes e docentes do curso contemplando os seguintes itens: estrutura curricular; 

organização pedagógica; recursos disponibilizados (estrutura física, equipamentos e serviços); 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; corpo docente e discente.  

Essa avaliação tem a finalidade de detectar e redefinir novas diretrizes propondo 

mudanças que corrijam os problemas que se apresentaram durante o período avaliado. Aos 

discentes deve ser aplicado um questionário com o objetivo de analisar os seguintes itens: 

Infraestrutura e instalações, recursos humanos, segurança, qualidade das aulas, conteúdo e 

objetivos da disciplina, plano de ensino, programas analíticos, recursos didático-pedagógicos, 

bibliografia, critérios de avaliação, condições técnicas disponíveis para o desenvolvimento 

das disciplinas, corpo docente e outros itens que a comissão julgar necessários. 
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Os graduandos e professores também estão envolvidos em processos avaliativos 

semestrais usados como recurso de informação para a detecção de inadequações com as 

práticas propostas neste projeto. Esta avaliação é diagnóstica, no sentido de subsidiar o 

aprimoramento da prática pedagógica do professor. 

Os estudantes e professores também estão envolvidos em processos de avaliação de 

disciplinas semestrais usados, também como recurso de informação para a detecção de 

inadequações com as práticas propostas no PPC. Esta avaliação é diagnóstica, no sentido de 

subsidiar o aprimoramento da prática pedagógica do professor. Esta avaliação é realizada 

permanentemente por um sistema informatizado online, Siscopad - onde docentes e discentes 

acessam e avaliam as disciplinas e o próprio desempenho. Conta ainda, com uma Comissão 

Permanente de Avaliação, criada com o objetivo de acompanhar e diagnosticar aspectos que 

devem ser mantidos ou reformulados, para fins de melhoria do ensino e da aprendizagem. As 

informações coletadas são utilizadas pela Administração Superior, Chefias dos 

Departamentos, Comissões Coordenadoras e NDE, e Professores para análise da adequação 

das disciplinas ao curso. 

A Universidade Federal de Viçosa dispõe, também, de Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) que é orientada pelas diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES). Esta Comissão realiza a avaliação institucional, que tem como 

principais objetivos: produzir conhecimentos; averiguar o sentido do conjunto de atividades e 

finalidades cumpridas pela instituição; identificar as causas dos seus problemas e deficiências; 

aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-

administrativo; fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade; julgar acerca da relevância 

científica e social de suas atividades e produtos; e prestar contas à sociedade. Esta avaliação 

contempla as seguintes dimensões de desempenho institucional: (1) Missão e Plano de 

Desenvolvimento Institucional; (2) Política de Ensino, Pesquisa e Extensão (3) 

Responsabilidade Institucional; (4) Comunicação e Sociedade; (5) Política de Pessoal; (6) 

Organização e Gestão da Instituição; (7) Estrutura Física; (8) Planejamento e Avaliação; 9) 

Políticas de Atendimento ao Discente; e (10) Sustentabilidade Financeira. A avaliação externa 
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é realizada por comissões designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

Através da CPA são elaboradas pesquisas (questionários) tendo alunos, docentes, 

coordenadores de cursos e funcionários técnico-administrativos como sujeitos e o curso, no 

seu todo, como objeto.  A CPA elenca os indicadores providos de metas e prioridades, 

capazes de oferecer meios para revisar a política educacional adotada, face às realidades 

institucional, regional, estadual e nacional, reavaliando os resultados obtidos em função dos 

objetivos propostos pela UFV.   

O Curso participa, ainda, das avaliações externas, como o ENADE ou avaliação in 

loco, realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), segundo 

diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

A partir de todas as informações coletadas através da permanente reflexão do Projeto 

Pedagógico do Curso, das avaliações semestrais das disciplinas, dos planos de ensino e 

programas analíticos das disciplinas, dos recursos didático-pedagógicos, da infraestrutura e 

instalações, dos recursos humanos, das condições técnicas disponíveis para o 

desenvolvimento do Curso, o Colegiado de Curso deverá propor todas as alterações 

necessárias no PPC visando à melhoria na qualidade do Curso.  

O Colegiado do Curso de Geografia em conjunto com o Centro de Ciências Humanas, 

Letras e Artes toma providências, sempre que necessário, em relação à infraestrutura física e 

humana, necessárias ao bom desenvolvimento do Curso. 

 

14. Ingresso no Curso 

 

O Campus UFV – Viçosa oferece anualmente 50 vagas para o Curso de Geografia. Ao 

final do primeiro semestre de estudos, o discente deverá optar pela modalidade Licenciatura 

ou Bacharelado. 

A admissão do estudante, conforme previsto no Regime Didático dar-se-á por uma das 

seguintes modalidades: Sistema de Seleção Unificada (SISU/MEC); Vagas Ociosas; 

Reativação de matrícula; Programa de Estudantes – Convênio de Graduação (PEC-G); e por 
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outras modalidades de processos seletivos previamente aprovados pelos Colegiados 

Superiores.  

Os estudantes têm acesso ao Catálogo de Graduação da UFV, onde constam o Regime 

Didático, a Matriz Curricular, Ementário das disciplinas, dentre outras informações. Destaca-

se que tanto o Catálogo de Graduação como o PPC fica disponível aos estudantes no site da 

UFV. 

 

 

15. Outras Atividades do Curso 

 

Atividades de Extensão 

A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico, que articula o 

ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 

Universidade e a sociedade. As atividades de extensão são regidas pela Resolução n. 13/2004-

CONSU, e desenvolvidas por meio de programas, projetos, cursos, eventos e ações 

complementares de extensão, visando à socialização do conhecimento acadêmico e a 

interação com a sociedade. 

Os discentes do curso de Bacharelado em Geografia são incentivados a participarem 

das duas principais atividades de Extensão que acontecem no Campus anualmente. São elas: 

 

Simpósio de Integração Acadêmica: contempla apresentações de trabalhos, palestras e 

minicursos com pesquisadores de todas as áreas do conhecimento existente 

 

O curso de Geografia - Bacharelado incentiva também: 

 A participação em projetos de extensão da UFV, ou de outras instituições de ensino 

superior, ou de centros de pesquisa de nível equivalente ou superior relacionados com 

os objetivos do Curso de Geografia - Bacharelado;  

 Estágios extracurriculares;  

 Organização e apresentação de cursos e/ou minicursos;  

 Trabalhos voluntários;  
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 Participação em eventos variados das áreas de Geografia e/ou áreas afins, tais como: 

seminários, simpósios, congressos e semanas acadêmicas, palestras, etc. 

 Apresentação de trabalhos em eventos variados das áreas de Geografia e/ou áreas 

afins, tais como: seminários, simpósios, congressos e semanas acadêmicas;  

 Organização de eventos;  

 Participação como expositor em conferências, palestras, mesas redondas, etc. 

 Representação discente em órgãos colegiados;  

 Representação discente em diretórios acadêmicos (CA, DCE, EREG/CONEEG, UNE, 

etc.).  

Além disso, estudantes do curso têm participado de programas de mobilidade nacional 

e internacional, bem como outros convênios firmados entre a UFV e parceiros. 

Os docentes do curso são constantemente incentivados a submeter projetos de 

Extensão, nos diversos editais publicados tais como PIBEX, PIBEX-jr, FUNARBEX, 

PROEXT entre outros. Oportuniza, dessa forma, aos discentes do curso o encontro da teoria e 

prática, além da socialização com a comunidade escolar. 

 

Iniciação científica 

A Iniciação Científica é voltada para o desenvolvimento do pensamento científico e da 

iniciação à pesquisa de estudantes de graduação do ensino superior. 

O objetivo geral da IC é contribuir para a formação de pesquisadores. 

Entre os objetivos específicos tem-se: 

 possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação; 

 qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 

 estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação nas 

atividades científica, tecnológica e profissional.; 

 proporcionar ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem 

de técnicas e métodos de pesquisa; 

 estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 

pesquisa. 
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16. Recursos Humanos 

  

O curso conta com um corpo docente qualificado, composto por mestres e doutores, 

todos contratados em regime de 40 horas e dedicação exclusiva. Além disso, conta também 

com o apoio de tutores e de técnicos que auxiliam/assessoram as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão do Curso. Destaquem-se, ainda, as funções de um técnico em cartografia 

e um auxiliar de laboratório. Os dados sobre o corpo docente e os técnico-administrativos 

envolvidos no Curso encontram-se no Anexo IX. 

 

16.1. Colegiado do Curso 

 

O Colegiado do Curso é denominado como Comissão Coordenadora e tem como 

competência básica decidir sobre as atividades didático-pedagógicas dos Cursos, além de 

planejar, organizar, coordenar, supervisionar e fiscalizar o seu desenvolvimento, atuando em 

ação integrada com o Colegiado do Departamento de Geografia. 

É constituído pelos docentes em efetivo exercício e por representação discente. A 

presidência da Comissão Coordenadora de Curso é exercida pelo(a) Coordenador do Curso, 

que é escolhido(a) pelos membros da Comissão Coordenadora e indicado(a) pelo(a) Diretor(a) 

de Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH) e designado pelo(a) Reitor(a), 

auxiliado por um(a) Suplente que é designado pela diretoria do CCH.  

A forma de gestão didático – pedagógica do Curso, o papel da Comissão 

Coordenadora, bem como suas competências segue Resolução Especifica do CEPE 

(Resolução 09/2015/CEPE – Anexo XI).  

A Comissão Coordenadora, sob a presidência do Coordenador, visando à melhoria da 

qualidade do Curso, trabalha constantemente para o seu aprimoramento, propondo, sempre 

que necessário as alterações necessárias no PPC. O mandato do Coordenador e do Suplente é 

de 02 anos, permitida a recondução. A forma de gestão didático-pedagógica do Curso de 

Geografia segue a Resolução constante no Anexo X. 
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O Colegiado do Curso de Geografia busca, em conjunto com o CCH, atender todas as 

demandas relativas às infraestruturas físicas e humanas necessárias ao bom desenvolvimento 

do Curso. 

 

17. Infraestrutura 

 

O Curso de Geografia - Bacharelado é sediado pelo Departamento de Geografia, órgão 

vinculado ao Centro de Ciências Humanas – CCH. O curso é ministrado no período noturno e 

oferece, anualmente, 50 vagas. No entanto, as disciplinas que possuem aulas práticas, em 

função de suas especificidades, exigem frequência diurna para as suas atividades, como as 

aulas no campo, de laboratórios e estágios.  

O funcionamento do curso está garantido pela estrutura que a Universidade oferece e 

conta com instalações de uso comum, como as salas de aula, Biblioteca Central, bibliotecas 

setoriais, auditório, laboratório de informática e espaços destinados à assistência estudantil - 

Restaurante Universitário e Alojamentos. Além dessa estrutura coletiva, aos estudantes do 

curso são disponibilizadas, para aulas práticas, as instalações de laboratórios localizados nos 

Departamentos de Solos e de Engenharia Florestal.  

A UFV possui uma Biblioteca Central que atende aos estudantes, servidores docentes 

e técnicos administrativos da Instituição, bem como o público externo – com o objetivo de 

promover o acesso, a disseminação e o uso da informação como apoio ao ensino, à pesquisa e 

à extensão, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da região. 

O acervo da Biblioteca consta de livros, periódicos correntes e avulsos, CD-ROMs, 

relatórios, teses, dissertações, monografias, normas técnicas, DVDs e apostilas dentre outros, 

para contribuir como apoio pedagógico e cultural a seus usuários. 

A biblioteca conta com automação do seu acervo por um sistema de gerenciamento de 

dados, que tem seu acesso remoto de qualquer terminal com internet. Sendo possível a 

realização de consultas à base de dados, reservas de material e renovação online. 

O curso conta para seu uso exclusivo os seguintes laboratórios, localizados no edifício 
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onde é sediado o Departamento de Geografia: Laboratório de Ensino de Geografia, 

Laboratório de Geomorfologia (LABGEO), Laboratório Cidades, Memória e Patrimônio, 

Laboratório de Estudos do Uso e Apropriação da Cidade (LEUAC), Laboratório de Estudos 

em Geopolítica do Capitalismo (LEGEC), Laboratório de Estudos Territoriais e Ambientais 

(LASTERRAS), Laboratório Geografia Histórica das Cidades e Territórios (GEHOCITE), 

Laboratório de Biogeografia e Climatologia (Bioclima), Laboratório de Geografia e Educação 

(LAGE) e Laboratório de Pesquisa e Ensino em Geografia (GRAFIAS). 

Os laboratórios seguem normas gerais estabelecidas pelo Colegiado do Departamento, 

conforme consta no Anexo VIII. Cada coordenador estabelece as normas de utilização de seu 

laboratório em conformidade com seus objetivos e estratégias de trabalho, disponibilizando 

uma relação de alunos, fixada na secretaria do Departamento, os quais ficam autorizados a 

utilizar as chaves dos mesmos nos horários fixados. 

Os laboratórios contemplam atividades diversas no âmbito da pesquisa, do ensino e da 

extensão.  

Os professores do curso de Geografia estão alocados no Edifício da GeoHistória, 

compartilhando infraestrutura com o curso de História. Todos os professores possuem 

gabinetes individuais e têm acesso a computadores, rede de telefonia e Internet. Os 

professores utilizam os gabinetes para atendimento aos estudantes, desenvolvimento de 

pesquisas, preparação de aulas, rotinas acadêmicas e atividades administrativas.  

As salas de aula funcionam em pavilhões específicos que são de uso coletivo de toda 

Universidade, dispondo de retroprojetor, quadro de giz, data show, vídeo, televisão e aparelho 

de som. O curso de Geografia, modalidade Bacharelado, utiliza a Sala de Seminários e o 

Laboratório de Informática, localizados no Departamento de Geografia. 

O Registro Escolar tem por atribuição centralizar o registro da vida acadêmica dos 

estudantes, com a infraestrutura física e humana necessária a garantir os serviços prestados. 

A UFV dispõe de Restaurantes Universitários, Alojamentos, Divisão de Saúde, 

Divisão Psicossocial, espaços destinados à cultura, lazer e práticas esportivas destinadas a 

atender a comunidade universitária.  
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17.1. Bibliografias básicas, complementares e periódicos. 

 

As bibliografias básicas, complementares e os periódicos que atendem ao Curso e que 

constam dos Programas Analíticos das diversas disciplinas se encontram na Biblioteca 

Central, bem como nas Bibliotecas Setoriais dos diversos departamentos.  

A UFV mantém convênio com a CAPES, disponibilizando no Portal de Periódicos 

acesso a textos completos de artigos, revistas internacionais e nacionais,  

 A relação dos periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma virtual ou 

impressa, que atendem as principais áreas do curso encontra-se no Anexo XIII deste PPC. 



