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RESOLUÇÃO CEPE/CA N0 079/2022

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Geografia - Licenciatura, a ser implantado a
partir do ano letivo de 2023.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES 14,
de 13 de março de 2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos
de Geografia;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2,
de 20 de dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica
(BNC-Formação);

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2,
de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Ambiental;

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de
11 de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o
Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho
Estadual de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de
Sinais - Libras, como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de
licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação específica, em
cumprimento ao artigo 3°, do Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei Federal n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe
sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17de junho de 2004, que institui Diretrízes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Lei 131 46, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto
da Pessoa com Deficiência);
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CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
39/2021, que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade
Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
71/2021, que estabelece diretrizes dos sistemas académicos e diretrizes para
criação, reformulação e adequação de Projetos Pedagógicos de Cursos de
Graduação na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento
Geral da UEL;

CONSIDERANDO que cada Curso de
Graduação tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor,
devendo ser cumprido integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-
se para a obtenção de um grau académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
no eProtocolo n° 19.361.901-0, de 17/08/2022;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitora, sanciono a seguinte
Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do Curso de Geografia - Licenciatura
anexo, a vigorar a partir do ano letivo de 2023.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 14 de setembro de 2022.

Profa. Dra. ^gina Gimenez Favaro
Hiéitora
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GEOGRAFIA -
LICENCIATURA

1. APRESENTAÇÃO
1.1 Dados de Identificação do curso

a) Nome do curso
Geografia - Licenciatura

b) Centro de Estudo
Centra de Ciências Exatas

c) Departamento(s) proponente(s) do Curso
Geociências

d) Departamento(s) envolvido(s) no curso (que oferecem atividades académicas)
Educação e História

e) Titulação/Grau conferido após colação de grau.
Licenciado/a em Geografia

f) Turno de oferta (Matutino/Vespertino/Noturno)
Noturno

g) Número de vagas por turno
40

h) Número de vagas inicial total (considerando todos os turnos de oferta, se houver)
40

i) Tempo mínimo e máximo para integralização
Mínimo de 4 anos e Máximo de 8 anos.

j) Carga Horária total
3.390 horas

k) Sistema Académico (Resolução CEPE no. 71/21)
Matrícula por atividade académica

I) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação)
2023/1

m) Atas normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização, reconhecimento e de
renovação de reconhecimento)
A modalidade Licenciatura em Geografia foi criada em 03 de fevereiro de 1958

por meio do Decreto Federal n° 43 143, sendo, portanto, uma das mais antigas da

instituição. Sua implantação se deu em 01 de março de 1958 e seu reconhecimento pelo

Ministério da Educação (MEC) ocorreu 06 de outubro de 1960, por meio do Decreto

Federal n° 49.061. A ultima renovação do reconhecimento do curso de Licenciatura em

Geografia se deu em 15/05/2020 e foi oficializada pela Portaria SETIn°117.
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Além desses decretos, que permitem inferir um pouco da história do curso, há

um conjunto de legislações federais e estaduais mais recentes que estabelecem as

diretrizes e os parâmetros nos quais se assenta este Projeto Pedagógico de Curso

(PPC). Em primeiro lugar tem-se a LDB - Lei Federal 9394/96. Destacam-se os

pareceres 492 de 04/07/2001 e 1363 de 12/12/2001 elaborados pelo Conselho Nacional

de Educação (CNE) e da Câmara de Ensino Superior (CÊS) que discute as Diretrizes

Curriculares Nacionais para os cursos de Geografia, do qual resultou a Resolução 014

de 13/03/2002, elaborada pêlos mesmos órgãos, e que estabelece as Diretrizes

Curriculares Nacionais (DCN) para cursos de Geografia.

No âmbito específico da licenciatura destaca-se a Resolução CNE/CP n° 01 de

17/06/2004 que trata da Educação das Relações Etnico-Raciais e ensino da História e

Cultura Afro-brasileira juntamente com a Resolução CEE/PR n0 04 de 2010 que trata

do mesmo assunto. Há também a Resolução CNE/CP n° 01 de 17/06/2007 que

regulamenta a hora aula em cursos superiores, o Parecer CEE/CES n° 23/2011 que

trata do ensino de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) nos cursos superiores e,

particularmente, a Resolução CNE/CP n° 02, de 20/12/2019, que define as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica

e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação

Básica (BNC-Formação).

Constituem também as bases normativas do presente PPC do curso de

Licenciatura em Geografia da DEL, a Resolução n° 01 de 30/05/2012 do CNE, que trata

das Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos, a Deliberação 04/13 do

Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE/PR), aprovada em 12/11/2013, que

trata das normas estaduais para Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino.

A regulamentação da Creditação Curricular das Atividades Extensionistas por

meio da Resolução CEPE/CA n^ 039/2021. O Parecer CEE/CES n0 70/2021 que trata

da Area Básica de Ingresso, para cursos que ofertam as modalidades de Licenciatura e

de Bacharelado.

Este PPC foi aprovado em reunião de colegiada do curso de Geografia no dia

07/02/2022; no Conselho de Departamento de Geociências no dia 07/02/2022; no

Conselho de Centro do Centro de Ciências Exalas no dia 10/02/2022.

1.2 Histórico do Curso de Graduação
O curso de Licenciatura em Geografia da DEL, está alceado no Centro de

Ciências Exalas (CCE), da Universidade Estadual de Londrina (DEL). O curso de
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Geografia está estruturado no sistema de matrícula por atividade. Anualmente, o curso

de Geografia ofertará 40 vagas para ingresso de novos estudantes para o turno noturno.

O Curso de Geografia, em Londrina, teve início em março de 1958 na antiga

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, sendo o segundo curso de Geografia do

Estado do Parana e o primeiro no interior do Estado. Em 1972, foi incorporado à

Universidade Estadual de Londrina, quando da sua instalação, funcionando

regularmente até 1975, quando teve interrompida a realização do vestibular de ingresso,

devido à pouca procura para o curso, consequência da implantação da Lei 5692/71, que

regulamentou o ensino de Geografia, História, Educação Moral e Cívica, Estudos dos

Problemas Brasileiros (EPB) e Organização Social e Política do Brasil (OSPB), reunidas

em uma única área intitulada "Estudos Sociais" descaracterizando e empobrecendo a

formação dos professores de Geografia e o conhecimento das duas primeiras

disciplinas, com a implantação da chamada Licenciatura Curta. Esta Lei foi promulgada

no contexto da ditadura militar, gerando uma formação deficitária que impactou o ensino

superior, como no Ensino Fundamental e Médio, pois em três anos de licenciatura o

professor estava habilitado para ministrar quatro disciplinas diferentes. Tal tipo de

formação só foi interrompida ao final do regime de exceção quando as faculdades de

todo o Brasil recriou os departamentos de História e Geografia, eliminando

completamente as disciplinas cívicas, que interessavam a manutenção do Regime. Na

DEL tal mudança ocorreu no primeiro semestre de 1980, tendo o curso reiniciado suas

atividades no segundo semestre deste ano com a realização do vestibular de ingresso.

O presente Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Geografia,

apresenta a estrutura básica do curso, contemplando informações que abarcam desde

sua contextualização nacional, regional e local e o atendimento às demandas sociais

nessas três escalas, até questões relativas à sua gestão académica e a auto avaliação

do curso, sendo que desde esse período o curso teve ingresso único para as duas

habilitações, ou seja, o estudante que prestava o vestibular para Geografia, ao concluir

uma habilitação, poderia retomar para fazer a segunda habilitação sem necessidade de

prestar um novo vestibular. Esse processo de entrada era chamado de Área Básica de

Ingresso (ABI), sendo que este não compõe mais o atual projeto do curso de Geografia

Licenciatura, devido ao parecer 70/2021 do Conselho Estadual de Educação (CEE),

encaminhado no dia 14/07/2021.

Desde então, o curso de Licenciatura em Geografia vem funcionando regularmente e sua

última renovação se deu por meio da Portaria SETI n^ 117, de 15/05/2020.
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1.3 Contextual izações Nacional e Regional
A organização de paisagens, a constituição de lugares e a definição de territórios

há tempos são motivos de preocupação de mulheres e de homens. A questão é relevante
e oferece a consideração de que saberes geográficos formam a dimensão espacial da
existência humana. Ao longo da história, as sociedades e civilizações humanas
necessariamente ocuparam alguma área da superfície da Terra, cujos recursos
permitiram seu assentamento e permanência e, em profundo diálogo com essa base
material e objetiva, desenvolveram relações sociais, culturais, políticas, económicas,
entre outras. Muito do que somos e do que fazemos como sociedade é, inexoravelmente,
produto e condição do espaço que continuamente produzimos, alterando e
transformando a natureza por meio do trabalho social.

A importância da oferta e da existência do curso de Geografia a partir da realidade
nacional

O imenso território brasileiro abriga intrincada diversidade cultural, social e étnica
assim como um dos maiores graus de biodiversidade do Planeta. Compreender e atuar
sobre a complexidade que se desdobra desse conjunto de diversidades e de suas inter-
relações em escala global, nacional, regional e local, foi e ainda é o grande desafio para
a Geografia brasileira nesse início de século XXI. Esse desafio exige dos profissionais
brasileiros ligados à Geografia vivenciar, compreender e intervir sobre diferentes
expressões do espaço geográfico (territórios, regiões, paisagens e lugares) e, portanto,
sólida formação teórica e prática. O curso de Geografia da Universidade Estadual de
Londrina (DEL) tem como objetivo:

A formação de profissional que seja capaz de, com base nos
fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos da Geografia,
compreender os elementos e processos concernentes ao espaço
socialmente produzido, tanto nos aspectos relativos ao meio natural
como ao meio construído. (BRASIL/MEC, RESOLUÇÃO 492/2001 -
DCN GEOGRAFIA)

Dessa forma, o curso de Geografia visa contribuir com a construção de uma
nação democrática, menos desigual, socialmente justa e com qualidade ambiental.

A importância da oferta e da existência do curso de Geografia a partir da realidade
regional e local e das necessidades e demandas da região
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Atualmente, Londrina e Maringá são os poios económicos e demográficos da

região geográfica intermediária Norte Central Paranaense1, que reúne 79 municípios
com realidades económica e social diversificada, ainda que predomine, como atividade

económica regional, a agricultura temporária, produtora de grãos para exportação. Além

de poios regionais, Londrina e Maringá são núcleos de suas respectivas Regiões
Metropolitanas e compartilham com elas um cotidiano urbano de intensas relações

espaciais (Figura 01).

Figura 01 - Paraná, Localização da Região Geográfica Intermediária Norte Central
Paranaense e Regiões Metropolitanas de Londrina e Maringá, 2016.
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O município de Londrina ocupa uma área de 1.650,809 km2, cerca de 1 % da área

total do Estado do Parana2, e sua densidade demográfica é de 308,63 hab./km2 e, em
2017, a população absoluta é de 558 439 habitantes, segundo estimativa do IBGE, sendo

1Com população de 2.026.015 habitantes (IBGE, 2009), a Mesorregião Norte Central situa-se em
sua maior porção no Terceiro Planalto Paranaense, abrange uma área de 24.553 Km2 que
corresponde a cerca de 12,28 % do território estadual, é constituída por 79 municípios. Disponível
em <www.cidadão.pr.gov.br/modules/conteudo/ conteudo.php?conteudo=252> Acesso em
29/08/2016.

2 Segundo a Resolução n° 05, de 10/10/02, do IBGE;

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 44:
LONDRINj

;a Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
BRASIL ^\

Foim. Código 11.764 - FomiaU A4 (210x297)



oLlNJVERSÍdAdE
EsTAduAldELONdmNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

97,4% da população residente na zona urbana. Sua população é diversificada em termos

étnicos, com descendentes de imigrantes europeus, negros, japoneses, entre outros,

além da comunidade indígena originária da região. Ademais, a comunidade da Terra

Indígena Apucaraninha, localizada no município de Tamarana, antigo distrito de Londrina

- formada pelas aldeias Sede, Agua Branca, Serrinha e Barreiro - possui uma população

estimada de 2 mil indígenas, cujo legado cultural tem relevância singular para Londrina

e região.

Londrina apresenta um bom resultado no índice da FIRJAN de Desenvolvimento

Municipal, que em 2013 atingiu o patamar de 0,8411. Este índice busca medir e

comparar o desenvolvimento dos municípios brasileiros, baseados em alguns

indicadores: emprego, renda, saúde e educação. O índice final é uma média entre os

fatores e serve de comparação entre os municípios, na escala de O - 1. Em Londrina, o

indicador saúde apresentou resultado próximo do ideal.

O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M, 2010) de Londrina foi

de 0,778, ocupando assim a 145a posição em 20103 no ranking Nacional de municípios.

Apesar do caráter favorávei do IDH-M londrinense o município apresenta altos níveis de

concentração de renda e desigualdade social. Concretamente esses níveis de

desigualdade social se expressam no número de pessoas vivendo em situação de

pobreza e na existência de diversos assentamentos e ocupações urbanas irregulares

localizadas por toda periferia da cidade. De acordo com levantamentos realizados pela

Companhia de Habitação de Londrina/COHAB, em 2017, havia um total de 3.997

famílias morando em 69 áreas de ocupações irregulares4. Segundo informações do

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDSCF), com base nos dados

do Cadastro Único e do Censo 2010 do IBGE, vivem em Londrina cerca de 27 mil famílias

consideradas de baixa renda5.

Em relação ao comércio internacional, o escoamento da produção regional utiliza

os maiores portos brasileiro: o Porto de Paranaguá (470 km) e o Porto de Santos (602

km), o que lhe garante acesso privilegiado ao mercado externo. A integração económica

internacional em nível regional, particularmente entre Brasil, Argentina, Paraguai e

3PNUD, IPEA, Fundação João Pinheiro. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

4 LONDRINA. Prefeitura Municipal de Londrina. Companhia de Habitação de Londrina COHAB/LD.
Dados oficiais. 2017. Impresso.
5BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria de Avaliação e
Gestão da Informação. A extrema pobreza no seu município: Londrina/Pr. Disponível
em:http://aplicacoes.mds.gov.br; Acesso em: março 2016.
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Uruguai por meio do MERCOSUL, deve se intensificar. Esse processo de integração

apoia-se estrategicamente em muitas cidades do Estado de São Paulo, da Região Sul

do Brasil e nas capitais dos países vizinhos. Dada sua localização nesse contexto

urbano-regional tão importante no âmbito do MERCOSUL, Londrina mantém relações

comerciais com mais de trinta países e cinco blocos económicos6.

Londrina tem se posicionado entre os 50 municípios no Brasil com maior

arrecadação de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)7, indicando

diretamente o comportamento do segmento de prestação de serviços. Quanto ao PIB

municipal ocupa a 43a posição no cenário nacional, este último indicador junto com

outros fatores, aponta o desempenho económico do município.

Como polo regional, o município de Londrina destaca-se pela oferta de bens e

serviços. Esse papel regional se desenvolveu ao longo de várias décadas e permitiu que,

nos anos 1990, a cidade se tornasse uma das mais importantes da Região Sul do Brasil.

