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APRESENTAÇÃO:

O Curso de Licenciatura plena em Geografia da Universidade Estadual de Roraima, - UERR, passa

a existir pelas necessidades de acompanhar as transformações que ocorrem no campo do conhecimento das

ciências geográficas. Propõe-se a formar profissionais com uma sólida base de conhecimentos específicos na



área, capazes de interpretar a dinâmica de produção/ ocupação/modificação do espaço e elaborar elementos

articuladores entre a teoria e a prática pedagógica.

Está voltado para a formação de professores designados para atuar na Educação Básica, numa

perspectiva curricular por competências alicerçadas nos princípios e fundamentos das Diretrizes Curriculares

Nacionais (Resolução CNE/ CP 01/2001), da reforma de Educação Básica e nos Parâmetros Curriculares Na -

cionais, que propõem aos profissionais de educação uma renovada postura em relação à atuação no sistema

de ensino comprometido com a sociedade, pautando-se na elaboração de projetos que perpassam a Acade-

mia. Portanto, se busca articular teoria/prática através das ações interdisciplinares e pesquisa discente, atra -

vés de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Todos os conteúdos a serem desenvolvidos no curso estarão vinculados a temas que possibilitem a

explicação da produção espacial, englobando a dinâmica da natureza, a regionalização nos diferentes espa -

ços mundiais, as denominações em mutação dos agrupamentos de terras, águas e povos; as relações cultu -

rais, as relações de sobrevivência, destacando-se as relações de trabalho e moradia, pois, através delas, se

gera certa forma de reprodução do espaço. 

O profissional a ser formado em Geografia deve tornar-se ciente das transformações que ocorrem

nas diferentes especialidades, associadas aos conhecimentos que favoreçam subsídios para o desenvolvi -

mento do papel do educador, propiciando a formação básica para o professor / pesquisador.

A sociedade brasileira convive com muitos problemas referentes à degradação ambiental, o que tem

provocado mudanças negativas na relação homem–natureza.  Isto contribui para o aparecimento de doenças

infecto-contagiosas decorrentes da poluição no ar e na água, causada pelo “chamado avanço econômico e

tecnológico  capitalista”  (SANTOS,  2005,  p.  20)  por  um  planejamento  político  social  incoerente  com  as

características socioambientais, pautado no desenvolvimento sustentável.  

O Curso de Geografia da Universidade Estadual  de Roraima – UERR foi  aprovado através do

Parecer nº.011,  autorizado pela Resolução nº10, de 26 de maio de 2006,  publicada no Diário Oficial  do

Estado,  nº.429,  de 29 de maio de 2006 e implantado nos  Campi de Boa Vista e,  Caracaraí  a partir  do

segundo semestre de 2006. 

.  O  curso  integra  a  Coordenação  de  Ciências  Humanas,  Linguagens  e  Artes,  é  oferecido  na

modalidade regular, tem como concepção a produção do conhecimento Geográfico pelo futuro profissional de

modo que ao final do curso, ele saiba como e por que esse conhecimento é produzido. 

 JUSTIFICATIVA

Pode-se perceber, no Pensamento Geográfico, grandes repercussões de um positivismo. Por isso,

as mudanças na prática educativa requerem um perfil do professor de Geografia, de uma forma que auxilie o

aluno a se constituir como cidadão, dando oportunidades para que ele conheça melhor as relações que são



estabelecidas no interior da sociedade em que vive.

O Curso  de  Licenciatura  em Geografia,  enquanto  componente  da  área  de  Ciências  Humanas,

contribui, sobremaneira, para formação e organização do espaço, bem como para a pesquisa.

O Curso de Geografia visa ampliar a atuação da universidade pública no seu entorno e, em 

termos teórico e metodológico, possibilitar a reflexão sobre a prática e os problemas do ensino de 

Geografia, preparando o acadêmico para os desafios da vida profissional. Essa formação tem ainda uma 

preocupação universalista que articula o global ao local, permitindo ao profissional o pleno exercício 

consciente da cidadania na conjuntura geográfica em que se insere.

 A formação de professores como via de transformação social e política no Estado de Roraima, 

precisam estabelecer uma linha de trabalho que favoreça o conhecimento sobre desenvolvimento sócio-

econômico e cultural desta sociedade e do país. Mediante esta análise, é necessário que o professor tenha 

uma visão holística e integradora sobre o espaço em processo de transformação.

  Portanto, o educador em Geografia como pesquisador tem perante de si uma sociedade cheia de

desafios e heterogeneidade bastante diversificada. A prática do educador, portanto, torna-se mediadora das

geociências, as quais estabelecem uma visão multidisciplinar sobre os fenômenos ambientais e humanos.

 

2. CONCEPÇÃO, PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DO CURSO: 

A Universidade Estadual  de Roraima UERR, foi  criada pela  Lei  Complementar  Nº91,  de 10 de

novembro de 2005. Esta instituição demonstra a necessidade de uma política voltada para o desenvolvimento

educacional, promovendo a formação de profissionais para atender à demanda da rede pública de ensino,

apesar de não ser este seu único objetivo, uma vez que pretende contribuir para alterar o perfil social da

região. 

A população do Estado de Roraima cresce mais de 10% ao ano, gerando uma demanda em termos

de educação com vistas à qualificação profissional, que poderá ser atendida com egressos em Licenciatura

em Geografia.  A Instituição oferece cursos que permitirão a  atualidade profissional  de uma considerável

parcela dessa população.

                O Curso de Geografia é regido pela Resolução do Conselho Nacional de Educação Nº.

14, de 13 de março de 2002, a qual estabelece as Diretrizes Curriculares, tendo em vista o disposto na Lei

9.131, de 25 de novembro de 1995 e ainda o Parecer do CNE/CES 492/2001, de 9 de julho de 2001, e o

Parecer CNE/CES 1363/2001 homologado em 25 de janeiro de 2002.

As atuais mudanças socioeconômicas e culturais ocorridas no mundo globalizado, com os seus

acelerados processos e inúmeras crises que vão do aumento vertiginoso da pobreza à escassez de recursos



naturais, têm trazido grandes desafios educacionais.   Nas últimas décadas, a geografia vem passando por

um avançado processo de redefinição de seu papel, de seus conteúdos e de suas metodologias de ensino,

no sentido de se adequar às necessidades e desafios educacionais contemporâneos.

Hoje, é consenso que a Geografia é extremamente importante à formação dos cidadãos; ela tem um

papel imprescindível na formação da cidadania, não a cidadania do ponto de vista burguês, mas a cidadania

democrática, ética, solidária, participativa, crítica, necessária ao convívio humano no século XXI. 

Para atender a essa formação do sujeito  social,  a Geografia procura desenvolver,  entre tantos

outros, os seguintes aspectos:

 Explicação crítica do espaço vivido;

 Formação de raciocínios espaciais;

 Compreensão do sujeito como participante ativo e consciente na construção do espaço

geográfico.

O seu objetivo é formar um cidadão que, consciente das relações que se estabelecem entre os 

diferentes fatores que compõem o espaço geográfico, possa desenvolver uma intervenção mais qualitativa na

construção e reconstrução desse espaço, no sentido de contribuir para uma realidade sociogeográfica melhor.

Nesta perspectiva, o curso de Licenciatura em Geografia prima por uma formação de professores

com os seguintes princípios norteadores:

 formação docente baseada na articulação entre teoria e prática;

 interdisciplinaridade  e  transversalidade  como  eixos  norteadores  do  planejamento  e

execução das tarefas pedagógicas;

  investigação científica como mediação do conhecimento, do planejamento, do ensino,

da aprendizagem e da solução de problemas educacionais e sociais;

  aluno como sujeito ativo do processo de construção e reconstrução do conhecimento;

 visão holística da geografia, da sociedade e dos processos educacionais;

 formação  técnico-científica  e  didático-pedagógica,  incluindo  conhecimentos  de

Psicologia da Aprendizagem, Psicologia Social, História da Educação e da Geografia;

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:

Espera-se que até o final do curso, o discente tenha adquirido:

 identificação, descrição, compreensão e análise dos diferentes espaços geográficos, interferindo qualitativamente nos mesmos;

 compreensão e análise das diferentes práticas e concepções concernentes ao processo de produção e reprodução do espaço;



 trabalho com as informações geográficas, através de uma linguagem científica mais adequada, considerando suas características e o pro-

blema proposto;

 elaboração e re-elaboração de mapas temáticos e outras representações gráficas;

 interpretação e avaliação de representações ou tratamentos gráficos e estatísticos;

 conhecimento e domínio dos conteúdos básicos, objetos de aprendizagem nas séries finais do Ensino Fundamental e

no Ensino Médio;

 organização do conhecimento espacial, adequando-o ao processo de ensino-aprendizagem em Geografia;

 compreensão dos elementos e processos concernentes ao meio natural e antrópico, com

base nos fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos da Geografia;

 discussão e aprimoramento das abordagens científicas pertinentes ao processo de produção

e aplicação do conhecimento geográfico.

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GERAL:

Proporcionar uma formação sólida que permita ao graduando elaborar uma visão holística da Geo-

grafia nos contextos social e educacional e enquanto ciência, dando condições de refletir sobre o seu papel e

objeto de estudo, os problemas resultantes da inter-relação entre os sistemas naturais e sociais em distintas

escalas espaciais e temporais, suscitando as concepções didático-metodológicas necessárias ao seu ensino,

pesquisa e aprendizagem, dentro de uma visão interdisciplinar para atuar na Educação Básica.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 conhecer e dominar os conteúdos, papel e objeto de estudo da Geografia, sua metodologia

de ensino e pesquisa necessários à formação dos alunos na Educação Fundamental e Médio

à formação do profissional dessa área;

 ampliar a visão histórico-social, cultural, educacional, filosófica e econômica, para compreen -

der melhor o seu papel e o papel da Geografia na formação da cidadania;

 repensar a função da educação, os processos de ensino-aprendizagem, o papel do professor

e da escola como uma necessidade essencial à melhoria da qualidade educacional;

 elaborar estudos, pesquisas, projetos pedagógicos e materiais didáticos visando à melhoria

do ensino da  Geografia;

 Projetar,  em  sua  prática  profissional,  as  dimensões  educacionais:  aprender  a  aprender,

aprender a fazer, aprender a ser e a conviver comos outros. 

