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de óleos e gorduras vegetais. Processamento de margarinas, 
cremes vegetais e halvarinas. Aproveitamento de subprodutos. 
Bibliografi a Básica: BOBBIO, Paulo A; BOBBIO, Florinda 
Orsatti. Química do processamento de alimentos. 3. ed. São 
Paulo: Varela, 2001. 143 p. CHEFTEL, I. C. and CHEFTEL, H. 
Introducion a la bioquimica y a la tecnologia de los alimentos. 
ed. Acribia, Zaragoza, Espanha. v. 1 e 2 .1999. HARTMAN, L. 
& ESTEVES, W. Tecnologia de óleos e gorduras vegetais. São 
Paulo, Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia. 
Coordenadoria da Indústria e Comércio, s.d. (Série Tecnologia 
Agroindustrial nº 13). Bibliografi a Complementar: MORETTO, 
E. FETT, R. Tecnologia de óleos e gorduras vegetais na indústria 
de alimentos. São Paulo: Varela, 1998. BOBBIO, Paulo A; 
BOBBIO, Florinda Orsatti. Química do processamento de 
alimentos. 3. ed. São Paulo: Varela, 2001. 143 p. CHEFTEL, I. C. 
and CHEFTEL, H. Introducion a la bioquimica y a la tecnologia 
de los alimentos. ed. Acribia, Zaragoza, Espanha. v. 1 e 2 .1999.

TECNOLOGIA DE PANIFICAÇÃO: Monitorar processos de 
benefi ciamento do trigo; efetuar a fabricação de pães. Monitorar 
o processo de fabricação de produtos de panifi cação. Farinhas: 
composição e fabricação e classifi cação. O pão: elaboração e 
tipos; Características dos principais tipos de pães Características 
dos principais tipos de biscoitos. Bibliografi a Básica: BASTOS, 
E. Trigo da lavoura ao pão Campinas Icone 1987. OSÓRIO, 
E. A cultura do trigo SÃO Paulo GLOBO 1992. MORETO, 
E. Processamento e análise de biscoitos São Paulo Varela 
1999. EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos Rio de 
Janeiro Atheneu 1998. Bibliografi a Complementar: PUZZI, D. 
Abastecimento a armazenagem de grãos Rio de Janeiro ICEA 
1986. BASTOS, E. Trigo da lavoura ao pão Campinas Icone 
1987. OSÓRIO, E. A cultura do trigo SÃO Paulo GLOBO 1992. 
MORETO, E. Processamento e análise de biscoitos São Paulo 
Varela 1999.

TECNOLOGIA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE CARNES 
I: Estrutura microscópica do tecido muscular. Tipos de 
gordura. Técnica de amaciamento de carnes. Refrigeração e 
congelamento. Qualidade da matéria-prima. Ingredientes não 
cárneos. Manejo pré-abate e abate de suínos, bovinos, pescados 
e aves. Rendimento e corte de carcaças. Bibliografi a Básica: 
CARBALLO GARCIA, Berta M; TORRE, Guilhermo Lopez 
de. Manual de bioquimica y tecnologia de la carne. Madrid: A 
Madrid Vicente, 1991. 171 p. CASTILLO, Carmen J. Contreras. 
Qualidade da carne. São Paulo: Varela, 2006. 240 p. CASTILLO, 
Carmen Josefi na Contreras. Higiene e sanitização na indústria de 
carnes e derivados. São Paulo: Varela, 2003. 181 p. GOMIDE, 
Lúcio Alberto de Miranda; RAMOS, Eduardo Mendes; FONTES, 
Paulo Rogério. Tecnologia de abate e tipifi cação de carcaças. 
Viçosa, MG: Ed. UFV, 2006. 370 p. Bibliografi a Complementar: 
OLIVO, Rubison; OLIVO, Nílson. O mundo das carnes: ciência, 
tecnologia e mercado. 3. ed. atual Criciúma: R. Olivo, 2006. 209 
p. PARDI, Miguel Cione et al. Ciência, higiene e tecnologia da 
carne, volume I: ciência e higiene da carne

RESOLUÇÃO N° 243, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido 
no Processo nº 23104.008021/2010-91, resolve ad referendum:

Art. 1º  Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Geografi a 
- Bacharelado, do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia.

Parágrafo único. O referido curso foi criado pela Resolução 
nº 71, Coun, de 29 de setembro em 2010.

Art. 2º  O Curso, em respeito às normas superiores pertinentes 
a integralização curricular, obedecerá aos seguintes indicativos:

I - tempo útil:
a) tempo útil CNE: 2.400 horas; e
b) tempo útil UFMS: 2.890 horas.

II - número de anos:
a) mínimo CNE: 8 semestres;
b) mínimo UFMS: 8 semestres;
c) máximo CNE: não defi nido; e
d) máximo UFMS: 12 semestres.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, desde o ano letivo de 2011, para os acadêmicos ingressantes 
no 1º semestre do Curso.

Art. 4º  Fica revogada a Resolução nº 43, Coeg, de 1º de 
março de 2011.

HENRIQUE MONGELLI

1. Introdução
1.1 - HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL (UFMS)

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) representa um importante centro de produção do conheci-
mento e de produção tecnológica no estado de Mato Grosso do Sul 
e na região Centro-Oeste como um todo, formando pesquisadores 
e professores capacitados à atuar nas mais diferentes linhas do 
conhecimento científi co. A instituição teve origem em  1962, com 
a criação da  Faculdade de Farmácia e Odontologia  na cidade de 
Campo Grande, que seria o embrião do ensino superior público 
no sul, do então estado de Mato Grosso. 

Em 26 de julho de 1966, pela Lei Estadual nº 2620, esses 
cursos foram absorvidos com a criação do Instituto de Ciências 
Biológicas de Campo Grande (ICBCG), que reformulou a estru-
tura anterior, instituiu departamentos e criou o primeiro curso de 
Medicina.

Na mesma década, no ano de 1967, o governo do estado criou, 
em Corumbá o Instituto Superior de Pedagogia e, em Três Lagoas, 
o Instituto de Ciências Humanas e Letras, ampliando assim a rede 
pública estadual de ensino superior. Integrando os Institutos de 
Campo Grande, Corumbá e Três Lagoas, a Lei Estadual n. 2.947, 
de 16.09.1969, criou a Universidade Estadual de Mato Grosso 
(UEMT).  Em 1970, foram criados e incorporados à UEMT, os 
centros pedagógicos de Aquidauana e Dourados.

