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Programa Formação para Docentes do Curso de Licenciatura em Educação do 
Campo 

 
 
A Licenciatura em Educação do Campo: Ciências da Natureza é um PEG com uma 
proposta diferenciada de formação de educadores. O curso diferencia-se por ocorrer 
numa modalidade de Pedagogia da Alternância, com um currículo que visa a prática 
interdisciplinar e a formação por área de conhecimento. Neste contexto, este 
Programa configura um suporte ético-político-pedagógico diferenciado aos 
professores que atuam no curso e ingressaram recentemente na universidade, a 
medida que cria oportunidades de aprendizagem colaborativa, interdisciplinar e 
vivências de planejamento coletivo. Além disso, as produções desenvolvidas servem 
de balizadoras para a prática docente, bem como para sua atuação profissional, como 
servidor desta Universidade. O Programa está previsto para acontecer em 2015 com 
as Ações a seguir explicitadas: Estudos sobre Educação do Campo e Ciências da 
Natureza - Às quintas-feiras, salvo quando estiverem acontecendo as aulas dos 
Tempos Universidade; Seminários Temáticos – Ao todo são 18 seminários, de março 
a dezembro, ministrados por docentes que trabalharam no Projeto do Curso. Os 
Encontros das quintas feiras, ação restrita aos docentes e servidores técnicos que 
atuam na Licenciatura do Campo, têm propiciado momentos ímpares de estudo e 
legitimação de um grupo colaborativo de estudo e trabalho em que as temáticas 
relacionadas a Educação do Campo são exploradas e estão subsidiando projetos de 
extensão e pesquisa articulados a prática docente no curso. Por outro lado, os 
Seminários, abertos aos demais professores e técnicos administrativos, têm tido uma 
procura substancial, estando no primeiro semestre praticamente todas as vagas 
ofertadas preenchidas por docentes das diversas áreas da UFRGS. O Programa em 
questão vem sendo apontado como um diferencial da Licenciatura em Educação do 
Campo e vem trazendo visibilidade para este curso novo e desafiante, tanto no interior 
da UFRGS como perante o MEC e demais Licenciaturas do país que nos procuram 
com o intuito de conhecer e replicar o Programa em suas instituições. 