Anexo I - Ata de Reunião do CEPE - Autorização do Curso 
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1

Parágrafo único. A renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida exclusivamente para o curso ofertado nos endereços citados na tabela constante do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Nos termos do art. 10, §7º, do Decreto nº 5.773, de 2006, a renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida até o ciclo avaliativo seguinte.
Art. 3º Ficam definitivamente revogadas as medidas cautelares impostas pelo Despacho nº 02, de 7 de janeiro de 2013, aos cursos superiores de graduação constantes da tabela do Anexo desta Portaria.
Art. 4º Em atenção ao disposto no art. 3º, II, da Instrução Normativa SERES nº 03, de 29 de julho de 2014, publicada em 30 de julho de 2014, os cursos cujos reconhecimentos foram renovados por esta

Portaria deverão passar por avaliação in loco quando da próxima renovação de reconhecimento.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

ANEXO (Renovação de Reconhecimento de Cursos)

Nº de
Ordem

Registro e-MEC nº Curso Nº de vagas totais
anuais

Mantida Mantenedora Endereço de funcionamento do cur-
so

1 201300124 ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMAÇÃO (Bacharelado)

40 (quarenta) INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E

TECNOLOGIA FLUMINENSE

INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLO-

GIA FLUMINENSE

RODOVIA AMARAL PEIXOTO,
KM 164, S/Nº, KM 164, IMBOAS-

SICA, MACAÉ/RJ
2 201300127 ENGENHARIA DE CONTROLE E

AUTOMAÇÃO (Bacharelado)
60 (sessenta) INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E
TECNOLOGIA FLUMINENSE

INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLO-

GIA FLUMINENSE

RUA DOUTOR SIQUEIRA, Nº
273, PARQUE DOM BOSCO,

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
3 201300139 GEOGRAFIA (Licenciatura) 40 (quarenta) INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA DO PARÁ

INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO-

GIA DO PARÁ

AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº
1155, BAIRRO MARCO, BE-

L É M / PA
4 201300122 GEOGRAFIA (Bacharelado) 50 (cinquenta) PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE

CATÓLICA DE SÃO PAULO
FUNDAÇÃO SÃO PAULO RUA MONTE ALEGRE, 984, PER-

DIZES, SÃO PAULO/SP

PORTARIA Nº 103, DE 4 DE ABRIL DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, tendo em vista o Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e considerando a Nota Técnica n°
932/2012 - DIREG/SERES/MEC, constante do Expediente MEC n° 078731.2012-11, e o Despacho nº 89/2014 - SERES/MEC resolve:

Art. 1º Ficam renovados os reconhecimentos dos cursos superiores de graduação constantes da tabela do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de Educação Superior citadas, nos termos do
disposto no artigo 10, §7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.

Parágrafo único. A renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida exclusivamente para o curso ofertado nos endereços citados na tabela constante do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Nos termos do art. 10, §7º, do Decreto nº 5.773, de 2006, a renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida até o ciclo avaliativo seguinte.
Art. 3º Ficam definitivamente revogadas as medidas cautelares impostas pelos Despachos nºs 191 e 192, de 18 de dezembro de 2012, aos cursos superiores de graduação constantes da tabela do Anexo desta

Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

ANEXO (Renovação de Reconhecimento de Cursos)

Nº de

Ordem

Registro

e-MEC nº

Curso Nº de vagas totais
anuais

Mantida Mantenedora Endereço de funcionamento do curso

1
201216926 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

( Te c n o l ó g i c o )
230 (duzentas e trin-

ta)
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS

CRUZES
ORGANIZAÇÃO MOGIANA DE

EDUCAÇÃO E CULTURA SOCIE-
DADE SIMPLES LIMITADA

AVENIDA DOUTOR CÂNDIDO XA-
VIER DE ALMEIDA SOUZA, 200,
CAMPUS UNIVERSITÁRIO, CEN-
TRO CÍVICO, MOGI DAS CRU-

ZES/SP
2

201216925 LETRAS - PORTUGUÊS E LITE-
RATURAS (Licenciatura)

25 (vinte e cinco) UNIVERSIDADE FEDERAL DE
MATO GROSSO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FE-
DERAL DE MATO GROSSO

AVENIDA FERNANDO CORREA
DA COSTA, 2367, CIDADE UNI-

VERSITÁRIA, BOA ESPERANÇA,
CUIABÁ/MT

3
201216955 FILOSOFIA (Licenciatura) 20 (vinte) UNIVERSIDADE FEDERAL DO

PA R A N Á
UNIVERSIDADE FEDERAL DO

PA R A N Á
RUA XV DE NOVEMBRO, 1299,

CENTRO, CURITIBA/PR
4

201216996 PEDAGOGIA (Licenciatura) 150 (cento e cin-
quenta)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

AV. PASTEUR, 250, PRAIA VERME-
LHA, RIO DE JANEIRO/RJ

5
201216976 FÍSICA (Bacharelado) 20 (vinte) UNIVERSIDADE FEDERAL DO

MARANHÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FE-

DERAL DO MARANHÃO
AVENIDA DOS PORTUGUESES,

1966, VILA BACANGA, SÃO
LUÍS/MA

6
201216983 GEOGRAFIA (Bacharelado) 50 (cinquenta) UNIVERSIDADE FEDERAL FLU-

MINENSE
UNIVERSIDADE FEDERAL FLU-

MINENSE
RUA PASSO DA PÁTRIA, 156,

CENTRO TECNOLÓGICO, SÃO DO-
MINGOS, NITERÓI/RJ

7
201217005 PEDAGOGIA (Licenciatura) 160 (cento e sessen-

ta)
UNIVERSIDADE FEDERAL FLU-

MINENSE
UNIVERSIDADE FEDERAL FLU-

MINENSE
AV. VISCONDE DO RIO BRANCO,

S/N, DIVERSOS BLOCOS, SÃO DO-
MINGOS, NITERÓI/RJ

8
201216965 LETRAS - PORTUGUÊS E LITE-

RATURAS DE LÍNGUA PORTU-
GUESA

60 (sessenta) UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

AVENIDA BRIGADEIRO TROM-
POWSKY, S/N, CIDADE UNIVERSI-

TÁRIA, ILHA DO FUNDÃO, RIO
DE JANEIRO/RJ

9
201217048 EDUCAÇÃO FÍSICA (Licenciatu-

ra)
200 (duzentas) UNIVERSIDADE FEDERAL DO

RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO

RIO DE JANEIRO
AVENIDA BRIGADEIRO TROM-

POWSKY, S/N, CIDADE UNIVERSI-
TÁRIA, ILHA DO FUNDÃO, RIO

DE JANEIRO/RJ
10 201216933

LETRAS - PORTUGUÊS E ALE-
MÃO (Bacharelado)

14 (quatorze) UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO

AVENIDA BRIGADEIRO TROM-
POWSKY, S/N, CIDADE UNIVERSI-

TÁRIA, ILHA DO FUNDÃO, RIO
DE JANEIRO/RJ

11 201217010
CIÊNCIAS SOCIAIS (Bacharela-

do)
60 (sessenta) UNIVERSIDADE FEDERAL DE

PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE

PERNAMBUCO
AV. PROF. MORAES REGO, 1.235,
CIDADE UNIVERSITÁRIA, RECI-

FE/PE
12 201217093

ARQUITETURA E URBANISMO
(Bacharelado)

125 (cento e vinte e
cinco)

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
ARARAQUARA

ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE
ENSINO

AV. FEIJÓ, 122, CENTRO, ARARA-
QUARA/SP

13 201216986
ENGENHARIA DE PETRÓLEO

(Bacharelado)
200 (duzentas) UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ SOCIEDADE DE ENSINO SUPE-

RIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
RUA LUIS CARLOS DE ALMEIDA,
113, GRANJA DOS CAVALEIROS,

MACAÉ/RJ
14 201217009

HISTÓRIA (Licenciatura) 60 (sessenta) UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALAGOAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
ALAGOAS

AV. LOURIVAL DE MELO MOTA,
S/N, CAMPUS A. C. SIMÕES - CI-

DADE UNIVERSITÁRIA, TABULEI-
RO DO MARTINS, MACEIÓ/AL

15 201217013
GEOGRAFIA (Licenciatura) 30 (trinta) UNIVERSIDADE FEDERAL DA

BAHIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA

BAHIA
RUA BARÃO DE JEREMOABO,

S/N, CAMPUS UNIVERSITÁRIO -
FEDERAÇÃO, ONDINA, SALVA-

DOR/BA
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16 201217062
FILOSOFIA (Licenciatura) 25 (vinte e cinco) UNIVERSIDADE FEDERAL DO

PA R A N Á
UNIVERSIDADE FEDERAL DO

PA R A N Á
RUA XV DE NOVEMBRO, 1299,

CENTRO, CURITIBA/PR
17 201216929

ANÁLISE E DESENVOLVIMEN-
TO DE SISTEMAS (Tecnológico)

160 (cento e sessen-
ta)

UNIVERSIDADE METODISTA DE
SÃO PAULO

INSTITUTO METODISTA DE ENSI-
NO SUPERIOR

RUA DO SACRAMENTO, 230,
RUDGE RAMOS, SÃO BERNARDO

DO CAMPO/SP
18 201217079

ENGENHARIA GEOLÓGICA
(Bacharelado)

72 (setenta e duas) UNIVERSIDADE FEDERAL DE
OURO PRETO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
OURO PRETO

RUA PAULO MAGALHÃES GO-
MES, S/N, BAUXITA, OURO PRE-

TO / M G
19 201217028

LETRAS - PORTUGUÊS E IN-
GLÊS (Licenciatura)

100 (cem) UNIVERSIDADE DE SANTO AMA-
RO

OBRAS SOCIAIS E EDUCACIO-
NAIS DE LUZ

RUA ISABEL SCHIMDT, 349, SAN-
TO AMARO, SÃO PAULO/SP

20 201217058
MATEMÁTICA (Licenciatura) 140 (cento e quaren-

ta)
UNIVERSIDADE FEDERAL RU-

RAL DE PERNAMBUCO
UNIVERSIDADE FEDERAL RU-

RAL DE PERNAMBUCO
RUA DOM MANOEL DE MEDEI-
ROS, S/N, DOIS IRMÃOS, RECI-

FE/PE
21 201216931

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
(Bacharelado)

140 (cento e quaren-
ta)

UNIVERSIDADE DE UBERABA SOCIEDADE EDUCACIONAL UBE-
RABENSE

AV. NENE SABINO, 1801, SANTA
MARTA, CAMPUS UNIVERSITÁRIO
II, UNIVERSITÁRIO, UBERABA/MG

22 201216956
ARQUITETURA E URBANISMO

(Bacharelado)
180 (cento e oitenta) CENTRO UNIVERSITÁRIO IZABE-

LA HENDRIX
INSTITUTO METODISTA IZABELA

HENDRIX
RUA DA BAHIA, 2.020, FUNCIO-
NÁRIOS, BELO HORIZONTE/MG

23 201216963
ARTES VISUAIS (Licenciatura) 240 (duzentas e qua-

renta)
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO

P R E TO
SOCIEDADE DE EDUCACAO E

CULTURA DE SAO JOSE DO RIO
PRETO LTDA.

AVENIDA JORNALISTA ROBERTO
MARINHO, S/N, JARDIM PRIMA-
VERA, SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO / S P
24 201217034

REDE DE COMPUTADORES
( Te c n o l ó g i c o )

260 (duzentas e ses-
senta)

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS
FACULDADES METROPOLITANAS

UNIDAS

FACULDADES METROPOLITANAS
UNIDAS ASSOCIAÇÃO EDUCA-

CIONAL

AVENIDA LIBERDADE, 654, LI-
BERDADE, SÃO PAULO/SP

25 201217045
MATEMÁTICA (Licenciatura) 100 (cem) UNIVERSIDADE FEDERAL FLU-

MINENSE
UNIVERSIDADE FEDERAL FLU-

MINENSE
RUA JOÃO JAZBIK S/N, AERO-

PORTO - SANTO ANTÔNIO DE PÁ-
DUA/RJ

26 201217096
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

(Bacharelado)
100 (cem) CENTRO UNIVERSITÁRIO GE-

RALDO DE BIASI
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL RO-

SEMAR PIMENTEL
RUA ANTENOR DE MOURA RAU-

NHEITTI, 152, BAIRRO DE LUZ,
NOVA IGUAÇU/RJ

27 201216937
ENGENHARIA ELÉTRICA (Ba-

charelado)
60 (sessenta) UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO CASA DE NOSSA SENHORA DA

PAZ - AÇÃO SOCIAL FRANCIS-
CANA (CNSP-ASF)

RUA ALEXANDRE RODRIGUES
BARBOSA, Nº 45, CENTRO, ITATI-

BA/SP
28 201216923

ENGENHARIA ELÉTRICA (Ba-
charelado)

60 (sessenta) UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
PETRÓPOLIS

MITRA DIOCESANA DE PETRO-
POLIS

RUA BARÃO DO AMAZONAS 124,
CENTRO - PETRÓPOLIS/RJ

29 201217080
COMPUTAÇÃO (Licenciatura) 50 (cinquenta) UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ

DO SUL
ASSOCIACÃO PRÓ ENSINO EM

SANTA CRUZ DO SUL
AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 2293,

UNIVERSITÁRIO, SANTA CRUZ
DO SUL/RS

30 201217040
REDES DE COMPUTADORES

( Te c n o l ó g i c o )
70 (setenta) UNIVERSIDADE METODISTA DE

PIRACICABA
INSTITUTO EDUCACIONAL PIRA-
CICABANO DA IGREJA METODIS-

TA

RODOVIA DO AÇÚCAR, S/N, KM
156, TAQUARAL, PIRACICABA/SP

31 201216922
GEOGRAFIA (Bacharelado) 50 (cinquenta) UNIVERSIDADE FEDERAL DE VI-

ÇOSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VI-

ÇOSA
AV. P.H. ROLFS, S/N, CAMPUS

UNIVERSITÁRIO, CAMPUS UNI-
VERSITÁRIO, VIÇOSA/MG

32 201217015
SISTEMA DE INFORMAÇÃO

(Bacharelado)
100 (cem vagas) CENTRO UNIVERSITÁRIO CAPI-

TA L
INSTITUIÇÃO LUSO-BRASILEIRA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S

LTDA. - (ILBEC)

RUA IBIPETUBA, 130, PARQUE DA
MOOCA, SÃO PAULO/SP

33 201216918
FÍSICA (Licenciatura) 100 (cem) UNIVERSIDADE LUTERANA DO

BRASIL
COMUNIDADE EVANGÉLICA LU-

TERANA SÃO PAULO - CELSP
AVENIDA FARROUPILHA, 8001,

SÃO JOSÉ, CANOAS/RS
34 201217027

PEDAGOGIA (Licenciatura) 100 (cem) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JA-
LES

ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE
JALES

AVENIDA FRANCISCO JALLES,
1851, CENTRO, JALES/SP

PORTARIA Nº 104, DE 4 DE ABRIL DE 2016

O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Decreto nº 7.690, de 2 de março de 2012, tendo em vista o Decreto
nº 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, e considerando a Nota Técnica n°
932/2012 - DIREG/SERES/MEC, constante do Expediente MEC n° 078731.2012-11, e o Despacho nº 89/2014 - SERES/MEC resolve:

Art. 1º Ficam renovados os reconhecimentos dos cursos superiores de graduação constantes da tabela do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de Educação Superior citadas, nos termos do
disposto no artigo 10, §7º, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.