Com a divisão do estado de Mato Grosso, a UEMT foi federa-
lizada com a promulgação da Lei Federal nº 6.674,  de 05 de julho 
de 1979, passando a denominar-se Fundação Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS). O então Centro Pedagógico de 
Rondonópolis, sediado em Rondonópolis/MT, passou a integrar 
a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Atualmente, a UFMS mantém além da sede na cidade univer-
sitária de Campo Grande, em que funcionam oito unidades seto-
riais: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Centro 
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de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET), Centro de Ciências 
Humanas e Sociais (CCHS), Faculdade de Medicina (FAMED), 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ), Fa-
culdade de Odontologia (FAODO), Faculdade de Computação 
(FACOM) e Faculdade de Direito (FADIR); unidades setoriais no 
interior do estado, especifi camente nas cidades de Aquidauana, 
Bonito, Corumbá, Coxim, Chapadão do Sul, Paranaíba, Nova 
Andradina, Naviraí, Paranaíba, Três Lagoas e Ponta Porá, des-
centralizando o ensino para atender aos principais pólos de desen-
volvimento do estado. São diferentes cursos nas grandes áreas do 
conhecimento: humanas, biológicas, exatas, sociais aplicadas e da 
terra, constituindo um amplo leque que qualifi cam a mão-de-obra 
e fomentam o desenvolvimento científi co regional.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul possui cursos 
de graduação e pós-graduação, presenciais e a distância. Os cursos 
de pós-graduação englobam as especializações e os programas de 
mestrado e doutorado.

Visando atingir os objetivos essenciais de aprimoramento 
do ensino e estímulo às atividades de pesquisa e de extensão, a 
UFMS vem participando ativamente da preservação e conservação 
dos recursos naturais do meio ambiente de Mato Grosso do Sul, 
especialmente da fauna e fl ora do Pantanal e do Cerrado, regiões 
onde esta inserida.

O Campus de Dourados (CPDO) foi transformado na Uni-
versidade Federal da Grande Dourados (UFGD), com a sua ins-
talação realizada em 01.01.2006, de acordo com a Lei n. 11.153, 
de 29.07.2005.

1.2 - HISTÓRICO DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E 
TECNOLOGIA - CCET

Com a implantação do curso de Engenharia Civil pela Uni-
versidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no Campus de Campo 
Grande em 1972, criou-se o Centro de Estudos Gerais - CEG, 
constituído pelos departamentos de Engenharia, Matemática, 
Química, Física e Biologia. Com a divisão do estado de Mato 
Grosso, e a federalização  da antiga Universidade Estadual de 
Mato Grosso, houve uma reestruturação administrativa criando-
-se novos centros.

O Campus da cidade universitária de Campo Grande da UFMS 
foi constituído pelos Centros de Ciências Humanas e Sociais 
(CCHS), Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) e o Centro de 
Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET).

Atualmente, O Centro de Ciências Exatas e Tecnologia é 
composto pelos cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Geografi a, Engenharia 
Ambiental, Química, Física e Matemática. Em nível de mestrado, 
os cursos de pós-graduação ofertados atualmente são: Física, Quí-
mica, Engenharia Elétrica e Tecnologias Ambientais. Além desses, 
vários cursos de especialização são oferecidos regularmente.

 
1.3 - HISTÓRICO DO CURSO

O curso de Bacharelado em Geografi a do CCET, da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul foi construído ao longo do 
ano de 2010, por um grupo de professores de Geografi a do Cam-
pus de Aquidauana. Até aquele momento, Campo Grande (MS) 
constituía-se na única capital brasileira sem oferecimento de vagas 
em Geografi a. A proposta inicial visava à criação e implantação 
de um curso de Licenciatura em Geografi a. Entretanto, com a 
possibilidade de criação do curso de Licenciatura em Geografi a 
pela EaD/UFMS,  optou-se por construir o Bacharelado presencial, 
com o objetivo de atender a demanda no estado de Mato Grosso 
do Sul. A opção pelo CCET se deu em função do sistema CON-

FEA/CREA que regulamenta a profi ssão de Geógrafo. O curso 
foi criado pela Resolução nº 71, Coun, de 29.9.2010.

A estrutura curricular foi construída com base na legis-
lação que regulamenta a profi ssão do geógrafo, seguindo as 
orientações do sistema CONFEA/CREA. Em paralelo, houve 
a preocupação em aproximar a estrutura curricular da licencia-
tura em EAD ao Bacharelado presencial, permitindo ao aluno 
egresso a possibilidade de ampliar sua habilitação no menor 
tempo possível. Assim, o curso foi estruturado em quatro anos 
com um rol de disciplinas obrigatórias e optativas. No primeiro 
ano de implantação, 2011, foram oferecidas 40 vagas e a rela-
ção candidato/vaga foi de 12/1 (SISU, 2010), confi rmando as 
expectativas sobre a necessidade de implementação do curso 
de Geografi a em Campo Grande.  

As discussões metodológicas e epistemológicas sempre fo-
ram uma preocupação da ciência e particularmente da Geografi a. 
Estabelecer refl exões sobre a ciência geográfi ca; sua identidade e 
seus procedimentos, sua importância, seus limites e seus alcances,  
são  elementos que  interessam aos geógrafos.

Problematizar estes aspectos não é uma tarefa nova e, muitas 
vezes torna-se repetitiva. Mas não deixa de ser fundamental para 
aprimorar o rigor do pensamento geográfi co. Neste sentido, desde 
sua institucionalização científi ca no fi nal do século XIX, a Geo-
grafi a é pensada e discutida, fomentando debates sobre questões 
relativas a natureza do conhecimento geográfi co, sobe seu objeto, 
seus métodos, para  que serve e a quem serve,  discussões que se 
mantém até hoje e que dinamizam a disciplina, legitimado o seu 
valor  e a sua capacidade de relacionamento com outras ciências. 
Criando uma base conceitual e metodológica sólida para lidar 
com o seu principal objeto  de estudo - o espaço.