Dentre os diversos serviços ofertados no município de Londrina, nos últimos anos

multiplicaram-se e ganharam importância os chamados "serviços superiores ou

quaternários" atividades que antes eram praticamente exclusivas das metrópoles

(FRESCA, 2013). Consultorias de vários tipos, propaganda e marketing, pesquisa

científica, dentre outros, são alguns exemplos desses serviços superiores presentes em

Londrina. A polarização exercida pelo município de Londrina vai além dos limites

administrativos da mesorregião do Norte Central Paranaense. A área de influência de

Londrina abrange diretamente mais de 60 municípios e, indiretamente, abrange 136

localizados nos Estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, com uma

população estimada em 4,5 milhões de habitantes. Nacionalmente encontra-se

interligada a centros comerciais e industriais importantes como Curitiba, São Paulo, Rio

de Janeiro, Belo Horizonte e outros8.

De acordo com Fresca (2013), mesmo ainda não possuindo dimensões

necessárias para ser considerada uma metrópole, na forma urbana e nas relações intra

6 Em 2011 empresas sediadas em Londrina realizaram atividades de exportação no valor de US$
478 962 051 e importações no valor de US$ 365 277 293, resultando em saldo na balança comercial
de Londrina da ordem de US$ 113 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Organização dos dados: PMUSEPLAN/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.

7 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Organização dos dados:
PML/SEPLAN/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.

SPERFIL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - 2012 (Ano-Base 2011) FONTE; Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Organização dos dados:
PML/SEPLAN/DP/Gerência de Pesquisas e Informações.
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e interurbanas, Londrina assemelha-se a uma metrópole, particularmente, no que tange

a funcionalidade de seus serviços superiores que a tornam centro de uma Região

Metropolitana.

Considerando a dinâmica económica regional descrita, evidencia-se a

necessidade de processos permanentes de formação de novos quadros profissionais na

docência, que atuando em instituições públicas ou de iniciativa privada, possam

potencializar reflexões sobre os desafios espaciais e territoriais que essa dinâmica

impõe, reverberando na formação de cidadãos críticos e com participação efetiva no

meio em que vivem.

A superação das desigualdades socioeconômicas, socioespaciais e

sociorraciais, degradação ambiental e desenvolvimento regional passam por uma

educação pública de qualidade. Reafirma-se que a formação de profissionais

comprometidos com a educação pública e como o ensino de qualidade é um pacto

nacional, regional e local. Objetivamente, parte dessa demanda é absorvida pelo curso

de Geografia da UEL que atende instituições de ensino do Paraná, do interior de São

Paulo e de outras unidades da federação. Ao formar licenciados em Geografia, para a

atuação em diferentes modalidades de ensino, contribui com a renovação do quadro de

professores com consciência do papel ativo do pensamento científico na construção de

uma sociedade com justiça social e qualidade de vida para todos. Essas demandas

indicam a necessidade de continuidade da oferta do curso de Geografia.

Os dados de procura pela graduação em Geografia no vestibular da UEL, indicam

uma relação candidato/vaga positiva tanto para o turno da manhã com para o turno da

noite9 (Tabela 01).

Tabela 01 - Relação Candidato/Vaga no Vestibular de Geografia - 2016 / 2022
ANW ism

Turno

20Ï3" 2018 mv 2020

Mat. I Not. | Mat. | Not. | Mat. | Not. | Mat. | Not. | Mat. | Not. | Mat. | Not. | Mat. ] Not.

wat» ã'Wï» ips•ê

I

Irfcsyïritos por
tuma

::i:w: ;:'ïí8: w, :Ï44.:' i|6|:; ÏXX SK^ laa?' LMlli "Z118:: %5 77 37 Si
Vagas ofertadas 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Relação
caniBdatoyvaga 2,S'7" 3,4

^':,:^

2,77 :::A.i:: ;"X17"! 3tU
Jpl

|il,26" '3,06fl |f-2,||. 6,23 ia- "2,2 1,23 M
Fonte: UEL/PROPLAN. Perfil do Aluno. 2016 a 2022. Disponível em «http://www.uel.br/
Ero£lan/£orta!Z». Acesso 30/11/2021 e Disponível em « http://www.cops.uel.br/v2/Seleçao»
Acesso em 30/11/2021.

9 DEL. Uma universidade em evolução. Juliana Carlos Placa Cezar, Martha Aparecida Santana
Marcondes (organizadores). Londrina: DEL, 2013
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Faz-se necessário informar, considerando a Tabela 1, que entre os anos de 2016

e 2020 o curso de Geografia ofertava 5 (cinco) vagas via Sistema de Seleção Unificada

(SISU) e a partir de 2021 passou a ofertar 10 vagas neste sistema.
No contexto local, além de ser importante polo de desenvolvimento regional e

nacional nos setores comercial, de serviços e agroindustrial, o município de Londrina é

reconhecido pela qualidade de sua educação pública de nível superior.

O Paraná conta com 193 Instituições de Ensino Superior (IES) dentre as quais

20 são instituições públicas distribuídas da seguinte forma: três universidades

municipais, 17 universidades estaduais e quatro universidades federais. As demais 173

universidades são instituições privadas

O município conta com 12 IES, sendo três universidades públicas e nove

instituições privadas. As IES públicas presentes em Londrina, segundo cadastro do

Ministério da Educação10, são as seguintes: Universidade Estadual de Londrina (DEL),
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR).

Como resultante de seus mais de quarenta anos de atuação, a UEL figura como

umas das principais universidades do Brasil, atraindo estudantes de todo o país.

Considerando os dados relatives a procura por cursos de graduação da UEL,

quantificados a partir de informações sobre ingressantes aprovados nos vestibulares,

pode-se dizer que a região de influência da DEL abarca municípios próximos a Londrina,

localizados na mesorregião Norte Central Paranaense, municípios do sul, sudoeste e

oeste do estado de São Paulo e, em menor escala, do sul do Mato Grosso do Sul (Tabela

02; Mapa 02).

O curso de Geografia da DEL, urn dos mais antigos da instituição, é parte desse

conjunto, e sua área de influência é semelhante à da DEL como um todo. Ressalte-se

ainda a formação de professores que trabalham na educação básica e superior em

instituições de ensino espalhadas na região de influência da UEL e, em menor escala,

em outras partes do país.

10MEC, 2012. Dados extraídos do Sistema E-MEC. http://emec.mec.gov.br/. São classificadas na
Categoria Administrativa Privada as Instituições sem fins lucrativos, com fins lucrativos, privada
beneficente e Especial. No grau do curso estão inclusas as classificações Bacharelado,
Licenciatura, Tecnológico e Sequencial.

Campus Univeraitirlo: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 44;
LONDRINJ

Form. Código 11.764. ForautoA4 (210x297)

Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet hnp://www.uel.br
BRASIL



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELONdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Tabela 2 - Municípios de Origem dos Ingressantes na UEL - 2011 a 2016

Municfpios em
que residem
os alunos
ingressantes

2011

Alunos

2012

% Alunos

2013

% Alunos

2014

% Alunos

2015

% Alunos

2016

% Alunos %

Londrina 1752 | 55,8 1283 51,5 1331 | 53,2 1217 52,1_ 1497 | 56,8 1317 I 58,6
Outras
cidades do
Paraná 872 27,8 607 24,4 672 26,9 591 25,3 702 26,6 629 28,0

Cidades do
Estado de São
Paulo 456 14,5 565 22,7 463 18,5 482 20,7 414 15,7 280 12,5

Cidades da

Região
Centro-Oeste 42 1,3 14 0,6 21 0,8 26 1,1 14 0,5 16 0,7

Outras 17 0,5 23 0,9 14 | 0,6 18 0,8 9 0,3 6 0,3

TOTAL 3139 | 100 2492 I 100 2501 100 2334 100 2636 100 I 2.248 I 100

Fonte: UEL/PROPLAN. Perfil do Aluno. 2011 a 2016. Disponível em
<http://www.uel.br/proplan /portal/pages/ diretoria-de-avaliacao-
institucional/pesquisa_perfil.php>. Acesso 31/08/2021

Dentro dessa região destacam-se como área principal o próprio município de

Londrina e municípios próximos, de onde provém uma média de 75% dos ingressantes.

Como área secundária destacam-se municípios do interior paulista com taxas entre 12

e 15% nos últimos cinco anos e, por fim, estudantes vindos de municípios do Centro

Oeste e de outras unidades da federação com taxas de participação entre 1 e 2% nos

últimos cinco anos.
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Figura 02 - ÁREA PRINCIPAL DE INFLUÊNCIA DA UEL
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A formação de licenciados em Geografia para vivenciar, compreender, intervir e

atuar na formação cidadã das novas gerações, assim como na preparação para o mundo

do trabalho, são tarefas essenciais para atingir os objetivos de transformação social, a

melhoria e a manutenção da qualidade de vida da população, tendo como ponto de

partida a dimensão espacial em seu caráter geográfico.

2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO
O atual PPC do curso de Geografia Licenciamento é do ano de 2019, portanto,

recente e atual, porém em consideração a Legislação Federal que incorporou atividades

extensionistas na formação universitária brasileira e gerou amplo debate nas

universidades brasileiras e, consequentemente, na UEL, foi necessário realizar nova

reformulação dos PCC de todos os curses, a partir dos Núcleos Docentes Estruturantes

(NDE), culminando com a regulamentação da Creditação Curricular das Atividades

Extensionistas, por meio da Resolução CEPBCA n0 039/2021.

O PCC da Licenciatura em Geografia, contempla as demandas sociais descritas

e analisadas no item anterior e as novas demandas explicitadas particularmente em

documentos oficiais igualmente mencionados: a Resolução MEC/CNE n° 01/2012 que

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em Direitos Humanos e

Campus Universitírio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 44:
LONDRI1

Form. Código 11.764 - ForaiatoA4 (210x297)

Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
BRASIL



oUNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldE LoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

a Resolução CNE/CP n° 02, de 20/12/2019, que define as Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a

Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica

(BNC-Formação). A regulamentação da Creditação Curricular das Atividades

Extensionistas por meio da Resolução CEPE/CA n0 039/2021.

Tais exigências trazidas por esse conjunto de resoluções oficiais refletem o

debate nacional sobre a melhoria da qualidade de ensino na Educação Básica, a

efetivação de premissas constitucionais relativas à educação, ao debate sobre o

Multiculturalismo e a convergência dessas questões no âmbito de debate específico

sobre a formação inicial e permanente de professores.

Essas novas resoluções trazem a necessidade de reformulação do PPC de

Licenciatura em Geografia, pois como diz o texto da Resolução CNE/CP   2, de 20 de

dezembro de 2019:

A formação docente pressupõe o desenvolvimento, pelo licenciando,
das competências gerais previstas na BNCC-Educação Básica, bem
como das aprendizagens essenciais a serem garantidas aos
estudantes, quanto aos aspectos intelectual, físico, cultural, social e
emocional de sua formação, tendo como perspectiva o
desenvolvimento pleno das pessoas, visando à Educação Integral.

Além de toda redefinição de caráter teórico e metodológico atinente a formação

inicial de professores para Educação Básica, a Resolução CNE/CP 02/2019 nos incisos

I, II e III, do Artigo 11°, estabelece que os cursos de Licenciatura deverão ter duração

minima de 3.200 horas de efetivo trabalho académico, divididos em três grupos:

Grupo l: 800 (oitocentas) horas, para a base comum que compreende os conhecimentos

científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas articulações

com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais; Grupo II: 1.600 (mil e

seiscentas) horas, para a aprendizagem dos conteúdos específicos das áreas,

componentes, unidades temáticas e objetos de conhecimento da BNCC, e para o

domínio pedagógico desses conteúdos; Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática

pedagógica, assim distribuídas: a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio

supervisionado, em situação real de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico

do Curso (PPC) da instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática

dos componentes curriculares dos Grupos l e II, distribuídas ao longo do curso, desde o

seu início, segundo o PPC da instituição formadora.

A soma dessas situações, a saber, novas exigências legais e déficit de

profissionais com formação superior para lecionar Geografia justificam amplamente a
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reformulação do PPC do curso de Licenciatura em Geografia da UEL e a continuidade

da oferta do curso.

Do ponto de vista pedagógico, a Licenciatura em Geografia atuará em vários

projetos, envolvendo a tríade académica com possibilidade de maior participação social,

tencionando propostas para avançar em políticas públicas de redução de desigualdades,

de aprofundamento democrático e de desenvolvimento sustentável. A incorporação dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das Nações Unidas

(ONU), nas diferentes atividades académicas, visam atingir a Agenda 2030 em nível

local e regional, com perspectivas de impactar realidades geográficas mais amplas, no

que se refere a redução das desigualdades, erradicação da pobreza, agricultura

sustentável, proteção ao ambiente, saúde e bem-estar, educação de qualidade,

assegurando qualidade de vida para todos. E importante lembrar que a UEL se destaca

entre as universidades pelo trabalho desenvolvido, com ações, projetos e pesquisas,

com foco no cumprimento dos ODS. Nesse sentido, a licenciatura em Geografia objetiva

produzir um conjunto de conhecimentos técnico-científicos voltados às problemáticas

socioambientais, políticas, culturais e económicas, criando meios para ampliar o acesso

da população ao conhecimento científico, instrumentalizando-a para o exercício da

cidadania participativa, com vistas a superação das dificuldades nos vários campos da

vida e a conquista da emancipação intelectual e social.

Os professores de Geografia têm importante contribuição epistemológica e

metodológica no campo de estudos e pesquisas sobre o Ensino de Geografia em geral

e, em particular, sobre a educação geográfica escolar. A formação de excelência

proporcionada pela licenciatura permite o desenvolvimento de pesquisas, tendo papel

crucial na constituição de novos paradigmas educativos voltados à formação da

consciência espacial crítico-cidadã. Nesse sentido, a interação dos licenciandos com o

Curso de Especialização em Ensino de Geografia e o Programa de Pós-Graduação em

Geografia, em nível de Mestrado e Doutorado, tem permitido ao longo dos seus mais de

20 anos de existência no Departamento de Geociências da DEL, a troca de experiências,

saberes e práticas entre licenciandos e pós-graduandos, beneficiando-se e fortalecendo-

se mutuamente, em um projeto mais amplo de formação de educadores com vocação

para a pesquisa e com atuação em atividades curriculares - docência, orientação e

produção científica - e extracurriculares - projetos sociais e ambientais na comunidade,

entre outros - compondo uma formação completa e de excelência para todos os níveis e

modalidades de ensino, não excluindo-se a educação popular não-formal.
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Considerando que tem ocorrido expressiva oferta de vagas

remanescentes faz-se importante ponderar que os aspectos desta proposta de

reformulação de projeto de curso poderão contribuir para redução deste número.

Bem como, as reflexões apresentadas pelo NDE visam ir ao encontro de reduzir

o índice de evasão do curso e que tais características apresentadas poderão,

também, ter impacto na redução do número de alunos desistentes.