Parágrafo único. A renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida exclusivamente para o curso ofertado nos endereços citados na tabela constante do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Nos termos do art. 10, §7º, do Decreto nº 5.773, de 2006, a renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida até o ciclo avaliativo seguinte.
Art. 3º Ficam definitivamente revogadas as medidas cautelares impostas pelos Despachos nºs 191 e 192, de 18 de dezembro de 2012, aos cursos superiores de graduação constantes da tabela do Anexo desta

Portaria.
Art. 4º Em atenção ao disposto no art. 6º, da Instrução Normativa SERES nº 03, de 29 de julho de 2014, publicada em 30 de julho de 2014, os cursos com reconhecimento renovado por esta Portaria deverão

passar por avaliação in loco quando da próxima renovação de reconhecimento.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA

Anexo (Renovação de Reconhecimento de Cursos)

Nº de

Ordem

Registro

e-MEC nº

Curso Nº de vagas totais
anuais

Mantida Mantenedora Endereço de funcionamento do curso

1 201216906
LETRAS - PORTUGUÊS E ES-

PANHOL (Bacharelado)

24 (vinte e quatro)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO

RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO
AVENIDA BRIGADEIRO TROMPOWSKY,
S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA, ILHA DO

FUNDÃO, RIO DE JANEIRO/RJ
2 201216915

MATEMÁTICA (Bacharelado)
100 (cem) UNIVERSIDADE FEDERAL RU-

RAL DO RIO DE JANEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL

RURAL DO RIO DE JANEIRO
RODOVIA BR 465 - KM 7, S/N, CAMPUS

UNIVERSITÁRIO, SEROPÉDICA/RJ
3 201217074

ENGENHARIA AGRÍCOLA E
AMBIENTAL (Bacharelado)

80 (oitenta) UNIVERSIDDE FEDERAL RU-
RAL DE PERNAMBUCO

UNIVERSIDDE FEDERAL RU-
RAL DE PERNAMBUCO

RUA DOM MANOEL DE MEDEIROS, S/N,
DOIS IRMÃOS, RECIFE/PE

4 201216987
ENGENHARIA DE COMPU-

TAÇÃO (Bacharelado)

80 (oitenta) CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
ARARAQUARA

ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO
DE ENSINO

AV. MARIA ANTONIA CAMARGO OLI-
VEIRA, 170, VILA SUCANOSA, ARARA-

QUARA/SP
5 201216917

ENGENHARIA ELÉTRICA
(Bacharelado)

210 (duzentas e dez) CENTRO UNIVERSITÁRIO
LEONARDO DA VINCI

SOCIEDADE EDUCACIONAL
LEONARDO DA VINCI S/S

LT D A

CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO
DA VINCI (EAD) - RODOVIA BR-470,
1040, KM 71, BENEDITO, INDAIAL/SC

6 201216932
ARQUITETURA E URBANIS-

MO (Bacharelado)

200 (duzentas) UNIVERSIDADE DE MOGI
DAS CRUZES

ORGANIZAÇÃO MOGIANA
DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SOCIEDADE SIMPLES LIMI-

TA D A

AVENIDA DOUTOR CÂNDIDO XAVIER
DE ALMEIDA SOUZA, 200, CAMPUS

UNIVERSITÁRIO, CENTRO CÍVICO, MO-
GI DAS CRUZES/SP



CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
RESOLUÇÃO CNE/CES 14, DE 13 DE MARÇO DE 2002.(*) 

 
Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos 
de Geografia. 

 
O Presidente Câmara de Educação Superior, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista o disposto na Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e ainda o Parecer CNE/CES 492/2001, 
homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 9 de julho de 2001, e o Parecer 
CNE/CES 1.363/2001, homologado em 25 de janeiro de 2002, resolve: 

Art. 1º As Diretrizes Curriculares para os cursos de Geografia, integrantes dos Pareceres 
CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, deverão orientar a formulação do projeto pedagógico do referido 
curso. 

Art. 2º O projeto pedagógico de formação acadêmica e profissional a ser oferecido pelo 
curso de Geografia deverá explicitar: 

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado, licenciatura e profissionalizante; 
b) as competências e habilidades – gerais e específicas a serem desenvolvidas; 
c) a estrutura do curso; 
d) os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 
e) os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das licenciaturas; 
f) o formato dos estágios; 
g) as características das atividades complementares; 
h) as formas de avaliação. 
Art. 3º A carga horária do curso de Geografia, bacharelado, deverá obedecer ao disposto 

em Resolução própria que normatiza a oferta de cursos de bacharelado e a carga horária da 
licenciatura deverá cumprir o determinado pela Resolução CNE/CP 2/2002, integrante do Parecer 
CNE/CP 28/2001. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
 
 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 
Presidente da Câmara de Educação Superior 

                                                 
(*) CNE. Resolução CNE/CES 14/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 33. 



ANEXO IV - MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GEOGRAFIA - BACHARELADO

Exigência Horas Percentual Prazo Anos
Disciplinas obrigatórias 2055 74,05% Mínimo 4

Disciplinas optativas 720 25,95% Padrão 4
Atividades complementares (210 h) Máximo 6,5

Total 2775 100,00%

Disciplinas Obrigatórias Carga horária 
teórica

Carga horária 
prática

Carga 
Horária Total Total Horas Pré-requisito (*Pré ou 

Correquisito)Código Nome
1º Período

CIS 234 Antropologia 4 0 4 60
GEO 102 Princípios e Fundamentos da Geografia 4 0 4 60
GEO 125 Geografia Física e Concepções de Natureza 4 1 5 75
GEO 130 Geografia da População 4 0 4 60
GEO 206 Geografia e Representação do Espaço Geográfico 4 0 4 60

TOTAL 20 1 21 315
ACUMULADO 20 1 21 315

2º Período
EST 103 Elementos de Estatística 4 0 4 60
GEO 207 Naturezas e Sociedades 4 0 4 60
GEO 233 Geografia Econômica 3 2 5 75
SOL 220 Gênese do Solo 2 2 4 60

Optativa
TOTAL 13 4 17 255
ACUMULADO 33 5 38 570

3º Período
EAM 330 Cartografia Geral 4 0 4 60
GEO 202 Teorias da Geografia 4 0 4 60
GEO 250 Biogeografia e Transformações da Paisagem 2 2 4 60
SOL 330 Geomorfologia Geral 2 2 4 60 SOL 220

Optativa
TOTAL 12 4 16 240
ACUMULADO 45 9 54 810

4º Período
GEO 120 Climatologia Geográfica 2 3 5 75
GEO 230 Geografia Urbana 3 2 5 75
GEO 331 Formação do Território Brasileiro 2 2 4 60 SOL 330
GEO 420 Geomorfologia Climática e Estrutural 2 3 5 75
GEO 430 Geografia Política 4 0 4 60

TOTAL 13 10 23 345
ACUMULADO 58 19 77 1155

5º Período
GEO 421 Domínios Morfoclimáticos do Espaço Brasileiro 2 3 5 75
GEO 437 Geografia do Espaço Rural 4 1 5 75
GEO 439 Geopolítica do Espaço Mundial 4 0 4 60 GEO 430
GEO 440 Regionalização do Espaço Brasileiro 2 2 4 60

Optativas
TOTAL 12 6 18 270
ACUMULADO 70 25 95 1425

6º Período
SOL 480 Geoprocessamento 2 2 4 60

Optativas
TOTAL 2 2 4 60
ACUMULADO 72 27 99 1485

7º Período
GEO 485 Projeto Orientado de Monografia I 2 4 6 90
GEO 498 Estágio Supervisionado I 0 6 6 90

Optativas
TOTAL 2 10 12 180
ACUMULADO 74 37 111 1665

8º Período
GEO 486 Projeto Orientado de Monografia II 2 4 6 90 GEO 485
GEO 492 Atividades Complementares 0 14 14 210



GEO 499 Estágio Supervisionado II 0 6 6 90 GEO 498
Optativas

TOTAL 2 24 26 390
ACUMULADO 76 61 137 2055



DISCIPLINAS OPTATIVAS - BACHARELADO

Código Nome Créditos (T-
P) Carga Horária

Pré-Requisito 
(*Pré ou 

Correquisito)

Período de 
Oferecimento

ARQ 100 Desenho Técnico 3(1-2) 45 I e II
ARQ 420 SIG Aplicado ao Planejamento Urbano 4(0-4) 60 I
ARQ 431 Planejamento Urbano Regional 4(2-2) 60 II
ARQ 432 Teoria e Processos do Planejamento Urbano 4(2-2) 60 I
BIO 131 Ecologia Básica 3(3-0) 45 I e II
BIO 300 Impactos Biológicos da Poluição Ambiental 4(4-0) 60 II
CIS  214 Sociologia 4(4-0) 60 I e II
CIS 217 Fundamentos de Ciências Sociais 4(4-0) 60 I e II
CIS 223 Teoria Política 4(4-0) 60 I e II
CIS 240 Elementos de Epistemologia e História da Ciência 4(4-0) 60 I

CIV 313 Transportes 3(3-0) 45

(EST103 ou 
EST106) e 

(EAM311 ou 
EAM301)

I e II

CIV 340 Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 4(2-2) 60 I
CIV 343 Saneamento Básico 4(4-0) 60 I

CIV 415 Transportes Urbanos 2(2-0) 30 CIV313 ou 
ARQ432 II

COM 103 Comunicação e Experiência 4(2-2) 60 II
COM 401 Comunicação e Política 4(4-0) 60 I
COM 488 Cinema 4(2-2) 60 I e II
DIR 130 Instituições de Direito 4(4-0) 60 I e II

DIR 140 Legislação Ambiental I 2(2-0) 30 DIR130 ou 
DIR379* I e II

DIR 141 Legislação Ambiental II 2(2-0) 30 DIR130 ou 
DIR379* I e II

EAM 301 Topografia Básica 4(2-2) 60

ARQ100 ou 
ARQ201 ou 

ARQ204* ou 
ARQ142

I e II

EAM 450 Geoprocessamento 4(2-2) 60 EAM330 ou 
EAM431 I

EAM 451 Sistema de Informação Geográfica 4(0-4) 60 I e II
ECO 270 Introdução à Economia 4(4-0) 60 I e II

ECO 448 Economia Brasileira 4(4-0) 60 ECO270 ou 
ECO260 I

EDU  123 Filosofia 4(4-0) 60 I e II
EDU 127 Filosofia da Ciência 4(4-0) 60 I e II
EDU 133 Educação e Realidade Brasileira 4(4-0) 60 I e II

EDU 145 Legislação da Educação Básica II 4(4-0) 60 EDU143 ou 
EDU144 II

EDU 190 Movimentos Sociais e Educação 5(4-1) 75 I
EDU 191 Infância e Adolescência no Brasil 4(3-1) 60 II
EDU 223 História da Educação Brasileira 4(4-0) 60 II
EDU 232 Políticas de Formação Continuada de Professores/as 4(4-0) 60 I
EDU 240 Economia e Educação 4(4-0) 60 I
EDU 242 Educação e Pesquisa: contribuições do materialismo 4(4-0) 60 I e II
EDU 292 Estudos do Cotidiano Escolar 4(4-0) 60 II

EDU 293 Estudos Culturais e Educação: docência e cinema 4(4-0) 60 EDU155 ou 
EDU150 II

EDU 332 Corpo, Gênero, Sexualidade e Educação 4(4-0) 60 II
EDU 345 Políticas para a Educação Superior 4(4-0) 60 II
EDU 346 Financiamento da Educação Básica 4(4-0) 60 I
EDU 389 Metodologias Investigativas na Formação de Professores 4(4-0) 60 I
EDU 432 Mundialização e Reformas Educacionais 4(4-0) 60 I
EDU 448 Educação de nível médio no Brasil: 4(4-0) 60 I
EDU 495 EJA e Diversidade 4(3-1) 60 II



ENF 314 Fotointerpretação e Sensoriamento Remoto 4(2-2) 60
(EAM330 e 
SOL330) ou 

SOL215
II

ENF 386 Educação e Interpretação Ambiental 4(2-2) 60 II

ENF 387 Manejo de Bacias Hidrográficas 4(2-2) 60

ENG210 ou 
GEO120 ou 
ENG213 ou 

ENG321

I e II

ENF 388 Gestão Ambiental 4(4-0) 60 I
ENF 391 Recuperação de Áreas Degradadas 4(2-2) 60 II
ENF 392 Avaliação de Impactos Ambientais 3(3-0) 45 I e II
ENF 396 Ecoturismo 4(2-2) 60 I
ENF 442 Economia Ambiental 3(3-0) 45 I e II

ENF 448 Recursos Naturais e Manejo de Ecossistemas 4(2-2) 60

ENG210 ou 
GEO120 ou 
ENG212 ou 
ENG213 ou 

ENG321

I

ENF 482 Unidades de Conservação 4(2-2) 60 I e II
ERU 300 Economia Rural 3(3-0) 45 I e II
ERU 315 Sociologia do Trabalho 4(4-0) 60 I e II
ERU 324 Metodologia de Pesquisa 4(2-2) 60 I e II
ERU 365 Relações Internacionais 4(4-0) 60 I
ERU 380 Desenvolvimento Socioeconômico 4(4-0) 60 I e II
ERU 418 Sociologia Rural 4(4-0) 60 I e II
ERU 451 Extensão Rural 4(4-0) 60 I e II
EST 103 Elementos de Estatística 4(4-0) 60 I e II
GEO 208 Teoria da Região 4(4-0) 60 II
GEO 300 Pensamento Geográfico e Território Brasileiro
GEO 310 Trabalho de Campo I 12(3-9) 180
GEO 311 Trabalho de Campo II 12(3-9) 180 GEO 310
GEO320 Dinâmica Fisiográfica do Espaço Brasileiro 4(2-2) 60 I
GEO 324 Geografia e Clima Urbano 4(2-2) 60 GEO 120 I e II
GEO 337 Espaço Geográfico do Turismo 4(2-2) 60 I
GEO 338 Ecologia Política e Produção do Espaço 4(4 – 0) 60 I e II
GEO 370 Geografia da Educação
GEO 383 Tópicos de Pesquisa em Laboratório 2(2-0) 30 I e II
GEO 431 Cidade, Memória e Patrimônio 4(4-0) 60 II
GEO 435 Geografia e Planejamento Urbano 5(3-2) 75 GEO 230 I
GEO 438 Relações Campo e Cidade 4(1-3) 60
GEO 442 Geografia da América Latina 4(4-0) 60 II
GEO 445 Movimentos Sociais e Territorialidades 4(3-1) 60 I e II
GEO 446 Geografias Africanas 4(4-0) 60 I e II
HIS 121 Formação do Mundo Contemporâneo 4(4-0) 60 I
HIS 330 História do Brasil I 4(4-0) 60 I
HIS 331 História do Brasil II 4(4-0) 60 II
HIS 332 Formação Histórica do Brasil 4(4-0) 60 I e II
HIS 333 Temas em História de Minas Gerais 4(4-0) 60 II
HIS 430 História do Brasil III 4(4-0) 60 I
HIS 431 História do Brasil IV 4(4-0) 60 II
HIS 433 História e Cultura Afro-brasileira 4(4-0) 60
INF 103 Introdução à Informática 4(2-2) 60 I e II
LET 104 Leitura e Produção de Gêneros Acadêmicos 4(4-0) 60 I e II
LET 215 Inglês I 4(4-0) 60 I
LET 216 Inglês II 4(4-0) 60 LET215 II
NUT 392 Epidemiologia e Saúde Ambiental 3(3-0) 45 I
NUT 493 Tópicos Especiais em Políticas de Saúde e Cidadania 4(4-0) 60 I

SOL 250 Constituição, Propriedades e Classificação de Solos 5(3-2) 75 SOL215 ou 
SOL220 I e II

SOL 330 Geomorfologia Geral 4(2 – 2) 60 SOL215 ou 
SOL220 I



SOL 361 Atividade Agrícola e Meio Ambiente 4(2-2) 60 SOL215 ou 
SOL220 I

SOL 375 Fertilidade do Solo 4(4-0) 60 SOL215 ou 
SOL250 I e II



Anexo V – Regulamento de Atividades Complementares 
 

A formação profissional será enriquecida com Atividades Acadêmicas – Científicas - 

Culturais caracterizadas como Atividades Complementares, que ocorrem paralelamente à 

formação acadêmica. Dentre as Atividades Complementares podem ser destacadas: monitoria, 

atividades de pesquisa e extensão, publicação de produção científica, participação em eventos 

técnico-científicos, programas de tutoria, empresa júnior, núcleos interdisciplinares, estágios 

obrigatório e voluntários e extra-curriculares e outras atividades que devem ser constantemente 

incentivadas no cotidiano acadêmico. 

As atividades serão avaliadas conforme tabela abaixo: 
 
 

Critérios para avaliação das atividades complementares. 
 