No fi m do século XX, com processo de reestruturação  polí-
tica, econômica, cultural, social, produtiva, ideológica e espacial, 
emerge a  Geografi a, voltada para a diferenciação concreta dos 
lugares, para o reconhecimento da alteridade, das múltiplas vozes 
que foram negligenciadas nos grandes relatos, para a interpretação 
da nova ordem espacial do mundo, para o retorno a integralidade 
dos processos físicos e humanos. O profi ssional da Geografi a, 
como as demais categorias, é afetado pelas transformações 
tecnológicas, de trabalho e sociais em nível mundial. Partindo, 
pois, dessa realidade, faz-se necessário, traçar os princípios que 
fundamentam o currículo no curso de Geografi a. São eles: Es-
tabelecer trato teórico-metodológico da realidade da Geografi a, 
que possibilite a compreensão dos problemas e desafi os com os 
quais o profi ssional se defrontar; Superação da fragmentação de 
conteúdos na organização curricular; Possibilidade de defi nição 
de disciplinas e outros componentes curriculares com fl exibilidade 
na organização dos currículos; Caráter interdisciplinar nas várias 
dimensões do projeto de formação profi ssional; Pluralismo como 
elemento próprio da natureza da vida acadêmica e profi ssional, 
bem como nas dimensões do ensino, pesquisa e extensão; Ética 
como princípio formativo.

1.4 - NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO DE GEOGRAFIA 
A implantação do Curso de  Geografi a na sede da Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande,  tem por objetivo 
suprir a falta de profi ssionais habilitados em bacharelado na área 
de Geografi a, visando à formação de profi ssionais capazes de 
contribuir o desenvolvimento territorial do estado de Mato Grosso 
do Sul e do país, em bases sustentáveis. 

A centralidade da cidade de Campo Grande, capital do estado 
de Mato Grosso do Sul, viabiliza a demanda por profi ssionais 
técnicos em Geografi a para atuar no estado, na região Centro 
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Oeste e no país. Em paralelo, permite a maior inserção do curso 
na sociedade sul-mato-grossense e a construção de um curso de 
excelência.  

Como centro da organização espacial do estado, a cidade de 
Campo Grande concentra população, investimentos e a produção 
científi ca e tecnológica, aspectos que possibilita trocas de alto ní-
vel, fundamental para a verticalização do curso de Geografi a, com 
a implantação, em médio prazo, de programas de pós - graduação 
na área e/ou multidisciplinar. Como a Instituição já possui um 
Programa de Mestrado em Geografi a no Campus de Três Lago-
as - CPTL, objetiva-se em Campo Grande a construção de uma 
linha de pesquisa que atenda ao programa existente, inserindo e 
integrando os pesquisadores da área e, com isso, potencializando 
a produção acadêmica. Pretende-se, em Campo Grande consolidar 
um Programa de Doutorado em Geografi a, articulado ao Mestrado 
de Três Lagoas.

No Brasil, e no Mato Grosso do Sul, em especial, o conhe-
cimento do espaço, em suas diferentes faces, é particularmente 
importante em função do desenvolvimento do país e do estado e, 
conseqüente  mudança  na divisão territorial do trabalho no mundo. 

O desenvolvimento pressupõe conquistas fundamentais, 
dentre as quais ressaltam o melhor aproveitamento da dimensão 
continental do país e de Mato Grosso do Sul, mediante a valori-
zação de recursos naturais e humanos e a ocupação de espaços 
vazios. Urge uma política nacional de desenvolvimento regional e 
a ocupação adequada do espaço territorial através do planejamen-
to.  Isso implica, necessariamente, em qualifi cação profi ssional, 
em aprimorar o rigor do pensamento geográfi co e aumentar a 
capacidade de comunicação interdisciplinar. 

Sob esse aspecto, o curso de Bacharelado em Geografi a em 
Campo Grande é focado nas geotecnologias, no planejamento e 
gestão ambiental e no desenvolvimento territorial, a partir de uma 
estrutura curricular multidisciplinar e generalista, sem perder a 
especifi cidade desta ciência. Busca-se a formação de profi ssio-
nais capazes de atuar na dinâmica territorial sul-mato-grossense 
e brasileira, a partir da compreensão da relação homem-meio em 
sua integralidade. 

A despeito de todas as críticas, o saber geográfi co continua 
a ser valorizado, tem uma aplicabilidade e uma legitimidade que 
gera grande interesse na sociedade, é considerada uma disciplina 
obrigatória no currículo básico da educação brasileira e de muitos 
países,  tem lugar nos meios de comunicação e respeito acadêmico.

Frente às novas solicitações, os geógrafos da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, cônscios de sua responsabili-
dade para com a renovação e o aperfeiçoamento do magistério 
superior e a formação de pesquisadores e planejadores, buscam 
implantar o Curso de Bacharelado em Geografi a, em 2010 
(vestibular de inverno) no Campus de Campo Grande,  dando 
continuidade a sua tradição inovadora na formação geográfi ca 
no estado de Mato Grosso do Sul, na Região Centro - Oeste e 
no país como um todo. 

2 - Administração Acadêmica do Curso
2.1 - COORDENAÇÃO DO CURSO

De acordo com o Estatuto da UFMS Estatuto da UFMS 
(aprovado pela Portaria nº 1.686-MEC, de 3 de Julho de 2003, 
publicada no D.O.U. de 7 de Julho de 2003) , Art 62, a Coorde-
nação de Curso de Graduação será exercida:

I - em nível deliberativo, pelo Colegiado de Curso;
II - em nível executivo, pelo Coordenador de Curso ou pelo 

Presidente do Colegiado.

De acordo com o Art.64, o Coordenador de Curso de Gra-
duação será um dos membros docentes do Colegiado de Curso, 
eleito pelos professores que ministram disciplinas ao curso e pelos 
alunos nele matriculados, obedecida a proporcionalidade docente 
estabelecida em lei e designado pelo Reitor.

Este artigo estabelece ainda, no seu parágrafo primeiro, que 
o Coordenador de Curso deverá ser professor com formação es-
pecífi ca na área de graduação ou pós-graduação correspondente 
às fi nalidades e aos objetivos do curso, preferencialmente com o 
título de Mestre ou Doutor.

O Coordenador de Curso será substituído, em suas faltas ou 
impedimentos eventuais, por um dos membros do Colegiado de 
Curso, com a formação específi ca na área do curso graduação 
ou pós-graduação, e com maior tempo de Magistério Superior 
na UFMS.

