
Educação do Campo 
direito nosso, dever do Estado!

O que é o curso de Educação do Campo?

O curso Educação do Campo - Licenciatura, objetiva formar licenciados em Educação do
Campo  aptos  para  docência  em  Ciências  da  Natureza  nos  anos  finais  do  Ensino
Fundamental e de Química, Física e Biologia no Ensino Médio contribuindo para a gestão
de processos educativos e estratégias pedagógicas voltadas para a qualidade de vida no
campo.

Como é organizado o curso?

A carga horária total do curso é de 3290 horas, com duração de 08 (oito) semestres letivos,
ofertados em turno integral,  com organização curricular em regime de alternância entre
Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC). Entende-se por Tempo Universidade
os  períodos  intensivos  de  formação  presencial,  no  campus  Dom Pedrito,  e,  por  Tempo
Comunidade os períodos de formação nas comunidades de origem dos licenciandos.

Quantas vagas serão ofertadas?

Serão ofertadas 30 (trinta) vagas.

Quem pode concorrer?

Candidatos/as  que  concluíram o  Ensino  Médio  até  a  data  prevista  para  a  entrega  de
documentos, no ato de matrícula 05 a 09 de junho de 2017.

Como fazer a inscrição?

O  candidato  deverá  se  inscrever,  gratuitamente,  por  meio  do  endereço  eletrônico  em
http://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/, mediante preenchimento de formulário eletrônico
específico. 

http://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/


Caso fique com dúvidas no preenchimento, o que devo fazer?

Em caso de dúvida sobre o recebimento da inscrição, o candidato poderá contatar o Campus
por  meio  do  telefone  :  (53)  3243-7300  ou  pelo  e-mail
lecampo.dompedrito@unipampa.edu.br.

Até quando serão aceitas as inscrições?

As Inscrições serão aceitas até o dia 28 de abril de 2017.

Como será o processo seletivo?

O Processo Seletivo constituir-se-á em 02 (duas) etapas: 

A primeira etapa vale 5 (cinco) pontos e será constituída de provas objetiva e de redação.

Como será a prova objetiva?

A prova objetiva vale 2 (dois) pontos, nela o candidato ou candidata deverá responder cinco
5 (cinco) questões relacionadas à Educação do Campo e as Ciências da Natureza.

O que eu devo estudar para realizar esta prova?

 O conteúdo da prova terá com base na bibliografia: Projeto Pedagógico Curricular do
Curso  de  Educação  do  Campo  –  Licenciatura.  Disponível  em:
http://dspace.unipampa.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/111/PPC_Educa
%C3%A7%C3%A3o%20do%20Camp o.pdf?sequence=3&isAllowed=y

E a prova de redação como será?

A prova de redação vale 3 (três) pontos e terá como temas: Motivações para ingresso no
curso e Contribuições que o curso em Educação do Campo trará para a sua formação
profissional. 

Como será avaliada a redação?

A redação será avaliada considerando:  Coerência textual até um ponto;  Uso correto da
língua portuguesa meio ponto; Capacidade argumentativa um ponto e meio.

http://dspace.unipampa.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/111/PPC_Educa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Camp%20o.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://dspace.unipampa.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/111/PPC_Educa%C3%A7%C3%A3o%20do%20Camp%20o.pdf?sequence=3&isAllowed=y
mailto:lecampo.dompedrito@unipampa.edu.br


Quando serão realizadas as provas objetiva e de redação?

As provas serão realizadas nos dias 15 e 16 de maio. A critério da Comissão Organizadora
as provas poderão ser realizadas em apenas um dia.

A primeira etapa é eliminatória?

Só não participará da segunda etapa o candidato ou candidata que tiver nota 0 (zero) na
prova de redação, todos os demais estão habilitados para a segunda etapa.

E a segunda etapa do processo seletivo, como será?

A segunda etapa, é uma entrevista que vale 5 (cinco) pontos. A avaliação da entrevista será
baseada nos critérios abaixo: 
Conhecimento sobre o Direito à Educação 0,4 
Sobre a Educação do Campo 0,3
Sobre as Ciências da Natureza 0,3  
Descrição da identificação com a Educação do Campo 0,5 
Interesse e disponibilidade de participação no curso 0,5
Descrição dos vínculos com as comunidades do Campo 0,5
Descrição dos vínculos com as escolas do campo 0,5 
Carta de comprovação de vínculo com escolas e/ ou comunidades do campo 2,0

Como é esta carta que vale 2,0 (dois pontos)?

É uma declaração que comprove que você tem algum vínculo com o campo. Pode ser vínculo
com escolas e/ ou comunidades do campo por meio de declaração emitida pela Secretaria
Municipal de Educação, Coordenadoria Regional de Educação, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Cooperativas, EMATER/RS, Agricultores registrados com Declaração de Aptidão ao
Pronaf (DAP), ou outra entidade na qual o candidato tenha vínculo.

E se eu não tiver nenhum vínculo com o campo, posso participar do
processo seletivo?

Sim, mesmo que você não tenha vínculo, pode participar do processo seletivo.



Quando será realizada a entrevista?

A entrevista será realizada no dia 15 de maio de 2017 das 14h às 21h, no prédio da
UNIPAMPA/Dom Pedrito sito a Rua Vinte e Um de Abril, nº 80. 

Há algum tipo de Auxílio financeiro para quem reside fora da zona
urbana de Dom Pedrito?

Sim,  havendo  disponibilidade  orçamentária  específica  anual  poderão  ser  contemplados  com  o
pagamento de “Auxílio Formação”, durante o Tempo Universidade, até 30 selecionados por este
edital, que residam fora do perímetro urbano do município de Dom Pedrito.

Além de morar fora do perímetro urbano de Dom Pedrito, há algum
outro critério para receber o auxílio?

Sim, é necessário a frequência mínima de 75% nos Tempo Universidade e Tempo Comunidade. A
frequência será avaliada conforme os registros de presenças em aulas feitas pelo docente.

Em caso de haver disponibilidade orçamentária, qual o valor do auxílio?

O Valor do Auxílio Formação será definido no início de cada semestre, tendo como Memória de
Cálculo os custos necessários para despesas de deslocamento e/ou hospedagem e/ou alimentação
durante as atividades do Tempo Universidade. 

Como o auxílio será pago?

O pagamento do auxílio será realizado por depósito em conta bancária, fornecida pelo discente.

Quando este Auxílio será pago?

O auxílio formação será pago no início de cada tempo universidade, desde que haja disponibilidade
financeira

Aonde acesso a versão completa do edital?

A versão completa do edital está disponível no link:

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_130-
2017_processo_seletivo_educacao_no_campos_lecampo_ciencia_da_natureza.pdf

http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_130-2017_processo_seletivo_educacao_no_campos_lecampo_ciencia_da_natureza.pdf
http://novoportal.unipampa.edu.br/novoportal/sites/default/files/documentos/edital_130-2017_processo_seletivo_educacao_no_campos_lecampo_ciencia_da_natureza.pdf


Quais as datas devo ficar atento(a)?

Inscrições: 10 a 28/04/2017 
Divulgação da lista das Inscrições homologadas: 05/05/2017 
Prazo para recurso: 06/05/2017 
Divulgação da lista final das Inscrições homologadas,
dos candidatos aptos as provas e cronograma com as
datas, locais e horário: 10/05/2017 
Período das provas e entrevista: 15 a 16/05/2017 
Divulgação do resultado provisório dos aprovados: 18/05/2017 
Prazo final de recurso para resultado provisório: 19/05/2017 
Divulgação do resultado final dos aprovados: 22/05/2017
Matrícula: 05 a 09/06/2017