Item Atividade de estudos independentes Carga horária aproveitada 
1 Eventos de Geografia (semanas acadêmicas, jornadas, simpósios, 

congressos, encontros, seminários etc.). 
Carga horária atestada 

2 Eventos acadêmico-científica de áreas afins (Geoprocessamento, ensino, 
meio-ambiente, educação ambiental) 

80% da carga horária 
atestada 

3 Eventos de outras áreas Até 60% da carga horária 
atestada 

4 Bolsa PIBIC (financiada ou não) comprovada 
Bolsa de extensão (financiada ou não) comprovada 

40 horas 

5 Monitoria 40 horas 
6 Publicações:  

 Resumo em eventos científicos (um ou dois autores) 5 horas 
 Mais autores 2 horas 
 Resumo expandido (até dois autores) 10 horas 
 Mais autores 5 horas 
 Artigos em revistas com ISSN 20 horas 
 Capítulos de livros 30 horas 
 Trabalho completo em Anais de eventos de Geografia 15 horas 
 Trabalho completo em Anais de eventos de áreas afins 10 horas 

7 Trabalhos voluntários comprovados  
 Até 100 horas 50% da CH atestada 
 De 101-200 30% da CH atestada 
 201-300 20% da CH atestada 
 301-400 15% da CH atestada 
 401-500 10% da CH atestada 

8 Mini-Curso realizados em eventos de Geografia Carga horária atestada 
9 Mini-Curso realizados em eventos acadêmicos científicos de áreas afins 80% da carga horária 

atestada. 
10 Estágios que não foram “contabilizados” para o estágio do Bacharelado Pontuação conforme a dos 

trabalhos voluntários 
11 Outros eventos e atividades (avaliação futura)  

 
 
 
 
 

 



Anexo VI - Regulamento de Estágio do Bacharelado em Geografia 

 

I – DA FINALIDADE 

 
 

Artigo 1º - Em consonância com o que estabelece a Lei nº 11.788, de 25/09/2008, e o 

Regulamento Geral de Estágios da Universidade Federal de Viçosa - UFV, o presente 

Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades de estágio do Bacharelado no 

âmbito do Curso de Geografia. 

 
II – DA CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS 

 
 

Artigo 2º - Para os fins do disposto neste Regulamento, considera-se estágio o conjunto de 

atividades programadas, orientadas/supervisionadas e avaliadas, as quais proporcionem ao 

discente aprendizagem social, profissional ou cultural, através de sua participação em 

atividades de trabalho em seu meio, observada a compatibilidade com a formação 

acadêmico-profissional do Bacharel em Geografia. 

 
Parágrafo único - Os estágios no Curso de Geografia poderão ser realizados nas seguintes 

modalidades: 

 
1) OBRIGATÓRIO – quando sua realização for imperativa para a conclusão do 

Curso e 

2) NÃO OBRIGATÓRIO - quando a sua realização se der por livre opção do 

discente, seguindo as exigências deste artigo e seus incisos. 

 
Artigo 3º - Observado o que estabelece o Regulamento Geral de Estágios da UFV, os 

estágios poderão ser realizados em instituições públicas, em empresas privadas, em 

organizações não governamentais ou junto a profissionais liberais cujas áreas de atuação 

sejam compatíveis com as atribuições dos profissionais de Geografia regulamentadas pela 

Lei 6664/79 (Lei do Geógrafo) suas atualizações e resoluções do Sistema Confea/Crea. 

 
Parágrafo único - Para seleção de áreas de atuação e atividades do Estágio de Conclusão de 

Curso, de que trata o caput deste artigo, deve-se considerar a integração institucional com 

os diversos envolvidos, a instrumentalização utilizada, o aspecto integrador entre o 

conhecimento técnico científico e profissional, o compromisso social e as questões éticas. 

 



III – DAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS 

 
 

Artigo 4º - A realização do estágio depende da existência de Convênio firmado para este fim, 

diretamente entre a Universidade Federal de Viçosa e a parte concedente da vaga de estágio 

ou, entre ambas, através do Coordenador de Estágio, nos termos do Art 5º da Lei nº 

11.788/2008. 

 
§ 1º - Além do convênio supracitado, constituem-se em documentos obrigatórios para iniciar 

as atividades de estágio: 

1) O Termo de Compromisso de Estágio, providenciado pelo aluno candidato ao estágio, pela 

parte concedente ou pelo Coordenador de Estágio, observando-se as normas firmadas entre a 

UFV, a concedente e o Coordenador de Estágio. Este termo deverá ser assinado pelas partes 

envolvidas; 

2) O Programa de Atividades de Estágio, elaborado conjuntamente pelo aluno candidato ao 

estágio e a parte concedente, e submetido a aprovação do Coordenador das disciplinas GEO 

498 e GEO 499, em sua ausência o Coordenador de Curso, o chefe de Departamento ou outro 

docente efetivo do Departamento de Geografia poderá assiná-la. 

3) O Seguro obrigatório devidamente quitado; 

4) Relatório Final – modelo e prazos apresentados impresso e digital pelo coordenador da 

disciplina. 

 
§ 2º - O Termo de Compromisso deverá ser registrado no Serviço de Estágio da UFV e o 

Programa de Atividades do Estágio deverá ser entregue para o Coordenador das disciplinas 

GEO 498 e GEO 499 em até 30 dias corridos contados a partir da data prevista para o início 

das atividades de estágio. 

 
Artigo 5º - Para realizar o estágio pretendido o discente deverá estar regularmente 

matriculado no Curso de Geografia. 

 
Parágrafo único - A interrupção do vínculo acadêmico entre o discente e o curso matriculado, 

provocará o imediato encerramento do estágio. 



. 

Artigo 6º - O Estágio obrigatório e não obrigatório poderá ser realizado a partir do 4º período 

do Curso de Geografia, respeitando os prazos mínimos e máximos para integralização do 

curso. 

 
Parágrafo único – Em casos excepcionais, mediante solicitação formalizada para o 

Coordenador das disciplinas GEO 498 e GEO 499, o aluno matriculado nos 2º e 3º períodos 

do Curso poderá realizar o Estágio de que trata este Artigo. 

 
Artigo 7º - Para realização do estágio o aluno deverá contar com a supervisão do 

Coordenador das disciplinas GEO 498 e GEO 499. 

 
Parágrafo único – Além da supervisão executada pelo Coordenador das disciplinas GEO 498 

e GEO 499, conforme indicado neste Artigo, o aluno deverá contar com uma orientação local 

prestada por um profissional com formação de nível superior, relacionada com a área de 

formação do discente. 

 
IV – DA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR DO ESTÁGIO 

 
 

Artigo 8º - A integralização curricular do estágio se dará através de uma disciplina de 

estágio, componente da matriz curricular do curso de graduação em Geografia. 

 
Parágrafo único - São consideradas disciplinas curriculares de estágio: 

1) GEO 498 – ESTÁGIO I, com carga horária total de 90 (noventa) horas a serem 

cumpridas a partir do 4º período. 

2) GEO 499 – ESTÁGIO II, com carga horária total de 90 (noventa) horas a serem 

cumpridas após a conclusão da GEO 498 e até o limite máximo de integralização do 

curso, para obtenção do grau em bacharelado em Geografia. 

 

 

V – DA EXECUÇÃO DO ESTÁGIO 

 
 

Artigo 09º - Em qualquer das modalidades (obrigatório ou não obrigatório), os estágios 

poderão ser realizados em jornadas semanais com duração mínima de 10 horas e máxima de 

30 horas, em horários definidos em acordo entre o discente e a concedente, e com vistas a 

não comprometer as atividades escolares do mesmo. 



  
Artigo 10 - As relações administrativas geradas pela realização de estágios em empresas 

privadas, instituições públicas, em organizações não governamentais ou junto a profissionais 

liberais, são regidas pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 
§ 1º - Os discentes estagiários nas concedentes citadas neste Artigo deverão atender às 

normas administrativas definidas pela concedente do estágio, particularmente no que 

concerne à conduta ética, social e disciplinar no ambiente de trabalho. 

 
§ 2º - Os horários para execução das atividades do estágio por parte do aluno deverão ser 

enquadrados na grade de horário de funcionamento da concedente do estágio, não podendo 

coincidir com os horários programados pelo Curso de Geografia para suas atividades letivas. 

 
VI – DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS DO CURSO DE GEOGRAFIA 

 

Artigo 11 - A coordenação dos estágios ficará a cargo do coordenador das disciplinas GEO 

498 e GEO 499. 

Artigo 12 - Compete ao Coordenador de Estágios do Curso de Geografia: 

1) tratar dos assuntos relacionados aos estágios, junto ao Colegiado de Curso, Chefia do 

Departamento e outros setores da Universidade; 

2) realizar contatos com possíveis fontes de vagas para estágios nas áreas de atuação 

profissional compatíveis com o Curso; 

3) apresentar as propostas para celebração, manutenção ou alteração de convênios e campos 

de estágio; 

4) encaminhar para a Secretaria do Departamento os arquivos de documentos gerais e 

pessoais relacionados com a realização de estágios; 

5) analisar e conferir a documentação indicada no § 1º do Artigo 4º do presente regulamento; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII – DAS OBRIGAÇÕES DO DISCENTE 
 

Artigo 13 - Compete ao aluno: 

1) definir, junto com o coordenador da disciplina estágio e o orientador local, a linha 

temática do trabalho que realizará durante o estágio; 

2) contatar a instituição/empresa onde pretenda realizar o estágio, no sentido de obter a 

reserva da vaga e conhecimento das medidas administrativas a serem implementadas pelas 

partes interessadas; 

3) encaminhar ao Coordenador da disciplina estágio toda a documentação necessária ao 

início e término do estágio; 

4) executar as atividades previstas em seu plano de trabalho, procurando zelar pelo nome do 

Curso e da Universidade; 

5) cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas administrativas que regulamentam e 

disciplinam a sua relação com a concedente do estágio; 

6) comunicar ao professor supervisor os problemas ou dificuldades encontradas para o bom 

exercício de suas atividades; 

7) elaborar e apresentar, quando solicitado pelo Coordenador da disciplina estágio, os 

relatórios parciais e o Relatório Final do Estágio; 

8) informar ao coordenador da disciplina estágio, em tempo hábil (considerar o calendário da 

disciplina e da Instituição), o seu impedimento ou desistência para continuar o estágio e, 

também, solicitar a atribuição de conceito “Q” apresentando justificativa, quando 

impossibilitado temporariamente de concluir as atividades do estágio; 

 
VIII – DA CONCLUSÃO DO ESTÁGIO 

 
 

Artigo 14 - A conclusão do estágio dar-se-á com a entrega do Relatório Final do Estágio – 

Impresso e Digital, o qual se constituirá no elemento para avaliação do rendimento do aluno 

no estágio realizado. 

 
IX – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
 

Artigo 15 - Havendo desistência ou abandono do estágio, sem um motivo devidamente 

justificado, o aluno estará sujeito às sanções previstas nos diversos Regimentos da 

Universidade. 

 

 



Artigo 16 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador da disciplina estágio 

em primeira estância e pelo colegiado de Curso em segunda, a partir da manifestação 

formalizada pelo interessado. 

§ 1º - Este Regulamento entrará em vigor no semestre letivo seguinte daquele em que 

ocorrer a sua aprovação no Colegiado do Curso de Geografia. 

§ 2º - Este Regulamento foi aprovado em Reunião do Colegiado do Curso de Geografia 

em realizada no dia 04 de julho de 2018, quando se aprovou a nova matriz curricular. 

 



ANEXO VII – REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

1 – APRESENTAÇÃO 

 

1.1 O Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de Geografia consiste num conjunto de atividades desenvolvidas 

no âmbito das disciplinas Projeto Orientado de Pesquisa Monográfica I (GEO 485) e Projeto Orientado de 

Pesquisa Monográfica II (GEO 486), pelos alunos regularmente matriculados nos dois últimos períodos do 

bacharelado em Geografia, e terá como objetivo principal a elaboração de uma monografia que mobilizem 

conhecimentos adquiridos ao longo do processo de formação. Esse trabalho monográfico deve envolver uma 

abordagem mais circunstanciada de temáticas afins à análise geográfica, sensível a diálogos interdisciplinares. 

1.2 O tema, o referencial teórico e a metodologia da monografia são de escolha e responsabilidade do aluno, 

resguardando a disponibilidade de orientador e adequação às linhas de pesquisa dos docentes do Curso de 

Geografia e áreas afins. 

1.3 O desenvolvimento do trabalho será orientado por um professor do Curso de Geografia ou de outros docentes 

vinculados ao Curso e/ou vinculados à UFV com afinidade pelo tema escolhido. A orientação e/ou co- 

orientação é de escolha do aluno, podendo a Coordenação de Monografia sugerir professores que tenham 

conhecimento na área de interesse do aluno, devendo esses assinarem também a carta de aceite da 

responsabilidade pela orientação. 

 

Parágrafo Único: Deverão ser obedecidas as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética da UFV. O estudante e o 

orientador devem estar cientes destas normas ao iniciar uma pesquisa bem como tomar ciência do calendário para 

que as pesquisas possam ser realizadas e reconhecidas. Esta ciência deve ser assinada em adendo na Carta de 

Aceite. 

 

2 – ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIAS 

 

2.1 A coordenação da monografia será composta por um professor, Coordenador das disciplinas GEO 485 e GEO 

486. 

 

2.2 Cabe à Coordenação de Monografias: 

 

a) Coordenar e proporcionar condições favoráveis ao bom desenvolvimento dos trabalhos relativos ao 

desenvolvimento da pesquisa e elaboração das monografias; 

b) Recomendar a realização de seminários que possam fomentar a pesquisa e promover a formação de caráter 

geral necessária ao Bacharel em Geografia; 

c) Organizar a avaliação final de GEO 486 – defesa da monografia - convocando a banca e divulgando datas, 

horários e locais; 

d) Após a avaliação final, duas cópias impressas do trabalho serão disponibilizadas pela Coordenação de 

Monografia, uma para arquivo e outra para o orientador; e uma cópia em meio digital para registro e 

consulta pública na página do DGE. 

e) Organizar o arquivamento da Ata de Avaliação que deverá ser elaborada pela secretaria do DGE em 03 vias 

que serão entregues ao orientador, ao estudante e uma para arquivamento; 

f) Quando houverem impasses e dificuldades surgidos no processo de realização da monografia, estes deverão 

ser tratados inicialmente entre as partes (orientador e orientando) ou mesmo, a depender do caso, pela 

Comissão Coordenadora do Curso, com o intuito de encontrar possíveis encaminhamentos/soluções. 

 

3 – DA MATRÍCULA 

 

3.1 A matrícula nas disciplinas da monografia far-se-á por ocasião do período de matrícula reservado às demais 

disciplinas do Curso de Geografia. 

 

 

 



4 – NORMAS DO PROCESSO DE ORIENTAÇÃO 

 

4.1 Todos os docentes do Curso de Geografia lotados no DGE, bem como aqueles que, lotados em outros 

departamentos, ministram disciplinas obrigatórias do curso, estão aptos a orientar os discentes em seus 

trabalhos monográficos. 

4.2 Não sendo o orientador docente do DGE, obrigatoriamente haverá um co-orientador deste Depatamento, que 

deverá acompanhar o andamento do estudo e autorizar a defesa da monografia. 

4.3 No caso do Professor Substituto, será observada a duração do contrato de trabalho bem como a 

obrigatoriedade de um co-orientador no DGE. 

4.4 A definição do professor orientador e co-orientador dos trabalhos será comunicada à Coordenação de 

Monografia, com o encaminhamento da Carta de Aceite. 

4.5 A carga horária prática a ser atribuída a cada orientador nas disciplinas GEO 485 e GEO 486, será feita da 

seguinte forma: carga horária prática total dividida pelo número de orientadores. 