Dos atos do Coordenador de Curso, caberá recurso ao Cole-
giado de Curso, no prazo de dez dias, a contar da data da comu-
nicação formal do ato. Das decisões do Colegiado de Curso, por 
estrita argüição de ilegalidade, caberá recurso ao Conselho de 
Centro, no prazo de dez dias, contados da publicação da respectiva 
Resolução. O Coordenador de Curso é membro nato do Conselho 
de Centro - CCET.

As atribuições e as responsabilidades do Coordenador de 
Curso são defi nidas no Regimento Geral. Porém, destacam-se: 
o papel de gestor,  de mediador entre o corpo discente e docen-
te; de organização do curso em seus aspectos administrativos e 
pedagógicos; de elaboração de um calendário de atividades que 
assumirão, no decorrer do ano letivo, o caráter de projetos de 
extensão e de pesquisa;  de acompanhamento e de registro das 
atividades complementares; de acompanhamento de egressos, de 
cumprimento dos regulamentos que, de uma maneira geral, dizem 
respeito à vida acadêmica; de realização de reuniões pedagógicas 
com o intuito de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem; 
e, fi nalmente, de elaboração de um programa de avaliação do 
curso, contando com a participação dos docentes e, também, dos 
discentes. A Coordenação do Curso coloca-se à disposição dos 
professores para auxiliá-los, quando necessário, na elaboração 
dos Planos de Ensino. Faz, inclusive, sugestões bibliográfi cas, 
buscando, assim, orientá-los no que diz respeito à implementação 
do Projeto Pedagógico.

A Coordenação de Curso é a instância executiva, exercendo 
competência sobre as deliberações do Colegiado de Curso. A 
Coordenação de Curso tem como atribuições principais:

- elaborar estudos necessários à compatibilização dos progra-
mas, cargas-horárias e planos de ensino das disciplinas compo-
nentes da estrutura curricular;

- acompanhar a execução do currículo quanto às diretrizes do 
Colegiado e objetivos do Curso;

- acompanhar o cumprimento pelos professores dos prazos 
estabelecidos pelo COEG para realização das avaliações e divul-
gação das notas;

- orientar os discentes com relação aos aspectos da vida 
acadêmica.

O Colegiado de Curso é responsável pela coordenação didática 
do curso (elaboração do currículo pleno, do horário de aulas, do 
programa de cada disciplina, etc) e é constituído por 5 represen-
tantes dos Departamentos que oferecem disciplinas ao curso e por 
um Representante Discente. A Presidência do Colegiado de Curso 
cabe ao Coordenador de Curso. As reuniões do Colegiado de curso 
são mensais. O coordenador do curso é membro do conselho de 
centro do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul. O Núcleo Docente Estruturante 
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está sendo organizado para suas atribuições específi cas, de acordo 
com a Resolução vigente.

Com a implantação do Curso de Geografi a - Bacharelado pela 
Resolução no.155/2010, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
será formado por  docentes, com formação em Geografi a, visando 
superar as difi culdades que emergem do processo transformador.

2.2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICO - ADMINISTRATIVA
Quanto à organização acadêmico-administrativa do ensino 

de graduação, no âmbito da UFMS, a Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (Preg) é responsável pela orientação, coordenação e 
avaliação das atividades didático-pedagógicas, de controle escolar, 
de concurso para professor efetivo, de controle da contratação 
de docentes substitutos, de processo seletivo de discentes e de 
aquisição de acervo bibliográfi co, servindo de suporte às unidades 
setoriais.

No âmbito dos cursos de graduação existem as fi guras do 
Colegiado de Curso e do Coordenador de Curso, que possuem as 
funções acadêmico-administrativas a eles relacionados. Por outro 
lado, no âmbito das Unidades Setoriais os cursos de graduação 
da UFMS contam com o apoio das Secretarias Acadêmicas, que 
realizam o controle acadêmico, emissão de históricos, documentos 
acadêmicos e outros assuntos pertinentes. O controle acadêmico, 
em nível da UFMS, é realizado pela Divisão de Controle Escolar 
(Dice/CAA/Preg) e, em nível setorial, pelas Secretarias Acadê-
micas dos Centros/Faculdades.

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Geografi a 
está localizada no prédio do CCET,  a organização acadêmico-
-administrativa é composta pelo Colegiado de Curso, Conselho 
de Centro e Secretaria Acadêmica.

Quanto à organização acadêmico-administrativa do ensino 
de graduação, no âmbito da UFMS, a Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PREG) é responsável pela orientação, coordenação 
e avaliação das atividades didático-pedagógicas, de controle 
escolar, de concurso para professor efetivo, de contratação de 
docentes substitutos, de processo seletivo de discentes e de aqui-
sição de acervo bibliográfi co, servindo de suporte às unidades 
setoriais.

A PREG é composta das seguintes Coordenadorias: Ad-
ministração Acadêmica (CAA/Preg); Biblioteca Central (CBC/
Preg); e Desenvolvimento e Avaliação do Ensino (CDA/Preg). 
Seu objetivo é propor às unidades setoriais a adoção de medidas 
necessárias à estruturação curricular dos cursos em seus aspectos 
legais, formais, pedagógicos, ao aperfeiçoamento da administra-
ção acadêmica, à expansão quantitativa do quadro docente e à 
melhoria das condições de ensino.

A Coordenadoria de Administração Acadêmica (CAA/Preg) 
é composta pelas seguintes divisões:

- Acompanhamento Docente (Dido/CAA/Preg): responsável 
pela orientação, acompanhamento e controle de docentes, acom-
panhamento e controle de concursos públicos para ingresso na 
carreira do magistério público; da carga horária docente e do plano 
de oferta de disciplinas dos cursos de graduação;

- Controle Escolar (Dice/CAA/Preg): responsável pela 
orientação acompanhamento e controle de discentes, controle de 
calendários acadêmicos, revisão dos históricos escolares, controle 
de processos seletivos, identifi cação da situação acadêmica, libe-
ração para a colação de grau, expedição de diplomas de cursos de 
graduação e atuação direta junto as Secretarias Acadêmicas das 
Unidades Setoriais.

A Coordenadoria de Biblioteca Central (CBC/Preg) é com-
posta pelas seguintes divisões:

- Atendimento ao Usuário (Diau/CBC/Preg);
- Periódicos e Intercâmbio (Dipi/CBC/Preg);
- Processamento Técnico (DIPT/CBC/Preg).