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR
O projeto pedagógico aqui proposto leva em consideração as avaliações

realizadas durante os anos, em relação a entrada e formação do estudante no curso de

Licenciatura em Geografia. A autoavaliação do curso de Geografia foi instituída pelo

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES, Lei n° 10.861, de 14 de

abril de 2004), a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é a instância responsável pela

realização da autoavaliação institucional, com a finalidade de buscar o amplo

conhecimento da prática pedagógica institucional, de forma integrada e global, para que

se aprimore a sua qualidade, como um processo de crescimento e desenvolvimento

institucional, afirmando-a como um instrumento para repensar os compromissos e

metas, os modos de atuação e as finalidades das práticas, dos valores e da missão

académica. A Universidade Estadual de Londrina (UEL) tem oportunizado um processo

de autoavaliação institucional dinâmico, contínuo e de construção colaborativa, que tem

auxiliado no planejamento consciente, na qualidade, democratização e transparência da

universidade, baseado em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

O acesso ao Formulário de Autoavaliação Discente foi permitido no período de

23 de abril a 24 de junho de 2020. Nesse intervalo, especificamente em abril de 2020,a

Universidade Estadual de Londrina possuía 12.984 alunos matriculados na graduação

(PROGRAD). A pesquisa alcançou 1.513 respondentes, representando 11,65% do total

da população universitária.

Foi aprovada, em 2017 no Conselho Departamental, diante das demandas do

Colegiada do Curso de Geografia a avaliação discente quanto aos docentes e as

disciplinas no intuito de contribuir com a melhoria do curso. Essa avaliação tem como

objetivo ser aplicada a cada final do semestre letivo no encerramento da disciplina,

buscando identificar as potencialidades e as fragilidades nas disciplinas, visando o seu

aperfeiçoamento e não o controle do trabalho docente. Em um processo que pretende

ser democrático, transparente e participativo, os discentes respondem ao formulário de
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avaliação, cujo resultado é encaminhado, pelo Colegiado de curso, ao docente

responsável pela disciplina. Os resultados do processo avaliativo têm como principal

objetivo potencializar a reflexão e a tomada de posicionamentos para a superação de

possíveis problemas apresentados.

Nos anos 2020 e 2021 , período da pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo,

as aulas que ocorreram em formato remoto/virtual.

Com a inserção da Creditação Curricular da Extensão no cômputo da carga

horária total dos cursos, algumas disciplinas foram excluídas, representando um

semestre letivo de disciplinas que foram obrigadas a serem suprimidas na formação do

licenciado em Geografia, sendo penalizado em, pelo menos, cinco disciplinas

específicas, objetivando atender a Resolução CNE no 7, de 18 de dezembro de 2018, o

Parecer CNE/CES no 608/2018, homologado pela portaria MEC No 1.350, de 14 de

dezembro de 2018 e a Política de Extensão da Universidade Estadual de Londrina. Ao

considerar 10% (dez por cento) da carga horária total do curso de Geografia, foi proposto

pelo NDE e aprovado pelo Departamento o percentual de 50% (cinquenta por cento)

para as AEX Indicadas e o mesmo valor para as AEX Livres. Dentre as AEX indicadas é

recomendada a participação dos estudantes em atividades multidisciplinares e

multiprofissionais da área da Ciência Geográfica, sendo essa carga horária distribuída

ao longo de 3 semestres na Licenciatura, iniciando no primeiro semestre do segundo

ano do curso. Nesse sentido, o NDE adotou os seguintes critérios norteadores para o

estudo da matriz curricular do Curso de Licenciatura em Geografia:

a) Redução da carga horária de disciplinas obrigatórias;

b) Destinação de carga horária para disciplinas optativas;

c) Inclusão de carga horária destinada a atividades de extensão.

Considerando que a última referida Matriz Curricular foi implantada em 2019, não

permitiu avaliar de forma integral a Matriz Curricular anterior, já que ela ainda está em

seu terceiro ano, ou no sexto semestre, impedindo avaliar as potencialidades e

fragilidades da reforma na sua integralidade. Destaca-se ainda indefinição sobre a perda,

ou não, de carga horária didática docente, transferida para projetos de extensão, ou seja,

ampliará o trabalho docente, mas isso não será mensurado no contexto da carga horária

didática, apenas, nos projetos e orientações, pois, no momento da elaboração deste

PPC, o processo que regulamenta a distribuição da carga horária docente está em

tramitação nos conselhos superiores da universidade Porém, é válido o trabalho com
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projetos de Extensão, podendo ou não haver a redução da carga horária didática em

sala de aula, prejudicando a carga teórica e prática de algumas disciplinas.

Os projetos de Extensão serão realizados em sua grande parte pêlos docentes

de "carreira", que a cada dia vem sendo reduzidos nos Departamentos pela falta de

contratação via concurso público pelo Estado, considerando inclusive o aumento nas

aposentadorias nas Universidades. Cada dia mais os Departamentos, principalmente,

os voltados aos cursos de Licenciatura, terão dificuldades em atender a cargas horárias

de Extensão e didática, visto que com a LGU as contratações estão amarradas ao

número de alunos dos cursos que estão vinculados e com a falta de incentivo

governamental à carreira docente, seja nas universidades ou no ensino básico, as

dificuldades aumentarão.

Por doze meses o NDE se reuniu, semanalmente, para reformular o PPC do

curso de Geografia, sendo que ao completar oito meses foi surpreendido com um

parecer do CEE em que este exigia a extinção da ABI. Considerando esta decisão

impositiva e visando a redução de impactos negativos na formação, o NDE optou pela

separação em dois cursos: Bacharelado em Geografia, no período matutino e

Licenciatura em Geografia, no período noturno. Apesar da necessária separação,

procurou-se preservar em ambos os cursos, na pesquisa e no ensino, a base filosófica,

epistemológica e metodológica que norteia a ciência geográfica, bem como suas

linguagens.

A construção da Matriz Curricular da Licenciatura em Geografia se pautou nos

princípios formativos freireanos11 da dialogia, da relação teoria-prática, da construção do

conhecimento científico em interação com os saberes populares, da democratização e

da politicidade na educação, com vistas a uma formação humanista, crítica e criativa

fundamentada na ética, na alteridade e no compromisso social. A composição da matriz

resulta de uma concepção de formação inicial e permanente na docência, enquanto

proposta de uma educação problematizadora, comprometida com o avanço educacional

do tempo presente. Assim, as disciplinas estão encadeadas numa proposta de inter-

relação entre prática-teoria-prática, buscando um equilíbrio nas abordagens conceituais

e aplicações práticas.

A distribuição das disciplinas atende uma estrutura hierarquizada de

conhecimentos, em que os conceitos mais amplos e gerais são apresentados nos

11 Freire, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1996.
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primeiros anos de formação, e correlacionados aos conceitos mais específicos da

ciência geográfica e de seu ensino, apresentados nos anos finais. Algumas disciplinas

foram indicadas como pré-requisitos, visando o melhor aproveitamento dos estudantes

nas disciplinas que dependem destas pregressas, tomando-se o cuidado para não

dificultar o avanço do percurso formativo. (Figura 03).

Figura 03 - Composição dos Pré-Requisitos.
1° 2» I 3" 4° I 5° 6° l 7a l 8°

Cartografia
Cartografia

Cartografia Digia!
+• Cartografia Temática

Geologia
Geologia

Geomorfologia
+• Pedoiogia

Com os trabalhos de campo presentes no ementário das disciplinas obrigatórias,

optativas e eletivas, os estágios e as AEX, buscamos articular a matriz e romper com a

organização disciplinar fragmentada. Dessa forma o desenho da matriz curricular

apresentada a seguir, sistematiza o esforço de um trabalho integrado que dinamiza e

fortalece a formação inicial docente.

Considerando diretrizes do Mec que orientam quanto à inserção de mecanismos

avaliativos para instâncias como coordenação de colegiada, TCC, estágio, NDE, e outras

afetas à gestão dos cursos, sugere-se avaliações periódicas para verificar: a)

Comunicação da Coordenação com a Turma; b) Apoio académico da Coordenação do

Curso ; c) Apoio académico da Secretaria do Curso; d) Acesso à coordenação do curso

para ajudar a resolver questões referentes ao curso; e) Orientação da secretaria quanto

ao calendário, disciplina, requerimento escolar, apostilas e procedimentos

administrativos e pedagógicos.

4. LEGISLAÇÀO BÁSICA
A Geografia é a ciência que tem como principal objeto de estudo o espaço

geográfico em que busca compreender as relações entre sociedade e natureza.

Um marco para a orientação dos cursos de Geografia no país, foi a publicação

de suas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) no Parecer CNE/CES n0 492/2001,

aprovado em 3 de abril de 2001. Este parecer estabelece as Diretrizes Curriculares para

o curso de Geografia no Brasil. Segundo esse parecer, entre seus diferentes princípios,

a estrutura do curso deve: contemplar as exigências do perfil do profissional em
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Geografia, garantir uma sólida formação básica interdisciplinar e multidisciplinar, além

de considerar que a

[...] geografia vem evoluindo, nas últimas décadas, tanto pela
introdução e aprofundamento de metodologias e tecnologias de
representação do espaço (geoprocessamento e sistemas geográficos
de informação, cartografia automatizada, sensoriamento remoto etc.)
quanta no que concerne ao seu acervo teórico e metodológico em nível
de pesquisa básica (campos novos ou renovados como geoecologia,
teoria das redes geográficas, geografia cultural, geografia económica,
geografia política e recursos naturais, etc.), quanto em nível de
pesquisa aplicada (planejamento e gestão ambiental, urbana e rural)
(CNE/CES n°492/2021, p. 10).

Além de destacar as atuações do profissional Geógrafo que deve atuar como

pesquisador e/ou professor no ensino fundamental, médio e superior. O Parecer destaca

ainda a atual dinâmica das transformações pelas quais o mundo passa, com as novas

tecnologias, com os novos 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 quotidiano das pessoas, exige que a Geografia

procure caminhos teóricos e metodológicos capazes de interpretar e explicar esta

realidade dinâmica.

Estabelecem ainda que Departamentos ou Colegiadas de Curso de Geografia,

enquanto instâncias responsáveis pelo dinamismo e implementação das mudanças que

se façam necessárias no currículo. Dessa forma, o Núcleo Docente Estruturante (NDE)

cumpre esse papel junto ao Departamento e Colegiada no intuito de repensar o curso

baseado nas legislações em vigor, além de reconhecer as novas possibilidades abertas

pela LDB na perspectiva de flexibilização das estruturas curriculares, transformando

conteúdos e técnicas em percursos possíveis para a formação do pesquisador e

profissional em Geografia. Buscando caminhos para superar a "cultura da cartilha" e para

assumir a liberdade da crítica e da criação, como uma área do conhecimento que tem

seu objeto específico, sem abrir mão do rigor científico e metodológico.

Além disso, as DCN destacam que os cursos de Geografia devem levar em

consideração a realização do estágio curricular, Atividades Académicas da Extensão e

das Atividades Académicas Complementares, não destacando a obrigatoriedade do

Trabalho de Conclusão de Curso, mas trata sobre a monografia, destacando que caberá

aos colegiadas de curso organizar essas atividades ao longo do tempo de integralização

curricular. As Atividades Académicas de Extensão são relevantes para a formação do

licenciado em Geografia, pois, contribui para que o egresso do curso de graduação em

Geografia possa aplicar as abordagens científicas pertinentes ao processo de produção
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e aplicação do conhecimento geográfico e ser capaz de criticá-las e/ou aprimorá-las a

partir de ações extensionistas.

Considerando 10% (dez por cento) da carga horária do curso de Geografia foi

estabelecido o percentual de 50% (cinquenta por cento) para as AEX Indicadas e o

mesmo valor para as AEX Livres. Dentre as AEX indicadas é recomendada a

participação dos estudantes em atividades multidisciplinares e multiprofissionais da área

da Ciência Geográfica.

Quanto a obrigatoriedade de alguns conteúdos a serem trabalhado na formação

do licenciado em Geografia, o conteúdo de Educação Ambiental, é respaldada pela

RESOLUÇÃO   2, DE 15 DE JUNHO DE 2012, que estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, além de destacar que a Constituição
Federal (CF), de 1988, no inciso VI do § 1°do artigo 225 determina que o Poder Público

deve promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, pois "todos têm

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"; assim como a

Lei 17505 de 11 de janeiro de 2013 do Estado do Paraná que institui a Política Estadual

de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras

providências, também ressalta o papel da Educação ambiental. O Curso de Geografia
da Universidade Estadual de Londrina criou em sua matriz curricular na modalidade

Licenciatura a disciplina de Meio Ambiente e Educação Ambiental, entendendo que esta

disciplina não deve ser a única forma de se tratar o tema educação ambiental, visto que

de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e Educação

Superior em todas as suas etapas e modalidades reconhecem a relevância e a

obrigatoriedade da Educação Ambiental.

Sobre a obrigatoriedade do conteúdo Direitos Humanos, será trabalhado em

algumas disciplinas do curso de Geografia na modalidade Licenciatura, levando em

consideração a RESOLUÇÃO   1, DE 30 DE MAIO DE 2012, que Estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. De acordo com as Diretrizes

Nacionais para a Educação em Direitos h-lumanos, em seu artigo 7° A inserção dos

conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na organização dos

currículos da Educação Básica e da Educação Superior poderá ocorrer das seguintes

formas: l - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos

e tratados interdisciplinarmente; II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas
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já existentes no currículo escolar; III - de maneira mista, ou seja, combinando

transversalidade e disciplinaridade. Dessa forma, o Curso de Geografia optou por marcar

este conteúdo de maneira específica em uma disciplina e em outro momento de maneira

mista, combinando transversalidade e disciplinaridade.

No que se refere ao ensino de Língua Brasileira de Sinais - Libras - está será

marcada de maneira disciplinar na matriz curricular no curso, ofertada pelo

Departamento de Educação. No DECRETO   5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005,

que regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e

em seu CAPÍTULO II, que trata DA INCLUSÃO DA LIBRAS COMO DISCIPLINA

CURRICULAR, no seu Art. 3° "A Libras deve ser inserida como disciplina curricular

obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em

nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino,

públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados,

do Distrito Federal e dos Municípios. § 1° Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes

áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso

de Pedagogia e o curso de Educação Especial são considerados cursos de formação de

professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. O que levou o

Conselho Estadual de Ensino do Estado do Paraná a determinar que todas as

Instituições de Ensino Superior do Paraná, instituíssem o ensino de Libras a partir do

anoletivode2012.

Sobre o conteúdo obrigatório Educação das Relações Etnico-Raciais e para o

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a RESOLUÇÃO   1, DE 17DE

JUNHO DE 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das

Relações Etnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana,

que busca promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da

sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais

positivas, rumo à construção de nação democrática. Este conteúdo estará presente em

conteúdos presentes em diversas disciplinas da Matriz Curricular do curso de

Licenciatura em Geografia.

Sobre a entrada de pessoas com deficiências, o curso de Geografia tem por

finalidade a inclusão de todas as pessoas que tenham com interesse atuar nas

modalidades do curso de Geografia, dessa forma a Lei N. 13,146/2015 que institui a Lei

Brasileira de Inclusão da Pessoa com deficiência e Lei Estadual N. 20,443/2020 que
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dispõe sobre o ingresso de pessoas portadoras de deficiência nas instituições estaduais

de educação superior e instituições estaduais de ensino técnico, garante às pessoas

com deficiência sua entrada e permanência no curso, se assim desejarem. Além do

compromisso com combate a todas as formas de preconceito e discriminação, bem como

a promoção de condições legais, materiais, pedagógicas e outras necessárias para a

promoção de equidade.

