
- Entidade vinculadora ou parceira: 

INCRA é parceira 

- Formas de ingresso; 

Processo seletivo 

- Seleção; 

Prova dissertativa presencial 

- Duração do curso:  2 anos 

- Documentos necessários para matrícula; 

1. Cópia do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
2. Cópia do certificado de conclusão de curso do Ensino Superior ou 

documento original que comprove estar o candidato em condições de se 
graduar até a data da matrícula no curso de especialização previsto neste 
edital, ficando a matrícula condicionada à prova de conclusão da 
graduação; 

3. Certidão de quitação eleitoral (para maiores de 18 anos); 
4. Certidão de quitação militar, apenas para os candidatos do sexo 

masculino maiores de 18 anos; 

e)Ficha de dados cadastrais devidamente preenchida e assinada somente pelo 
candidato 

- Documentos necessários para conclusão do curso para aquisição de 
diploma (tem defesa de TCC)? Tem regimento interno (se sim, nos 
enviar) 

O Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Educação do Campo – 
TCC será elaborado na modalidade de um Projeto Vivencial (PV) integrado à 
realidade e desafios das populações camponesas, constituindo-se na formulação 
e desenvolvimento de uma Proposta de Intervenção ou de Pesquisa-ação, a ser 
realizada em algum espaço atendido como prioritário e/ou alvo do Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA, ao qual o cursista 
esteja vinculado. A sua elaboração, construída ao longo do desenvolvimento do 
curso nos tempos escola e comunidade, deverá ocorrer de forma integrada aos 
componentes desenvolvidos e sob a orientação e supervisão de um docente 
designado especificamente para exercer tal função de acompanhamento e 
orientação dos especializandos; este trabalho deverá ser complementado com as 
orientações específicas oferecidas pelos professores orientadores indicados para 
mediar as produções individuais dos alunos no período final do curso. 

Trata-se, pois, de uma proposta que destaca e reconhece as práticas pedagógicas 
vivenciadas efetivamente pelos cursistas em suas realidades concretas. Com esta 
opção de avaliação final, reafirmamos em nossa proposta pedagógica a 
valorização da relação entre a teoria e a prática, bem como a nossa crença de 



que não existe teoria dissociada da prática, visto que a prática sem lastro teórico 
é inútil e ingênua. Buscamos assim, interligar Teoria e Prática em todo o 
desenvolvimento do curso, articulando o Tempo Escola com o Tempo 
Comunidade e, no final, no processo/produto de avaliação desta formação, 
optamos por uma produção individual que permita ao especializando elaborar 
uma reflexão problematizadora da sua própria realidade. Esperamos que esse 
processo formativo, que culminará com a elaboração de um projeto de 
intervenção efetivo e vivencial, permita-lhe resignificar e transformar aspectos 
importantes de sua realidade e de seu trabalho com as comunidades do campo. 

Os formatos dos textos finais dos Projetos Vivenciais (PV), elaborados durante a 
matrícula no componente de “monografia” (120h) com o suporte de um 
professor orientador, deverão ser confeccionados segundo a(s) 
recomendação(ões) presentes no Manual de Normatização de Trabalhos 
Acadêmicos da Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf vigente 
durante o período de sua elaboração e entrega. A sessão pública de defesa do 
projeto vivencial consistirá na apresentação oral do trabalho pelo candidato 
(máximo 40 minutos) com arguição intercalada ou posterior, pela banca 
examinadora, garantindo-se tempo suficiente para a apresentação e as respostas 
do candidato. A banca examinadora para a especialização em Educação do 
Campo será composta por no mínimo 03 (três) e no máximo 04 (quatro) 
examinadores. O Orientador é membro nato e atuará como presidente da banca 
examinadora, podendo ser substituído nesta posição pelo co-Orientador, se 
houver; ficando vetada a participação de mais de um membro Orientador na 
banca examinadora. Os examinadores avaliarão o projeto vivencial 
considerando o conteúdo, a forma, a redação, as práticas pedagógicas 
vivenciadas efetivamente pelos cursistas em suas realidades concretas presentes 
no PV, a apresentação, o domínio e pertinência do tema, as contribuições 
presentes e a defesa do trabalho mediante arguição do pós-graduando e 
tomarão sua decisão em sessão secreta. Encerrado o exame, a banca 
examinadora, em sessão secreta, deliberará sobre o resultado atribuindo ao 
trabalho do candidato ao grau de Especialista em Educação do Campo apenas 
uma das seguintes menções: I - Aprovado; II – Indeterminado e III - 
Reprovado. O candidato só será considerado aprovado se não receber menção 
reprovado por mais de um examinador. Estando em menção indeterminado, as 
modificações no PV indicadas pela Banca Examinadora, o candidato terá até 60 
(sessenta) dias, conforme decisão da Banca, para providenciar as alterações 
exigidas e, nesse caso, constará na ata, e em qualquer documento emitido a 
favor do especializando, que a aprovação está condicionada à avaliação da nova 
versão segundo procedimento prescrito neste documento. Decorridos os 60 
(sessenta) dias, conforme prescrito anteriormente, caso não seja depositada a 
nova versão com as alterações exigidas pela Banca Examinadora, o candidato 
será considerado reprovado. A banca examinadora da nova versão do PV deve 
ser a mesma, salvo impedimento de força maior, sendo convocado(s) novo(s) 
membro(s). A contar da data da aprovação do PV pela banca examinadora, o 
estudante terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias para entregar, na 
secretaria do curso de especialização e na da Biblioteca Central da Univasf, os 
exemplares definitivos, que também deverão seguir as regras da Biblioteca 
Central. O especializando, com a supervisão do Orientador, deverá incorporar 
na versão final do PV as modificações exigidas pela banca examinadora; sendo 
que o Orientador é o responsável pela verificação da incorporação, pelo 



orientado, das correções determinadas pela banca examinadora na versão final 
do PV. Passado o prazo previsto dos 60 (sessenta) dias, o especializando perderá 
o direito à titulação. Para obtenção da titulação, o cursista deverá ter o seu 
projeto vivencial (PV) aprovado e ter tido aproveitamento, em todos os 
Componentes Curriculares do curso, com nota final igual ou superior a 5,0 
(cinco), freqüência mínima de 75%, de acordo com o regimento vigente da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). O Diploma será 
expedido e impresso de acordo com este aproveitamento, o qual será registrado 
nos sistemas e documentos internos da UNIVASF. 

- Tem algum tipo de auxilio? como bolsa ou alojamento? 

Sim, Bolsa para auxílio transporte, alojamento e refeições durante o 
desenvolvimento das disciplinas no tempo universidade. 

- CONTATOS para dúvidas 

(87) 2101-6770 

- Início das atividades; 

Agosto de 2016 

 