Além disso, compete à Coordenadoria de Biblioteca Central 
(CBC/Preg) verifi car com cada Coordenador de Curso de Gradua-
ção, a necessidade de acervo e disponibilizar, conforme orçamento 
da UFMS, os recursos necessários para a execução da política de 
aquisição e atualização de acervo bibliográfi co, dando ênfase às 
publicações nacionais e estrangeiras que contribuem com o avanço 
do conhecimento científi co.

A Comissão de Seleção do Material Bibliográfi ca (Comabi), 
formada por professores representantes das Unidades Setoriais, 
colabora com a CBC/Preg na distribuição dos recursos orçamen-
tários e fi nanceiros para a aquisição do acervo bibliográfi co. 

A Coordenadoria de Desenvolvimento e Avaliação de Ensino 
(CDA/Preg) é composta pelas seguintes divisões:

- Apoio Pedagógico (DIAP/CDA/Preg): responsável pela 
orientação, acompanhamento e controle de monitoria, Projeto 
de Ensino de Graduação (PEG), Programa de Educação Tutorial 
(PET), reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos 
de graduação, Enade; outras formas de avaliação realizada pelas 
comissões externas; e outros assuntos correlatos;

- Currículos e Programas (DICP/CDA/Preg): responsável pela 
orientação, análise e formatação fi nal dos Projetos Pedagógicos 
dos cursos de graduação para a apreciação e decisão do Conselho 
de Ensino de Graduação (Coeg), alteração de turno de funciona-
mento, e outros assuntos correlatos;

- Legislação e Normas (DILN/CDA/Preg): responsável pela 
orientação de aplicação da legislação acadêmica federal e da 
UFMS e emissão de pareceres sobre as questões acadêmicas, 
transferências, revalidação de diplomas de graduação expedidos 
por estabelecimentos estrangeiros, análise e elaboração de editais 
de processos seletivos,convênios de estágio curricular e não cur-
ricular, e outros assuntos correlatos.

O controle acadêmico da UFMS é realizado pela Divisão 
de Controle Escolar (Dice/ CAA/Preg) e, pelas Secretarias Aca-
dêmicas. O acadêmico, ao ingressar na UFMS, recebe um RGA 
(registro geral do acadêmico). A Secretaria abre um prontuário 
para o mesmo, onde fi cam arquivados todos os documentos per-
tinentes a sua vida acadêmica.

Esta Divisão coordena e supervisiona as atividades inerentes 
à área acadêmica, incluindo matrículas, trancamentos, freqüên-
cias, notas, aprovação/reprovação, fl uxo curricular de conclusão 
de curso. A efetivação do controle é transmitida a Secac/CCET 
e orientada pelo Colegiado de Curso. A Secac/CCET atende a 
comunidade acadêmica e ao público em geral, de segunda a sexta-
-feira, das 7 as 11 e das 13 às 17 horas.

O controle acadêmico encontra-se atualmente parcialmente 
informatizado e disponibilizado aos professores do curso. O acesso 
ao Sistema de Controle Acadêmico do Professor (Siscad-Prof) 
funciona como um diário eletrônico com senha própria. Nele 
os professores lançam o plano de ensino de cada disciplina, o 
cronograma de aulas, ausências e presenças, o critério e fórmula 
de cálculo das diferentes avaliações e o lançamento de notas e 
conteúdos.

O sistema permite a impressão de listas de chamada ou de 
assinatura na forma do diário convencional, o quadro de notas 
parcial ou fi nal do período letivo e a ata fi nal, sendo enviada ele-
tronicamente para a PREG com a devida emissão do comprovante. 
A mesma ata é impressa e, depois de assinada, é arquivada para 
eventual comprovação.
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O coordenador de Curso tem acesso limitado aos dados das 
disciplinas, permitindo um amplo acompanhamento do desen-
volvimento e rendimento dos acadêmicos do curso, por meio dos 
seguintes relatórios:

- Acadêmicos por situação atual;
- Acadêmicos que estiveram matriculados no período informado;
- Histórico Escolar do acadêmico em todo o curso ou no 

período letivo atual;
- Relação dos acadêmicos por disciplina;
- Relação dos endereços residenciais; titulo eleitoral e demais 

dados cadastrais dos acadêmicos;
- Relação dos acadêmicos com respectivo desempenho no 

Curso comparando seu desempenho individual à média geral do 
curso.

Foi disponibilizado ainda neste Sistema, um programa especí-
fi co para verifi cação da carga horária cumprida pelos acadêmicos 
dos cursos avaliados pelo Enade, com a fi nalidade de listar os 
acadêmicos habilitados, das séries iniciais e da última, conforme a 
Portaria MEC de cada ano que regulamenta a aplicação do Enade.

Os acadêmicos têm acesso às informações sobre a sua vida 
acadêmica pelo site www.siscad.ufms.br, digitando o seu registro 
acadêmico e senha.

Quanto ao acompanhamento do projeto pedagógico do curso, 
os membros do Colegiado do Curso de Graduação em Geografi a 
tem se reportado aos docentes e discentes do Curso, visando 
acompanhar a repercussão do projeto pedagógico do Curso no 
desempenho acadêmico.

Ao Colegiado de curso compete monitorar a execução do 
projeto pedagógico. 

Para efeito de monitoramento do Projeto Político Pedagógico, 
poderão ser considerados os seguintes pontos:

- O foco do monitoramento será a autoavaliação interna do 
curso abrangendo avaliação da estrutura, do currículo e das práti-
cas pedagógicas, dos docentes e dos discentes visando à correção 
de rumos e a possibilidade de melhoria e avanços a partir do debate 
entre os sujeitos do processo educativo;

- Considerar propostas de nivelamento e monitorando dos 
ingressantes desde o processo seletivo, particularmente nos pri-
meiros períodos, de forma a contribuir para o desenvolvimento 
de habilidades básicas necessárias ao estudante de ensino superior 
de Geografi a;

- Estabelecer procedimentos de acompanhamento das disci-
plinas, alunos e professores que permitam a implementação de 
mecanismos de recuperação dos alunos e revisão dos processos 
de ensino-aprendizagem, com base na avaliação dos semestres 
anteriores;

- Defi nir Orientação Metodológica e Ações Pedagógicas, por 
meio de atividades de educação continuada como cursos, ofi cinas, 
seminários interdisciplinares, em atendimento as necessidades 
dos docentes e técnico-administrativos envolvidos com o curso, 
no que se refere à elaboração de instrumentos de avaliação, pla-
nejamento de atividades avaliação, estratégias dinamização da 
sala de aula, além de técnicas de ensino, projetos, tutoria, uso de 
ferramentas digitais, etc.