5. PERFIL ACADËMICO E PROFISSIONAL
A Licenciatura em Geografia possibilitará a base para o egresso conhecer a

institucionalização da Geografia como área do conhecimento e a sua constituição como

disciplina escolar, apropriando-se de aspectos filosóficos, epistemológicos e

metodológicos na produção da geografia latino-americana, em especial, da brasileira. O

domínio intelectual de abordagens científicas pertinentes ao processo de produção e

aplicação do conhecimento geográfico, possibilitará o diálogo com outras áreas do

conhecimento, com as representações e com os saberes tácitos, isto é, advindos da

experiência, dos modos de ser e de viver. Por meio da integração entre pesquisa e

ensino, o licenciado se apropriará de uma diversidade de linguagens, conceitos e temas,

como possibilidade de refletir sobre as novas construções epistêmicas, contribuindo para

a ampliação do pensamento geográfico contemporâneo. Em defesa das instituições

públicas e democráticas, o licenciado fomentará discussões sobre as problemáticas das

desigualdades socioespaciais, em particular, das desigualdades educacionais,

buscando alternativas que contribuam para soluções voltadas ao pertencimento aos

espaços de vida, compreendendo estes espaços não somente como valor de troca, mas,

essencialmente, como valor de uso e bem comum.

Saberes do egresso do curso de Licenciatura em Geografia:

Conhecer a trajetória da Geografia como ciência e como disciplina

escolar;

• Compreender as principais tendências teóricas e os conceitos da

Geografia e sua contextualização social;

Compreender os princípios e teorias pedagógicas aplicados ao Ensino de

Geografia;

Discutir a Ciência Geográfica, seu método e suas implicações na

aprendizagem de seus conteúdos nas diferentes situações de ensino;
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Refletir sobre as metodologias de ensino visando a abordagem crítica e

integrada na produção do espaço geográfico;

• Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias de ensino e de

aprendizagem e respectivas propostas metodológicas;

• Elaborar materiais didáticos, dominar técnicas e linguagens relativas à

aplicação de conhecimentos geográficos voltados às diferentes modalidades e níveis de

ensino;

• Propor, elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão em

ensino de Geografia;

• Implementar projetos na interface entre Geografia e Educação Ambiental;

Compreender a importância do trabalho de campo e do estudo do meio

e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica e ao ensino;

Conhecer e aplicar a diversidade de representação cartográfica (mapas,

gráficos, tabelas etc.) e das geotecnologias voltadas ao ensino de Geografia;

Desenvolver ações de planejamento e avaliação do processo pedagógico;

Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes

multidisciplinares e ou interdisciplinares;

Reconhecer e valorizar o multiculturalismo/interculturalismo, propondo

abordagens para o Ensino de Geografia;

• Refletir sobre as diferentes concepções de avaliação da aprendizagem,

procedimentos, instrumentos e critérios avaliativos no Ensino de Geografia;

Discutir as reformas educacionais recentes e suas implicações para o

ensino de Geografia;

• Investigar e avaliar definições, princípios e mecanismos de

Implementação de Gestão Escolar Democrática;

Compreender o papel da Geografia nos debates contemporâneos e

estimular o senso crítico voltado à promoção e a garantia dos direitos humanos e justiça

social.

6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo Geral

O curso de licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Londrina visa

a formação de profissional que seja capaz de atuar na educação básica, com base nos

fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos da ciência geográfica, compreender
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os elementos e processos concernentes ao espaço socialmente produzido, tanto nos
aspectos relativos ao meio natural como ao meio construído. A formação do profissional
licenciado em Geografia deve estar pautada na compreensão dos pressupostos
filosóficos e epistemológicos da ciência como um referencial básico fundamental para a
identificação, análise, interpretação e intervenção na sociedade e na natureza, de modo
que o mesmo possa potencializar os conhecimentos geográficos no ensino e na
aprendizagem dos estudantes da educação básica.

Deve possibilitar a formação integral do licenciado em Geografia, desenvolvendo
a capacidade de conexão entre as áreas do conhecimento e suas repercussões no
entendimento do espaço geográfico, além de proporcionar uma formação profissional
humanista e de qualidade e adequada às necessidades e demandas atuais,
possibilitando meios para que o licenciado forme estudantes críticos e cônscios do seu
espaço de vivência diuturno.

6.2 Objetivos Específicos
O aluno do Curso de Licenciatura em Geografia deverá desenvolver saberes em

três aspectos distintos de sua formação: conceituai, técnica e ético-política:
No âmbito conceituai, pressupõe-se o domínio da essência do saber

geográfico, das categorias, dos conceitos e dos processos relativos à Geografia como
ciência e ao fazer pedagógico e filosófico.

Do ponto de vista técnico, espera-se o desenvolvimento da capacidade

de investigação, estímulo de soluções de problemas, do uso de novas tecnologias,
valorizar a multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e/ou interdisciplinaridade e a
atuação em equipes, buscando superar a fragmentação das disciplinas no cotidiano do
curso e criando situações curriculares de integração e articulação dos conhecimentos
específicos.

No plano ético-político, buscar-se-á contemplar a
multiculturalidade/interculturalidade da sociedade brasileira, o ensino visando à

aprendizagem dos alunos, o compromisso com as questões ambientais, com o
património histórico-cultural, e a justiça social. Na perspectiva da ética profissional, a
atuação será norteada pêlos princípios da transparência, espírito público, autonomia
intelectual e defesa de uma escola democrática e inclusiva.

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Serão apresentados os eixos da Matriz Curricular do Curso de Geografia -

Licenciatura e sua distribuição nos termos de: disciplinas e outras atividades
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académicas, carga horária por eixo e percentual de cada eixo em relação à carga horária

total do curso.

A duração mínima e máxima prevista no curso será de 4 (quatro) e 8 (oito) anos,

respectivamente. Para obter o título de licenciado em Geografia o estudante deverá

cumprir um total de 3.390 horas relativas ao currículo proposto, incluindo as destinadas

ao cumprimento de atividades Académicas Complementares e carga horária da

creditação curricular.

Foi reduzido o número de disciplinas com pré-requisitos, uma vez que o NDE do

Curso de Geografia avaliou que na matriz curricular anterior as disciplinas com pré-

requisitos tinham uma taxa de reprovação alta. Para a integralização curricular, o

estudante deverá cumprir 120 (cento e vinte) horas em disciplinas Optativas.

Os conhecimentos essenciais, da ciência geográfica, percorrem a formação de

um profissional docente ciente do seu papel na sociedade, pesquisador/a e professor/a,

buscando despertar nos/as acadêmicos/as um olhar crítico e transformador.

Considerando a realidade e o perfil socioeconômico dos alunos que entram no

curso de Geografia o ideal para sua formação profissional era a Area Básica do Ingresso

(ABI), porém com a Resolução CNE de 02/2019 e o Parecer do Conselho Estadual de

Educação do Estado do Parana, em julho de 2021, o curso que historicamente, há quase

de 65 anos, formava seus académicos nas duas modalidades de ensino - Licenciatura

e Bacharelado - deixará de realizar essa oferta, passando a ofertar o curso de

Bacharelado em Geografia, no matutino, e Licenciatura em Geografia, no noturno.

Neste contexto, é importante salientar que diante da infraestrutura física e

humana que se tem hoje no Departamento de Geociências, essa opção de oferta das

modalidades de ensino (Bacharelado e Licenciatura) em turno separados, foi o que

motivou essa separação, mas é importante destacar que reconhecemos ser uma perda

para o curso de Geografia que há longos anos formam os alunos nas duas modalidades

e nos dois turnos de oferta, o que contraria o Meta 12 do Plano Nacional de Educação,

que busca ampliar o acesso dos jovens de 18 a 24 anos ao ensino superior, que neste

formato pode gerar perdas seja pela procura do turno ou pela modalidade de ensino.

Vale ressaltar que ao implantar esta nova grade curricular, o NDE estará atento

acompanhando a procura no vestibular, a entrada no curso e o percurso formativo

escolhido pêlos académicos, além de ouvir os alunos sobre essa nova grande em

percurso, a fim de estabelecer mudanças que venham atender da melhor forma a

realidade do perfil dos nossos alunos. Já que o curso de Geografia da UEL, é o único a
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ser oferecido na cidade de Londrina de forma 100% presencial e que ao longo dos anos

se destaca com uma formação qualitativa, com atuações de excelência por onde

passam. Uma realidade que vem ocorrendo em alguns lugares e em muitas escolas do

Estado do Parana, isso apenas para trata de uma realidade do nosso Estado, é que

muitos docentes estão atuando em áreas diferentes da sua formação, o que é sabido

que provoca uma ruptura na construção do conhecimento do qual este foi preparado,

prejudicando a formação do aluno. O profissional do ensino precisa estar instrumentado

a desenvolver a sua praxis em conformidade com as exigências sociais mais amplas, ou

seja, é preciso que esteja apto a acionar um ensino que corresponda à formação do

educando. E preciso compreender que a identidade profissional do professor está

diretamente ligada à interpretação social da sua profissão.

Contudo, ao se pensar em um processo de reformulação da Matriz Curricular do

Curso de Geografia, dentre os diversos debates, pensou-se no percurso formativo do

estudante, o quanto esse percurso deveria fazer sentido, na intenção de formar um

profissional e cidadão atuante e ciente do seu papel social, como também um profissional

ético e qualificado para o mercado de trabalho.

8. SISTEMA ACADÉMICO
O sistema académico adotado no curso de Geografia Licenciatura será matrícula

por atividade académica a partir do ano letivo de 2023. No Sistema de Matrícula por

Atividade Académica, somente as atividades académicas de segundo semestre de cada

ano letivo e as de natureza obrigatória especial poderão ter ajuste de matrícula, em prazo

definido no Calendário das Atividades de Ensino dos Cursos de Graduação.

Na matrícula inicial, o estudante ingressante será inscrito em todas as atividades

académicas obrigatórias previstas para o primeiro ano letivo do curso. No ano letivo a

oferta das disciplinas, atividades académicas e extensionistas serão de forma semestral.

Em caso de reprovação em uma disciplina ou outra atividade académica o estudante

deverá cursá-la novamente, nos semestres em que estas forem ofertadas. Sendo estes

semestres alternando entre semestre pares e ímpares. O curso não deverá ofertar a

disciplina no semestre subsequente para o estudante que reprovou no semestre anterior.

As matrículas subsequentes deverão ser renovadas anualmente pelo estudante,

conforme calendário das atividades do Ensino dos Cursos de Graduação e de acordo

com o sistema de pré-requisitos.
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9. MATRIZ CURRICULAR e CATEGORIZAÇÀO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

9.1 Matriz Curricular

Código

2HIS023

2GE0010

2GE0011

2GGM012

2EDU041

2GE0012

2GE0013

2GE0014

2GE0015

2GE0016

2GE0017

2GE0018

2GE0019

2GE0020

2GGM013

2GGM014

2GE0021

2GE0022

2GE0023

2GE0024

2GE0025

2EDU042

2EST329

2GE0026

2GE0027

Disciplina/Módulo Oferta*

Carga Horária

Teor. Prat. TP PCC CH/EAD

1° Ano

HISTÓRIA DA
FORMAÇÃO DA

SOCIEDADE
BRASILEIRA

1S 60 o o o o

GEOGRAFIA DA
POPULAÇÃO E
DEMOGRAFIA

1S 60 15 o o o

MEIO AMBIENTE E
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 13 45 15 o o o

GEOLOGIA 1S 45 30 o o o

POLÍTICA
EDUCACIONAL 1S 45 o o 15 o

FUNDAMENTOS DE
PESQUISA EM
GEOGRAFIA

2S 30 30 o o o

CARTOGRAFIA 2S 30 30 o o o

GEOGRAFIA AGRÁRIA 2S 60 15 o o o

CLIMATOLOGIA 23 60 15 o o o

EPISTEMOLOGIA DA
GEOGRAFIA 2S 75 o o o o

2° Ano

CARTOGRAFIA DIGITAL 1S 30 30 o o o

TEORIAS DE REGIÃO E
REGIONALIZAÇÃO 1S 45 15 o o o

GEOMORFOLOGIA 1S 60 15 o o o

HISTÓRIA DO
PENSAMENTO

GEOGRÁFICO NO
BRASIL

13 30 15 o 45 15

PEDOLOGIA 2S 30 30 o o o

INTRODUÇÃO AO
SENSORIAMENTO

REMOTO
2S 30 30 o o o

GEOGRAFIA URBANA 23 60 15 o o o

FUNDAMENTOS DE
GEOGRAFIA ESCOLAR 2S 30 15 o 45 15

3° Ano

GEOGRAFIA DAS
INDÚSTRIAS 1S 45 15 o o o

REGIONALIZAÇÃO DO
ESPAÇO MUNDIAL 1S 60 15 o o o

DIDÁTICA E
INSTRUMENTAÇÃO NO
ENSINO DE GEOGRAFIA

13 15 30 o 60 15

PSICOLOGIA DA
APRENDIZAGEM 1S 45 o o 15 o

ESTÁGIO EM
GEOGRAFIA PARA

EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS (EJA) (GEO)

1S o 80 o o o

BIOGEOGRAFIA 2S 45 15 o o o

CARTOGRAFIA
TEMÁTICA 23 15 45 o o o

Total

Pré-requisisto

60

75

60

75

60

60

60

75

75

75

60 2GE0013-
CARTOGRAFIA

60

75
2GGM012-
GEOLOGIA

105

60
2GGM012-
GEOLOGIA

60

75

105

60

75

120

60

80

60

60 2GE0013-
CARTOGRAFIA
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2GE0028 GEOGRAFIA POLÍTICA E
GEOPOLlTICA 23 45 15 o 45 o 105

2GE0029

METODOLOGIA DE
ENSINO E DE

APRENDIZAGEM EM
GEOGRAFIA

2S 15 30 o 60 15 120

2EST330

ESTÁGIO EM
GEOGRAFIA PARA

EDUCAÇÃO DO CAMPO
(GEO)

2S o 80 o o o 80

4° Ano

2GE0030 HIDROGRAFIA 1S 45 15 o o o 60

2GE0031

EDUCAÇÃO
GEOGRÁFICA PARA A

INCLUSÃO DE
ESTUDANTES COM NEE

1S 30 15 o 45 15 105

OPTATIVA l 1S o o o o o 60

2EDU043 LIBRAS 1S 30 o o 30 o 60

2EST331

ESTÁGIO EM
GEOGRAFIA PARA O
ENSINO REGULAR

FUNDAMENTAL II (GEO)

1S o 120 o o o 120

2GE0032 GEOGRAFIA DO BRASIL 2S 60 15 o o o 75

2GE0033

ENSINO DE
GEOGRAFIA,

INTERCULTURALIDADE
E DECOLONIALIDADE

2S 30 15 o 45 15 105

OPTATIVA II 2S o o o o o 60

2EST332

2TCC311

ESTÁGIO EM
GEOGRAFIA PARA O

ENSINO MÉDIO E
PROFISSIONALIZANTE

(GEO)

2S o 120 o o o 120

TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE
CURSO(GEO)

2S o 60 o o o 60

9.2 Resumo das atividades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS
ATIVIDADE ACADÉMICA

Disciplinas/ Módulos (obrigatórias)
CARGA HORÁRIA TOTAL

1.995
Disciplinas / Módulos (optativas)
Estágio

120
400

PCC
TCC

405
60

AAC
AEX Indicadas

70
170

AEX Livres
TOTAL

170
3.390
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9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curricular

As atividades extensionistas do curso:

serão desenvolvidas totalmente no turno do curso

IZ] serão desenvolvidas parcialmente no turno do curso
serão desenvolvidas totalmente fora do turno do curso

As Atividades Académicas de Extensão são relevantes para a formação do

licenciado em Geografia, pois, contribui para que o egresso do curso de graduação em

Geografia possa aplicar as abordagens científicas pertinentes ao processo de produção

e aplicação do conhecimento geográfico e ser capaz de criticá-las e/ou aprimorá-las a

partir de ações extensionistas.