5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO:



O Profissional formado no curso de Licenciatura em Geografia, para atender à demanda que a atual conjuntura exige: ser habilitado para o exercício

do magistério nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com conhecimento e habilidades de pesquisa sobre o processo de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, foi constatado que a opção dos candidatos às vagas no Curso de Geografia, desta

Instituição, ocorre, em especial, pelo desejo de ser professor, acrescentando-se, ainda, a manifestação dos

egressos que visualizam a perspectiva de aprofundar os estudos, na área de pesquisa, e, consequentemente,

continuar sua formação profissional em curso pós-graduação, nos diversos ramos da Geografia, entre eles,

destaca-se a área de educação ambiental.

O licenciado em Geografia, na Universidade Estadual de Roraima, deve ser capaz de repensar as

relações entre a educação e cidadania, como instrumento de construção de uma sociedade mais justa, que

busque, sobretudo, respeitar as diferenças sociais, culturais e, participar, de forma efetiva, da organização

sócio-espacial da sociedade.

Partindo  da  premissa  que  a  educação  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  da  família  e  da

sociedade,  faze-se necessário  que o  profissional  de  Geografia  possa desenvolver  estratégias teóricas  e

metodológicas  que  permitam  a  superação  dos  limites  da  prática  pedagógica,  articulando  os  requisitos

indispensáveis para o domínio do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a

ser. 

Ademais, de acordo com recomendações do Ministério da Educação e Cultura – MEC - por meio da
Secretaria da Educação Superior, no modelo de enquadramento das propostas as Diretrizes Curriculares, e
do Parecer CNE/CP/2001, o perfil traçado para o profissional egresso do Curso de Licenciatura em Geografia
é:

 atuação ética, crítica, autônoma e criativa;

 autonomia intelectual;

 respeito  à  pluralidade  inerente  aos  ambientes  profissionais  Atuação propositiva  na
busca de soluções de questões colocadas pela sociedade;

 compreensão  dos  elementos  e  processos  concernentes  ao  meio  natural  e  ao
construído, com base nos fundamentos filosóficos, teóricos e metodológicos da Geografia e
aplicação desse conhecimento na busca do desenvolvimento social;

 domínio  e  permanente  aprimoramento  das  abordagens  científicas  pertinentes  ao
processo de produção e aplicação do conhecimento geográfico;

6. ÁREA DE ATUAÇÃO.

O Curso de Geografia atenderá á todos que buscam uma graduação e uma formação profissional, tais como egressos do Ensino Médio e aos gradu -

andos nas diversas áreas do conhecimento.



Desta  forma,  o  graduado  em  Geografia  deverá  possuir  sólida  formação  para  atuar  como
profissional da ciência geográfica, dotado de autonomia intelectual, independência, raciocínio e postura crítica
no seu dia-a-dia pedagógico.   

7. PRÁTICA DOCENTE

Referente ao papel do professor e dos cursos, cabe ao professor “desenvolver hábitos de colabora-

ção e trabalho em equipe, ampliando sua responsabilidade para além da sala de aula, contribuindo, ainda, na

articulação entre a escola-comunidade”, através de: Palestras, mesas redonda, reuniões científicas, (simpó -

sios, seminários, debates, oficinas pedagógicas, visitas técnicas e curso de extensão, atividades artísticas e

culturais).

A inclusão destas atividades na programação curricular dos acadêmicos poderá garantir, ao futuro 

profissional, competências e habilidade para trabalhar com as respectivas informações, ora mencionadas. 

Nesta linha, espera-se que a utilização de atividades pedagógicas diversificadas, não se 

caracterizem como mero instrumento curricular. Desta forma, é necessário que o trabalho docente enfatize, 

no mesmo grau de importância, as ações de planejamento já constituídas do currículo.

Sendo assim,  entendo que nosso papel  como formadores de professores são os de
oferecer os nutrientes que não estão sempre ao seu alcance: os bens culturais de qualidade sejam
eles erodidos ou populares,  (...)  um processo de enriquecimento pessoal  que abrace todo esse
campo,  que  inclua  tanto  conhecimento  das  práticas  culturais  locais,  quanto  das  obras  primas
universais.(NOGUEIRA 2002,8).

Neste  contexto,  pretende-se,  no  caso  específico  da  formação  cultural  do  professor,  que  este

consiga estabelecer; ao longo de sua vida profissional, contato com o mundo da cultura, possibilitando a

construção de um olhar critico, de forma intensa e diversificada.

Acredita-se  que  o  profissional,  que  apresente  a  formação,  ora  especificada,  terá  condições de

desenvolver uma prática docente de melhor qualidade, pois o contato com este mundo possibilita a ampliação

dos referenciais teóricos que alargam os conceitos e redireciona a prática. Além do que:

A formação do professor é parte do processo de construção da cidadania, é direito de
todos considerarmos que todas-crianças e adultos - somos indivíduos sociais, sujeitos históricos,
cidadão e cidadã, produzidos na cultura e produtores de cultura. (KRAMER, 1998:21)

Por outra linha, a prática docente deverá, necessariamente, ser acompanhada de Avaliação do 

conteúdo desenvolvido, dos procedimentos, bem como dos recursos materiais e dos resultados obtidos. 

Tal postura pedagógica, possibilitará a continuação ou o redirecionamento do processo de ensino-

aprendizagem, que incluem, ainda, o desempenho em pesquisa, produção científica, relações inter-pessoais, 

configurando-se de maneira ética e participativa no trabalho em equipe, envolvendo a comunidade interna e 

externa.



8. ORGANIZAÇAO E ESTRUTURA CURRICULAR:

O Curso de Licenciatura em Geografia da Universidade Estadual de Roraima, além de sua matriz

curricular, deverá ser estruturado através de monitorias específicas e de laboratórios planejados da seguinte

forma:

 Laboratório de Cartografia: 

 Laboratório de Ensino e Recursos Didáticos;

 Laboratório de Geologia/Mineralogia.

Todos os laboratórios deverão estar equipados com materiais necessários para o desenvolvimento

do processo de ensino, devendo ser coordenados por docentes, que irão desenvolver, em conjunto com os

discentes, cursos de extensão, projetos de pesquisa e atender aos programas de pós-graduação. 

É necessário desenvolver um trabalho de inserção dos acadêmicos nos meios científicos e culturais

da ciência geográfica, proporcionando-lhes oportunidades para aprofundar seus conhecimentos e aperfeiçoar

em sua prática profissional. Nestas atividades, se incluem: seminários, apresentações e exposições de traba -

lhos, participação em eventos científicos, ações de caráter científico-cultural, produções individuais ou coleti -

vas, artigos, resolução de problemas, monitoria, aprendizado de novas tecnologias e comunicação, relatório

de pesquisa, dentre outros. 

A composição curricular do curso está distribuída em 3.376 ficará assim distribuída:

 288 (duzentos e oitenta e oito) horas aula de disciplinas do núcleo comum a todos os cur-

sos.

 288 (duzentos e oitenta) horas aula de disciplinas pedagógicas comuns às licenciaturas.

 1.800 (mil e oito centos) horas aula curricular da Licenciatura em Geografia.

 400  (quatrocentas) horas aula de Prática como Componente Curricular obrigatório apresen-

tadas na forma da disciplina de Prática Profissional;

 400 (quatrocentas) horas de Estágio Curricular Supervisionado, a partir do 5º semestre do

curso.

 200 (duzentas) horas de atividades complementares.

8.1. NÚCLEO DE DISCIPLINAS COMUNS AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO: 

O Núcleo Comum compõe-se de um conjunto de disciplinas, cujo objetivo é propiciar uma formação 



humanística, política e técnica que permita ao acadêmico dirigir, de modo intencional, sua prática, sustentada 

nos saberes essenciais ao exercício da docência em suas relações com os aspectos cognitivos, econômicos, 

políticos, sociais e culturais que emergem do contexto histórico, no qual a escola está inserida, numa 

perspectiva dialética. Estrutura-se das seguintes disciplinas: Metodologia do Trabalho Científico, 

Humanidades, Comunicação Oral e Escrita, Produção Textual.

8.2. NÚCLEO DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS COMUNS AOS CURSOS DE LICENCIATURA:

As disciplinas pedagógicas compõem um Núcleo Comum, objetivando oferecer a formação 

necessária à prática da docência imprescindível ao amplo exercício da atividade pedagógica, em seus 

aspectos cognitivos e da relação ensino-aprendizagem. São elas: Fundamentos da Educação, Didática 

Geral, Psicologia Educacional e Política da Educação Básica.

8.3. NÚCLEO DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS AO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA:

As disciplinas que tratam dos percursos históricos do processo de produção do conhecimento 

geográfico têm como objetivo proporcionar uma ampla experiência do saber epistemológico, visando 

capacitar o licenciado para compreender e analisar o espaço geográfico, proporcionando a solução de 

problemas utilizados e apresentados pelos diferentes autores no decorrer do desenvolvimento do processo de

ensino - aprendizagem: São estas disciplinas que competem a esse núcleo: Geologia Geral e do Brasil, 

História do Pensamento Geográfico, Regionalização do Espaço Mundial, Biogeografia, Geografia do 

Turismo, Planejamento e Gestão Territorial, Geografia Política, Cartografia I e II, Geomorfologia, 

Geografia Regional, Climatologia, Hidrografia, Geografia Econômica, Geografia da População, 

Metodologia da Pesquisa Científica em Geografia, Geografia Rural do Brasil, Geografia e História da 

Amazônia, Geografia Urbana do Brasil, Recursos Naturais, Noções de Sensoriamento Remoto e 

Geoprocessamento, América Latina e Novas Relações, Geografia História de Roraima, Estatística 

Aplicada e Trabalho de Conclusão de Curso.