4.6 São atribuições do professor-orientador: 

a) Avaliar a viabilidade da pesquisa, verificando importância e o interesse do tema; 
b) Acompanhar criticamente o desenvolvimento do trabalho, orientar a definição da metodologia e oferecer 

subsídios para sua execução; 

c) Orientar o estudante, de maneira sistemática, de modo a cumprir o plano de atividades e o cronograma 

definidos no projeto, de modo a atender os prazos estipulados pela Coordenação da disciplina e em 

consonância com as Normas da UFV; 

d) Propor modificações no trabalho, e analisá-las com o orientando; 

e) Participar das reuniões das disciplinas, sempre que convocado; 

f) Indicar a banca examinadora da Monografia sob sua orientação; 

g) Presidir a banca de avaliação; 

 

4.7 – São direitos do Orientando: 

a) Ter um Professor Orientador e se necessário um co-orientador; 

b) Definir o tema e a natureza do assunto a ser desenvolvido (observando a disponibilidade de Orientador(es)). 

 

4.8 – São deveres do Orientando: 

a) Cumprir o cronograma de atividades estabelecido pela Coordenação de Monografias; 

b) Cumprir cronograma estabelecido junto com o orientador; 

c) Apresentar uma primeira versão do projeto de pesquisa ao orientador no início da disciplina Projeto 

Orientado de Pesquisa Monográfica I (GEO 485) e uma versão mais desenvolvida e consolidada do projeto 

ao final da mesma; 

d) Cumprir as datas estipuladas para a entrega e apresentação do trabalho; 

e) Apresentar no prazo estipulado pela coordenação da monografia duas cópias encadernadas em padrão 

brochura, devidamente corrigidas e impressas, dentro das normas estabelecidas e uma cópia em meio digital 

contendo em arquivo único de todo o trabalho para a divulgação e acesso público na página do DGE. 



5 - COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA BANCA AVALIADORA DA MONOGRAFIA 

 

5.1 Todos os docentes do Curso de Geografia lotados no DGE bem como aqueles lotados em outros 

departamentos que ministram disciplinas obrigatórias ou optativas do curso, e também outros profissionais 

qualificados que atendam às exigências para a defesa, estão aptos para participar de bancas de monografia. 

5.2 As bancas avaliadoras, integradas por três membros (sendo o Orientador o presidente e mais dois membros 

qualificados), serão específicas para cada monografia e deverão ser indicadas pelo professor orientador e 

constituídas pela Coordenação de Monografia, que as tornarão públicas. 

5.3 Recomenda-se que cada Professor do Curso de Geografia não ultrapasse o limite de até seis monografias por 

período, incluindo nestas as que já preside e que participe como membro de banca. 

5.4 O Professor Orientador da monografia será sempre o Presidente da banca avaliadora do estudante sob sua 

orientação. 

5.5 Na composição da banca o Professor Orientador levará em conta as áreas de especialização atinentes ao 

trabalho apresentado. 

5.6 Em situações específicas, determinadas bancas poderão ter como integrantes membros de outros 

Departamentos, de outras Universidades, Mestres e Doutorandos de áreas afins, nunca com participação 

superior a um terço. 

5.7 Técnicos e outros profissionais poderão fazer parte da banca, nunca com participação superior a um terço, e 

neste caso, com a aprovação da Comissão Coordenadora do Curso de Geografia. 

5.8 Cada um dos componentes da banca receberá uma cópia do trabalho monográfico para leitura e avaliação, 

com antecedência mínima de 7 (sete) dias da data marcada para defesa. 

5.9 São atribuições da Banca Avaliadora: 

a) Reunir-se em local, data e horário previamente estabelecido pela Orientação de Monografia para a 

avaliação do trabalho escrito; 

b) Atribuir nota de Zero a Cem e lançá-la na Ata de Defesa; 

c) Ler publicamente e assinar a Ata de Defesa, que será assinada também pelos outros membros da Banca e 

pelo estudante. 

 

6 – DA AVALIAÇÃO 

 

6.1 As disciplinas GEO 485 e GEO 486 serão avaliadas no decorrer dos semestres letivos pelos professores 

coordenadores que as ministram. 

6.2 A nota da disciplina GEO 486 será aquela atribuída pela Banca Avaliadora. Cada membro atribuirá uma nota 

de 0 a 100 e a nota final será a média aritmética das três notas atribuídas. 

6.3 Para a atribuição das notas as Bancas deverão considerar, no escopo da ciência geográfica e de áreas afins a 

relevância do tema, a adequação teórica metodológica, a utilização bibliográfica pertinente e a demonstração 

através do desenvolvimento da pesquisa de capacidade de fornecer uma análise relevante do tema escolhido, bem 

como demonstrar capacidade de realizar pesquisa documental, pesquisa de campo e/ou pesquisa com pessoas 

(observando o Código de Ética) conforme a natureza da pesquisa realizada. 

 
 

7 – DAS QUESTÕES GERAIS 

 

7.1 Os casos omissos apresentados por estudantes ou professores orientadores, ou outros envolvidos no processo, 

deverão ser previamente analisados pela Coordenação de Monografia e encaminhados para apreciação da 

Comissão Coordenadora ou Comissão de Ensino, conforme o tipo de questão apresentada. 



Anexo VIII – Normas de funcionamento dos Laboratórios 

Regulamento da utilização dos laboratórios pelo curso de Geografia- UFV. 

 

 

Capítulo I – Do regimento e seus objetivos 

O presente regimento visa disciplinar a utilização dos Laboratórios dos Cursos de 

Geografia (Licenciatura e Bacharelado) da UFV. 

 

Capítulo II - Do Laboratório 

Denominam-se Laboratórios as instalações onde se encontram os equipamentos 

necessários aos trabalhos, estudos e pesquisas relacionados às diversas áreas aos quais se 

vinculam, envolvendo a participação do corpo docente, discente e técnico-administrativo, cujo 

funcionamento é controlado pelos Coordenadores de cada Laboratório (que definem horários 

próprios e regras de utilização dos mesmos) e pelos funcionários da secretaria do 

Departamento de Geografia. 

Os laboratórios têm como finalidade contribuir para o desenvolvimento científico e 

tecnológico da instituição e da comunidade, apoiando as atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Para atingir seus objetivos o Coordenador deverá: 

 atender aos cursos, buscando dar suporte às disciplinas que façam uso de seus 

recursos, em aulas práticas ou não; 

 fornecer recursos necessários ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e 

extensão; 

 fornecer recursos à comunidade universitária para o desenvolvimento de trabalhos 

acadêmicos e culturais; 

 contribuir para a formação das pessoas, como parte dos projetos da Universidade; 

 

Capítulo III - Estrutura Organizacional 

Os laboratórios terão a seguinte estrutura organizacional: Coordenador de 

Laboratórios e Monitores. 

 

 

 



Da Coordenação 

A Coordenação dos Laboratórios do Curso de Geografia será exercida por um 

professor diretamente ligado ao curso. 

São deveres do Coordenador: 

 Cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

 Conservar o patrimônio dos Laboratórios; 

 Decidir pela execução de novos projetos que envolvam os laboratórios; 

 Coordenar a liberação dos Laboratórios para aulas práticas; 

 Autorizar a instalação de softwares; 

 Autorizar a liberação de qualquer patrimônio dos Laboratórios, desde que visando o 

interesse da universidade; 

 Vetar a utilização dos laboratórios a usuários não autorizados e, se necessário, também 

a autorizados que estejam em descumprimento com as normas estabelecidas; 

 Promover a seleção dos candidatos à monitoria dos Laboratórios. 

 

Dos Monitores 

Os Monitores serão os auxiliares da Coordenação visando o bom funcionamento dos 

laboratórios. Serão selecionados por meio de editais específicos. 

São deveres dos Monitores: 

 Manter e controlar a conservação dos equipamentos; 

 Manter o controle do uso do laboratório; 

 Manter a disciplina dos usuários dentro do laboratório; 

 Não permitir nos Laboratórios a utilização de softwares que não sejam os autorizados 

pela Coordenação; 

 Não permitir a instalação e remoção de softwares sem o consentimento do 

Coordenador do laboratório; 

 Prestar orientações aos usuários. 

 

CAPÍTULO IV – USUÁRIOS 

Dos Usuários 

São considerados usuários dos laboratórios, prioritariamente estudantes do curso de 

Geografia e membros da comunidade universitária, quando autorizados, que possam atuar no 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 



São deveres do usuário: 

 Seguir todas as normas de utilização dos laboratórios; 

 Ser responsáveis pela boa utilização dos equipamentos; 

 Ser responsáveis pelo seu material de consumo; 

 Encerrar sua sessão de uso, desligando os equipamentos eletrônicos e trancando as 

portas destes espaços; 

 Não instalar ou remover qualquer tipo de software nos computadores, devendo 

solicitar, quando for o caso, a instalação para os monitores. 

 

Capítulo V - Da Reserva de Horários 

Os dias e horários para o uso dos Laboratórios poderão ser agendados pelos usuários 

para realização de atividades extras, com antecedência de no mínimo 03 dias úteis, se houver 

disponibilidade, tais como defesas de monografias, orientações de pesquisa, etc. 

Na aplicação de provas prática o docente não poderá exceder o horário reservado. 

 

 

Capítulo VI - Do Controle de Acesso aos Laboratórios de Geografia 

Somente terá acesso às chaves do laboratório o pessoal devidamente autorizado pela 

coordenação do laboratório. 

 

Capítulo VII - Do Acesso a Internet 

Todos os usuários dos Laboratórios podem ter acesso à Rede Internet, respeitadas as 

regras de utilização descritas nos capítulos VII, VIII, IX. No caso das regras serem 

desrespeitadas, bem como a legislação que está a regular tal matéria, suscitará a aplicação das 

penalidades cabíveis. 

A utilização da internet através dos laboratórios de informática será, exclusivamente, 

destinada às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Não será permitido ao usuário: 

 Visitar sites da Internet que contenham material obsceno e/ou pornográfico; 

 Usar o computador para executar quaisquer tipos ou formas de fraudes, ou práticas 

que desrespeitem a legislação de direitos autorais (pirataria); 

 Usar a Internet para enviar material ofensivo ou de assédio para outros usuários, criar 

ou transmitir material difamatório; 



 Download de software comercial ou qualquer outro material cujo direito pertença a 

terceiros (copyright), sem ter um contrato de licenciamento ou outros tipos de licença; 

 Atacar e/ou pesquisar em áreas não autorizadas (Hacking); 

 Executar atividades que desperdicem os esforços do pessoal técnico ou dos recursos 

da rede; 

 Introduzir de qualquer forma um vírus de computador dentro da rede corporativa; 

 Acessar a páginas com conteúdo que se enquadre nas categorias abaixo, salvo quando 

o mesmo for exclusivo para fins de pesquisa: 

○ Pornografia; 

○ Racismo ou preconceitos de qualquer natureza; 

○ Bate-papo (chats); 

○ Redes sociais (Facebook, Twitter, Google+, Blogs); 

○ Comunidades virtuais; 

○ Jogos; 

○ Conteúdos notadamente fora do contexto do trabalho desenvolvido; 

○ Baixar da internet arquivos (download) que não estejam relacionados com suas 

atividades. 

 

Capítulo VIII - Da Política de Utilização de Software Da Instalação de Software 

Somente poderão ser instalados softwares enquadrados em contratos ou convênios de 

licenciamento de uso e softwares livre de licença de uso. 

Apenas Coordenadores e monitores dos laboratórios, com apoio dos técnicos de 

tecnologia da informação será permitida a instalação de software, sendo essa atividade vetada 

a qualquer usuário. 

A utilização de cópias, para instalações de software, está restrita ao ambiente 

acadêmico, assim, é vetada a concessão ou empréstimo de cópias originais para qualquer 

instalação em equipamentos que não façam parte do patrimônio da UFV. 

  

Da Aquisição de Software 

A solicitação para aquisição ou aumento do número de licenças de software deve ser 

encaminhada formalmente ao coordenador do laboratório, com a devida justificativa. 

As licenças originais dos softwares ficarão arquivadas no laboratório, sob a 

responsabilidade dos técnicos de tecnologia da informação e do coordenador. 



 

Capítulo X - Das Proibições 

Todos os equipamentos que compõem os laboratórios seguem um padrão de 

configuração estabelecido pela Instituição, portanto não podem ser trocados fundos de página 

e demais configurações básicas do computador. 

É proibido fumar no interior dos laboratórios. 

É proibida a utilização de jogos, “chat” (bate-papo), páginas ou e-mails com conteúdo 

erótico ou pornográfico. 

É vetada aos usuários, a instalação ou remoção de qualquer software nos 

computadores do laboratório. 

É proibido o uso de aparelhos de som, rádios ou instrumentos musicais dentro do 

laboratório. 

Atitudes consideradas agressivas, grosseiras ou inadequadas para a convivência entre 

os usuários e o monitor, bem como, danos físicos causados aos equipamentos e softwares 

instalados, serão motivo de apuração visando aplicação das sanções cabíveis, podendo ser 

desde advertência, suspensão e até o desligamento do usuário, devendo haver reparação ao 

dano, independentemente, das ações cíveis e penais quando for o caso. 

 

Capítulo XI - Das Recomendações 

Fechar sempre sua conta ao encerrar sua sessão de trabalho. Evitar sujar as bancadas 

dos computadores, bem como, jogar detritos no chão. 

Se esquecer da senha, procure a coordenação do laboratório. Para maior segurança dos 

seus arquivos, faça sempre uma cópia de segurança. 

Os estudantes deverão ter seu próprio material, uma vez que os discos rígidos 

disponíveis nos equipamentos serão revisados periodicamente, sendo removidos 

arquivos/programas que não façam parte da configuração do laboratório. 

 

Capítulo XII - Das Penalidades 

O uso inadequado dos laboratórios será passível de apuração, podendo ser aplicadas 

penalidades que irão desde advertência, por escrito, até a exclusão do usuário do laboratório, 

com o devido registro nos órgão de controles disciplinares, de acordo com as normas internas 

e legislação vigente. 



ANEXO IX – DADOS DOS RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO CURSO 

 

DADOS DO CORPO DOCENTE ENVOLVIDO NO CURSO 

 

Docentes Titulação Regime de Trabalho Disciplinas Lecionadas 

André Luiz Lopes de Faria Doutorado 40 horas DE GEO 337 – Espaço Geográfico do Turismo 
GEO 420 – Geomorfologia Climática e Estrutural 
GEO 421 – Domínios Morfoclimáticos Brasileiros 

Edson Soares Fialho Doutorado 40 horas DE GEO 120 – Climatologia Geográfica 
GEO 125 – Geografia Física e Concepções da Natureza 
GEO 250 – Biogeografia e Transformações da Paisagem 
GEO 310 – Trabalho de Campo I 
GEO 311 – Trabalho de Campo II 
GEO 324 – Geografia e Clima Urbano 

Fernando Conde Veiga Doutorado 40 horas DE GEO 206 – Geografia e Representação do Espaço Geográfico 
GEO 373 – Tópicos Especiais em Ensino de Geografia 

Gustavo Soares Iorio Doutorado 40 horas DE GEO 233 – Geografia Econômica 
GEO 310 – Trabalho de Campo I 
GEO 311 – Trabalho de Campo II 
GEO 439 – Geopolítica do Espaço Mundial 

Janete Regina de Oliveira Doutorado 40 horas DE GEO 373 – Tópicos Especiais em Ensino de Geografia 

Leonardo Civale Doutorado 40 horas DE GEO 102 – Princípios e Fundamentos da Geografia 
GEO 430 – Geografia Política 
GEO 431 – Cidade, Memória e Patrimônio 

Maria Isabel de Jesus Chrysostomo Doutorado 40 horas DE GEO 202 – Teorias da Geografia 
GEO 230 – Geografia Urbana 
GEO 310 – Trabalho de Campo I 
GEO 311 – Trabalho de Campo II 
GEO 435 – Geografia e Planejamento Urbano no Brasil 
GEO 438 – Relações Campo e Cidade 

Marilda Teles Maracci Doutorado 40 horas DE GEO 207 – Naturezas e Sociedades 
GEO 437 – Geografia do Espaço Rural 
GEO 438 – Relações Campo e Cidade 
GEO 445 – Geografia dos Movimentos Sociais 
GEO 446 – Geografias Africanas 



Ulysses da Cunha Baggio Doutorado 40 horas DE GEO 130 – Geografia da População 
GEO 208 – Teoria da Região 
GEO 331 – Formação do Território Brasileiro 
GEO 440 – Regionalização do Espaço Brasileiro 
GEO 442 – Geografia da América Latina 

 

 

 

 

DADOS DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ENVOLVIDO NO CURSO 

 

Técnico Função Formação Regime de Trabalho 

Fábio Lopes da Silva Auxiliar administrativo Graduação 40 horas 

Gilmar de Castro Botelho Assistente administrativo – chefe de 

expediente 

Pós-graduação lato sensu 40 horas 

Idelane Antônio Ribeiro da Silva Técnico de laboratório Graduação 40 horas 

João Batista do Nascimento Contínuo Ensino Fundamental incompleto 40 horas 

José Geraldo de Almeida Orlando Assistente administrativo – coordenador de 

laboratório 

Pós-graduação lato sensu 40 horas 

Neuman Otávio Freitas Assis Técnico em Cartografia Graduação 40 horas 

Patrícia dos Santos Bernardo Assistente administrativo Pós-graduação lato sensu 40 horas 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-000 – Telefone: (31) 3899-2127 - Fax: (31) 3899-1229 - E-mail: soc@ufv.br

RESOLUÇÃO Nº 13/2016

O  CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO,  órgão máximo de 
deliberação  no  plano  didático-científico  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e considerando o que consta do Processo nº 16-006515, resolve

1. aprovar as Diretrizes para os Cursos de Graduação da UFV, conforme consta no Anexo 
desta Resolução;

2.  definir  um  prazo  de  16  (dezesseis)  meses,  a  contar  da  data  da  publicação  desta 
Resolução, para que os cursos de graduação se adéquem ao estabelecido. 
 