Considerando 10% (dez por cento) da carga horária do curso de Geografia foi

estabelecido o percentual de 50% (cinquenta por cento) para as AEX Indicadas e o

mesmo valor para as AEX Livres.

Dentre as AEX indicadas é recomendada a participação dos estudantes em

atividades multidisciplinares e multiprofissionais da área da Ciência Geográfica.

9.3.2 Atividade Académica Complementar (AAC)

As atividades académicas complementares:

D serão desenvolvidas totalmente no turno do curso

serão desenvolvidas parcialmente no turno do curso

serão desenvolvidas totalmente fora do turno do curso

Para a integralização curricular, o estudante deverá cumprir um total de 70

(setenta) horas de Atividades Académicas Complementares (AAC), distribuídas nas

seguintes modalidades:

cursos de extensão;

disciplinas eletivas;

disciplinas especiais;

estágios curriculares não obrigatórios;

• eventos;

monitoria académica;

programas de extensão;

programas de formação complementar;

projetos de extensão;

•

•

•

•

•
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projetos integrados;

projetos de pesquisa;

projetos de pesquisa em ensino.

As Atividades Académicas Complementares devem ser aprovadas pelo

Colegiada do Curso no portal docente, mediante apresentação de certificados ou outros

documentos comprobatórios devidamente registrados pelo discente, no sistema de
requerimentos destinado a essa finalidade.

9.3.3 Prática dos Componentes Curriculares (PCC) - só para Licenciaturas (Resolução
CNE/CP 02/2019)

As Práticas como Componentes Curriculares:

serão desenvolvidas totalmente no turno do curso

Kl serão desenvolvidas parcialmente no turno do curso
Q serão desenvolvidas totalmente fora do turno do curso

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no

âmbito do ensino. Sendo a prática um trabalho consciente de apoio do processo
formative, a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-

científica. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto pedagógico e
seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se

estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca com o estágio
supervisionado e com as atividades de trabalho académico, ela concorre conjuntamente

para a formação da identidade do professor como educador.

Apresentações de experiências no exercício da profissão docente e perspectivas
de mercado de trabalho.

Observações in loco e investigações das diversas realidades nos níveis e

modalidades de ensino em instituições públicas e privadas.

Planejamento e aplicação do projeto de ensino de Geografia na educação de

jovens e adultos, profissionalizantes e educação do campo.

Observações in toco e investigações dos aspectos administrativos e pedagógicos
do ensino básico.

Acompanhamento em sala de aula para verificação de aspectos cognitivos,
atetivos e sociais.

Elaboração e aplicação de projetos integrados na escola, numa perspectiva de

gestão participativa, considerando-se os aspectos inter, multi e transdisciplinar.
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Planejamento e aplicação de metodologias ativas e materiais didáticos nas
instituições de ensino.

Visitas técnicas e aplicação de projetos em instituições que atendam alunos com
deficiência intelectual, visual e auditiva.

Elaboração e aplicação de projetos integrados na escola, considerando as
premissas da diversidade e dos direitos humanos.

Observação e vivência em uma instituição com alunos surdos para o uso
cotidiano da LIBRAS.

As disciplinas que possuem PCC na sua composição de carga horária são:
Didática e Instrumentação no Ensino de Geografia; Educação Geográfica para Inclusão
de Estudantes com NEE; Ensino de Geografia, Interculturalidade Crítica e
Decolonialidade; Fundamentos de Geografia Escolar; Geografia Política e Geopolítica;
História do Pensamento Geográfico no Brasil; LIBRAS; Meio Ambiente e Educação
Ambiental; Metodologia de Ensino e de Aprendizagem em Geografia; Políticas
Educacionais; Psicologia da Educação.

9.3.4 Estágio curricular obrigatório

0(s) Estágio(s) Cumcular(es) Obrigatório(s):
D serão desenvolvidos totalmente no turno do curso
D serão desenvolvidos parcialmente no turno do curso
IEI serão desenvolvidos totalmente fora do turno do curso

Estágio Curricular Obrigatório é uma experiência formativa desenvolvida no
ambiente de trabalho que propicia ao graduando a vivência de situações reais inerentes
à prática profissional dos professores, em diversos níveis e modalidades do ensino. E
Atividade Académica de Natureza Obrigatória Especial, cujo relatório final, no formato
de artigo científico constitui uma das modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC).

O Estágio Curricular Obrigatório da Licenciatura é atividade formativa realizada
desde o primeiro semestre, do terceiro ano do curso em diversas instituições de ensino,
com carga horária total de 400 horas, conforme prevê a Resolução do MEC - CNE/CP
02/2019.

A forma de supervisão do Estágio Curricular Obrigatório será direta e, o/a
estudante para obter aprovação deverá ter média igual ou maior que 7,0 (sete) e
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).

Campua Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 44
LONDRI

Form. Codigo 11.764 - Formato A4 (210x297)

|xa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
BRASIL



o ^.

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdRÍNA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

Como possibilidade de facilitar o percurso do estudante no curso foi pensado nos

estágios: Estágio em Geografia para Educação de Jovens e Adultos (EJA), Estágio em

Geografia para Educação do Campo, Estágio em Geografia para o Ensino Regular

Fundamental II, Estágio em Geografia para o Ensino Médio e Profissionalizante. Dessa

forma, o estudante não precisa terminar uma modalidade de estágio para fazer outra,

pois as modalidades não são pré-requisitos. O estudante vai realizando os estágios

conforme sua passagem pêlos anos/curso, porém sabendo que ao final dos 4 (quatro)

anos todos os estágios deverão ser cumpridos.

Em todas essas etapas os estagiários são acompanhados por docentes do

Departamento de Geociências por meio de atividades de supervisão/tutoria.

9.3.5 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso:

será desenvolvido totalmente no turno do curso

será desenvolvido parcialmente no turno do curso

será desenvolvido totalmente fora do turno do curso

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da modalidade de Licenciatura, no

formato artigo científico, compreende uma série de atividades, em conformidade com os

princípios gerais de um trabalho de pesquisa científica no campo da Ciência Geográfica,

com enfoque no ensino de Geografia.

O TCC é desenvolvido pelo estudante, sob a orientação de um docente do

Departamento de Geociências e tem como objetivo demonstrar os resultados da

pesquisa/prática educativa no Estágio Supervisionado, bem como refletir sobre os

desafios e as perspectivas para a docência em Geografia.

Realizado fora do horário regular das aulas, essa atividade académica visa

capacitar o estudante para a elaboração e apresentação de trabalho científico, na forma

escrita, relacionado ao ensino de Geografia. Bem como, articular os conhecimentos

adquiridos ao longo do curso de Geografia com a realidade profissional e capacitar o

estudante a elaborar reflexões teórico metodológicas relativas a questões que

subsidiarão sua prática profissional em sala de aula.

O TCC será apresentado em dois formatos:

1 - Texto escrito, no formato artigo científico, seguindo as normas técnicas da

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), contendo a sistematização dos

dados levantados na pesquisa bibliográfica e nas investigações in loco. Os resultados

obtidos com o trabalho de estágio deverão contemplar, pelo menos, os dois tópicos a
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seguir:

- Referencial Teórico: fruto das leituras e discussões teórico-metodológicas

sobre a Educação, em geral e, sobre o Ensino de Geografia, em particular;

- Síntese do Projeto de Estágio: análise crítica e discussão dos resultados obtidos

na experiência adquirida durante o estágio.

2 - Apresentação Oral, em defesa pública obrigatória, realizada por meio da

participação do estagiário na Mostra de Estágio e de Pesquisas em Ensino de Geografia,

organizada, anualmente, pela equipe que compõe a área de Ensino do Departamento

de Geociências/UEL. 0/a estudante para obter aprovação deverá ter média igual ou

maior que 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).

O regulamento de TCC será revisado depois da aprovação deste PPC.

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

10.1. Sistema de Avaliação

A avaliação do aproveitamento escolar será feita por atividade académica, por

meio da utilização das seguintes técnicas e instrumentos:

l. Observação, inquirição e testagem;

II. Fichas de observação, relatórios, diários, projetos, seminários, portfolios,

provas com questões objetivas e/ou dissertativas, provas didáticas, entre outros;

III. Outras formas de avaliação, elaboradas pêlos docentes, aprovadas pelo

Colegiada antes do início do período letivo.

As verificações de aprendizagem na forma não escrita devem, obrigatoriamente,

utilizar registros adequados que possibilitem a instauração de processo de revisão.

A avaliação do estudante, realizada pelo professor, será expressa por meio de

notas variáveis de O (zero) a 10 (dez).

Ao final de cada período letivo (semestre) será atribuída ao estudante, em cada

disciplina ou atividade académica, uma nota final resultante da média de no mínimo 2

(duas) avaliações realizadas durante o semestre letivo independentemente da carga

horária da mesma.

Considerar-se-á aprovado na disciplina ou atividade académica o estudante que

obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, 75% (setenta

e cinco por cento) da carga horária prevista.

A reprovação do estudante na atividade académica, após a publicação da média

parcial, ocorre:
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l. Por Falta (RF = Reprovado por Falta) quando não cumpre 75% (setenta e

cinco por cento) de frequência;

II. Por Nota (RN =- Reprovação por Nota) quando obtém média parcial inferior

a 3,0 (três);

III. Por Falta e por Nota (RFN = Reprovação por Falta e por Nota), se estiver

simultaneamente, nas duas condições anteriores.

O estudante terá direito a Exame Final quando obtiver média parcial na atividade

académica igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo,

75% (setenta e cinco por cento).

O Exame Final será realizado conforme o Calendário das Atividades de Ensino

dos Cursos de Graduação.

Será aprovado, após a realização do Exame Final, o estudante com média igual

ou superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a nota do

exame respectivo.

Em caso de não comparecimento ao Exame Final, a nota respectiva a ser

atribuída ao estudante é O (zero).

Está vedada a participação no Exame Final ao estudante que, após a publicação

a média parcial de uma atividade académica, obtiver média parcial inferior a 3,0 (três)

ou que não cumprir a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às

atividades.

A reprovação do estudante por nota em atividade académica, após a realização

do Exame Final, ocorre se o mesmo não atingir média final igual ou superior a 6,0 (seis),

extraída aritmeticamente entre a média parcial e a nota do exame respectivo.

As atividades académicas de natureza obrigatória especial: Estágio em Geografia

para Educação de Jovens e Adultos (EJA), Estágio em Geografia para Educação do

Campo, Estágio em Geografia para o Ensino Regular Fundamental II, Estágio em

Geografia para o Ensino Médio e Profissionalizante e Trabalho de Conclusão de Curso,

devem atender aos objetivos do Projeto Pedagógico do Curso, serão organizados e

normatizados pelo Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório e Regulamento de

Trabalho de Conclusão de Curso, aprovados pela Câmara de Graduação do CEPE.

A média final das atividades académicas de natureza obrigatória especial não

poderá ser inferior a 7,0 (sete) e a frequência deverá ser de, no mínimo, 75% (setenta e

cinco por cento) da carga horária da disciplina, conforme Regulamentos específicos de
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cada atividade constantes de Deliberações aprovadas pela Câmara de Graduação do

CEPE e legislação em vigor (Lei Federal 9394/96).

10.2. Sistema de Promoção

A frequência a quaisquer atividades académicas constitui aspecto obrigatório

para a aprovação do estudante.

E vedado o abono de faltas.

O sistema de progressão do estudante será por atividade académica,

dependendo do cumprimento dos pré-requisitos constantes do Projeto Pedagógico de

Curso de Geografia - Modalidade Licenciatura.

11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC
anterior

sim não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: 2025

Quadro de Equivalência de Atividades Académicas

Atividades
Académicas do

Currículo Vigente
Atividades Académicas do Currículo Proposto

Código
Carga

Horária
Nome da atividade académica

Carga

Horária

1GE0135 60 2GE0016 - EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA 75
1GE0136 60 2GE0010 -GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO E

DEMOGRAFIA
75

1GE0137 60
1GE0138 60 2GE0011 - MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO

AMBIENTAL
60

1GE0139 30
1HIS091 60 2HIS023 - HISTORIA DA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE

BRASILEIRA
60

1GE0140 60 2GE0022 - FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA
ESCOLAR

105

1GE0141 60 2GE0013 - CARTOGRAFIA 60
1GE0142 60 2GE0023 - GEOGRAFIA DAS INDÚSTRIAS 60
1GE0144
1GE0153

60
60

2GGM012-GEOLOGIA 75

1GE0145 60 2GGM014 - INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO
REMOTO

60

1GE0150 60 2GE0017 - CARTOGRAFIA DIGITAL 60
1GE0151
1GE0166

90
90

2GE0029 - METODOLOGIA DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA

120

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 44;
LONDRINi
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1GE0152
1GE0156

60
60

2GE0014 - GEOGRAFIA AGRÁRIA 75

1GE0154
1GE0155

60
60

2GE0015 - CLIMATOLOGIA 75

1EDU017 60 2EDU041 - POLÍTICA EDUCACIONAL 60
1EST335 100
1GE0157 60 2GE0027 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA 60
1GE0158
1GE0161

60
60

2GE0019 - GEOMORFOLOGIA 75

1EDU018 60 2EDU042 - PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 60
1EST336 100
1GE0159 60 2GE0012 - FUNDAMENTOS DE PESQUISA EM

GEOGRAFIA
60

1GE0160
1GE0164

60
60

2GE0021 - GEOGRAFIA URBANA 75

1GE0162 60 2GE0018 - TEORIAS DE REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO 60
1GE0163 60 2GE0030-HIDROGRAFIA 60
1GE0165 60 2GE0024 - REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 75
1GE0167 60 2GGM013-PEDOLOGIA 60
1EST337 100
1GE0168 60 2GE0028 - GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLÍTICA 105
1GE0169
1GE0174

60
60

2GE0032 - GEOGRAFIA DO BRASIL 75

1GE0170 90 2GE0025 - DIDÁTICA E INSTRUMENTAÇÃO NO
ENSINO DE GEOGRAFIA

120

1GE0171 60 2GE0026 - BIOGEOGRAFIA 60
1EDU019 60 2EDU043 - LIBRAS 60
1EST338 100
1GE0172 90 2GE0031 - EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA PARA A

INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM NEE
105

1GE0173 60 2GE0033 - ENSINO DE GEOGRAFIA,
INTERCULTURALIDADE E DECOLONIALIDADE

105

1TCC304 120

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 44j
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12. EXPLICITAÇÀO DAS AÇÜfcS h/UU PHOCEDIMENTüy DE AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

Segundo documento do MEC/INEP12 (2004, p.6) a avalição interna "é um

processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua

própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas

atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social". A

autoavaliação em Instituições Ensino Superior (IES) públicas como a DEL divide-se

entre os esforços desenvolvidos no âmbito da gestão interna dos cursos e aqueles

realizados no âmbito da avaliação institucional, particularmente da Comissão Própria

de Avaliação (CPA).