9. A PRÁTICA PROFISSIONAL COMO COMPONENTE CURRICULAR:

Os conhecimentos e habilidades do profissional que se pretende formar não devem atender ape-

nas às exigências imediatas do mercado de trabalho, mas contribuir para a intervenção social na constru -

ção da cidadania. Portanto, no processo de formação, é necessário ir além da construção teórica dos sabe -

res e conteúdos do curso; é preciso desenvolver a aplicabilidade desses conhecimentos em situações de

ensino. E isto requer todo um direcionamento para a construção das competências, habilidades e princípios

da prática profissional. 



É neste espaço curricular que o futuro professor de geografia deve ser habilitado a desenvolver a

sua prática de ensino no contexto escolar.

Para tanto, devem ser desenvolvidos os mecanismos de pesquisa pedagógica como instrumento

de análise e compreensão da realidade educacional, em busca de construção de conhecimentos práticos e

intervenções transformadoras. Igualmente, é preciso habilitar o graduando a desenvolver na sua prática

profissional os princípios e procedimentos metodológicos da interdisciplinaridade, da transposição didática,

do ensino por resolução de problemas, de ensino e aprendizagem por projetos, do trabalho coletivo, pois

todos estes recursos científico-pedagógicos devem ser acionados no ato de ensinar e aprender na perspec -

tiva da formação crítica e cidadã. 

Nesta concepção, a prática de ensino passa a ser vista como um momento rico para articular os 

diferentes saberes docentes, sendo, portanto, um dos requisitos para a construção dos saberes geográficos, 

nas suas diferentes categorias: conceitos, habilidades e capacidades específicas estabelecendo relação entre

teoria e prática. 

Sendo assim, estabelecemos como objetivos operacionais da prática profissional:

 proporcionar a relação entre a formação do aluno de Licenciatura Plena em Geografia e a práti-

ca do trabalho docente ao longo do processo de graduação, que terá necessariamente a

marca dos processos pedagógicos, a relação teoria-prática;

 proporcionar situações didáticas eficazes para a aprendizagem e para o desenvolvimento dos

alunos, utilizando o conhecimento das áreas ou disciplinas a serem ensinadas, das temáticas

sociais transversais ao currículo escolar, dos contextos humanos sociais considerados rele -

vantes para aprendizagem escolar, bem como as especificidades didáticas envolvidas em

cada situação de ensino;

 utilizar diferentes e flexíveis modos de utilização do tempo, do espaço e de agrupamento dos

alunos, para favorecer e enriquecer seu processo de desenvolvimento da aprendizagem;

 estabelecer o caráter relacional entre os componentes do ambiente natural e/ou construído en-

tre os diferentes domínios, reconhecendo as determinações (sociais, econômicas, políticas,

culturais e ambientais) presentes e atuantes na produção do espaço.  

As  práticas  pedagógicas  se  concretizam  a  partir  do  terceiro  semestre,  totalizando  400

(quatrocentas) horas.

10. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO:



Considerando, o disposto na legislação vigente, o Estágio Curricular Supervisionado é concebido

como tempo de aprendizagem, pois, demandará uma relação pedagógica, reconhecida em um ambiente insti -

tucional  de trabalho. Conforme estipulado no Parecer 28/2001, intermediados pela ação de orientação e

acompanhamento do professor de Estágio. Esse parecer expressa que o Estágio Curricular Supervisionado

“é o momento de efetivar, um profissional sob a supervisão de um novo processo de ensino-aprendizagem

que, tornar-se-á concreto autônomo quando da profissionalização deste estagiário”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao oficializar um perfil do profissional para a edu-

cação básica, coloca para a Universidade a responsabilidade da construção de uma política de formação ini -

cial de professores que leve em consideração a atuação do Profissional a ser formado.

O Estágio Curricular Supervisionado é, portanto, no corpo da legislação, concebido como um mo-

mento de formação, que deve ser efetivado pelo exercício in loco, pela presença participativa do licenciando

em ambientes reais de trabalho. Por isso é um componente curricular que deve ser realizado direto efetiva-

mente em unidades educacionais dos sistemas de ensino, pois, é um momento “para se verificar, provar (em

si) a realização das competências exigidas na prática dos formandos” quanto à regência, quanto ao acompa -

nhamento de aspectos da vida escolar que são variáveis de tempos em tempos como a elaboração de projeto

pedagógico, participação, acompanhamento  da organização dos trabalhos realizados nos espaços escolares.

 

A legislação deixa claro ainda que o Estágio Curricular Supervisionado deve se dar em regime de

colaboração entre as agências formadoras os sistemas de ensino (art. 211 da Constituição Federal), podendo

ser acordado entre a instituição formadora, o órgão executivo do sistema e a unidade escolar que receberá os

estagiários. As formas de participação de caráter recíproco poderão ser combinadas entre essas instâncias.

Além disso, a legislação, especificamente o parecer 28/2001, explicita que “essa conceituação de estágio cur -

ricular supervisionado é vinculante com um tempo definido em lei [...] cujo teor de excelência não admite nem

um aligeiramento nem uma precarização.” 

O processo de Estágio Curricular Supervisionado a ser desenvolvido no curso de Geografia deve

estar intrinsecamente articulado com os saberes construídos, principalmente com aqueles que se referem aos

fazeres pedagógicos na prática. Isto porque o Estágio deve contribuir, não só para as vivências práticas do

ofício de professor, mas também para possibilitar um olhar crítico e um agir na totalidade do fenômeno educa -

tivo na instituição campo.

Desta forma, o processo de Estágio tomará como base os seguintes princípios e dimensões para a

formação profissional da prática pedagógica dos graduandos: 

 possibilidade de análise do ambiente escolar em suas relações internas e externas

no contexto social;

 a pesquisa como princípio de construção do conhecimento, transformação social e

desenvolvimento profissional;



 vivências práticas do ofício de professor;

 a participação como membro de equipe para o fortalecimento democrático escolar e

desenvolvimento social;

 a participação comunitária como mecanismo de análise social e intervenção na sua

realidade para o bem comum e fortalecimento da cidadania;

 a ética e a autonomia acadêmica como norteadoras da atuação e humanização pro-

fissional;

Para atender a esses princípios e dimensões, foram estabelecidos os seguintes objetivos gerais

para o Estágio:

 proporcionar aos graduandos um aprendizado através de situações reais, propiciando a

complementação do ensino e da aprendizagem;

 proporcionar uma visão abrangente e crítica da profissão para a qual está se preparando;

 contribuir na preparação do estudante para o início de suas atividades profissionais;

 possibilitar uma interação entre o meio acadêmico e a sociedade;

 aplicar os conhecimentos acadêmicos na prática profissional.

 

Nesta perspectiva, o Estágio deve assumir um caráter de atividade integradora entre a vivência do

ofício profissional, a pesquisa e produção do trabalho de conclusão de curso, desenvolvendo um processo de

relações entre as constantes idas e vindas à revisão teórica e o confronto com a prática na análise do

trabalho profissional, sem fragmentá-lo da prática social. Através de uma prática articulada e organizada entre

Estágio Curricular Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e Prática Profissional, se cria condições

para o registro sistemático das proposições, alternativas, intervenções construídas e realizadas no processo

de formação enquanto prática de pesquisa que vai sendo vivenciada de maneira concreta no decorrer do

curso, no conjunto das atividades e reflexões realizadas nas disciplinas, nos grupos de estudo e nas próprias

situações didáticas que compõem a proposta de operacionalização do Estágio.

Para o Curso de Licenciatura em Geografia é importante que o acadêmico, desde sua chegada à

Universidade, tome ciência de sua condição de futuro professor, aprimorando, desde as primeiras disciplinas,

a prática de participação em atividades, em projetos de extensão e/ou pesquisa que os envolvam com os alu -

nos e professores dos Ensinos Fundamental e Médio, vivenciando, mesmo que de início timidamente, a reali -

dade da escola.

O Estágio propriamente dito, enquanto disciplina do curso, efetiva-se a partir do quinto semestre.

Nesta disciplina, o aluno inicia o laboratório de ensino construindo conhecimentos teóricos e práticos como

instrumentos para o ensino de Geografia nos níveis fundamental e médio, modelando e elaborando estraté -



gias que contribuirão para um ensino crítico e criativo e refletindo sobre as diversas concepções do processo

ensino-aprendizagem. 

Além disso, discute-se neste momento a prática pedagógica e os novos paradigmas da educação e

do ensino de Geografia, produzindo propostas pedagógicas específicas para o ensino da disciplina, bem

como desenvolvendo tarefas a partir dos recursos didáticos construídos e/ou discutidos e a sua aplicação

adequada na prática docente. Trabalhos são realizados através em oficinas pedagógicas discutindo-se meto-

dologias, alternativas, analisando-se criticamente os livros didáticos de Geografia, sempre buscando a exce -

lência para a prática docente.

Eixos Orientadores do Estágio Curricular Supervisionado

As atividades da prática de Estágio em cada eixo orientador devem contemplar um planejamento

que possa possibilitar: 

1- Pesquisar a realidade: observar e levantar dados para conhecer a realidade. 

2- Refletir sobre a realidade: analisar a realidade para planejar as ações de intervenção.

3- Construir a realidade: vivenciar uma prática pedagógica e social transformadora.

4- Avaliar as atividades: avaliar o processo para redimensionar as ações intervenção.

Eixo: Articulação teórica - prática e o contato sistemático com o objeto de estudo: a escola, a sala de

aula e diferentes espaços sociais. 

Objetivo: Realizar estudos nas escolas campo de Estágio com a finalidade de munir-se de categorias que

permitam compreender  a  função social  da escola,  a  gestão  escolar,  a  organização  e funcionamento  da

escola,  a  organização  do  trabalho  pedagógico,  a  relação  professor-aluno,  os  processos de  ensino e  de

aprendizagem, análise de arquivos escolares para levantamento de dados sobre a realidade do Ensino de

Geografia.          