Quanto ao planejamento pedagógico do curso, a cada início 
de período letivo, o coordenador de curso e o Colegiado se reú-
nem para discutir o número de turmas de disciplinas obrigatórias 
e de optativas, bem como o horário das mesmas. Logo no inicio 
das aulas, os respectivos docentes responsáveis pelas disciplinas 
apresentam e discutem com os acadêmicos os planos de ensinos 
das disciplinas e após encaminham ao Colegiado do Curso, onde 
estão descritos os procedimentos acadêmicos (metodologia de 

ensino, datas de avaliações, etc.) a serem implementados naquele 
período. Cabe ao Colegiado do Curso aprovar e acompanhar a 
efetivação do que está proposto em cada Plano de Ensino.

Os alunos têm acesso às informações sobre a sua vida aca-
dêmica dirigindo-se a Secretaria Acadêmica do Centro e ao 
Coordenador de curso, bem como mediante o Sistema de acom-
panhamento Discente - SISCAD.

2.3 - ATENÇÃO AOS DISCENTES
A Coordenação do Curso manterá um diálogo contínuo com 

os discentes, inserindo-os no planejamento estratégico do curso 
e procurando resolver diferentes problemas que possam surgir, 
com isto, incentivará discussões e debates em prol do avanço no 
aprimoramento pedagógico e administrativo. Cada turma possuirá 
um representante de sala e, também, incentivará a participação dos 
discentes no Colegiado de Curso, e a criação do centro acadêmico. 
A Coordenação do Curso divulgará estágios, dados do mercado 
de trabalho, concursos, eventos científi cos e tecnológicos da área 
e apoiará e incentivará a participação dos discentes.

Em paralelo, de acordo com os Art. 162 e 163 do Regimento 
Geral, a UFMS presta assistência ao corpo discente, sem prejuízo 
de suas responsabilidades com os demais membros da comuni-
dade.  A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 
(Preae) é a responsável pela execução da política institucional de 
apoio ao estudante, por meio dos seguintes programas:

- de alimentação e saúde;
- bolsa de trabalho, extensão, monitoria, iniciação científi ca 

e estágio com prévia audiência da Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação, no que couber;

- de orientação psicopedagógica e profi ssional.
Quanto ao apoio à participação em eventos, A Coordenação e 

os docentes do Curso de Graduação em Geografi a  têm apoiado a 
participação dos acadêmicos do curso em eventos científi cos, que 
enriquecem a sua formação, tais como:  Semanas Acadêmicas de 
Geografi a, Aulas Magnas, Encontro Sul-Mato-Grossense de Geó-
grafos, Encontro Nacional de Geógrafos, Encontro de Geógrafos 
da América Latina, Encontro de Estudos Fronteiriços, Encontro 
De Estudos da América Platina, dentre outros. A coordenação e 
os professores do Curso apóiam viagens a congressos, seminários, 
encontros, através da Pró-Reitoria, para viabilização da ajuda de 
custo (recursos das fundações de apoio).

Quanto ao apoio pedagógico, os acadêmicos dispõem de uma 
sala de estudos onde têm acesso a computadores empregados na 
confecção de trabalhos escolares; também existem monitores de 
ensino que prestam auxílio em diversas disciplinas; além disso, os 
docentes do curso, normalmente, oferecem aulas extras e horários 
especiais para o atendimento extraclasse aos acadêmicos, para o 
esclarecimento de dúvidas relativas a conteúdos de disciplinas 
em andamento.

Além do apoio que recebem dos docentes do curso, espe-
cialmente dos membros do Colegiado do Curso, os acadêmicos 
também dispõem dos serviços oferecidos pela Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Estudantis, através da Coordenadoria de 
Assuntos Estudantis - CAE, Divisão de Apoio e Assistência Aca-
dêmica - DIAA, que tem como metas planejar, executar e avaliar 
ações voltadas ao atendimento das necessidades socioeconômicas 
e psicológicas dos acadêmicos, especialmente, os de baixa renda:

- Bolsa Alimentação: O acadêmico que, após análise socio-
econômica realizada pelo Serviço Social, for selecionado como 
bolsista, terá desconto nas refeições do Restaurante Universitário 
- RU. Esse bolsista poderá receber visita domiciliar como um dos 
procedimentos do processo de seleção;
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- Bolsa Trabalho: Trata-se de um Programa que visa atender 
prioritariamente ao aluno de baixa renda. Sendo selecionado, 
após avaliação socioeconômica, e apresentando bom rendimento 
escolar, o acadêmico terá a oportunidade de, através do trabalho, 
ser auxiliado fi nanceiramente para sua própria manutenção;

- Bolsas do Programa Pibic/CNPq (Iniciação Científi ca) - Di-
versos alunos do Curso são benefi ciados por bolsas de Iniciação 
Científi ca, mantidas pelo CNPq (concedidas através da Pró-Rei-
toria de Pesquisa/UFMS ou diretamente no órgão fi nanciador), e 
colaboram em pesquisas desenvolvidas por docentes da UFMS;

- Bolsas do Programa PET - Programa de Educação Tutorial 
- Diversos alunos do Curso são benefi ciados por bolsas do PET 
SESu/MEC (concedidas através da Pró-Reitoria de Graduação, 
e colaboram na melhoria da qualidade do curso de graduação, 
coordenados por Tutor, docente do curso;

- Estágio Não obrigatório Trata-se de estágio extracurricu-
lar (remunerado ou não), que visa oferecer ao aluno da UFMS 
condições fi nanceiras e educacionais que possam auxiliá-lo na 
manutenção de sua vida particular e do seu curso. A UFMS esta-
belece convênio com Entidades/Empresas interessadas no estágio. 
Também é orientado e encaminhado pelo Serviço Social ao CIEE 
(Centro de Integração Empresa Escola) e IEL (Instituto Euvaldo 
Lodi), locais que cadastram e fazem o intercâmbio com outros 
campos de estágio.