Na UEL a CPA foi constituída, em 2004, com o nome de Comissão

Permanente de Avaliação (CPA/UEL). Atualmente, atendendo a legislação vigente, a

Comissão Própria de Avaliação da UEL (CPA/UEL) é responsável pela condução dos

processos de avaliação internos da Instituição, de sistematização e de prestação das

informações solicitadas por órgãos governamentais (INEP/MEC, CEE/PR e SETI-

PR).

A autoavaliação a ser desenvolvida no âmbito da gestão interna do curso de

Licenciatura em Geografia envolve o Colegiada de Curso, o Núcleo Docente

Estruturante (NDE), a Chefia de Departamento e representantes do corpo discente.

Caberá a cada uma dessas instâncias responsabilidades específicas em relação ao

acompanhamento e avaliação do curso de graduação.

Além das rotinas administrativas inerentes ao Colegiada e a Chefia, que são

fontes importantes de informações para a auto avaliação e acompanhamento do

curso, o Colegiada está desenvolvendo, com base em experiências satisfatórias de

outros cursos de graduação desta IES, um instrumento de coleta sistemática de

avaliações (questionário) a ser respondido pêlos alunos em relação ao curso. Essa

coleta se dará semestralmente, ou seja, ao término de cada disciplina e/ou atividade

académica. Os dados serão encaminhados aos responsáveis por cada disciplina e

serão analisados pelo Colegiada, NDE e Chefia de Departamento. A implantação

desse instrumento está prevista para o início da vigência do novo PPC em 2018.

Outra fonte de análise do PPC e das demais dimensões inerentes ao

funcionamento do curso de Licenciatura em Geografia da UEL tem sido o contato com

egressos, tanto por meio da recepção de estagiários do curso, como em encontros

promovidos pelo Colegiada e Chefia com a finalidade de captar informações sobre

12 MEC/INEP, (2004a). Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES.
Orientações gerais para o contexto da Auto Avaliação das Instituições. Brasília- DF: INEP.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (J
LONDj

Form. Código 11.764 - Fonnato A4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
.ANA - BRASIL



jffll ^'^

UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAldELoNdRÍNA

GOVERNO'
DO ESTADO DO PAFiANÂ

pontos positivos e eventuais necessidades de atualizaçao ao curso Trente as

demandas do mercado de trabalho.

Como processo contínuo, a auto avaliação tem implicações sobre a própria

sistemática de realização dessa importante atividade. Essas implicações ocorrem

principalmente sobre a forma de realizá-la e de colocar em prática seus resultados.

Em razão disso a auto avaliação no curso de Geografia deve ser considerada uma

atividade em construção. Um dos desafios da gestão académica, reforçada pela

criação do NDE, será consolidar práticas de auto avaliação que possam, de fato,

redundar em mais conhecimento da realidade do curso de Geografia de modo a

promover melhorias reais em seu funcionamento cotidiano.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid <]
LONDj
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ANEXO 1 ^ EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

2HIS023 - HISTÓRIA DA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

HISTORIA sim sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_horas , Teórica: _60_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória Q Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
O Brasil pré-cabralino. Surgimento e consolidação do Estado Nacional. Monarquia e República.
Formação do mercado de trabalho livre. Imigração e colonização. Urbanização, movimentos
sociais e políticos no século XX. Democracia e autoritarismo.
Forma de desenvolvimento da atividade
[^ Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender o processo histórico de formação da Sociedade Brasileira.
Discutir e compreender determinados períodos da hlistória do Brasil como parte dos
fundamentos teóricos e metodológicos da Geografia.
Discutir e compreender o processo histórico e sua relação com o espaço socialmente
produzido.
Analisar diferentes contextos sociais e políticos presentes na formação e dinâmica da sociedade
Brasileira e sua relação com o conhecimento Geográfico.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (:
LOND.
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2GE0010 - GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO E DEMOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS sim
não

[El sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 15 horas , Teórica: 60 horas
Teórico/prática horas, EAD: _h o rãs

Modalidade curricular: ^Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [E] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Geografia da população e demografia: teorias demográficas e conceitos fundamentais. Políticas
e dinâmicas demográficas no mundo e no Brasil. Diversidades e desigualdades étnico-raciais:
afro-brasileiros e indígenas. Direitos Humanos. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Dominar conteúdos, técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Propor e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica.
Trabalhar de maneira integrada e contributiva em equipes multidisciplinares e ou
interdisciplinares.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão em Geografia.
Reconhecer e valorizar o multiculturalismo.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid Ç
LOND:
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2GE0011 - MEIO AMBIENTE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS sim sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60horas

Prática: 15 horas Teórica: 45horas
Teórico/prática 60 horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória Q Optativa (Licenciatura e Bacharelado)

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Noções e conceitos de Meio Ambiente, Recursos Naturais e de sustentabilidade. O Meio
Ambiente brasileiro, paranaense e seus recursos naturais. Conflitos e usos dos recursos
naturais: recursos hídricos, desflorestamento, recursos naturais renováveis e não renováveis. A
importância da Educação Ambiental e bases conceituais. Tendências da Educação Ambiental
Brasileira. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Discutir os conceitos de meio ambiente, recursos naturais e as relações sociedade/natureza.
Identificar os recursos naturais do Paraná e do Brasil. Discutir as formas mais comuns de
degradação ambiental. Conhecer os fundamentos da Educação Ambiental. Despertar nos alunos
a percepção ambiental a partir do Trabalho de Campo e do Estudo do Meio.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (.
LOND,
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2GGM012-GEOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÀTICA 13 sim
não

"u" sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: -75_ _horas

Prática:_30_horas , Teórica: _45_
Teórico/prática horas, EAD:

_horas
.horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1X1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conceito e subdivisão da Geologia; Sistema Solar e Origem da Terra. Estrutura e Composição
da Terra; Tectônica de Placas; Tempo Geológico. Fundamentos de Mineralogia; Rochas ígneas,
Intemperismo, Rochas Sedimentares e Rochas Metamórficas. O Ciclo das Rochas. Trabalho de
campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Trata-se de disciplina fundamental para alicerçar, tanto o licenciado quanto o bacharel em
Geografia, no desenvolvimento dos conhecimentos teóricos e práticos em Geologia e subsidiar
os conteúdos de Geomorfologia, Pedologia, Recursos Naturais e de cunho ambiental.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (l
LONDB^I
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2EDU041 - POLÍTICA EDUCACIONAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

EDUCAÇÃO sim ~ü
não

Kl sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_ _horas , Teórica: __45_horas

Teórico/prática, _horas, PCC: 15 horas EAD: choras

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [XI não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Educação como prática social e cultural e a escola como um dos espaços educativos.
Formação histórica da organização escolar e seus projetos educativos a partir do século XX. A
organização do sistema público de ensino no contexto da Educação Básica na legislação
brasileira atual: aspectos administrativos e pedagógicos. Professor: formação e atuação.
Observação em escolas do ensino básico.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina [^ Módulo D Estágio Internato |_| TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Esta disciplina tem por objetivo contribuir para a atuação do professor de Geografia nos
diferentes níveis de ensino, preparando-o para compreender as relações entre Estado, Políticas
Públicas e Educação e os seus impactos na organização da educação brasileira, dividida em
seus níveis etapas e modalidades, bem como analisar as Leis e programas de governo que
regem a Educação Básica. Além disso, propõe refletir acerca da formação e atuação profissional,
em suas dimensões histórica, conceituai e legal.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (l
LOND

Form. Código 11.764 - FonnatoA4 (210x297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel,br
lANÁ - BRASIL



iffll; '!~'-i';^/7

lUNÍVERSÍdAdE
^ly EsTAduAldELoNdmNA

GOVERNO'
nn Fc,ïAnn nn PARANÁ

2GE0012 - FUNDAMENTOS DE PESQUISA EM GEOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim sim a
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_30_horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: [^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* IX! não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Diversidade teórico-metodológica em Geografia. Importância da pesquisa na formação do
profissional em Geografia. As temáticas de pesquisa em Geografia. As fontes, os instrumentos
de observação e a coleta de dados. A relevância do trabalho de campo na pesquisa geográfica.
Elaboração e desenvolvimento de projeto de pesquisa.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Apreender noções básicas sobre conhecimento científico, método científico e metodologias de
pesquisa a partir das dimensões teórica e prática;
Compreender a importância da pesquisa para a produção crítica do conhecimento geográfico;
Dominar procedimentos básicos para elaboração e desenvolvimento de Projetos de Pesquisa.
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos;
Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico;
Desenvolver reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico
geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico, bem como, os realizados nos
campos gerais e específicos da geografia que se fizerem necessários;
Elaborar e aplicar Projetos de Educação Ambiental;
Elaborar pareceres, laudos técnicos, perícias, arbitramentos, auditorias e monitoramentos
ambientais.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Univerritirio: Rodovia Celso Garcia Cid (l
LOND
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2GE0013 - CARTOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS sim
não

[SI sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática:30 horas , Teórica:30 horas

Teórico/prática horas, EAD: _h oras

Modalidade curricular: \^ Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1X1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à Cartografia. Cartografia Sistemática. Sistemas de Referenciais Terrestres.
Cartometria.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato U TCC |_J PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Permitir aos alunos o aprendizado e desenvolvimento de habilidades para a manipulação e
leitura de documentos cartográficos (cartas, mapas e plantas) indispensáveis para o
desenvolvimento de estudos geográficos; bem como a utilização de instrumental básico de
cartografia, permitindo ao profissional bacharel em geografia ou licenciado em geografia a
capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares na área de cartografia, bem como efetuar
levantamentos básicos de mapeamento.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (:
L O N D.

Forni. Código 11.764 - FonnatoA4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http-//www.uel.br
.ANÃ - BRASIL



I®;lUNÍVERSÍdAdE
^51^^ Ftrarli ial rle I nNrlRÍNa

GOVERNO'
no FSTADO DO PARANA

^aç7

2GE0014 - GEOGRAFIA AGRÁRIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS ^] sim
não

D sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 15 horas , Teórica: 60 horas
Teórico/prática horas, EAD: .horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A agricultura em perspectiva histórico-geográfica: teorias, conceitos e métodos. Os diferentes
modelos agrários nas sociedades contemporâneas. A questão agrária brasileira: génese e
transformações na produção do espaço. Apropriação e função social da terra. Reforma agrária
e questão ambiental. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato |_J TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Disponibilização das ferramentas teórico-conceituais para a abordagem da Geografia Agrária
segundo matrizes metodológicas distintas;
Capacidade de correlacionar a agricultura aos processos civilizatórios em perspectiva espaço-
temporal;
Instrumentalização para a compreensão da terra enquanto ingrediente geográfico por
excelência de inclusões e exclusões que demarcam as possibilidades de desenvolvimento
nacional;

Propor, elaborar e desenvolver projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico;
Propor e realizar atividades de campo referentes à investigação geográfica;
Identificar e discutir as diferentes escalas em Geografia.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (l
LONDI

Form. Código 11.764 - F(imiatoA4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
.ANA - BRASIL
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2GE0015 - CLIMATOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS IZlsim Q
não

^ sim
não

~ü\

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75horas

Prática: 15horas Teórica: 60horas

Teórico/prática horas, EAD: _h o rãs

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [^1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Bases teóricas da climatologia e conceitos fundamentais (tempo, clima e escalas do clima). A
atmosfera geográfica, os elementos constitutivos do clima (radiação, temperatura, umidade e
pressão atmosférica) e seus controles geográficos. Dinâmica e circulaç ao atmosférica e os
principais sistemas atmosféricos. Classificações cllimáticas. Noções de variabilidade e
mudanças climáticas. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
IZ] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Ensinar e elaborar análises climáticas em diferentes escalas. Analisar e elaborar material
didático para o ensino dos conteúdos de Climatologia. Elaborar análises climáticas com fins de
planejamento e mapeamento. Desenvolver reconhecimentos, levantamentos, estudos e
pesquisas de caráter físico geográfico (climático). Delimitar e propor a caracterização de região,
regionalização, parcelamento do solo e zoneamento físico territorial para fins de planejamento.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitirio: Rodovia Celso Garcia Cid (:
L O N Dj

Forni. Código ] 1.764 - Funnato A4 (210x297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970-Internet http://www'.uel.br
.ANA - BRASIL
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2GE0016 - EPISTEMOLOGIA DA GEOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS K] sim
não

sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _75_

Prática:_ _horas , Teórica: _75_ .horas

_horas

Teórico/prática_ _horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* \^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Filosofia da Ciência. Paradigmas e Revoluções Científicas. Concepções Contemporâneas sobre
a natureza da Ciência. Matrizes Epistemológicas da Geografia, principais conceitos e
perspectivas geográficas.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Levar o aluno a compreensão de que a ciência geográfica se estabelece no contexto de
diferentes concepções acerca do mundo e da ciência.
Estabelecer parâmetros de análise do conhecimento geográfico a partir de diferentes teorias
da ciência.
Discutir e debater o sentido da mudança e da evolução do conhecimento geográfico sob a
perspectiva da filosofia da ciência e a partir de reticulações entre método, teoria e objetivos da
ciência.