Eixo: Oficinas pedagógicas de direitos humanos: pensar, fazer e viver uma prática transformadora.

Objetivo: Vivenciar um trabalho de prática social que colabore com a construção de uma práxis educacional

participativa e dialógica, que promova a sensibilização, a reflexão e o compromisso com as questões do

cotidiano da sociedade.

Sugestão de Temas: A vida como direito. O direito a uma alimentação sadia. A saúde como direito. O direito a

um meio ambiente saudável. O direito a moradia. O direito a uma escola para todos. O direito de votar. O

direito de participar.

 Eixo: Prática de minicursos: estágio enquanto prática de inserção social.



Objetivo: Estabelecer uma relação mais próxima e cooperativa com a escola e com a sociedade através da

oferta de minicursos para estudos de conteúdos curriculares do ensino de Geografia e de necessidades do

público alvo.

Eixo: Prática de Estágio: caminhos para pesquisa. 

Objetivo:  Aplicar  os pressupostos  teóricos e  práticos da pesquisa qualitativa,  fazendo uso do arcabouço

teórico da Geografia,  depoimentos orais,  entrevistas,  coleta de documentos e  observação dos diferentes

contextos e sujeitos envolvidos nas atividades de estágio.

Eixo: Cinema na Escola   

Objetivo: Aprender a explorar didaticamente filmes e documentários que retratam fatos Geográficos sociais,

políticos, e outros, contribuindo para a formação de uma consciência crítica.

11. ATIVIDADES COMPLEMENTARES:

Uma  das  exigências  deste  curso  é  que  o  graduando  realize  200  horas  de  atividades  acadê-

mico-científico-culturais de caráter extracurricular. A exigência de tais atividades encontra respaldo legal no in -

ciso IV do Parecer CNE/CP, homologado em 02 de fevereiro de 2002.

Referentes ao papel do professor a ser formado e os professores do curso, devem ser desenvolvi -

dos hábitos de colaboração e trabalho em equipe, ampliando sua responsabilidade para além da sala de aula,

articulando a relação entre a escola e a comunidade, através de palestras, mesas redondas, reuniões científi -

cas, simpósios, seminários, debates, oficinas pedagógicas, visitas técnicas, cursos de extensão, atividades

artístico-culturais.

A presença deste conjunto de atividades no currículo poderá garantir o acesso do graduando a 

novas informações, conhecimentos e saberes. Portanto, essas atividades não podem ser consideradas como 

acessório, como meros ornamentos no currículo. Faz-se necessário que elas tenham o mesmo peso das 

demais atividades constituídas no currículo.

No caso específico da formação cultural do professor, é preciso estabelecer, ao longo de sua vida

profissional,  contato  com  o  mundo  da  cultura  de  forma  intensa  e  diversificada.  Um  docente  com  esta

formação terá condições de desenvolver uma prática de melhor qualidade, pois, o contato com este mundo

possibilita a ampliação dos seus referenciais teóricos, ampliando seus conceitos.

12. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO:

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso propicia ao acadêmico o desenvolvimento mais

sistemático do seu próprio processo de formação, oferecendo um produto final que deve ser compartilhado

com a comunidade. Desta forma, este trabalho tem a finalidade de comunicar o resultado de um estudo,



reflexões, investigações realizadas pelo acadêmico durante o Curso, além de servir de referência para outros

alunos e ponto de partida para novos trabalhos, visto que proporcionará reflexões para novos estudos. 

Assim, o graduando deve buscar contribuir para o campo científico, social e profissional através da

realização desta atividade. Como trabalho de conclusão de curso, será exigida a produção Monográfica, na

qual o aluno deverá expressar domínio dos conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos na área de

Geografia, respeitando as normas institucionais e da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

13. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO APRENDIZAGEM:

O processo avaliativo deverá contemplar o desempenho dos docentes e outras atividades 

pertinentes ao processo de formação. Para tanto, a avaliação da aprendizagem do aluno não deverá ser o 

único indicador na Instituição a ser tomado como referência para análise do desenvolvimento do curso.

A avaliação no curso de Geografia não se resume apenas à aferição de notas. Durante toda vida

acadêmica os alunos devem ser acompanhados pelo professor, pelo Coordenador do Curso e pelo Diretor de

Ensino. Desta forma, é possível estar atento à participação de todos, principalmente àqueles excluídos, quer

seja pela sua condição social, quer seja pela dificuldade de aprendizagem.

Considerando que o egresso do Curso de Geografia será o profissional que atuará na educação, é

preciso  criar  uma  cultura  onde  se  compreenda  que  toda  atividade  relacionada  ao  processo  de  ensino-

aprendizagem não constitui elemento isolado nem independente, mas constitui postura política diante do erro

e do acerto e faz parte da realidade e do contexto social em que se está inserido.

Entender a necessidade da avaliação como elemento indispensável para que o aluno se aproprie de

conhecimentos e habilidades para ser cidadão livre, com pensamento próprio, com poder de decisão e ciente

das  conseqüências  da  sua  decisão,  representa  tentativa  de  rompimento  com anos de  autoritarismo,  de

alienação.

No que se refere à avaliação em termos gerais, deve-se garantir o diagnóstico dos conhecimentos 

prévios dos sujeitos envolvidos; a retro-alimentação dos processos organizacionais, bem como dos processos

de formação, garantindo a função formativa para tomada de novas decisões, no sentido de contribuir para o 

redimensionamento das ações do seu conjunto.

14. MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GEOGRAFIA 

Semestre Disciplinas Carga Horária Pré-requisito

1º

Metodologia do Trabalho Científico 72
Humanidades 72
Comunicação Oral e Escrita 72
História do Pensamento Geográfico 72
Geologia Geral e do Brasil 72

2º

Regionalização do Espaço Mundial 72
Geografia do Turismo 72
Produção Textual 72
Biogeografia 72
Estatística Aplicada 72

3º Fundamentos da Educação 72



Psicologia Educacional 72
Planejamento e Gestão Territorial 72
Geografia Política 72
Prática Profissional em Geografia 100

4º

Didática Geral 72
Cartografia I 72
Geomorfologia 72
Geografia Regional 72
Climatologia 72

5º
Cartografia II 72
Hidrografia 72
Geografia Econômica 72
Prática Profissional em Geografia Física 100
Estágio Curricular Supervisionado I 130 Didática Geral

6º

Metodologia da Pesquisa Científica em Geografia 72
Geografia da População 72

Estágio Curricular Supervisionado II 130 Estágio C.S. I
Geografia Rural do Brasil 72
Prática Profissional em Educação Ambiental 100

7º

  

Geografia e História da Amazônia 72
Geografia Urbana do Brasil 72
Estágio Curricular Supervisionado III 140 Estágio C.S. II 
Política da Educação Básica 72
Recursos Naturais           72

8º
Noções de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento de SIG 72
América Latina e Novas Relações 72
Monografia 72
Geografia e História de Roraima 72
Prática Profissional em Geografia Humana 100

CARGA
HORARIA DO

CURSO

Total das Disciplinas Específicas 1.800
Total das Disciplinas Pedagógicas 288
Total das Disciplinas Comuns          288
Estágio Curricular Supervisionado 400
Atividades Acadêmica- Científico - Culturais 200
Prática como Componente Curricular 400
Total da Carga Horária do Curso 3.376

15. DISCIPLINAS, EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA.

1º SEMESTRE

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO.

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Abordagem sobre o papel da Universidade: compreensão da importância dos estudos no ensino
superior. Leitura, análise e interpretação de textos na vida acadêmica. Técnicas de leitura: análise textual,
temática, interpretativa e problematização. Métodos de estudo: fichamento, resenhas e mapa conceitual. As
normas da ABNT e sua aplicação na organização do trabalho científico. Etapas do projeto de pesquisa.

BIBLIOGRAFIA



ANTUNES, C. A grande jogada: Manual construtivista de como estudar. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 1996.
BOAVENTURA, E. Metodologia da Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004.
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004.
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2005.

HUMANIDADES 

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Estudo e compreensão de questões relativas ao surgimento da racionalidade ocidental pertinente
ao  processo  de  construção  cognitivo.  Humanização  do  homem  dentro  dos  diversos  campos  do  saber,
dialogando com outras áreas do conhecimento que tratam de temas que tenham o humano como objeto de
investigação, em todas as suas dimensões, nas categorias de tempo e espaço.

BIBLIOGRAFIA
ABBAGNANO,Nicola.Dicionário de Filosofia,5º 5º ed. São Paulo: Martins Fontes,2007
ARANHA, Mª. Lúcia; MARTINS, Mª. Helena. Filosofando: Introdução à Filosofia. 3. ed. rev. São Paulo: 
Moderna, 2003. p. 37-50; 71-77.
BERLIN, Isaiha. Estudos sobre a humanidade: uma antologia de ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
BUZZI, Arcângelo R. Filosofia para principiantes: a existência humana no mundo. 14 ed. Petrópolis: Vozes, 2003.
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003.

COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Estudo sobre a interatividade da linguagem e suas características discursivas, os mecanismos de
leitura e da produção textual.

BIBLIOGRAFIA
ANDRADE, Maria Margarida e HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa: Noções básicas para Cursos 
Superiores. São Paulo: Atlas, 2004. 
CÂMARA JUNIOR, Joaquim Matoso. Manual de expressão oral e escrita. 21 ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
COSTA VAL, Maria G. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1993.
KOCH, Ingedore. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Cortez,1999
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. (trad.) Claúdia Schinling. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
 

HISTÓRIA DO PENSAMENTO GEOGRÁFICO

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  Análise  das bases  históricas  e  evolução  do  pensamento  geográfico.  Concepção  crítica  e
ideológica.  A atuação pedagógica e as perspectivas atuais da Geografia.  Os conceitos e  categorias que
estruturam a análise geográfica

BIBLIOGRAFIA
CASTRO, I. et al. (Org) Geografia: conceitos e temas. 6 ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 2003.
CORRÊA, R. L. ; GOMES, P. C. da C. I. E. de. Geografia: conceitos e temas. 7 ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 2005.
MORAES, A . C. R. Geografia: pequena história crítica. 19 ed. São Paulo: Annablume, 2003.
_______________ Ideologias geográficas. São Paulo: Hucitec, 2002.
SANTOS, M. Por uma geografia nova: da crítica da geografia a uma geografia crítica.  São Paulo: Edusp, 2004.

