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EDUCAÇÃO NO CAMPO

Projeto da UFSC vai 
formar professores
Objetivo é preparar educadores para trabalhar 
com Ciências da Natureza e Matemática
Layra Olsen
layra@gazetasbs.com.br

Região

A Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) está com 
vagas abertas para o curso de 
licenciatura em Educação do 

Campo. Podem participar do processo se-
letivo todos que concluíram o ensino médio 
ou que venham a concluí-lo ainda neste ano. 
Além disso, o candidato deve ter interesse 
em permanecer na região onde vive para 
desenvolver a educação no campo. 

A intenção, segundo a professora Thaise 
Costa Guzzatti e conforme a coordenadora do 
curso, Natacha Janata, é formar professores 
para atuar em escolas do campo na região 
norte catarinense, em cidades como São 
Bento do Sul, Papanduva, Campo Alegre, 
Rio Negrinho, Mafra, entre outras. “Fizemos 
uma pesquisa e constatamos que há muitos 
professores que não tem formação ou que 
tem formação e não atuam na sua área. Por 
isso, busca-se, com este processo educativo, 
formar profissionais nas áreas de Ciências 
da Natureza − que inclue Biologia, Química 
e Física − e  Matemática”, explica Thaise. 

O curso é presencial, porém trabalha 
com uma dinâmica não comum. No primeiro 
momento os alunos vão ter aula durante um 

determinado período na UFSC, o chamado 
Tempo Universidade (TU), e depois passam 
por um processo de formação que une a te-
oria e a prática nas suas regiões, em escolas 
consideradas de campo, trata-se do Tempo 
Comunidade (TC). “O objetivo é estudar 
as disciplinas na universidade para depois 
voltar para a realidade e ver na prática como 
acontece”, esclarece a professora. 

Para a nova a turma, a proposta é um 
pouco diferente, de acordo com Thaise. Os 
estudantes que tiverem interesse pela gradu-
ação vão passar por um curso de férias, por 
três semanas em janeiro, em Florianópolis. 
“Temos uma excelente estrutura e queremos 
que os nossos futuros professores tenham 
contato com este ambiente universitário. 
Vale lembrar que o curso será gratuito e que 
a UFSC vai arcar com todas as condições de 
transporte, alojamento na moradia estudantil 
e alimentação no Restaurante Universitário 
(RU) durante o período”, comenta. 

Além dessas semanas, haverá, de 15 em 
15 dias, aulas nas sextas-feiras e sábados, 
durante quatro anos, ou seja, até o fim do 
curso.  “Nossos acadêmicos vão se deslocar 
para uma das cidades da região. A ideia é 
que os graduandos não deixem de lado as 
atividades que exercem, por isso montamos 
esta carga horária. Espero que as pessoas 
participem, pois não existe avanços sem 
esforços”, completa a professora. 
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Oportunidade e acesso à educação
Seis turmas estão em processo de 

formação desde que o curso foi instituí-
do como graduação regular pela UFSC, 
em 2009, segundo a coordenadora Nata-
cha. “Este é o sétimo processo seletivo. 
Uma turma, inclusive, está se formando 
em Canoinhas neste ano”, observa. 

A intenção de aplicar o curso na 
região norte catarinense é devido a uma 
demanda clara de professores para exer-
cer atividades no campo. “Analisamos 
esta área e a quantidade de profissionais 
que atuam nas disciplinas de Ciências e 

Matemática. Depois de muitas pesquisas, 
constatamos que essas cidades apresen-
tam uma deficiência de profissionais”, 
justifica Natacha. 

Outra questão levantada pela univer-
sidade é o relevante território rural que 
ainda predomina nos locais estudados. 
“Percebemos que a agricultura continua 
mantendo um papel fundamental na eco-
nomia dessas cidades e que as pessoas 
têm direito de ser educadas no lugar onde 
vivem, com base nas suas culturas e nas 
suas necessidades”, diz.

Como ingressar
Para ingressar no curso e conquistar o título de licenciado em Educação 

no Campo, o primeiro passo é se inscrever no vestibular especial da UFSC 
pelo site www.ufsc.br. A prova é no dia 18 de outubro, em São Bento do Sul 
ou Mafra (local ainda indefinido). De acordo com Natacha, o teste consiste 
em uma redação e em algumas perguntas vocacionadas. “Não é uma prova 
eliminatória, apenas queremos conhecer o nosso futuro aluno”, explica.

NOSSA HISTÓRIA 
É COMO A NOSSA INDÚSTRIA: 
NÃO PARA DE EVOLUIR.

Desde 1950, a FIESC trabalha para tornar 
a indústria catarinense mais forte e competitiva. 
O resultado, após 65 anos, foi um só: evolução. 
Hoje, a FIESC atua em quatro frentes: ambiente 
institucional, educação, inovação e tecnologia, 
qualidade de vida. Representa mais de 
50 mil indústrias, 141 sindicatos industriais 
e 800 mil trabalhadores, responsáveis 
por 1/3 de toda a riqueza do estado. 
Uma indústria que não para no tempo. 
E continua evoluindo. 

fiesc.com.br/65anos
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