Analisar os eixos fundantes da geografia, refletindo sobre os problemas do conhecimento
geográfico.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Cs ipus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (l
LONDj

Forni. Código 11.764 - Foimato A4 (210x297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://M-ww.uel.br
.ANÃ - BRASIL
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2GE0017 - CARTOGRAFIA DIGITAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática:30 horas , Teórica: 30 horas
Teórico/prática horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* [XI não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução à Cartografia Digital. Entrada e armazenamento de dados digitais. Transformação de
formatos de dados digitais. Elaboração de mapas temáticos digitais.
Forma de desenvolvimento da atividade
[El Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Permitir aos alunos o entendimento e manipulação de técnicas cartográficas digitais,
indispensáveis para o desenvolvimento de estudos geográficos;
Realizar aplicações em uma estrutura de mapeamento digital - SIG, permitindo ao profissional
bacharel em geografia ou licenciado em geografia a capacidade de trabalhar em equipes
multidisciplinares na área de cartografia digital e SIG.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (l
LONDj

F» Código 11.764 - Fomilto A4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
.ANA - BRASIL
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2GE0018 - TEORIAS DA REGIÃO E REGIONALIZAÇÃO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS [El sim
não

~u sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_15_horas , Teórica: _45_
Teórico/prática horas, EAD:

_horas
_h oras

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Abordagem epistemológica sobre Região. As concepções de Região, Regionalização e
Regionalismo. As regionalizações realizadas no território brasileiro e no Estado do Paraná.
Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio Internato |_| TCC |_| PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender a ciência geográfica e seus conceitos fundamentais, particularmente os conceitos
de região e regionalização a partir de diferentes concepções de mundo e de ciência presentes
na Geografia;
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia;
Delimitar e propor a caracterização de região, regionalização, parcelamento do solo e
zoneamento físico territorial para fins de planejamento;
Elaborar e propor planos de povoamento, migração interna, imigração e colonização;
Realizar pesquisas de mercado e intercâmbio comercial em várias escalas territoriais;
Elaborar estudos geográficos de apoio à atividade empresarial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (:
LONDj

Form. Código 11.764 -Formato A4 (210x297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
.ANÃ - BRASIL
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2GE0019 - GEOMORFOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim D sim D
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75horas

Prática: 15 horas Teórica: 60horas

Teórico/prática 60 horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* K] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Principais escolas e teorias da Geomorfologia; Processos endógenos e morfologias derivadas
(morfoestrutura); A vertente como categoria para o estudo geomorfológico; Processos
geomorfológicos sobre vertentes; Geomorfologia Fluvial; Compartimentação geomorfológica do
estado do Parana. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
- Na construção de bases teóricas e conceituais para o entendimento das características e
influências dos processes morfoestruturais na construção das formas de relevo; - Na discussão
de propostas e aplicações da geomorfologia a planos, projetos e estudos ambientais; - No
desenvolvimento de práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de Geomorfologia (para
Ensino Fundamental e Médio). - No apoio para o desenvolvimento de trabalhos integrados nas
instituições de ensino com equipes multidisciplinares; - No apoio para o entendimento de
problemas ambientais próximos a realidade do aluno e para trabalhos de campo;
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (j
LON]

Fonn. Código 11.764-Fe :oA4(210tí97)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
.ANA - BRASIL



o; ^M-7

lUNÍVERSÍdAdE
^lsr F<;Tar1i ial {\F l nMrlRÍiMA

GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0020 - HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO NO BRASIL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS K] sim
não

"u" 13 sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 105 horas

Prática:15 horas, Teórica: 30 horas

Teórico/prática choras, PCC: 45 horas EAD: 15 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
IZI sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Bases teóricas, epistemológicas e metodológicas do Pensamento Geográfico e do Ensino de
Geografia no Brasil - trajetórias e perspectivas. Atividades em EAD. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC ^ PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender e discutir as bases teóricas, epistemológicas e metodológicas do Pensamento
Geográfico e do ensino de Geografia ao longo da sua trajetória no Brasil.
Discutir acerca das perspectivas para o ensino de Geografia na contemporaneidade,
abordagens dos conceitos geográficos no ensino de Geografia
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Leituras de textos, vídeos e outros materiais. Atividades em grupos.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (:
LONDj

. Código 11.764 - Fumiato A4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet bttp://www.uel.br
.ANA - BRASIL
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2GGM013-PEDOLOGIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÁTICA sim sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_30_horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* K] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conceitos e constituintes do solo. Pedogênese: fatores e processos gerais e específicos de
formação do solo. Constituintes minerais e propriedades coloidais. Macromorfologia de solos.
Classificação de solos e princípios de conservação. Estudo do solo no campo: morfologia e
características do perfil. Modelos Digitais de Solos. Geografia dos Solos. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Na identificação do significado do solo no contexto ambiental e social;
Na discussão de propostas, mapeamento e aplicações da pedologia a planos, projetos e estudos
ambientais (Ex.: EIA/RIMA, RÃS, RAP, EIV, entre outros);
No apoio para o desenvolvimento de trabalhos integrados em equipes multidisciplinares;
No apoio para o entendimento de problemas ambientais em áreas urbanas ou rurais,
especialmente relacionados a movimentos de massa e problemas que envolvam o solo;
No apoio para a elaboração de zoneamentos urbanos, ambientais e ecológico-económicos;
No apoio para a elaboração de planos de manejo de unidades de conservação e planos de
manejo de bacias hidrográficas, arborização urbana, apoio a atividade empresarial, entre
outros.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universlttrio: Rodovia Celso Garcia Cid (J
LONDj

Forni. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel,br
.ANA - BRASIL
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2GGM014 - INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOLOGIA E GEOMÁTICA IZIsim
não

sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_30_horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Princípios físicos do Sensoriamento Remoto. Modos de aquisição de dados de Sensoriamento
Remoto. Métodos de interpretação visual de imagens para estudos geográficos.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Permitir aos alunos o aprendizado e desenvolvimento de habilidades para a manipulação e
leitura de imagens de satélite para o desenvolvimento de estudos geográficos e elaboração de
SIG.
Desenvolver reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico
geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico bem como as realizadas nos
campos gerais e específicos da geografia, que se fizerem necessárias.
Possibilitar ao profissional bacharel ou licenciado em geografia a capacidade de trabalhar em
equipes multidisciplinares.
Efetuar levantamentos básicos com vistas ao mapeamento e análise de dinâmicas
socioambientais.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitárin: Rodovia Celso Garcia Cid (l
L O N Di

Form. Código 11.764 - FonnatoA4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www,ucl.br
.ANA - BRASIL
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2GE0021 - GEOGRAFIA URBANA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim D
não

^ sim
não

D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 75 horas

Prática: 15 horas , Teórica: 60 horas
Teórico/prática horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A cidade, o urbano e a urbanização: aspectos conceituais. Origens e evolução da cidade. O
processo de urbanização mundial e brasileiro e rede urbana brasileira. A produção da cidade:
agentes que produzem a cidade. Processos sociais e formas espaciais na/da cidade: segregação
social e espacial e o direito à cidade e direitos humanos. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
^] Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Domínio de conteúdo relativos as abordagens científicas pertinentes ao processo de produção
e aplicação do conhecimento geográfico;
Conhecimento cientifico específicos dos eixos integrantes da Matriz Curricular e de técnicas e
linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos;
Elaboração e desenvolvimento de projetos de naturezas diversas relativas ao conhecimento
geográfico, incluindo atividades de campo referentes à investigação geográfica;
Potencialidade para reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de caráter fisico-
geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e geoeconômico;
Delimitação, proposição e caracterização de região, regionalização, parcelamento do solo e
zoneamento físico territorial para fins de planejamento;
Análise e elaboração de estruturação, restruturação e operação de sistemas de circulação
viária, circulação de mercadorias e mobilidade urbana envolvendo diversos modais de
transportes;
Produção e monitoramento de planos de gestão e manejo de bacias hidrográficas e planos de
arborização urbana;
Laboração de planos de zoneamento de áreas urbanas, rurais e metropolitanas e seus
respectivos planos diretores.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (.
LON

Forni. Código 11.764 - Fomiato A4 (210x297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LANA - BRASIL^
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2GE0022 - FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA ESCOLAR

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim
não

|^ sim
não

a

CARGA HORÁRIA (CH) total: 105 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 30 horas
Teórico/prática horas, PCC: 45 horas EAD: 15 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Tendência da sociedade contemporânea, educação e suas relações socioeconômicas, políticas
e culturais. Currículo escolar, Formação e Identidade da docência no cotidiano escolar. Relações
entre educação, trabalho, juventude e cidadania. Atividade em EAD. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC IZI PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Discutir as tendências da sociedade contemporânea e suas implicações para a educação;
Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias sobre currículo escolar suas propostas
metodológicas.
Discutir as relações entre educação, trabalho, juventude e cidadania.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Leituras de textos, vídeos e outros materiais. Atividades em grupos.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid
LON;

Forni. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
.ANA - BRASIL
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2GE0023 - GEOGRAFIA DAS INDÚSTRIAS

OOVERNO'
RO PSTÁi^O ÜO PÁRÃ?ÏÃ

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS sim sim D
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 45 horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória U Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Caracterização da produção industrial e tipos de indústria. Revolução industrial de alguns países
selecionados e divisão internacional do trabalho. Desenvolvimento capitalista e industrialização.
Processo de industrialização e configuração do espaço brasileiro. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Apreender o conhecimento sobre Geografia Industrial em diferentes escalas;
Dominar os instrumentos de pesquisa neste campo do conhecimento, incluindo as atividades
de campo na investigação da produção industrial e suas implicações espaciais.
Utilizar os conhecimentos relativos à Geografia Industrial para desenvolver reconhecimentos,
levantamentos, estudos e pesquisas de caráter geoeconômico; na delimitação e caracterização
de regiões, regionalização e parcelamento do solo; no zoneamento económico e de áreas
urbanas e na elaboração de planos diretores; assim como na elaboração de estudos
geográficos de apoio a atividade empresarial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia
LON

Foral. Código 11.764 - FomutoA4 (210x297)

Cid -Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
RANÁ - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2GE0024 - REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim
não

Klsim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _75_ _horas

Prática:_15_horas , Teórica: _60_
Teórico/prática horas, EAD:

_horas
_horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* 1X1 não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Processo de formação de um espaço mundial integrado/fragmentado. Colonialismo,
Imperialismo e Divisão Internacional do Trabalho e os direitos humanos. Globalização,
Capitalismo Financeiro e Espaço geográfico. Recorte e perspectivas de regionalização do
espaço mundial. Estudo de caso. Trabalho de Campo.
F--orma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Domínio de conteúdos específicos dos eixos integrantes da Matriz Curricular e de técnicas e
linguagens relativas a atual regionalização do espaço mundial.
Compreender a evolução do sistema capitalista de produção e suas relações com o espaço
geográfico.
Dominar conceitos como Novo Colonialismo, Novo Imperialismo, Globalização e Divisão
Internacional do trabalho e suas relações transescalares na configuração da atual
regionalização do espaço geográfico mundial.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia
LOND

Forni. Código 11.7M - Fomi«toA4 (210x297)

Cid( Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
ANA - BRASIL
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GOVERNO'
DO ESTADO DO PARANA

2GE0025 - DIDÀTICA DA GEOGRAFIA E INSTRUMENTAÇÃO DE ENSINO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito | A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim "n" sim
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas

Prática:30 horas, Teórica: 15 horas
Teórico/prática horas, PCC: 60 horas EAD: 15 horas

Modalidade curricular: ^| Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
[^ sim* Q não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Organização do trabalho educativo: planejamento escolar e seus componentes (objetivos,
estratégias de ensino, conteúdos, avaliação). Linguagens e recursos didáticos para o ensino de
Geografia. Atividade em EAD. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
1^1 Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC [Z] PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Atuar como professor(a) de Geografia em diferentes instituições e modalidades de ensino.
Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias de ensino e de aprendizagem e
respectivas propostas metodológicas.
Desenvolver ações de planejamento e avaliação do processo pedagógico.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão em ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e
ou interdisciplinares.
Reconhecer e valorizar a interculturalidade crítica.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Leituras de textos, vídeos e outros materiais. Atividades em grupos.

Campus Universitirio: Rodovia Celso Garcia Cid (:
LON

Farai. Código 11.764 - FnmiatoA4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
.ANA - BRASIL
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DO ESTADO DO PARANA

2EDU042 - PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:

EDUCAÇÃO
À caraa horáriaAo mérito

sim u |^| sim
nãonão

Visto do Chefe de
Departamento

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_ _horas , Teórica: _45_horas
Teórico/prática_ _horas, PCC: 15 horas EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* Kl não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A relação Psicologia e Educação: aspectos históricos. Teoria Social Cognitiva: crenças de auto
eficácia, motivação e autorregulação. Perspectiva teórica piagetiana: aspectos cognitivos,
afetivos e sociais. Perspectiva histórico-cultural de Vigotsky: Zona de desenvolvimento proximal
e a formação de conceitos.
Forma de desenvolvimento da atividade
K] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Oferecer subsídios teóricos e práticos oriundos do campo da Psicologia da Educação para a
compreensão e intervenção do professor no processo ensino-aprendizagem.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitério: Rodovia Celso Garcia Cid
LONDi

Forni. Código 11.764 - FonnatoA4(2IOx297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
.ANA - BRASIL
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GOVERNO
DO ESTADO DO PARANA

2EST329 - ESTÁGIO EM GEOGRAFIA PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim D
não

IE] sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 80 horas

Prática: 80 horas, Teórica: horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* [El não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Vivência e observação da realidade em escolas de educação de jovens e adultos (EJA) para a
sua caracterização e práticas de intervenção em sala de aula e em espaços para jovens e adultos
em situação de privação de liberdade. Trabalho de campo. Sistematização e reflexão crítica dos
resultados obtidos por meio de Relatório de Estágio.
Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo ^ Estágio Internato U TCC |_J PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Atuar como professor(a) em instituições de ensino que ofertam Educação de Jovens e Adultos
(EJA).
Conhecer a realidade educacional em espaços para jovens e adultos em situação de privação
de liberdade.
Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias de ensino aprendizagem e respectivas
propostas metodológicas.
Analisar, discutir e interagir na gestão da escola e da educação.
Desenvolver ações de planejamento e avaliação do processo pedagógico.
Discutir a ciência geográfica, seu método e suas implicações na aprendizagem de seus
conteúdos nas diferentes situações de ensino.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa em ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e
ou interdisciplinares.
Reconhecer e valorizar o multiculturalismo/interculturalismo.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Uaiversittrio; Rodovia Celso Garcia Cid (
LONDj

Fom. Código 11.764 - Formato A4 (210Í297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970-Internet http://www.ucl.br
.ANA - BRASIL
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2GE0026 - BIOGEOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim
não

K] sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60horas

Prática: 15 horas Teórica: 45horas
Teórico/prática 60 horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: |ZI Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* |^| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conceitos fundamentais em Biogeografia. Interação dos elementos biológicos e geográficos no
estudo dos seres vivos. Origem e evolução dos seres vivos. As grandes unidades fitogeográficas
e zoogeográficas do planeta. Teorias Biogeográficas. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato Q TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Compreender as principais causas que influenciam a distribuição da vegetação e da fauna na
Terra. Discutir sobre os conceitos de Biogeografia e sua aplicação prática. Compreender
conceitos geográficos e sua importância em estudos de Biogeografia. Propiciar o conhecimento
de aspectos teóricos e práticos da Biogeografia. Reconhecer os principais biomas da Terra.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia
LON

Forni. Código 11.764 - Fora.aU A4 (210x297)

Cid( -Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
.ANÃ - BRASIL
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2GE0027 - CARTOGRAFIA TEMÁTICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS lElsim
não

"u" [^ sim
não

"D

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática:45 horas , Teórica: 15 horas
Teórico/prática horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* K| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Introdução a Cartografia Temática. Linhas metodológicas da Cartografia Temática. Semiologia
Gráfica. Métodos de representação gráfica: qualitativo, ordenado e quantitativo nos diferentes
modos de implantação. Cartomática. Cartografia automatizada.
Forma de desenvolvimento da atividade
^ Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Permitir aos alunos o entendimento e manipulação de técnicas cartográficas temáticas
convencionais, indispensáveis para o desenvolvimento de estudos geográficos; permitindo ao
profissional bacharel em geografia ou licenciado em geografia a capacidade de trabalhar em
equipes multidisciplinares na área de cartografia temática convencional;
Desenvolver projetos cartográficos para subsidiar a pesquisa em Geografia;
Elaborar e analisar mapas temáticos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (l
LON

Form. Código 11.764-FormatoA4 (210x297)

- Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
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2GE0028 - GEOGRAFIA POLÍTICA E GEOPOLITICA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim ~u
não

[^] sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _105_ _horas

Prática:_15_horas , Teórica: _45_horas
Teórico/prática_horas, PCC: 45 horas EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Conceitos básicos do pensamento Geográfico: espaço, território e poder. As relações de poder
e seus fundamentos e efeitos geográficos. População, fronteiras e redes técnicas. Territórios e
territorialidades: funções e vivências da política internacional. O pensamento geopolítico clássico
e seus impactos no século XX e Guerra Fria. Estado, soberania e território: conceituação, relação
e desafios. A geopolítica no século XXI: variações nas relações mundiais de poder: novas
tecnologias, interdependência, energia e recursos naturais. Novas corridas geopolíticas
mundiais.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato TCC U PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Domínio de conteúdo específico dos eixos integrantes da Matriz Curricular e de técnicas e
linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Atuação como professor em instituições de ensino nos níveis fundamental e médio.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Univcrsitirio: Rodovia Celso Garcia Cid (
LON

iam. Código 11.764 - FonnatoA4 (210x297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
ANA - BRASIL
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2GE0029 - METODOLOGIA DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM EM GEOGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIÊNCIAS sim
não

^| sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas

Prática:30 horas, Teórica: 15 horas
Teórico/prática horas, PCC: 60 horas EAD: 15 horas

Modalidade curricular: [El Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Teorias de aprendizagens, propostas metodológicas e práticas educativas em Geografia nas
diferentes modalidades de ensino. Atividades em EAD. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
El Disciplina D Módulo D Estágio Internato D TCC [El PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Atuar como professor(a) de Geografia em diferentes instituições e modalidades de ensino.
Desenvolver ações de planejamento e avaliação do processo pedagógico.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e
ou interdisciplinares.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão em ensino de Geografia.
Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias de ensino aprendizagem e respectivas
propostas metodológicas.
Discutir a Ciência Geográfica, seu método e suas implicações na aprendizagem de seus
conteúdos nas diferentes situações de ensino.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e ou
interdisciplinares.

* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Leituras de textos, vídeos e outros materiais. Atividades em grupos.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (J
LONDj

p» Código 11.764-ForartoA4 (210x297)

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ucl.br
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2EST330 - ESTÁGIO EM GEOGRAFIA PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS ^ sim
não

~ü sim ~ü
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 80 horas

Prática: 80 horas, Teórica: horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* [El não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Vivência e observação na Educação do Campo para a sua caracterização e práticas de
intervenção na sala de aula. Trabalho de campo. Sistematização e reflexão crítica dos resultados
obtidos por meio do Relatório de Estágio.
Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo ^ Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Atuar como professor (a) em instituições de ensino voltadas à Educação do Campo.
Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias de ensino aprendizagem e respectivas
propostas metodológicas.
Analisar, discutir e interagir na gestão da escola e da educação.
Desenvolver ações de planejamento e avaliação do processo pedagógico.
Discutir a ciência geográfica, seu método e suas implicações na aprendizagem de seus
conteúdos nas diferentes situações de ensino.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa em ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e
ou interdisciplinares.
Reconhecer e valorizar o multiculturalismo/interculturalismo.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (
LOND,

-Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
.ANA - BRASIL
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2GE0030 - HIDROGRAFIA

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim ~u sim D
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática: 15 horas , Teórica: 45 horas
Teórico/prática horas, EAD: _ horas

Modalidade curricular: |Z] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n0 03/09):
D sim* [^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Usos Múltiplos da Agua; Situação atual dos recursos hídricos; Demanda e Disponibilidade
Hídrica; Planejamento, zoneamento e Inundações Urbanas, Trabalhos de Campo
Forma de desenvolvimento da atividade
[Z] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
No conhecimento dos princípios, métodos de análise e interpretação dos usos múltiplos da
água;
Na obtenção de conhecimentos fundamentais sobre a situação atual das bacias hidrográficas
e dos recursos hídricos no Brasil e no mundo;
No entendimento do papei do profissional geógrafo na gestão integrada e participativa de
recursos hídricos;
No desenvolvimento da base técnica necessária à elaboração de documentos e outros
produtos de caráter técnico relativo à avaliação ambiental de bacias hidrográficas na
disponibilidade hídrica.
*Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário; Rodovia Celso Garcia Cid
LON

Forni. Código 11.764 - FomutoA4 (2IOII297)
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2GE0031 - EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA PARA INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM NEE

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim
não

^ sim D
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 105 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 30 horas
Teórico/prática horas, PCC: 45 horas EAD: 15 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Processo histórico da Educação Especial e da Educação Inclusiva. Direitos Humanos.
Capacitismo e Formação docente para a educação geográfica na perspectiva de inclusão de
estudantes com NEE. Atividades em EAD. Trabalho de campo.
Forma de desenvolvimento da atividade
[E] Disciplina D Módulo D Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Atuar como professor(a) em processos de educação inclusiva e instituições especializadas em
estudantes com NEE.
Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias de ensino aprendizagem e respectivas
propostas metodológicas.
Refletir sobre o capacitismo e formas de combate.
Desenvolver ações de planejamento e avaliação do processo pedagógico.
Discutir a ciência geográfica, seu método e suas implicações na aprendizagem de seus
conteúdos nas diferentes situações de ensino.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão em ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e
ou interdisciplinares.
Reconhecer e valorizar na perspectiva da interculturalidade crítica.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Leituras de textos, vídeos e outros materiais. Atividades em grupos.

Campi Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (]
LONDi

Forni. Código 11,764 - Fomi»toA4(210ï297)
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2EDU043 - LIBRAS

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

EDUCAÇÃO sim "D" sim ~u
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: _60_ _horas

Prática:_ _horas , Teórica: _30_horas
Teórico/prática_ _horas, PCC: 30 horas EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
sim* K] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
A comunidade surda e sua cultura. Fundamentos históricos, políticos e pedagógicos da
Educação de Surdos. Aspectos linguísticos da LIBRAS. Léxico da LIBRAS para uso cotidiano e
prática docente.
Forma de desenvolvimento da atividade
IEI Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Subsidiar a prática pedagógica frente às peculiaridades dos alunos surdos.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (ï
LONDi

Foim. Código 11.764.FomaloA4 (210x297)
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2EST331 - ESTÁGIO EM GEOGRAFIA PARA O ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim sim D
não não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas

Prática: 120 horas, Teórica: horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* IZ] não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Vivência e observação no Regular Ensino Fundamental II para a sua caracterização e práticas
de intervenção na sala de aula. Trabalho de campo. Sistematização e reflexão crítica dos
resultados obtidos por meio do Relatório de Estágio.
Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina Q Módulo Kl Estágio D Internato D TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Atuar como professor (a) em instituições de ensino fundamental II.
Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias de ensino aprendizagem e respectivas
propostas metodológicas.
Analisar, discutir e interagir na gestão da escola e da educação.
Desenvolver ações de planejamento e avaliação do processo pedagógico.
Discutir a ciência geográfica, seu método e suas implicações na aprendizagem de seus
conteúdos nas diferentes situações de ensino.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa em ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e
ou interdisciplinares.
Reconhecer e valorizar o multiculturalismo/interculturalismo.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campua UDlverrittrio; Rodovia Celso Garcia Cid
LON

fe Código 11.764. Fomiato A4 (210x297)
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2GE0032 - GEOGRAFIA DO BRASIL

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS sim
não

Kl sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: .75_ _horas

Prática:_15_horas , Teórica: _60_horas
Teórico/prática_horas, EAD: _horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória |_| Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
IZI sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
O espaço brasileiro: a configuração territorial desde a colonização até a contemporaneidade. O
processo de regionalização e as relações inter e intra-regionais: desigualdades, diferenciações
e particularidades formativas do território político-jurídico brasileiro. Trabalho de Campo.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato D TCC D PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão em ensino de Geografia.
Dominar técnicas e linguagens relativas à aplicação de conhecimentos geográficos.
Discutir a ciência geográfica, seu método e suas implicações na aprendizagem de seus
conteúdos nas diferentes situações de ensino.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e/ou
interdisciplinares
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Univcraltàrlo; Rodovia Celso Garcia Cid (l
LON]

Forni, Código 11.764. FonutoA4 (210x297)
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2GE0033 - ENSINO DE GEOGRAFIA, INTERCULTURALIDADE E DECOLONIALIDADE

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS K] sim
não

sim
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 105 horas

Prática: 15 horas, Teórica: 30 horas
Teórico/prática horas, PCC: 45 horas EAD: 15 horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
K] sim* D não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Perspectivas decoloniais no ensino de Geografia. Racismo estrutural. Desigualdades étnico-
racial, sexual e de género e educacional. Direitos Humanos. Religião e religiosidade. Atividades
em EAD. Trabalho de Campo
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo D Estágio D Internato d TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Compreender, discutir e aplicar perspectivas decoloniais no ensino ampliando o diálogo sobre
a desigualdade étnico-racial, género, sexual, religiosa e acesso à educação brasileira.
Discutir a ciência geográfica, seu método e suas implicações na aprendizagem de seus
conteúdos nas diferentes situações de ensino relacionadas às múltiplas formas de existência
humana,

Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia, que valorize os conhecimentos
decoloniais e da interculturalidade crítica.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão em ensino de Geografia, com ênfase
na decolonialidade e interculturalidade crítica.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e
ou interdisciplinares com foco em uma educação decolonial e da interculturalidade crítica
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.
Leituras de textos, vídeos e outros materiais. Atividades em grupos.

Cimpiu Unlvenlttrio; Rodovia Celso Qarcia Cid (;
LON;
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2EST332 - ESTÁGIO EM GEOGRAFIA PARA O ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanta:
Ao mérito À carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS ^] sim
não

sim ~u
não

CARGA HORÁRIA (CH) total: 120 horas

Prática: 120 horas, Teórica: horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: |Z] Obrigatória D Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^ não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Vivência e observação no Ensino Médio e Profissionalizante para a sua caracterização e práticas
de intervenção na sala de aula. Trabalho de campo. Sistematização e reflexão crítica dos
resultados obtidos por meio do Relatório de Estágio.
Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo [El Estágio D Internato Q TCC PCC (Licenciaturas)

Contribuição ao perfil do egresso
Atuar como professor (a) em instituições de ensino médio e profissionalizante.
Compreender, discutir e aplicar as diferentes teorias de ensino aprendizagem e respectivas
propostas metodológicas.
Analisar, discutir e interagir na gestão da escola e da educação.
Desenvolver ações de planejamento e avaliação do processo pedagógico.
Discutir a ciência geográfica, seu método e suas implicações na aprendizagem de seus
conteúdos nas diferentes situações de ensino.
Analisar e elaborar material didático para o ensino de Geografia.
Elaborar e desenvolver projetos de pesquisa em ensino de Geografia.
Desenvolver trabalhos integrados nas instituições de ensino com equipes multidisciplinares e
ou interdisciplinares.
Reconhecer e valorizar o multiculturalismo/interculturalismo.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

>us Universitirio: Rodovia Celso Garcia Cid (:
LON:

Form. Código 11.764 - FomiatoA4 (210x297)
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2TCC311 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

Depto(s) responsável(eis):
Concordância do Departamento

quanto:
Ao mérito A carga horária

Visto do Chefe de
Departamento

GEOCIËNCIAS [Zlsirn
não

"D" [El sim
não

'U

CARGA HORÁRIA (CH) total: 60 horas

Prática:60 horas, Teórica: _ horas
Teórico/prática horas, EAD: horas

Modalidade curricular: ^ Obrigatória [_J Optativa

Atividade académica de forma à distância (Resolução CEPE n° 03/09):
D sim* ^| não

Ementa (Deve ser elaborada de forma resumida e indicar conteúdos abrangentes)
Pesquisa e Sistematização das Práticas de interação com os estágios. Análise e discussão dos
resultados obtidos e saberes construídos por meio da produção de um artigo científico.
Forma de desenvolvimento da atividade
D Disciplina D Módulo Q Estágio D Internato ^ TCC Q PCC (Licenciaturas)
Contribuição ao perfil do egresso
Compreender a relação prática-teoria-prática no Ensino de Geografia;
Aprender a investigar e a diagnosticar a realidade escolar e a Geografia na escola por meio da
pesquisa, do ensino e das atividades extension istas;
Desenvolver atitudes e saberes profissionais associadas às demandas de conteúdos de Ensino
e da vivência dos estudantes;
Apresentar resultados das pesquisas e práticas educativas voltadas aos desafios e as
perspectivas para a docência em Geografia.
* Descrever, de forma sintética, a proposta de desenvolvimento dos conteúdos e avaliação na
forma à distância, caso a oferta da atividade académica utilize a modalidade.

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid
LON]

Forni. Código 11.764 - FomiatoA4 (210x297)
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ARTICULAÇÃO ENTRE AS DISCIPLINAS E OS EIXOS DE CONHECIMENTOS

Eixos de Conhecimento Atividades Pedagógicas e
Cargas Horárias

% da Carga
Horária Total

Produção do Espaço e Dinâmicas
Socioambientais

História da Formação da Sociedade
Brasileira; Geografia da População e
Demografia; Meio Ambiente e Educação
Ambiental; Geologia; Geografia Agrária;
Climatologia; Geomorfologia; Pedologia;
Geografia Urbana; Geografia das Indústrias;
Regionalização do Espaço Mundial;
Biogeografia; Hidrografia; Geografia do
Brasil.
TOTAL DO EIXO: 960 h

28,32%

Fundamentação Metodológica e
Epistemológica

Epistemologia da Geografia; Fundamentos
de Pesquisa em Geografia; Teorias de
Região e Regionalização.
TOTAL DO EIXO: 195 h

5,75%

Linguagens e Tecnologias
Aplicadas à Geografia

Cartografia; Cartografia Digital; Cartografia
Temática; Introdução ao Sensoriamento
Remoto
TOTAL DO EIXO: 240 h

7,08%

Ensino

História do Pensamento Geográfico no
Brasil; Geografia Política e Geopolítica;
Política Educacional; Fundamentos de
Geografia Escolar; Didática e Instrumentação
no Ensino de Geografia. Psicologia da
Aprendizagem; Educação Geográfica para a
Inclusão de Estudantes com NEE; LIBRAS;
Metodologia de Ensino e de Aprendizagem
em Geografia; Ensino de Geografia,
Interculturalidade e Decolonialidade; Estágio
em Geografia para Educação de Jovens e
Adultos (EJA), Estágio em Geografia para
Educação do Campo, Estágio em Geografia
para o Ensino Regular Fundamental II,
Estágio em Geografia para o Ensino Médio e
Profissionalizante; e Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC)
TOTAL DO EIXO: 1.465 h

40,57%

Observação: Estão previstas duas disciplinas optativas que serão cursadas nos sétimo e oitavo semestres,
com carga horária de 120 h, que equivalem a 3,54% da carga horária total do curso. Há ainda 70 h de
Atividades Académicas Complementares (AAC) que correspondem a 2,06% da carga horária total. Além
de 340 h de creditação da extensão, equivalente a 10,03% da carga horária total do curso. O curso conta
com 90 h de EaD, correspondente a 2,65%.

Carga Horária total = 3 390 h

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid
LON
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