GEOLOGIA GERAL E DO BRASIL



CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Estudo do Universo e o Sistema Solar através do tempo geológico, origem e evolução da vida na
Terra, identificando os minerais para conhecer as rochas e entender seu ciclo, as placas tectônicas e seus
efeitos  (dobras,  fraturas,  falhas,  terremotos),  o  intemperismo físico,  químico  e  antrópico  utilizando-se  da
interpretação de mapas e perfis geológicos para caracterizar a geologia do Brasil e de Roraima, sua origem e
evolução.

BIBLIOGRAFIA
BIGARELLA, J .J. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. Curitiba, PR, UFPR, vol. 3., 2003.
LEINZ, V. e AMARAL, S. E. do. Geologia geral. 14 ed. São Paulo: Nacional, 2003.
PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J.; JORDAN, T.H. Para entender a terra. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

SALGADO – LABOURIAU, M. L. História ecológica da terra. 2 ed. São Paulo; Edgard Blucher, 2004.

TEIXEIRA, W. et al. (Org) Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2003.

2º SEMESTRE

REGIONALIZAÇÃO DO ESPAÇO MUNDIAL 

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Abordagem  sobre  a  formação  econômico-social,  relações  de  poder  no  espaço  mundial,
globalização e mercados regionais. A ordem mundial. Teorias explicativas do terceiro mundo e suas relações
comerciais  e  financeiras.  Os  países  hegemônicos,  blocos  político-econômicos,  terceira  via  de  divisão
internacional do trabalho. Geopolítica e as concepções clássicas: Fundamentos geográficos da política do
Estado - Nação; As concepções liberais, positivistas e marxistas. A Mundialização Contemporânea. O estado
e a ideologia/alienação no espaço global. O Brasil e o espaço político latino - americano.

BIBLIOGRAFIA
VESENTINI, J. W. A Nova Ordem, Imperialismo e Geopolítica Global. Campinas: Papirus, 2004.
MAGNÓLI, D.  e  ARAÚJO, R. O projeto da Alça: Hemisfério Americano e Mercosul na ótica do Brasil . São Paulo:
Moderna, 2003.
LANGONI, C. G. (Coord.). Os Novos Blocos. São Paulo: 2003.
_________(2000). Por uma outra globalização.Do discurso único à consciência universal. Rio de Janeiro. Record.
FURTADO, C. (1998). Capitalismo Global. Rio de Janeiro. Paz e Terra.

GEOGRAFIA DO TURISMO

CARGA HORÁRIA: 72 h.

EMENTA: Conceituar e fundamentar teoricamente o turismo e sua relação com a Geografia, aplicando os
conhecimentos geográficos a atividades do turismo e a produção do espaço terrestre, com destaques para
compreensão das potencialidades do meio físico, contextos geohistoricos, geoeconômicos e demográficos,
mapas e projeções analisando, as atividades turísticas e ecoturisticas, relacionadas ao desenvolvimento
econômico e ecológico do espaço geográfico de Roraima.

BIBLIOGRAFIA:
COIMBRA, P.; TIBÚRCIO, J.A.M. Geografia uma análise do espaço geográfico. Harbra, 1998.
CRUZ, Rita C.A. Introdução a Geografia do Turismo. São Paulo: Roca, 2003.
_____________ Políticas de Turismo e Território. São Paulo: Contexto, 2000.
OLIVEIRA, Cristian, D. M. Geografia do Turismo na cultura carnavalesca. São Paulo: Paulistana, 2005.
PEARCE, Douglas G. Geografia do Turismo: fluxos e regiões no mercado de viagens. São Paulo: Aleph, 2003.



PRODUÇAO TEXTUAL

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Prática da expressão em linguagem formal. Estudo analítico de textos envolvendo os processos
sintático e semântico. Estudo das características qualitativas. Análise de textos produzidos pelos alunos. 

BIBLIOGRAFIA
GUIMARÃES,  Eduardo.  Texto  e  argumentação:  um estudo  de conjunções  do  português.  Campinas,  São  Paulo;
Pontes, 2002.
KOCH, Ingedore . A inter-ação pela linguagem. 6 ed. São Paulo: Contexto, 2001. (Repensando a Língua Portuguesa) 
____________ e TRAVIGLIA, l . A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1999.
MEURER, J.  L.;  MOTTA-ROTH, D. (Orgs.) gêneros textuais e práticas discursivas:  subsídios para o ensino da
linguagem. Bauru: Edusc, 2002.
SENA, Odenildo. Engenharia do texto: Um caminho rumo à prática da redação. EDUA, Manaus, 2004.

BIOGEOGRAFIA

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Estudar os conceitos, históricos e a divisão da Biogeografia com outras ciências e os parâmetros
geológicos,  geográficos,  ecológicos  dos  seres  vivos,  e  os  principais  biomas do  mundo,  enfatizando sua
distribuição geográfica, reconhecendo a Biogeografia como ciência da paisagem.

BIBLIOGRAFIA
AB’ SÁBER, A. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
 RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
ROMARIZ, D.A. Aspectos da vegetação do Brasil. 2 ed. São Paulo: Bio-Ciência, 1996.
ROSS, J.S.L. Ecogeografia do Brasil: subsídios para planejamento ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.
TROPPMAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. 7 ed. Rio Claro: Divisa, 2006.

ESTATÍSTICA APLICADA 

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Analisar conceitos Básicos, técnicas de amostragem, distribuição de freqüência, séries estatísticas,
tabelas e gráficos, medidas de tendência central e dispersão, probabilidade, regressão linear e correlação,
testes de hipóteses, números índices aplicado a Geografia.

BIBLIOGRAFIA:
BUSSAD, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística Básica. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
MARTINS, Gilberto de Andrade, et all Princípios de Estatística. ed. São Paulo: Atlas, 1990.
BRAULE, R. Estatística Aplicada com Excel. Rio de Janeiro: Campos, 2001.
BARBETTA, P. A. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 5 ed. São Paulo:[s.ed] 2005.
CALLEGARI-JAQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003.

3º SEMESTRE

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Estudo do que é educação, considerando os aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos,
culturais e principais pensadores. A educação grega, romana, a educação do homem medieval, a educação
jesuítica,  a  influência  das  idéias  de  Comênius  e  John  Locke  para  a  educação;  as  idéias  iluministas  de



Rosseau,  Pestalozzi,  Herbart,  a  Revolução  Francesa  e  o  Plano  Nacional  de  Educação;  a  influência  do
positivismo para a educação e representantes como Spencer, Durkheim e Augusto Comte, o pensamento
pedagógico  socialista  de  Marx,  Lênin,  Makarenko  e  Gramsci,  o  pensamento  pedagógico  crítico  e  anti-
autoritário; principais educadores latino-americano e suas idéias, educadores brasileiros e influência de suas
idéias na educação. 

BIBLIOGRAFIA
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é Educação. São Paulo: Brasiliense, 2006.  
FREIRE, Paulo. Política e Educação. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
GADOTTI, Moacir. História das idéias Pedagógicas. ed. São Paulo: Ática, 2004..
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. ed. Campinas, São Paulo: autores Associados, 2001.
RIBEIRO, João. O que é positivismo. (Coleção Primeiros Passos). São Paulo: Brasiliense, 2006.

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  A  contribuições  da  Psicologia  como  ciência  e  as  teorias  psicológicas.  Pressupostos  do
desenvolvimento humano e da aprendizagem referentes a implicações no processo ensino-aprendizagem.

BIBLIOGRAFIA:
BOCK, Ana Maria,  FURTADO, Odair  & TEIXEIRA, Maria de Lourdes.  Psicologia, Uma Introdução ao Estudo da
Psicologia. São Paulo, Ed. Saraiva, 1996.
COLL,  César,  PALÁCIOS,  Jesús  &  MARCHESI,  Álvaro.  Desenvolvimento  Psicológico  e  Educação.  Psicologia
Evolutiva. Vol. 1. Porto Alegre, Artes Médicas, 1995.
DOLLE, Jean-Marie.  Para compreender Jean Piaget.  Uma iniciação à Psicologia Genética Piagetiana.  Rio de
Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 1974.
FLAVELL, John H. A psicologia do desenvolvimento de Jean Piaget. São Paulo, Livraria Pioneira Ed., 1992.
FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade - parte II. Obras completas Vol. VII. Rio de Janeiro,
Imago Ed., 1972.

PLANEJAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL 

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Análise da política econômica. Os grandes latifúndios. A exploração da mão de obra. Movimentos

migratórios. A mineração e a pecuária como fator de expansão do território. As divisões regionais bra-
sileiras. Perspectivas para formação de novos espaços.

BIBLIOGRAFIA
ANDRADE, M.C. A questão do território no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995.
CASTRO, I. E. de. et al.(org). Brasil: questões atuais de reorganização do território. 3.ed. Rio de Janeiro: Bertrand-
Brasil, 2005.
SANTOS, M.; SILVEIRA, M. L. O Brasil: território e sociedade no século XXI. Rio de Janeiro, Record, 2001.
SANTOS, M.; ADÉLIA, M. Território e história no Brasil. São Paulo: HUCITEC, 2000.
SANTOS, M. Pensando o espaço do homem. São Paulo: Edusp: 2004.



GEOGRAFIA POLÍTICA

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Compreender as teorias explicativas do terceiro mundo e suas relações comerciais e financeiras. O

processo de formação dos sistemas sócio-econômico capitalistas e socialista. A divisão regional dos
blocos continentais e econômicos. A nova ordem mundial após o declínio do socialismo.