    

 

 Publique-se e cumpra-se. 

         Viçosa, 15 de setembro de 2016.

                                                              NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES
                                                                      Presidente do CEPE



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 13/2016 – CEPE

DIRETRIZES PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFV

A Universidade Federal  de Viçosa tem como missão  exercer de forma integrada as  

atividades  de ensino,  pesquisa e  extensão,  visando à universalização da educação superior  

pública de qualidade, à inovação, à promoção do desenvolvimento das ciências, letras e artes e  

à  formação de  cidadãos  com visão técnica,  científica  e  humanística,  capazes  de  enfrentar  

desafios  e  atender  às  demandas  da  sociedade.  Essa  missão  deve  nortear  os  Projetos 

Pedagógicos dos cursos de graduação oferecidos pela UFV.

Outrossim,  o  Projeto  Pedagógico  Institucional  (PPI),  as  Diretrizes  Curriculares 

Nacionais  e  as  Diretrizes  para  os  Cursos  de  Graduação  da  UFV  serão  os  marcos  para  a 

construção e/ou reconstrução dos Projetos Pedagógicos de cada curso. Nesse processo, devem 

ser observadas as seguintes dimensões:

Ético-política: as ações educacionais devem estar embasadas nos alicerces do saber científico e 

na  construção  do  conhecimento,  orientadas  por  princípios  éticos  e  políticos,  visando 

desenvolver na comunidade acadêmica a capacidade de compreensão, de intervenção e de 

transformação da realidade;

Didático-pedagógica:  o  alcance  dos  objetivos  do  curso  deve  ser  buscado  por  meio  (i)  da 

utilização  de  metodologias  didático-pedagógicas  diversas  – contemplando  as  inovações 

metodológicas  orientadas  para  o  aprendizado  ativo  e  participativo,  com o  estímulo  às 

atividades  em  grupo,  dentro  ou  fora  da  sala  de  aula,  explorando  as  tecnologias  da 

informação e da comunicação nos mais diferentes formatos, (ii) da flexibilidade, (iii) da 

interdisciplinaridade e (iv) da articulação entre teoria e prática;

Legal:  a estrutura curricular deverá fundamentar-se nos aspectos legais, internos e externos, 

referentes ao curso;

Estrutural:  o espaço físico deve permitir  o fortalecimento e facilitar  o processo de ensino e 

aprendizagem, incluindo atividades didático-pedagógicas inovadoras e diversas; e

Avaliativa:  os  parâmetros  e  os  procedimentos  de  acompanhamento  e  avaliação  do  Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) devem ser definidos de modo a (i) verificar a compatibilidade 

entre os objetivos de cada curso, as competências esperadas dos egressos e as atividades 

didático-pedagógicas oferecidas e (ii) permitir, no processo de gestão, a busca de soluções 

para eventuais problemas constatados.

No  debate  sobre  o  PPC  devem  ser  considerados:  i)  os  objetivos  do  curso  e  as 

competências  esperadas  dos  egressos;  ii)  as  metodologias  e  as  práticas  pedagógicas;  iii)  os 



conteúdos, a organização curricular e a carga horária; iv) o espaço físico; e v) os mecanismos de 

acompanhamento e avaliação dos cursos.

Deve-se ter  clareza  dos  perfis  dos  estudantes,  com suas muitas  particularidades,  e  da 

sociedade em que estamos inseridos, a qual se encontra em acelerado processo de geração de 

novas informações, com problemas cada vez mais complexos a serem resolvidos. 

O PPC deve contemplar a adoção de estratégias educativas variadas e complementares no 

pensar  e  fazer  acadêmicos;  o  conhecimento  das  realidades  regional  e  nacional  e  dos  seus 

condicionantes sócio-histórico-político-culturais; a formação de profissionais competentes para 

atuar  responsavelmente  nessa  realidade,  com  compromisso  diante  das  necessidades  e  dos 

interesses básicos da comunidade; a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e a incorporação de tecnologias da informação e da comunicação. 

As discussões para a construção do Projeto Pedagógico de Curso, com a participação de 

toda a comunidade acadêmica,  devem ainda levar em conta as condições estruturais,  sociais, 

culturais e políticas da Instituição e assegurar que o PPC seja organizado com estrutura e caráter 

flexíveis,  em  constante  avaliação  e  aprimoramento,  permitindo  rápidos  e  constantes 

aperfeiçoamentos. 

PERFIL DO EGRESSO

O tempo na Universidade deve contribuir  para a formação de um cidadão imbuído de 

valores éticos que, com competência formal e política,  possa atuar no seu contexto social  de 

maneira comprometida com a construção de uma sociedade justa e solidária. 

No  PPC,  tão  importante  quanto  a  garantia  da  sólida  formação  fundamentada  em 

competências teóricas e práticas, é a aquisição de habilidades comportamentais fundamentais 

para  o  exercício  da  cidadania  e  a  inserção  e  permanência  profissional  do  egresso  em uma 

sociedade cada vez mais exigente, em constante transformação e acelerado processo de geração 

de informações e conhecimento.

Para assegurar essa formação, as ações educacionais devem:

I. oportunizar vivências imbuídas de valores, como solidariedade e ética; 

II. praticar o respeito e acolhimento às diferenças; 

III. assumir processos educativos com caráter inclusivo e de respeito à pluralidade; 

IV. respeitar  a  natureza,  a  partir  da  busca  pelo  equilíbrio  ambiental  e  desenvolvimento 

sustentável; 

V. formar cidadãos críticos e reflexivos, capazes de atuar, agir e modificar a realidade na qual 

estão inseridos; 



VI. valorizar a tecnologia no que tange à contribuição para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas; e

VII. implantar  atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão  alicerçadas  no  princípio  da 

indissociabilidade.

Os cursos de graduação da UFV devem capacitar o estudante com uma sólida formação 

técnico-científica profissional, com competências e habilidades necessárias para:

I. compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissionais;

II. projetar e conduzir experimentos, assim como analisar e interpretar os seus resultados; 

III. atuar em equipes multidisciplinares, de modo a compartilhar novos conhecimentos; 

IV. comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

V. avaliar o impacto das atividades profissionais no contexto social e ambiental; e

VI. assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

No PPC, deve-se observar o seguinte:

I. Além de seguir as diretrizes curriculares específicas de cada curso, a organização da matriz 

curricular  deve  permitir  o  desenvolvimento  de  projetos,  preferencialmente  integrados  a 

mais de uma disciplina, e atividades extraclasse.

II. A flexibilização deve ser assegurada na matriz curricular,  por meio do oferecimento de 

disciplinas optativas e facultativas, de projetos multidisciplinares, de estágios, de atividades 

acadêmico-científico-culturais e complementares, da mobilidade acadêmica, da atuação em 

programas de monitoria e tutoria, da participação em empresas juniores e outras atividades 

empreendedoras e de cunho social,  da participação em projetos de extensão, de modo a 

permitir  a  exploração e  a  abordagem tanto  de  temas  do campo especializado  como de 

outros temas abrangentes, atuais e relevantes.

III. A legislação específica pertinente a cada um dos cursos de graduação deve ser respeitada e 

claramente  interpretada,  bem como deve ser feita  a  previsão do tempo necessário  para 

estudo individual e/ou em grupo.

IV. A carga horária do curso em disciplinas obrigatórias não deve ultrapassar 75% da carga 

horária total.

V. Para a complementação da carga horária total exigida, devem ser propostos: 

1 o oferecimento de disciplinas optativas; 

2 o oferecimento de disciplinas-projetos; 

3 a ampliação da carga horaria mínima obrigatória em estágio; e/ou



4 a possibilidade do aproveitamento de atividades complementares.

VI. A carga horária semanal recomendada com aulas não deve ser superior a 24 horas-aula, 

respeitada a legislação específica dos cursos. 

VII. A carga horária das atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e de estudos 

dirigidos  pode  não  estar,  necessariamente,  incluída  na  carga  horária  máxima  semanal 

recomendada.

VIII. Nos semestres dedicados à realização de estágio, a carga horária semanal nesta atividade 

não deve ser superior a 36 horas.

IX. Deve-se estimular o oferecimento de disciplinas semipresenciais, preferencialmente abertas 

à  matrícula  de  estudantes  dos  três  campi da  UFV,  que  poderão  colaborar  com  o 

desenvolvimento  de  habilidades  comportamentais  como  autonomia,  disciplina  e 

responsabilidade, dentre outras.

X. Deve-se assegurar aos estudantes a possibilidade de cursarem, no mínimo, 10% da carga 

horária total do curso em atividades didáticas semipresenciais. Este percentual deverá ser 

ampliado ao longo dos próximos cinco anos.

XI. O Primeiro Ano no curso de graduação deve merecer atenção especial no PPC. Durante 

esse período, recomenda-se que:

I. os estudantes sejam acolhidos na Universidade, com orientação acadêmica especial; 

II. as atividades de acompanhamento e de orientação pedagógica incluam a apresentação 

à  vida  universitária,  o  conhecimento  do  PPC  e  das  habilidades  e  competências 

esperadas do egresso do curso; 

III. a  carga  horária  semanal  de  atividades  de  aulas  não  ultrapasse  20  horas-aula, 

especialmente durante o primeiro semestre do curso (nesse caso, a carga horária das 

atividades de desenvolvimento de projeto, estudo dirigido e complementares pode não 

estar incluída nesta carga horária semanal);

IV. sejam programadas cargas horárias de estudo dirigido para disciplinas oferecidas no 

período, fortalecendo a importância do estudo no processo de aprendizagem;

V. as medidas e ações previstas no PPC e os horários programados para as disciplinas 

devem permitir e estimular a participação em atividades esportivas e culturais.

XII. Atenção  especial  deve  ser  dada  às  disciplinas  básicas  e  iniciais  das  várias  áreas  do 

conhecimento, oferecidas para cada um dos cursos de graduação. Na definição do conteúdo 

e da metodologia para tais disciplinas é fundamental considerar a proposta pedagógica do 

curso.



As  atividades  extraclasse  são  fundamentais  no  processo  de  aprendizado  e  devem, 

preferencialmente, integrar temas abordados por duas ou mais disciplinas.  Mais importante do 

que aquilo que o professor faz, deve ser o que o estudante faz, dentro e fora da sala de aula. Para 

serem eficientes, as tarefas devem ser programadas, preferencialmente, como atividades integradas 

e  definidas  no  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  para  permitir  a  multidisciplinaridade  e  evitar  a 

sobrecarga do estudante, com a consequente queda de rendimento no processo de aprendizado. A 

carga horária em sala de aula deve ser compatível com a das atividades extraclasse.

As disciplinas-projetos, os estágios e outras atividades extensionistas devem oferecer ao 

estudante a oportunidade de utilizar os conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do curso, 

de  modo  integrado,  para  responder  às  necessidades  e  aos  desafios  que  enfrentará  na  vida 

pessoal/profissional.

As disciplinas são parte do PPC e, para que seja possível o acompanhamento e avaliação 

dos cursos de graduação, é necessário que constem nos Programas Analíticos os objetivos e a 

metodologia  utilizada.   A distribuição  da  carga  horária  (tanto  a  que  se  refere  aos  encargos 

didáticos do professor, como aquela em que os estudantes se dedicam aos estudos e/ou às outras 

atividades previstas) também deve estar registrada nos respectivos programas.

METODOLOGIAS

Não há um modelo didático-pedagógico pronto que garanta o sucesso e a solução para 

todas  as  dificuldades  e  realidades,  mas  existem  consensos.  Três  afirmativas  podem  ser 

consideradas consensos sobre o processo de ensino e aprendizagem: i) para aprender, é preciso 

estudar, preferencialmente em grupo; ii)  para estudar e aprender,  é indispensável a vontade, o 

desejo; e iii) um eficiente processo para motivar e despertar a vontade de aprender do estudante é a 

busca  de  soluções  para  problemas  reais,  com  a  integração  dos  conhecimentos.   Assim,  um 

caminho  comprovadamente  eficiente  é  o  aprendizado  ativo  e,  em  especial,  o  aprendizado 

colaborativo e cooperativo, baseado em problemas e projetos. 

Apesar  das  atuais  exigências  para a formação profissional,  é  possível  constatar  que as 

metodologias de ensino vigentes e as estruturas curriculares apresentam ainda uma grande ênfase 

nos conteúdos, assumindo um modelo técnico que se pauta na transmissão-recepção. 

As informações são facilmente encontradas na internet e, portanto, a figura do professor 

não é a única possibilidade para o seu acesso. O tempo na sala de aula, portanto, deve ser dedicado 

ao  aprimoramento  do  espírito  crítico,  à  análise,  ao  incentivo  à  criatividade,  ao  pensamento 

sistêmico, à colaboração e à construção coletiva de novos conhecimentos, sempre com a mediação 



do  professor.  Isso  permitirá  aos  estudantes  entenderem  aspectos  essenciais  do  conhecimento 

científico, tal como a sua provisoriedade, incertezas e limitações. 

A importância dos três componentes do processo de ensino-aprendizagem – professores, 

estudantes  e  projeto  pedagógico  –  é  reconhecida,  mas  pouca  atenção  é  dada  ao  terceiro 

componente e as falhas tendem a recair sobre o professor ou o estudante. Tal aspecto reforça a 

necessidade  de  serem  consideradas,  no  PPC,  a  metodologia  de  ensino,  a  aprendizagem  e  a 

organização curricular.    