- Assistência Médica: Orientação e encaminhamento formal 
do acadêmico ao Ambulatório Geral do NHU, que fará agenda-
mento e consulta médica conforme vagas asseguradas ao acadê-
mico. Quando necessário, também estará à sua disposição outros 
serviços oferecidos pelo Hospital Universitário, todos de forma 
gratuita;

- Assistência Odontológica: Trata-se de um atendimento gra-
tuito que se caracteriza pelo agendamento prévio entre a DIAA e 
a Policlínica do HU, para avaliação odontológica. Dispõe também 
do serviço de emergência. A DIAA busca antecipar os casos de 
situação de baixa renda para o referido encaminhamento.

- Serviço de Atendimento Psicológico: Presta atendimento 
individualizado ao acadêmico da UFMS, objetivando auxiliá-lo 
nos desajustes de sua vida particular, social, educacional e pro-
fi ssional, respeitando sempre a singularidade de cada indivíduo. 
O agendamento é na própria DIAA.

- Outros Serviços Sociais: O Serviço Social se encontra á 
disposição de todos os acadêmicos da UFMS, nas mais diversas 
necessidades que possam ser apresentadas à DIAA, ou seja, além 
dos programas já estruturados, os casos específi cos também rece-
bem a devida atenção e providência;

O mecanismo de nivelamento do discente é aplicado quando é 
detectado o problema de assimilação de conteúdos ou desempenho 
não satisfatório nas avaliações de ensino-aprendizagem. Outra 
forma de nivelamento de estudos ocorre por análise de currículo 
de estudos realizados anteriormente ao ingresso do acadêmico 
na UFMS.

Os acadêmicos são estimulados a apresentarem e divulgarem 
os trabalhos produzidos nas atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão, nos diversos eventos de que participam (SBPC, Encontros 
Locais, Regionais e Nacionais dos Grupos PET, etc.), recebendo 
apoio fi nanceiro, sempre que possível.

Os docentes e membros do Colegiado do Curso têm por prin-
cípio de trabalho o tratamento didático e cordial para com todos 
os alunos. Se houver alunos portadores de necessidades especiais 
matriculados no curso, certamente serão envidados esforços no 
sentido de atendê-los, e propiciar aos mesmos, condições para que 
suas demandas acadêmicas e sociais sejam atendidas.

3. Identifi cação do curso
3.1 - Curso: GEOGRAFIA
3.2 - Modalidade do Curso: Bacharelado / Noturno
3.3 - Habilitação: Bacharelado
3.4 - Título obtido pelo formando: Bacharel em Geografi a
3.5 - Modalidade de Ensino: Presencial 
3.6 - Regime de Matricula: Sistema de Matrícula Semestral por 
Disciplina.
3.7 - Tempo de Duração: 
Mínimo CNE: 3 anos
Máximo CNE: indefi nido
Mínimo UFMS: 8 semestres
Máximo UFMS: 12 semestres.
3.8 - Carga Horária Mínima 
CNE: 2.400 horas;
UFMS: 2.890 horas-aulas.
3.9 - Número de Vagas: 40
3.10 - Número de Turmas: uma
3.11 - Turno de Funcionamento:  Noturno e aos sábados à tarde
3.12 -  Local de funcionamento: Campo Grande - CCET
3.13 - Forma de Ingresso: A forma de ingresso se dá pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para o ingresso 
de novos candidatos, movimentação interna, transferência de 
outras IES e portadores de diplomas, mediante existência de 
vagas; e transferência compulsória.

4. Concepção do Curso
4.1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO - METODOLÓGICA:

A Geografi a consolida teoricamente sua posição como práti-
ca social, pedagógica e científi ca que busca conhecer, explicar e 
ensinar a organização do espaço, tanto em relação aos aspectos 
físicos como humanos. Questões como: por que um lugar é assim 
e o outro não? Quais as causas e as conseqüências de tal processo? 
Quais os atores responsáveis? São questões geográfi cas por exce-
lência, extremamente valorizadas no momento atual, em função 
da ênfase territorial dada ao processo desenvolvimento social, 
econômico, científi co e tecnológico. 

A dinâmica e a complexidade das análises geográfi cas, bem 
como suas relações com outras áreas do conhecimento, podem 
ser percebidas na estrutura curricular proposta para o curso, na 
modalidade Bacharelado. As particularidades e as generalidades 
são analisadas nas diferentes escalas geográfi cas e históricas. O 
curso de Bacharelado visa formar geógrafos com capacidade de 
responder as necessidades atuais do país revendo as formas tra-
dicionais de utilização de recursos, analisando as transformações 
recentes no país e no mundo, participando da reorganização dos 
espaços mal aproveitados e na organização dos espaços a serem 
conquistados. Profi ssional capacitado, por uma linguagem cien-
tífi ca moderna, a um trabalho interdisciplinar, (fundamental para 
o encontro de soluções que atenuem os desequilíbrios setoriais 
e regionais), bem como em fi rmas particulares de planejamento, 
indica a crescente demanda de “profi ssionais do espaço terrestre” 
que a Universidade deve preparar. Os conteúdos básicos e com-
plementares da Geografi a organizam-se em torno de:

Núcleo específi co - conteúdos referentes ao conhecimento 
geográfi co;

Núcleo complementar - conteúdos considerados necessários à 
aquisição de conhecimento geográfi co e que podem ser oriundos 
de outras áreas de conhecimento, mas não excluem os de natureza 
específi ca da Geografi a;

Núcleo de opções livres - disciplinas optativas, cujos conte-
údos serão escolhidos pelo próprio aluno, com orientação de um 
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professor. O Aluno deverá cumprir seis disciplinas optativas de 
68h/a, ao longo do curso, oferecidas na modalidade presencial e/
ou distância, totalizando 408 h/a de carga horária. 

O Curso de Graduação de Bacharelado em Geografi a será 
ministrado em quatro anos (8 semestres). A estrutura curricular 
envolve disciplinas obrigatórias e optativas visando estreitar as 
relações no plano didático-pedagógico e qualifi car o currículo 
do profi ssional formado na Instituição. Em paralelo, o currículo 
contém o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, obrigatório, 
desenvolvido durante o último ano do Curso, sob supervisão de 
um professor orientador previamente estabelecido. O Trabalho 
de Conclusão de Curso envolve: desenvolvimento de projeto de 
pesquisa ou; produto (vídeo, cartilha, jogos, software, etc.) ou; 
projeto de intervenção.