BIBLIOGRAFIA
CASTRO, I. E et al. (Orgs). Geografia. Conceitos e temas. Rio de Janeiro, 2a ed. Bertrand Brasil, 2000. 
COSTA, V. M. da. Geografia política e geopolítica. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1992.
SACHS, I et al (Org) Brasil um século de transformações. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
VESENTINI, J. W. A nova ordem, imperialismo e geopolítica global. Campinas: Papirus, 2000.
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2003.

PRÁTICA PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA:

CARGA HORÁRIA: 100 h
EMENTA: Estudo da história da Geografia escolar. Processos didáticos e perspectivas pedagógicas dominan-
tes na prática da Geografia. As políticas públicas brasileiras e suas relações com a prática de ensino de Geo -
grafia. Os instrumentos institucionalizadores e mediadores da educação geográfica.

BIBLIOGRAFIA
CANDAU, V. M. A didática em questão. 19 ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

.CASTROGIOVANNI, A . C. et al. (Org.) Ensino de geografia: práticas e textualizações no cotidiano. 4 ed. Porto Alegre:
Mediação, 2005.

CAVALCANTI, L . S. Geografia práticas de ensino. Goiânia: Alternativa, 2002.

FULLAN, M. e HARGRESVES, A. A escola como organização aprendente buscando uma educação de qualidade. 2 ed.
Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

MARTELLI, A. C. et al. A reestruturação do projeto político pedagógico do cursode pedagogia e a prática de ensino. XI 
ENDIPE – Goiânia, maio/2002.

4º SEMESTRE

DIDÁTICA GERAL

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA:  A Didática:  pressupostos  filosóficos  e  históricos  e  suas manifestações na prática pedagógica.
Dimensionamento dos conceitos de Educação e Ensino. O planejamento e os elementos do processo ensino-
aprendizagem. Análise dos fundamentos teóricos do planejamento educacional e estudo dos modelos de
planejamento e sua relação com o processo de desenvolvimento.

BIBLIOGRAFIA:
CANDAU, Vera Maria (org.). Rumo a uma Didática. 15 ed., Petrópolis: Vozes, 2003.
FAZENDA, Ivani (org.). Práticas interdisciplinares na escola. 3 ed., São Paulo: Cortez, 1996.
LIBANEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
VEIGA, Ilma P. A.(coord.). Repensando a didática. Campinas: papirus, 1998.
ZABALA, Antoni. A prática Educativa: como ensinar. Trad. Ernani F. da F. da F. Rosa. Porto Alegre: artmed,1998

CARTOGRAFIA I



CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Conhecer a história da Cartografia, as projeções cartográficas, fusos horários, os tipos de escalas
gráficas e numéricas, diferenciando mapas, cartas, plantas e croquis visando a obtenção e interpretação de
medidas lineares para percepção do perfil do relevo.

BIBLIOGRAFIA:
ALMEIDA, R. PASSINI, E. O Espaço geográfico, ensino e representação. 2 ed. São Paulo: Contexto, 1991.
DUARTE, Paulo A. Fundamentos de cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 2002.
_______________ Fundamentos de cartografia. 3 ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2006.
LIBAUT, André. Geocartográfica: cartografia geral. Rio de Janeiro: FIBGE, 2000.
MARTINELLI, M. Mapas da geografia e cartografia temática. São Paulo: Contexto: 2003.

GEOMORFOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Estudar o histórico e as perspectivas de estudo da geomorfologia, os processos endógenos e
exógenos,  as  interações  entre  as  dinâmicas  na  transformação  do  relevo  propiciando  a  prática  da
Geomorfologia Aplicada em Roraima.

BIBLIOGRAFIA
CUNHA, S. B.; GUERRA, A . J. T. (Org). Geomorfologia do Brasil. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
GUERRA, A . J. T.; CUNHA, S. B. (Org). Geomorfologia e meio ambiente. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
_________. GUERRA, A . T.; GUERRA, A . J. T. Novo dicionário geológico-geomorfológico. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2005.
. _________; SILVA, A.S.; BOTELHO, R.G.M. (Org) Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações.
2 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
ROSS, J. L. S. Geomorfologia ambiente e planejamento. (Col. Repensando a Geografia), São Paulo: Contexto, 2001.

GEOGRAFIA REGIONAL

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Conhecer as relações do mundo atual como produto final da especialização do capital: relações
sociais de produções das regiões. Movimentação regional de classes sociais. A região e o ciclo do capital.
Região,  Estado  e  Cidade.  Articulação  inter-regional  e  intra-regional.  Mercados  regionais  e  espaços
organizados. Desigualdades regionais.

BIBLIOGRAFIA
CORRÊA, R. L. Territórios geográficos. 2 ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 2001.
LAVINAS, L.; CARLEIAL, L.; NABUCO, M. R. (orgs.)  Reestruturação do espaço urbano e regional no Brasil.  São
Paulo: Hucitec, 2002.
LENCIONI, S. Região e geografia. São Paulo: Hucitec, 2000.
SANTOS,  M.  Técnica,  espaço,  tempo:  globalização  e  meio  técnico  no  campo  informacional.  São  Paulo:
Hucitec,1996.
___________.Metamorfose do espaço habitado. 2 ed. São Paulo: Hucitec,1991

CLIMATOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Perceber o tempo, o clima, a terra e sua atmosfera: composição e estrutura vertical, a água na
atmosfera a pressão atmosférica, ventos, circulação geral da atmosfera, massas de ar e frentes e os sistemas
atmosféricos  da  América  do  Sul,  do  Brasil  de  Roraima,  através  de  métodos  e  técnicas  de  análise  na
climatologia geográfica. 



BIBLIOGRAFIA
AYOADE, J. O. Introdução à climatologia para os trópicos. 4 ed. São Paulo, 1996.
SILVA, J. F. El Niño: o fenômeno climático do século. Brasília: Thesaurus, 2000.
MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I.M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2007.
SILVA, J. F. El Niño: o fenômeno climático do século. Brasília: Thesaurus, 2000. 
MENDONÇA, F.; MONTEIRO, C. A. F. (Orgs.). Clima urbano. São Paulo: Contexto, 2003. 

5º SEMESTRE

CARTOGRAFIA II

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Análise de mapas cartográficos e temáticos usados em Geografia: limitações; croquis temático e
sintético, carta de declividade, perfis através da classificação e modelos de distribuição espacial de variáveis
ambientais e humanas para fins de representação cartográfica.

BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, R. R. de. Iniciação à cartografia na escola. São Paulo: Contexto, 2001.
MARTINELLI, M. Curso de cartografia temática. São Paulo: Contexto, 1991.
SOUZA, J. G. de. Geografia e conhecimentos cartográficos: a cartografia na renovação da geografia brasileira.
São Paulo: UNESP, 2001.
OLIVEIRA, C. de. Dicionário cartográfico. Rio de Janeiro: IBGE 1993.
________. Curso de cartografia moderna. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

HIDROGRAFIA

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Compreender os fatos e processos ligados à água, ciclo hidrológico, balanço hídrico e qualidade
das águas superficiais e subterrâneas, fatores climáticos e do débito dos cursos d’água, fatores litológicos do
débito dos cursos d’água. Entendendo a importância em recursos hídricos no processo de desenvolvimento
regional. Ressaltando a importância do conhecimento dos padrões da organização natural e da utilização
adequada dos recursos naturais a fim de se evitar um desequilíbrio sistêmico.

BIBLIOGRAFIA
SILVA, D. D. e PRUSKI, F. F.  Gestão dos recursos hídricos: aspectos legais, econômicos,  administrativos e
sociais. Minas Gerais: Universidade Federal de Viçosa, 2000.
TUNDISI, J.G. Água no século XXI: enfrentando a escassez. 2 ed. São Carlos. Rima, 2005.
REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, B.; TUNDISI, J. G. Águas doces no Brasil: capital ecológico, uso e conservação. São
Paulo: Escrituras, 2002.
TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciências e aplicação. Porto Alegre: UFRGS/ABRH, 2004.
SILVA, A. M.;  SCHULZ, H. E.;  CAMARGO, P.  B.  Erosão e hidrossedimentologia em bacias hidrográficas.  São
Carlos: Rima 2003, 2004.

 GEOGRAFIA ECONÔMICA:

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA:  Estudar  as  relações  econômicas  mundiais,  saberes  econômicos,  espaço  econômico  mundial,
ressaltar e enfatizar o processo da evolução econômica do Brasil e de Roraima, processo de industrialização
e internalização da economia.



BIBLIOGRAFIA
ROSS, Jurandir L.Sanches;Geografia do Brasil.São Paulo:Saraiva,2005.
FURTADO, Celso; O mito do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
MELO,  Mauro  Martini  de;  Capitalismo  Versus  Sustentabilidade:  o  desafio  de  uma  nova  ética
ambiental.Florianopolis: UFSC, 2006.
DIAMOND, J. Colapsso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o Sucesso. Rio de Janeiro: 2005.
ADAS, M. Afome: crise ou escadalo? São Paulo: Moderna,2002.
 

PRÁTICA PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA FÍSICA

CARGA HORÁRIA: 100 h
EMENTA: Estudar o currículo da Geografia Física no contexto atual. Análise de propostas curriculares. O
planejamento e a avaliação como componentes do processo da aprendizagem em Geografia.

BIBLIOGRAFIA
AB´SABER, A. N.  Os domínios da natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial,
2003.
ARAÚJO, G; ALMEIDA, J.; GUERRA, A.  Gestão ambiental das áreas degradadas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2005.
SALA, M. S. Teoria y métodos em geografia física. Lisboa: Síntesis, 2005.
TEIXEIRA, W. et al. (Org) Decifrando a terra. São Paulo: Oficina de textos, 2003.
VITTE, A . C.; GUERRA, A . J. T.(Org) Reflexões sobre a geografia física no Brasil. São Paulo: Bertrand Brasil, 2004.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I

CARGA HORÁRIA: 130 h
EMENTA: Análise do ambiente escolar e suas interfaces. Vivência participativa nas mais diferentes espaços,
com ênfase na proposta de ensino da disciplina de Geografia e suas relações interdisciplinares, levando à
construção da prática cidadã.