Na construção do Projeto Pedagógico do Curso, sugere-se que sejam levados em conta 

procedimentos e métodos de ensino reconhecidos como eficientes e que:

a. envolvam o estudante no processo de aprendizado;

b. garantam o debate em pequenos grupos como eficiente  forma de assegurar um processo 

ativo e participativo;

c. estimulem o estudante para o uso da informação, construindo e praticando o conhecimento, 

por meio da realização de exercícios, relatórios, apresentações orais, projetos e testes;

d. incentivem e encorajem a reflexão, pois o estudante precisa refletir para aprender a pensar 

criticamente sobre o objeto de conhecimento e as ações práticas com que ele se envolve;

e. proporcionem meios para que o estudante seja desafiado e que tenha sucesso (o estudante 

que não é desafiado não tem estímulo, da mesma forma que aquele que nunca obtém sucesso 

se frustra e, muitas vezes, desiste); 

f. encorajem  o  estudante  a  ensinar  outros  estudantes,  fomentando  a  colaboração,  e  não  a 

competição (o estudante que exerce a tutoria com um pequeno grupo de colegas aprenderá 

mais, da mesma forma que os estudantes tutorados);

g. encorajem  a  realização  de  tarefas  orientadas  e  desafiadoras,  bem  planejadas,  que 

aumentarão o aprendizado e a motivação; e 

h. desenvolvam estratégias que permitam ao estudante ir para a sala de aula preparado para 

discutir, mesmo que parcialmente, o tema a ser abordado, de modo a aproveitar o horário 

de aula de forma eficiente.

Para  o  melhor  aproveitamento  dos  momentos  em  sala  de  aula,  deve-se:  i)  realizar 

atividades que instiguem os estudantes a pensar, por exemplo, realizando-se aulas baseadas na 

resolução de problemas  contextuais,  capazes  de  estimular  a  pesquisa,  a  análise,  a  síntese e  a 

construção  de  novos  saberes  articulados  aos  conteúdos  em  estudo;  ii)  saber  o  nível  de 

conhecimento atual e o pretendido pelos estudantes; iii) desenvolver questões que promovam a 

exploração e o crescimento dos estudantes;  iv) utilizar,  sempre que possível,  material  visual e 



concreto, de forma a buscar estabelecer conexões com os objetos de conhecimento discutidos em 

sala  de  aula;  v)  proporcionar  aos  estudantes  um  ambiente  na  sala  de  aula  que  estimule  o 

questionamento, o comentário e o debate; e vi) promover atividades em grupo e em espaços não 

formais de ensino.  

As atividades pedagógicas complementares devem desenvolver um ambiente propício à 

autoaprendizagem,  por  meio,  por  exemplo:  da  adoção  do  ensino  associado  à  pesquisa  e  à 

extensão;  do  oferecimento  de  disciplinas-projetos;  da realização  de  seminários  e  debates;  da 

discussão de estudos de casos; da organização de dinâmicas de grupo; dos estudos dirigidos; do 

estímulo ao aprendizado baseado em projetos e/ou problemas; da elaboração de artigos, ensaios, 

relatos  de  experiências,  relatórios  técnico-científicos  e  monografias.  Essas  atividades,  dentre 

outras, devem buscar desenvolver a capacidade de comunicação escrita, interpretação, análise e 

aplicação  de  textos  e  soluções  de  problemas  previamente  formulados.  Elas  devem procurar, 

ainda, ativar a comunicação entre os pares, o aprendizado horizontal, a criatividade e o desejo de 

contribuir com novos elementos de discussão e análise.

RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS

Deve  constar  do  PPC  a  relação  atual  de  docentes  e  de  técnicos  responsáveis  pela 

condução do curso, bem como a estrutura física disponível para a realização das atividades. 

Deve ser incluída, também, a relação de docentes e de técnicos desejável.  Essas informações 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, além de qualificar o planejamento das ações, uma vez que 

serão observadas as condições para o desenvolvimento das atividades acadêmicas propostas, 

permitirá,  na  construção  do  Plano  de  Gestão  para  a  Graduação  na  UFV,  a  definição  de 

prioridades  tanto  para  a  contratação  de  docentes  e  técnicos,  como  para  as  novas  obras  e 

adaptações  das edificações,  buscando melhorar  as condições  de oferecimento  dos  cursos de 

graduação. É preciso destacar, ainda, que a infraestrutura da Universidade deve garantir o pleno 

atendimento  aos  deficientes  físicos,  com  espaços  adaptados  e  acessíveis,  além  de  recursos 

materiais e de pessoal qualificado. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPC

Deve  ser  descrito  no  PPC  o  processo  de  acompanhamento  e  avaliação  do  curso, 

contemplando a adoção de procedimentos de revisão e atualização contínua, tendo em vista a 

necessidade de buscar aperfeiçoamento constante, considerando a evolução do conhecimento e 

as mudanças das demandas sociais.



Para facilitar o processo de avaliação do curso, no PPC, as habilidades e as competências 

pretendidas para o egresso devem ser relacionadas com cada uma das disciplinas e/ou atividades 

didáticas programadas, devendo ser quantificado o nível de atendimento esperado.  Portanto, fará 

parte do processo de acompanhamento do curso aferir o alcance dos objetivos, das habilidades e 

das competências pretendidas, com a participação de diferentes públicos. 

O processo de avaliação do curso deve ser acompanhado de proposta de medidas a serem 

tomadas, quando for o caso, frente aos problemas identificados.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS

Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-000 – Telefone: (31) 3899-2127 - Fax: (31) 3899-1229 - E-mail: soc@ufv.br

RESOLUÇÃO Nº 09/2015

O  CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO,  órgão máximo de 
deliberação  no  plano  didático-científico  da  Universidade  Federal  de  Viçosa,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e considerando o que consta do Processo nº 15-014597, resolve

1. aprovar a Gestão Acadêmica dos cursos de graduação da UFV, que passa a fazer 
parte integrante desta Resolução.

2.  revogar  as  disposições  em contrário,  em especial  as  Resoluções  nº  03/2010, 
09/2010 e 07/2011 do CEPE.

 Publique-se e cumpra-se. 

         Viçosa, 23 de dezembro de 2015.

                                                              NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES
                                                                      Presidente do CEPE



ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 09/2015 – CEPE

GESTÃO ACADÊMICA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFV

CAPÍTULO I
DA CÂMARA DE ENSINO

Art. 1º - A gestão didático-pedagógica do ensino de graduação da UFV será exercida pela 
Câmara de Ensino, ressalvadas as competências do Conselho Departamental do campus Viçosa, 
do  Conselho  Acadêmico-Administrativo  dos  campi Florestal  e  Rio  Paranaíba,  do  Conselho 
Técnico de Graduação (CTG) e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).

Seção I
Da Constituição

Art.  2º  -  As  Câmaras  de  Ensino  dos  Centros  de  Ciências  do  campus  Viçosa  serão 
constituídas:
I. do Diretor do Centro, na qualidade de Presidente;
II. dos Coordenadores dos cursos de graduação vinculados ao Centro;
III.  de  1  (um)  membro  docente  da  Comissão  de  Ensino de  cada  Departamento  vinculado  ao 
Centro, indicado pelo respectivo Colegiado, com mandato de 2 (dois) anos, excetuados os casos 
de departamentos já representados por Coordenador de Curso;
IV. de 1 (um) representante docente efetivo e 1 (um) suplente de cada um dos demais Centros de 
Ciências, escolhido pela respectiva Câmara de Ensino, com mandato de 2 (dois) anos;
V. 1 (um) representante docente efetivo e 1 (um) suplente dos cursos de pós-graduação vinculados 
ao Centro, indicado pelo Conselho Departamental do Centro, com mandato de 2 (dois) anos;
VI. 2 (dois) representantes estudantis, eleitos pelos seus pares, entre os estudantes dos cursos de 
graduação vinculados  ao Centro,  com os  respectivos  suplentes,  com mandato  de 1 (um) ano, 
permitida a recondução.

§ 1º  -  O mandato  dos  representantes  das  Comissões  Coordenadoras  está  vinculado  ao 
exercício da coordenação de curso.

§ 2º - Os coordenadores de cursos poderão ser representados por suplentes, designados 
pelo Diretor do Centro, desde que sejam membros da Comissão Coordenadora.

§ 3º - O mandato dos representantes discentes e de seus suplentes será de 1 (um) ano.
§ 4º - Os representantes estudantis e seus suplentes, referidos no inciso VI deste artigo, 

deverão ter cumprido, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária de seus cursos e não 
terem mais de um coeficiente de rendimento insuficiente  em seus históricos escolares, do que 
dependerá, também, sua permanência na Câmara.

Art. 3º – As Câmaras de Ensino dos campi Florestal e Rio Paranaíba serão constituídas:
I. do Diretor de Ensino, como seu Presidente;
II. dos Coordenadores dos cursos de graduação do campus, como representantes das respectivas 
Comissões Coordenadoras;
III. de 1 (um) membro docente de cada grande área do conhecimento, relacionada com os cursos 
oferecidos,  indicado pelo Colegiado dos respectivos Institutos,  com mandato de 2 (dois) anos, 
excetuados os casos de áreas já representadas por Coordenador de Curso;
IV. de 2 (dois) representantes estudantis, eleitos pelos seus pares, entre os estudantes dos cursos de 
graduação, com os respectivos suplentes, com mandato de 1 (um) ano, permitida a recondução.

§ 1º  -  O mandato  dos  representantes  das  Comissões  Coordenadoras  está  vinculado  ao 
exercício da coordenação de curso.



§ 2º - Os coordenadores de cursos poderão ser representados por suplentes, designados 
pelo Diretor de Ensino, desde que sejam membros da Comissão Coordenadora.

§ 3º - As grandes áreas do conhecimento mencionadas no inciso III serão propostas pelo 
Diretor de Ensino e aprovadas pelo Conselho Técnico de Graduação. 

§ 4º - O mandato dos representantes discentes e de seus suplentes será de um ano.
§ 5º - Os representantes estudantis e seus suplentes, referidos no inciso IV deste artigo, 

deverão ter cumprido, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária de seus cursos e não 
terem mais de um coeficiente de rendimento insuficiente  em seus históricos escolares, do que 
dependerá, também, sua permanência na Câmara.

Seção II
Das Atribuições

Art. 4º - À Câmara de Ensino compete:
I. promover e supervisionar o desenvolvimento do ensino de graduação;
II.  exercer  a  gestão  didático-pedagógico  dos  cursos  e  o  acompanhamento  das  disciplinas  dos 
cursos oferecidos;
III. propor a criação ou a extinção de cursos a ela vinculados;
IV.  analisar  as  propostas  de  modificação  do  Projeto  Pedagógico  dos  cursos  de  graduação, 
apresentadas pela Comissão Coordenadora; 
V.  estimular  a  interação  interdisciplinar  dos  cursos,  Departamentos,  Institutos,  Centros  de 
Ciências, campi e da graduação e pós-graduação;
VI. encaminhar, anualmente, à Pró-Reitoria de Ensino relatórios de acompanhamento e avaliação 
dos cursos de graduação;
VII.  deliberar,  ouvidas  as  Comissões  Coordenadoras,  o  Colegiado  do  Departamento  ou  do 
Instituto ao qual está vinculada a disciplina, sobre modificação de programa analítico de disciplina 
oferecida apenas para os cursos do Centro de Ciências do campus Viçosa ou dos campi Florestal e 
Rio Paranaíba;
VIII. deliberar, ouvidas as Comissões Coordenadoras, o Conselho Departamental ou o Instituto, 
sobre a criação e extinção das disciplinas oferecidas apenas para os cursos do Centro de Ciências 
do campus Viçosa ou dos campi Florestal e Rio Paranaíba;
IX.  deliberar  sobre  compensação  de  carga  horária  optativa  ou  reconhecimento  de  disciplina 
facultativa como optativa;
X. pronunciar, ouvidas as Comissões Coordenadoras, o Colegiado do Departamento ou o Instituto 
ao qual está vinculada a disciplina, sobre modificação de programa analítico e criação ou extinção 
de qualquer disciplina para cursos de diferentes Centros de Ciências;
XI. pronunciar sobre os critérios dos processos seletivos de ingresso nos cursos;
XII. pronunciar sobre os critérios dos processos seletivos para a ocupação de vagas ociosas;
XIII.  deliberar  sobre  solicitações  de  estudantes  regulares  em  matéria  relativa  a  exame  de 
suficiência, após ouvido o Departamento responsável pela disciplina;
 XIV. deliberar,  ouvida  a  Comissão  Coordenadora,  sobre solicitações  de  estudantes  regulares 
relativas à mobilidade acadêmica;
XV. deliberar, ouvida a Comissão Coordenadora, sobre afastamentos de estudantes;
XVI. deliberar sobre o apostilamento de diplomas;
XVII. aprovar o relatório final de conclusão de curso dos estudantes e encaminhar à Pró-Reitoria 
de Ensino;
XVIII. pronunciar sobre a revalidação de diploma, ouvida a Comissão Especial;
XIX. definir sobre a composição das Comissões Coordenadoras dos cursos do Centro de Ciências 
do Campus Viçosa ou dos Campi Florestal e Rio Paranaíba;
XX. pronunciar sobre a política de contratação de docentes;
XXI. deliberar sobre homenagens a membros de seu corpo discente;



XXII.  deliberar  sobre as solicitações  de candidatos  às vagas ociosas  dos cursos do Centro de 
Ciências. 

Seção III
Do Funcionamento

Art. 5º - A Câmara de Ensino funcionará com a maioria de seus membros, nos termos do 
Regimento Geral.

Art. 6º - A Câmara de Ensino reunir-se-á, sempre que for convocada por seu Presidente ou 
por 2/3 (dois terços) de seus membros.

Art.  7º  -  As  reuniões  da  Câmara  de  Ensino  serão  convocadas,  por  escrito  ou  por  via 
eletrônica,  por  seu  Presidente,  no  prazo  mínimo  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  incluindo  a 
respectiva pauta.

§ 1º - Em caso de urgência, o prazo de convocação poderá ser reduzido, restringindo-se à 
discussão e votação da matéria que determinar a convocação.

§ 2º -  Os documentos  referentes  aos assuntos da pauta deverão estar à disposição dos 
membros do Colegiado, para exame, imediatamente após a convocação.

Art. 8º - O comparecimento às reuniões da Câmara de Ensino é obrigatório e preferencial 
em relação a qualquer outra atividade administrativa ou acadêmica na Universidade, respeitadas as 
prioridades do CTG, do CEPE e do CONSU.

Parágrafo único – Perderá o mandato o membro representante que, sem causa justificada, 
faltar  a  3  (três)  reuniões  consecutivas  ou  a  6  (seis)  alternadas  da  Câmara,  ou  tiver  sofrido 
penalidade por infração incompatível com a dignidade da vida universitária.

Art. 9º – Na falta ou impedimento do Presidente da Câmara de Ensino, a presidência será 
exercida  pelo  membro  Coordenador  de  Curso  mais  antigo  no  exercício  do  magistério  na 
Universidade.

§ 1º - Mediante consulta ao Plenário, por iniciativa própria ou a requerimento de membro 
presente à reunião, poderá o Presidente inverter a ordem dos trabalhos ou suspender a parte de 
Expediente.

§ 2º - Será facultado ao Conselheiro o direito de vista de qualquer processo, pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) horas.

§  3º  -  No regime  de  urgência,  a  concessão  de  vista  será  feita  no  decorrer  da  própria 
reunião, para que a matéria seja objeto de deliberação antes de seu encerramento.

Art.  10  -  As  decisões  da  Câmara  de  Ensino  serão  tomadas  por  maioria  simples  dos 
membros presentes.

§ 1º - A votação será simbólica, nominal ou secreta, adotando-se a terceira forma sempre 
que envolver nomes de pessoas.

§ 2º - O Presidente da Câmara de Ensino terá apenas o voto de qualidade.
§ 3º - Nenhum membro da Câmara de Ensino poderá votar em assunto que,  direta  ou 

indiretamente,  seja  de  seu  interesse  particular,  de  seu  cônjuge,  companheiro,  descendente  ou 
ascendente.

§ 4º - Ressalvados os impedimentos legais, nenhum membro da Câmara de Ensino poderá 
abster-se de votar nos assuntos da pauta.



Art. 11 - De cada reunião da Câmara de Ensino será lavrada ata pelo secretário, a qual será 
discutida e aprovada na reunião seguinte e, após a aprovação, subscrita por ele e pelo Presidente.

Art. 12 - O Presidente poderá vetar deliberações da Câmara de Ensino até 10 (dez) dias  
após a reunião em que forem tomadas.

§ 1º  -  Vetada  uma deliberação,  o  Presidente  convocará  a  Câmara  de  Ensino para,  em 
reunião que se realizará dentro de 10 (dez) dias, tomar conhecimento das razões do veto.

§ 2º - A rejeição do veto pela maioria de 2/3 (dois terços) da totalidade dos membros da 
Câmara de Ensino implicará aprovação definitiva da deliberação impugnada.

Art.  13 -  Em caso  de urgência  e/ou  inexistência  de quórum para  o funcionamento  da 
Câmara  de  Ensino,  o  Presidente  poderá  decidir  ad  referendum,  submetendo  a  decisão  ao 
Colegiado na próxima reunião.

CAPÍTULO II
DA COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

Seção I
Da Comissão Coordenadora

Art.  14  -  A  coordenação  didático-pedagógica  de  cada  curso  de  graduação,  sob  a 
administração do Centro de Ciências no campus Viçosa ou da Diretoria de Ensino nos  campi 
Florestal e Rio Paranaíba, será exercida por uma Comissão Coordenadora.

Parágrafo  único  –  A  Comissão  Coordenadora  exercerá  a  função  do  Núcleo  Docente 
Estruturante,  conforme  legislação  vigente,  com  atribuições  consultivas,  propositivas  e  de 
assessoria  sobre  matéria  de  natureza  acadêmica,  com  especial  atenção  quanto  à  elaboração, 
implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso.

Art. 15 - A Comissão Coordenadora será constituída de:
I. 5 (cinco) a 12 (doze) docentes escolhidos pelo Diretor de Centro de Ciências no campus Viçosa 
ou  pelo  Diretor  de  Ensino  nos  campi Florestal  e  Rio  Paranaíba,  a  partir  de  listas  tríplices 
organizadas  pelos  Colegiados  dos  Departamentos  ou  dos  Institutos,  conforme  a  composição 
definida pela Câmara de Ensino, com mandato de 4 (quatro) anos;
II. 1 (um) representante dos estudantes do curso, eleito por seus pares, com mandato de um ano, e 
seu suplente, permitida a recondução.
§ 1º -  Em caso de Departamento  ou Instituto  com 2 (dois)  ou mais representantes,  indicados 
simultaneamente, os nomes deverão ser apresentados em lista sêxtupla.
§ 2º -  A composição da Comissão Coordenadora deverá contar  com a representação de,  pelo 
menos, 2 (dois) Departamentos no campus Viçosa ou 2 (duas) grandes áreas do conhecimento nos 
campi Florestal e Rio Paranaíba.
§ 3º - O representante estudantil e seu suplente deverão ter cumprido pelo menos 40% da carga 
horária  de seu curso e não terem mais  de um coeficiente  de rendimento  insuficiente  em seus 
históricos escolares, do que dependerá, também, sua permanência na Comissão.

Art.  16  –  Cada  curso  terá  um  Coordenador  indicado  pelos  membros  da  Comissão 
Coordenadora, referendado pelo Diretor do Centro de Ciências a que estiver vinculado no campus 
Viçosa ou pelos Diretores de Ensino dos campi Florestal e Rio Paranaíba, designado pelo Reitor.  

Parágrafo  único  –  Caberá  ao  Coordenador  do  curso  a  presidência  da  Comissão 
Coordenadora.



Art. 17 – São requisitos necessários para atuação na Comissão Coordenadora:
I - titulação em nível de pós-graduação stricto sensu, sendo pelo menos 50% (cinquenta por cento) 
de docentes com título de doutor;
II - regime de trabalho em tempo integral;
III - pelo menos 40% (quarenta por cento) de docentes atuando ininterruptamente no curso desde o 
último ato regulatório; e
IV - experiência docente mínima de 3 (três) anos.

Parágrafo  único  –  Para  assegurar  a  continuidade  do  processo  de  acompanhamento  do 
curso, deve-se garantir a renovação parcial dos integrantes da Comissão Coordenadora.

Art. 18 - À Comissão Coordenadora compete:
I. elaborar, manter atualizado e propor modificações no Projeto Pedagógico do curso;
II. avaliar, anualmente, o desenvolvimento do curso, tendo como base o instrumento de avaliação 
institucional e encaminhar o relatório padronizado à Câmara de Ensino, até a 10ª (decima) semana 
do 2º (segundo) período letivo de cada ano;
III. propor à Câmara de Ensino a criação e extinção de disciplinas do curso;
IV. manifestar sobre as modificações dos programas analíticos das disciplinas do curso;
V. propor critérios para os processos seletivos de ingresso no curso e para a ocupação de vagas 
ociosas;
VI.  deliberar  sobre  solicitações  de  aproveitamento  e  equivalência  de  disciplinas,  ouvidos  os 
Departamentos ou Institutos envolvidos, se necessário;
VII. pronunciar sobre as solicitações de estudantes para cursar disciplinas em outras instituições 
de ensino, no programa de mobilidade acadêmica;
VIII. deliberar sobre a dispensa de pré ou correquisito, solicitada por estudantes regulares, ouvido 
o Departamento ou Instituto envolvido;
IX.  pronunciar  sobre compensação de  carga  horária  optativa  ou reconhecimento  de disciplina 
facultativa como optativa;
X. selecionar os candidatos a estágio ou atividades de experiência profissional no exterior, em 
consonância com a coordenação do convênio na UFV;
XI. indicar, ao Diretor de Centro do campus Viçosa ou ao Diretor de Ensino dos campi Florestal e 
Rio Paranaíba, os nomes dos Orientadores Acadêmicos;
XII. deliberar sobre critérios e procedimentos com vista à Orientação Acadêmica dos estudantes;
XIII.  opinar  sobre  solicitações  de  estudantes  e  outros  assuntos  concernentes  ao  curso,  não 
previstos nos incisos anteriores.

Art.  19  -  A Comissão  Coordenadora  reunir-se-á,  ordinariamente,  4  (quatro)  vezes  por 
período  letivo  e,  extraordinariamente,  sempre  que  for  convocada  por  seu  Presidente  ou  pela 
maioria de seus membros.

Art. 20 - As decisões da Comissão Coordenadora serão tomadas pela maioria dos membros 
presentes, obedecido o disposto no Regimento Geral.
Parágrafo único – O Presidente votará e, em caso de empate, exercerá o voto de qualidade.

Art.  21 -  O Centro de Ciências  no campus Viçosa e a  Diretoria  de Ensino nos  campi 
Florestal e Rio Paranaíba assegurarão às Comissões Coordenadoras a ele(a) vinculados(as) o apoio 
físico, humano e financeiro necessário ao exercício de suas funções.

Seção II
Do Coordenador de Curso



Art. 22 - O Coordenador do Curso e seu suplente serão eleitos pelos membros da Comissão 
Coordenadora,  indicados pelo Diretor do Centro de Ciências do campus Viçosa ou Diretor de 
Ensino dos campi Florestal e Rio Paranaíba, e designados pelo Reitor.

Parágrafo único - O mandato do Coordenador do Curso e de seu suplente será de 2 (dois) 
anos, permitida a recondução.

Art. 23 - São atribuições do Coordenador:
I. convocar e presidir as reuniões da Comissão Coordenadora do Curso;
II. encaminhar os processos aos órgãos competentes, com pareceres ou deliberações da Comissão 
Coordenadora;
III. coordenar a orientação acadêmica dos alunos do curso;
IV. acompanhar, junto com os orientadores acadêmicos, a elaboração dos Planos de Estudos dos 
estudantes do curso;
V. zelar pelo cumprimento das disposições legais e regimentais concernentes ao curso;
VI. manter atualizado o Projeto Pedagógico do curso;
VII. responsabilizar pela inscrição dos estudantes nos processos avaliativos do MEC;
VIII. representar o curso na Câmara de Ensino e no CTG, como membro nato;
IX. identificar as necessidades do curso e promover gestões para seu equacionamento;
X. analisar  o relatório final  de conclusão de curso dos estudantes  e encaminhar  à  Câmara de 
Ensino.

Seção III
Da Comissão de Orientadores

Art. 24 – A Comissão Coordenadora indicará ao Diretor do Centro de Ciências no campus 
Viçosa ou ao Diretor de Ensino nos campi Florestal e Rio Paranaíba, os nomes dos Orientadores 
Acadêmicos.
    Parágrafo único – A Comissão Coordenadora e os docentes indicados para Orientadores 
Acadêmicos constituirão a Comissão de Orientadores. 

Art. 25 – Compete ao Orientador Acadêmico:
I - exercer o acompanhamento acadêmico dos seus orientados.
II - zelar para que sejam cumpridas as determinações e recomendações constantes no 

projeto pedagógico do curso.
III - elaborar, em conjunto com o seu orientado, o Plano de Estudo a ser cumprido.
IV - pronunciar-se, quando solicitado, em assuntos relativos às atividades acadêmicas do 

seu orientado.



TABELA DE EQUIVALÊNCIAS DE DISCIPLINAS – BACHARELADO EM 

GEOGRAFIA 

DISCIPLINAS 

EXISTENTES – PPC 

ATUAL (2014) 

DISCIPLINAS 

EQUIVALENTES – PPC 

NOVO (2019) 

IMPACTOS NO CURSO 

GEO 105 – História do 

Pensamento Geográfico I; 

GEO 201 – História do 
Pensamento Geográfico II 

GEO 102 – Princípios e 

Fundamentos da Geografia 

Os conteúdos de GEO 102 

contemplam plenamente os 

de GEO 105 e GEO 201, 
possibilitando inserção de 

outros conteúdos 

necessários. 

CIS 214 – Sociologia CIS 214 – Sociologia A disciplina passou a ser 
oferecida como optativa. 

EDU 123 – Filosofia EDU 123 – Filosofia A disciplina passou a ser 

oferecida como optativa. 

GEO 207 – Sociedade e 
Natureza 

GEO 207 – Naturezas e 
Sociedades 

Houve mudança no 
programa analítico da 

disciplina, com atualizações 

de conteúdo. 

GEO 250 – Biogeografia GEO 250 – Biogeografia e 
Transformações da Paisagem 

Ocorreram atualizações dos 
conteúdos da disciplina, 

incorporando ênfases em 

dinâmicas da paisagem. 

GEO 320 – Dinâmica 

Fisiográfica do Espaço 

Brasileiro 

GEO 421 – Domínios 

Morfoclimáticos Brasileiros 

A disciplina GEO 320 foi 

suprimida. Entretanto, a 

disciplina GEO 421 recobre 

os conhecimentos da 
anterior, entre outros 

aspectos importantes 

acrescentados. 

GEO 231 – Geografia 

Agrária 

GEO 437 – Geografia do 

Espaço Rural 

Os conteúdos de GEO 437 

contemplam plenamente os 

de GEO 231, acrescidos de 

aspectos outros relacionados 
a processos mais atuais do 

campo no Brasil, merecendo 

certo destaque as lutas pela 
terra e suas territorialidades. 

GEO 232 – Geografia da 

Indústria e do Comércio 

GEO 233 – Geografia 

Econômica 

Os conteúdos de GEO 232 

são abordados na disciplina 

GEO 233, acrescidos de 
outros aspectos, que são 

fundamentais, da dinâmica 

atual dos processos 
econômicos no espaço. 

GEO 240 – Organização do 

Espaço Mundial 

GEO 439 – Geopolítica do 

Capitalismo 

A disciplina GEO 439 

contempla parcialmente 

conteúdos de GEO 240, 
mostrando-se, entretanto, 

mais ampla e conferindo 

maiores destaques às 
dinâmicas do capitalismo 

globalizado, da 



financeirização e do 

neoliberalismo. 

ENF 314 – 
Fotointerpretação e 

Sensoriamento Remoto 

ENF 314 – Fotointerpretação 
e Sensoriamento Remoto 

A disciplina torna-se 
optativa. 

GEO 435 – Geografia e 

Planejamento Urbano no 
Brasil 

GEO 435 – Geografia e 

Planejamento Urbano no 
Brasil 

A disciplina torna-se 

optativa. 

GEO 423 – Geografia das 

Águas 

ENF 387 – Manejo de 

Bacias Hidrográficas 

Os conteúdos de ambas as 

disciplinas são similares e se 

complementam, com ENF 
387 sendo oferecida como 

disciplina optativa e 

expondo um conteúdo com 
um traço mais instrumental e 

aplicado. 

GEO 461 – Geografia e 

Planejamento Ambiental 

ENF 388 – Gestão 

Ambiental; 
ENF 448 – Recursos 

Naturais e Manejo de 

Ecossistemas 

A disciplina GEO 461 foi 

suprimida e as equivalentes 
possuem conteúdos 

similares, porém com 

recortes e ênfases mais 
específicos. 

GEO 443 – Brasil – Centro-

Sul; 

GEO 444 – Brasil – 
Amazônia e Nordeste 

GEO 440 – Regionalização 

do Espaço Brasileiro 

Os conteúdos de GEO 443 e 

GEO 444 são plenamente 

contemplados em GEO 440, 
havendo acréscimos 

importantes relativos a uma 

maior problematização de 
regionalizações mais atuais 

do território brasileiro. 

GEO 480 – Projeto e 

Instrumentação para a 
Pesquisa em Geografia; 

GEO 482 – Seminário de 

Pesquisa I 

GEO 485 – Projeto 

Orientado de Pesquisa 
Monográfica I 

Os conteúdos de GEO 480 e 

GEO 482 são contemplados 
em GEO 485, que possui 

carga horária inferior à soma 

das duas outras. 

GEO 484 – Monografia GEO 486 – Projeto 
Orientado de Pesquisa 

Monográfica II 

Os trabalhos conduzidos em 
ambas as disciplinas são 

similares, porém 

apresentando carga horária 
menor (90 horas) que GEO 

484 (135 horas). 

GEO 499 – Estágio 

Supervisionado 

GEO 498 – Estágio 

Supervisionado I; 
GEO 499 – Estágio 

Supervisionado II 

A divisão dos trabalhos em 

duas etapas (duas 
disciplinas) permite uma 

melhor organização na 

condução dos mesmos, 
possibilitando, assim, um 

melhor aproveitamento 

pelos alunos. 

 



Anexo XIII – Relação de Periódicos 

 

Acta Geográfica (UFRR) 

Ambiente e Sociedade (Campinas) 

Ateliê Geográfico (UFG) 

Boletim Goiano de Geografia 

Caderno Prudentino de Geografia (Unesp – Presidente Prudente) 

Cadernos CEDES (Campinas) 

Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) 

Cadernos Metrópole (PUC-SP/ Observatório das Metrópoles) 

Caminhos da Geografia (UFU) 

Educação e Pesquisa (USP) 

Educação e Realidade (UFRGS) 

Educação e Sociedade (Anped) 

Educação em Revista (UFMG) 

Elisée Revista de Geografia (UEG) 

Geografia (UEL) 

Geografia Ensino e Pesquisa (UFMG) 

Geographia (UFF) 

GEOUSP Espaço e Tempo 

Mercator Revista Geografia (UFC) 

RA’EGA (UFPR) 

Revista Brasileira de Educação (INEP/MEC) 

Revista Brasileira de Educação e Geografia (Unicamp) 

Revista Ciência Geográfica (AGB-Bauru) 

Revista da ANPEGE 

Revista de Ciências Humanas (CCH-UFV) 



Revista do Departamento de Geografia (USP) 

Revista Espaço e Geografia (UnB) 

Revista Geociências (Unesp – Rio Claro) 

Revista Geografias (IGC-UFMG) 

Revista GEOSUL (UFSC) 

Revista Latinoamericana de Geografia e Gênero 

Revista NERA (UNESP-Pres. Prudente) 

Revista Terra Livre (AGB) 

Sociedade e Natureza (UFU) 