BIBLIOGRAFIA
CASTRO, F. C.  Aprendendo a ser professor na prática: estudo de uma experiência em prática de ensino e
estágio supervisionado. XI ENDIPE-Goiânia, maio/2002.

COLL, C. e DEREK E. (org.).  Ensino, aprendizagem e discurso em sala de aula: aproximações ao estudo do
discurso educacional. Trad. Beatriz Affonso Neves. – Porto Alegre: ArtMed, 1998.
_____________ Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Trad.
Beatriz Affonso Neves. – Porto Alegre: ArtMed, 2000.
FULLAN, M. e HARGRESVES, A. A escola como organização aprendente buscando uma educação de qualidade.
2 ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

MARTELLI, A. C. et al.  A reestruturação do projeto político pedagógico do curso de pedagogia e a prática de
ensino. XI ENDIPE – Goiânia, Maio/2002.

6º SEMESTRE

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA EM GEOGRAFIA

CARGA HORÁRIA: 72H.
EMENTA: Estudo dos métodos e técnicas para o conhecimento geográfico. O que é ciência? O que é um



método? Metodologia científica. Eficiência nos estudos. A geografia e seus métodos. Esquema de Ordenação
de mundo, o Método científico e a perspectiva geográfica. Trabalho de pesquisa com aplicação nos modernos
conceitos  metodológicos  da  geografia.  Pesquisa  de  campo;  entrevistas,;  formulação  e  aplicação  de
questionários;,  projetos  de  pesquisa  em  Geografia.  Conceitos  da  Geografia  ao  longo  de  sua  história.
Epistemologia da Geografia.  As normas da ABNT e sua aplicação na organização do trabalho científico.
Etapas do projeto de pesquisa em Geografia.

BIBLIOGRAFIA:
CARLOS, Ana Fani Alessandri e OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Reformas no mundo da educação. Parâmetros curri-
culares e geografia. São Paulo:  Contexto, 1999.
___________.  A Consciência da Crise.  In: IV ENCONTRO NACIONAL DE GEÓGRAFOS,  1980, Rio de Janeiro (RJ).
Anais... Rio de Janeiro: Associação Nacional dos geógrafos, 1980, p.320-328.
CASTROGIOVANNI, Antonio Carlos et al. Geografia em sala de aula: Práticas e reflexões. 2 ed. Porto Alegre. Editora
Universidade. AGB. 1999.
BOAVENTURA, E. Metodologia da Pesquisa. Rio de Janeiro.
Atlas, 2004.
GIL, A. C. Como Elaborar Projeto de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2005.

GEOGRAFIA DA POPULAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Análise  do crescimento  populacional,  distribuição  da  renda,  dinâmica  e  estrutura  etária  da
população  mundial,  através  da  mobilização,  migrações  internacionais,  teorias  demográficas,  políticas
populacionais e os aspectos populacionais de Roraima.

BIBLIOGRAFIA
BRETON, R. J. L. Geografia das civilizações. São Paulo: Ática, 1990.
BECKER,  O.  Mobilidade  espacial  da  população:  conceitos,  tipologia,  contextos. In:  CASTRO,  I.  E.  et  al.
Explorações Geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
GEORGE, P. População e povoamento. São Paulo: Defil. 1975.
MARTINI, G. (Org.). População, meio ambiente e desenvolvimento. Campinas: Editora UNICAMP, 2001.
ROSSINI, R.E.  A população brasileira, trabalhar e sobreviver. Revista do Departamento de Geografia. São Paulo:
USRR, N.7, 1994.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II

CARGA HORÁRIA: 130 h
EMENTA: Estudo das relações de intercâmbio da escola com a comunidade e suas interfaces.  Vivência
construtiva e participativa nos mais diferentes espaços de participação comunitária na escola, com ênfase nos
aspectos que envolvam a Geografia.

BIBLIOGRAFIA
FREITAS, H. C. L. de. O trabalho como princípio articular na prática de ensino. Campinas: Papirus, 1996.

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

SANTOS, H. C. V.  A prática de ensino na pedagogia: construindo competências técnica, social e política.  XI
ENDIPE – Goiânia, Maio/2002.
VASCONCELLOS, C. dos S. Avaliação: concepção dialética-libertadora do processo de avaliação escolar. 12 ed.
São Paulo: Libertad, 2000.
______________. Construção do conhecimento em sala de aula. 11 ed. São Paulo: Libertad. 2000.

GEOGRAFIA RURAL DO BRASIL



CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Abordagem sobre o Estatuto da Terra.  Urbanização e ruralidade. Formas e uso da terra. Política
agropecuária, êxodo rural, violência no campo. Reservas extrativistas (novo modelo de desenvolvimento na
área rural). Reforma agrária. Problemas agrários atuais.

BIBLIOGRAFIA
FERREIRA, D. A. de O. Mundo rural e Geografia. São Paulo: UNESP, 2000.
HARVEY, D. Espaços de esperança. São Paulo: Loyola, 2005.
________. Geografia rural. São Paulo: Difel, 2003.
MOREIRA, R. Formação do espaço agrário brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1990.
STEDILE, J. P. Questão agrária no Brasil. São Paulo: Atual, 2002.

PRÁTICA PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

CARGA HORÁRIA: 100 h
EMENTA:  Discute  sobre  os Conceitos  da  educação  ambiental.  Retrospectiva  da  História  da  Educação
Ambiental. Fundamentos da gestão ambiental. A inserção da Educação Ambiental no ensino da geografia.
Legislação  Ambiental.  Noções  de  economia  dos  recursos  naturais.  Marcos  referenciais  da  Educação
Ambiental e desenvolvimento sustentável e diagnóstico ambiental. Aplicação de miniprojetos didáticos.

BIBLIOGRAFIA
BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudanças da Agenda 21.  6 ed. Petrópolis,
Rio de Janeiro: Vozes, 2003.
CHRISTOFOLETI, A . et al. Geografia e meio ambiente no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2002.
DIAS, G. B. Educação ambiental princípios e práticas. 9 ed. São Paulo: Gaia, 2004.
GONÇALVES, C. W. P. Os (des) caminhos do meio ambiente. 11 ed. São Paulo: Contexto, 2004.
SATO, M. C.; MOURA, I.C. Educação ambiental. São Paulo: Artmed, 2005.

7º SEMESTRE

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DA AMAZÔNIA

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Conhecer a Amazônia e a Amazônia Legal através das diferenças naturais, políticas e 
administrativas, a atuação dos grandes projetos na área de mineração, industrialização e comércio, 
problemas das populações amazônicas: ribeirinhas, índios, antigos remanescentes quilombolas da Amazônia,
imigrantes; grilagem e os conflitos de terras. 

BIBLIOGRAFIA
AB’ SABER, A.N. A Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: Edusp, 1996.
ARBEX Jr., J. e OLIC, N. B. O Brasil em regiões: Norte (Col. Polêmica), São Paulo: Moderna, 2002.
BRANCO, S. M. O desafio amazônico (Col. Polêmica), São Paulo: Moderna, 1997.
FREITAS,  M.  de.  Amazônia  e  desenvolvimento  sustentável:  um diálogo  que  todos  os  brasileiros  deveriam
conhecer.Petrópolis-RJ: Vozes, 2004.
GONÇALVES, C.W.P. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto, 2001.

GEOGRAFIA URBANA DO BRASIL

CARGA HORÁRIA: 72 h



EMENTA: Estudo dos fenômenos urbanos: abordagem geográfica. Posição da cidade no espaço geográfico;
processo de urbanização no mundo e no Brasil. Origem da urbanização brasileira. Organização interna das
cidades: as divisões sócio-econômicas e políticas do espaço urbano no Brasil.

BIBLIOGRAFIA
ACSELRAD, H. A duração das cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Rio de Janeiro: DP & A., 
2001.

CARLOS, A. F. A.; LEMOS, A. I. G. Dilemas urbanos: novas abordagens sobre a cidade. São Paulo: Contexto, 2003.
CARLOS, A. F. A.; CARRERAS, C. Urbanização e mundialização. São Paulo: Contexto, 2005.
GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. Impactos ambientais urbanos no Brasil. Rio de Janeiro: Berttand, 2004.
IPEA; IBGE; UNICAMPI.  Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil: configurações atuais da rede
urbana. Brasília: IPEA, 2001.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III

CARGA HORÁRIA: 140 h
EMENTA: Aplicabilidades de conhecimentos de psicologia e didática à metodologia dos processos de ensino 
e aprendizagem da Geografia em situações concretas de escolarização, possibilitando a realização de 
miniprojetos diretamente ligados ao preparo de unidade de ensino, material didático e recursos paralelos para
maior eficácia do trabalho formativo.

BIBLIOGRAFIA

CASTROGIOVANNI, A. C. et al.  (Org) Geografia em sala de aula: práticas e reflexões. 4 ed. Rio Grande do Sul:
URFGS, 2003.
MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais – Geografia. Brasília, 1997.
PERRENOUD, P. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.

PICONEZ, S. C. B. (coord.). A prática de ensino e estágio supervisionado Campinas: Papirus, 1991. (Col Magistério,
Formação e Trabalho Pedagógico)
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? 4. ed. São Paulo: Cortez, 2001.

POLÍTICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA:

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Estudo das políticas educacionais no Brasil: evolução histórica, determinantes sócio -político- 

educacionais. Organização e funcionamento da educação básica, aspectos gerais e normativos. Análise das 

problemáticas e perspectivas de mudança nos atuais impasses do sistema de ensino. A política educacional 

no contexto das políticas públicas; estrutura e funcionamento da educação básica em Roraima.

BIBLIOGRAFIA

BRANDAO, Carlos da Fonseca Org: LDB Passo a Passo: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LEI 9.394/96), comentada e interpretada, artigo por artigo. 2 ed.São Paulo: avercampi,2005
CARNEIRO, Moci Alves. LDB ao Fácil. Leitura Critico-Compreensiva: artigo a artigo. Petrópolis,Rio de 
Janeiro:Vozes,1998.
DEMO, Pedro. A LDB. Ranços e Avanços. Campinas: São Paulo: Papirus, 1997.
MENESES, J. Gualberto de Carvalho e outros. Estrutura e Funcionamento da Educação Básica: São 
Paulo: Pioneira, 1998.
SAVIANI, da Nova LDB ao Novo Plano Nacional de Educação: por uma outra política educacional. 
Campinas, Autores Associados. 2002.



RECURSOS NATURAIS

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Análise dos recursos naturais através de suas áreas de ocorrências, potencialidades econômicas,
destacando as tecnologias utilizadas e implicações ambientais sob aspectos legais de uso e exploração.  

BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO, G. H. de S.; ALMEIDA, J. R.; GUERRA, A.J.T. Gestão Ambiental de áreas degradadas. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005.
CARVALHO, C. G. Legislação ambiental brasileira. São Paulo: Brasilivros, 2002.

CUNHA, S. B.; GUERRA, A.J.T. (Org) Avaliação e perícia ambiental. 5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
MIRRA. A. L. Impacto ambiental – aspectos da legislação brasileira. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.

SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 

8º SEMESTRE

NOÇÕES DE SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO DE SIG 

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: Conhecer o histórico e a evolução do sensoriamento remoto, princípios físicos do sensoriamento
remoto e os elementos de representação com a aplicação de Sistema de Informação Geográfica – SIG.
Geoprocessamento: técnicas e geotecnologias e interpretação de imagens.

BIBLIOGRAFIA:
COSTA, P. Processamento digital de imagens de SR. Curitiba: MundoGEO, 2005.
FLORENZANO, T. G. Imagens de satélites para estudos ambientais. São Paulo: Oficina de Textos, 2002.
MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologia de aplicação. Curitiba: Mundo GEO, 2005.
TEIXEIRA, A. L. A.; CHRISTOFOLETTI, A.  Sistemas de informação geográfica: dicionário ilustrado I.  São Paulo:
HUCITEC, 2000.
VENTURI, L. Técnicas de Campo e laboratório. São Paulo: Oficina de Textos, 2005.

AMÉRICA LATINA E NOVAS RELAÇÕES

CARGA HORÁRIA: 72h
EMENTA: Evolução  histórica  e  cultural.  Quadro  natural.  Características  sócio-econômicas  dos  conjuntos
regionais.  Situação  periférica  da  América  Latina  no  contexto  internacional.  Tentativas  de  integração
econômica.

BIBLIOGRAFIA
JAKOBSEN, K. e MARTINS, R. Alca - quem ganha e quem perde com o livre comércio nas Américas. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2002.

MAGNOLI,  D.;  ARAÚJO, R.  O projeto da ALCA:  hemisfério americano e Mercosul  na ótica do Brasil. São Paulo:
Moderna, 2003.
SANTOS, M. Por uma outra globalização do pensamento único a consciência universal. Rio de Janeiro: Record,
2003.
RICUPERO, R. A Alca. São Paulo: Publifolha, 2003. (Folha Explica).



VESENTINI, J.W. Novas geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2004.

GEOGRAFIA E HISTÓRIA DE RORAIMA

CARGA HORÁRIA: 72 h
EMENTA: O estudo da evolução territorial e histórica do estado de Roraima. Caracterização do espaço. Uso e
ocupação do território. Aspectos sócio político e econômico. A questão Indígena e ambiente natural. Estudo
do desenvolvimento educacional no estado de Roraima. Interfaces entre os sistemas de ensino estadual e
nacional analisados em seus planos e projetos.

BIBLIOGRAFIA
BARBOSA,  R.  I.;  XAUD,  H.  A.  M.;  SOUZA,  J.  M.  C.  Savanas  de  Roraima:  etnoecologia,  biodiversidade  e
potencialidades agrossilvipastoris. Boa Vista: FEMACT, 2005.
BARBOSA, R. I.; FERREIRA, E. J. G.; CASTELLÓN, E. G.  Homem, ambiente e ecologia no estado de Roraima.
Manaus: INPA, 1997.
BARROS, N. C. C. Roraima paisagem e tempo na Amazônia Setentrional. Recife: UFPE, 1995.
BRAGA, O . V. Momentos da história de Roraima. Manaus: Editora Silva, 2002.
MAGALHAES, D. Roraima: informações históricas. Rio de janeiro: Edição do autor 1997.

PRÁTICA PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA HUMANA

CARGA HORÁRIA: 100 h
EMENTA: Estudo do currículo da Geografia Humana no contexto atual. Análise de propostas curriculares. O
planejamento e a avaliação como componentes do processo da aprendizagem geográfica. Estudo de casos
para aplicação à Geografia Humana nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

BIBLIOGRAFIA
GERARDI, Lucia Helena de Oliveira (org.). Ambientes: estudos de geografia. Rio Claro: UNESP, 2003.

RODRIGUES, A.J.Geografia: introdução a Ciências Geográfica.São Paulo: Avercamp, 2007.

ROSS, J. L. S. (Org.) Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2001.
SANTOS, Milton. O País distorcido: o Brasil, a globalização e a cidadania. São Paulo: Publifolha: 2002.
SOUZA, M. A . A . de. Natureza e sociedade de hoje: uma leitura geográfica. São Paulo: Hucitec, 2002.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA.

CANDAU, Vera Maria. A didática em questão. 19 ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

CASTRO, Franciana Carneiro.  Aprendendo a ser professor na prática: estudo de uma experiência em prática de

ensino e estágio supervisionado. XI ENDIPE –

Goiânia, maio/2002.

FAZENDA, Ivani Catarina et al. A prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 1991.

FREITAS, Helena Costa L. de. O trabalho como princípio articular na prática de ensino. Campinas: Papirus, 1996.

FULLAN, Michel e HARGRESVES, Andy.  A escola como organização aprendente buscando uma educação de

qualidade. 2 ed. Porto Alegre. Artes Médicas Sul, 2000.

MARTELLI, Andréa Cristina, et al. A reestruturação do projeto político pedagógico do curso de pedagogia e a 

prática de ensino. XI ENDIPE – Goiânia, maio/2002.

MELLO, Guiomar Namo de. Educação escolar brasileira: o que trouxemos do século XX? Porto Alegre: Artmed, 



2004. 

MOREIRA, Antonio Flávio B. (org). Conhecimento Educacional e Formação do Professor. São Paulo: Papirus, 1994.

PERRENOUD, Philippe. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.

__________et al (orgs). Formando professores profissionais: quais estratégias? Quais competências? 2 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2001.

ROPÈ, Françoise e Lucie Tanguy (orgs.). Saberes e Competências: uso de tais noções na escola e na empresa. 

São Paulo: Papirus, 1997.

SANTOS, Heloisa Cardoso Varão. A prática de ensino na pedagogia: construindo competências técnica, social e 

política. XI ENDIPE – Goiânia, maio/2002.

LUDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MOREIRA, Antonio Flávio B. Currículos e Programas no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1990.

PENTEADO, Heloísa Dupas. Metodologia do ensino de história e Geografia. São Paulo: Cortez, 1991.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Repensando a Didática. 21. Ed. ver. e atual. Campinas: Papirus, 2004.

WACHOWICS, Lilian Anna. O método dialético na didática. 2.ed.Campinas, SP: Papirus, 1991.

Brasil, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF,1997.

CARLOS, A.F; OLIVEIRA, A. U.de (Orgs). Reformas no mundo da educação, parâmetros curriculares e geografia.

São Paulo: Contexto, 1999.

CAVALCANTI, L. Geografia escola e construção de conhecimentos. Campinas: Papirus, 1998.

CALLAI, Helena Copetti. A formação do profissional de geografia. Ijui –RS: 1999.

RUELLAN, Francis. O trabalho de campo nas pesquisas originais de Geografia Regional. 

Revista brasileira de Geografia, Janeiro / Março, 1994.

SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: Globalização e meio técnico ou informacional. São Paulo: Hucitec,1996.

PONTUSCKA, N. A Geografia: pesquisa e ensino. In: CARLOS, A.F. (Org). Novos caminhos da Geografia. São Paulo:

Contexto, 1999.

ROCHA, G. O. Ensino de Geografia e a Formação do Geógrafo – educador. In: Terra livre. São Paulo: Associação

dos geógrafos brasileiros/ marco zero, P. 11 – 12, Agosto, 1993,

__________, Uma breve historia da formação do professor de Geografia no Brasil. Terra livre. São Paulo, 2000.

SACRISTAN, J. G. Consciência e ação sobre a pratica como libertação Professional dos professores. In: NOVOA,

A. (Org). Profissão Professor.  Porto: Porto Editora, 1995.

FOUCHER, M. Lecionar a Geografia, apesar de tudo.In; VESENTINI, J. W.

(Orgs.).Geografia e Ensino: Textos críticos. Campinas: Papirus, 1989.

CARVALHO, M.I. Fim de Século, a Escola e a Geografia. Ijui: Ed. da Unijui., 1998.

CASTROGEOVANNI,  A. C. E agora como fica o  Ensino da Geografia com a  Globalização? In: - Etial. Geografia

em Sala de Aula, Práticas e Reflexões. Porto Alegre: Associação dos Geógrafos Brasileiros, Seção Porto Alegre,

1998c.

SANTOS, Heloisa Cardoso Varão. A prática de ensino na pedagogia: construindo competências técnica, social e 



política. XI ENDIPE – Goiânia, maio/2002.

LUDKE, Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.

MOREIRA, Antonio Flávio B. Currículos e Programas no Brasil. Campinas, SP: Papirus, 1990.

PENTEADO, Heloísa Dupas. Metodologia do ensino de história e Geografia. São Paulo: Cortez, 1991.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (org.). Repensando a Didática. 21. Ed. ver. e atual. Campinas: Papirus, 2004.

WACHOWICS, Lilian Anna. O método dialético na didática. 2.ed.Campinas, SP: Papirus, 1991.

Brasil, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997.
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