Os eixos de conteúdos básicos e específi cos e livres se arti-
culam através de atividades complementares, Estágios, trabalhos 
de campo e aulas práticas. O Estágio Obrigatório será presencial, 
em empresas públicas e privadas do estado de Mato Grosso do 
Sul, e supervisionado. Atividades de campo serão previamente 
agendadas com os alunos e professores para sua realização a partir 
das necessidades de cada disciplina e do curso.

 4.2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
- Lei n.º  6.664, de 26 de junho de 1979 - regulamenta a pro-

fi ssão de geógrafo;
- Lei n.º 7.399, de 4 de novembro de 1985 - regulamenta a 

profi ssão de geógrafo;
- Resolução nº 1.010 - CONFEA/CREA -  de 22 de agosto 

de 2005 - Sistematização do campo de atuação profi ssional em 
Geografi a;

- Resolução nº 14, CNE/CES, de 13/03/2002, que estabelece 
as Diretrizes Curriculares para o Curso de Geografi a;

- Parecer  nº 492, CNE/CES, de 03/04/2001, Diretrizes Cur-
riculares para o Curso de Geografi a;

- Resolução n. 93/2003, Coeg, que aprova as orientações 
para Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso de Graduação 
da UFMS, e dá outras providências;

 - Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional (LDB);

- Resolução n. 31, Coun, de 19.08.2003, que dá conhecimento 
à comunidade universitária do Estatuto da UFMS, aprovado pela 
Portaria n. 1.686, MEC, de 03.07.2003;

- Resolução nº 55*, Coun, de 30.08.2004, que aprova o Re-
gimento Geral da UFMS;

- Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes);

- Lei n. 11.788/2008, que prevê no Projeto Pedagógico do 
curso, o estágio obrigatório e não obrigatório;

- Resolução nº 107, Coeg, de 16 de junho de 2010, que aprova 
o regulamento dos estágios; 

- Resolução n. 214, Coeg, de 17/12/2009, que aprova o regu-
lamento dos cursos de graduação da UFMS;

- Resolução nº. 166, Coeg, de 13/10/2009, que aprova a 
reformulação das regras de transição entre regime de matrículas 
por série e o regime de matrículas por disciplinas para os cursos 
da UFMS;

- Resolução nº 054, de 21 de outubro de 1997.
- Decreto nº 5626, de 24.04.2002, Regulamenta a Lei no 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Bra-
sileira de Sinais- Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000.

- Resolução nº 167, de 24 de novembro de 2010, que aprova o 

Regulamento do Núcleo Docente Estruturante - NDE, dos Cursos 
de Graduação, presenciais, da UFMS.

4.3 - OBJETIVOS
Na UFMS, Campus Campo Grande, pretende-se implantar um 

curso dinâmico, formando profi ssionais capacitados para trabalhar 
com diferentes conhecimentos desde as Ciências Exatas - Matemá-
tica, Física e Química e suas aplicações práticas - as Engenharias, 
até aquelas das Ciências Naturais e das Ciências Humanas e da 
Computação, esta última em proporção crescente nos últimos 
anos. A formação do Geógrafo na UFMS deve, portanto, tirar 
partido da peculiaridade histórica de sua área de conhecimento, 
aproveitando-a para torná-lo um profi ssional fl exível e de fácil 
trânsito interdisciplinar.

O Curso será ministrado em quatro anos (8 semestres), no 
período noturno. A estrutura curricular envolve disciplinas obri-
gatórias e optativas. O currículo contém o Trabalho de Conclusão 
de Curso - TCC, obrigatório,  desenvolvido durante o último ano 
do Curso. O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC poderá ser 
apresentado de forma convencional ou através de propostas ino-
vadoras, de caráter multidisciplinar, voltadas para as realidades 
por meio de Projetos de  Intervenção e/ou de  Interação com a Re-
alidade. Diferentes técnicas de produção e comunicação poderão 
ser utilizadas. O TCC, portanto,  estará relacionado às diferentes 
opções de concentração, criadas com o objetivo de fornecer aos 
alunos uma especialização precoce, ainda durante a graduação. 
Seu principal objetivo é proporcionar condições ao aluno exercer 
a práxis em Geografi a. Para a integralização do currículo o aluno 
deverá participar e/ou desenvolver atividades complementares (ci-
nema, teatro, palestras, extensão, etc.), que enriquecem a formação 
acadêmica, além de cumprir o Estágio Profi ssional Obrigatório.

Os procedimentos didáticos foram concebidos para envol-
ver aulas teóricas e práticas em salas de aula, em laboratórios, 
em bibliotecas e em campo, tendo o estado de Mato Grosso do 
Sul como referência, mas, não se limitará a ele. Parte do Curso 
de Bacharelado em Geografi a, Campus de Campo Grande, será 
ministrado a distância, utilizando a estrutura da Coordenadoria 
de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul. 
4.3.1 - Objetivo Geral

Formar profi ssionais geógrafos qualifi cados para atuar no 
mercado de trabalho
4.3.2 - Específi cos

· Formar profi ssionais capacitados a analisar e reavaliar os 
procedimentos teórico-metodológicos da Geografi a, visando à 
adequação aos problemas e desafi os com os quais o profi ssional 
irá se defrontar.

· Formar profi ssionais capacitados a atuar em equipes  mul-
tidisciplinares.

4.4 - PERFIL DO EGRESSO: 
O bacharel em Geografi a formado na UFMS, Campus Campo 

Grande, deve aliar a uma formação básica profi ssional sólida, a 
capacidade e disposição para o aprendizado permanente de novas 
técnicas. A formação básica deve ser ampla e, ao mesmo tempo, 
profunda, o que signifi ca conhecer e dominar plenamente todas 
as nuances do processo de elaboração da explicação geográfi ca. 
Assim, o perfi l desejado do estudante formado em Geografi a 
deve ser encarado, sobretudo, como um conjunto de capacitações, 
posturas e motivações resultantes de treinamento prático e conhe-
cimento teórico dinâmico, cujo objetivo seja praticar o raciocínio 
geográfi co, independente da natureza dos dados e de sua fonte. 
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4.5 - HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
O Geógrafo egresso da UFMS atua na elaboração de 

estudos e relatórios de impacto ambiental de obras de enge-
nharia civil, avaliações, pareceres, laudos técnicos, perícias 
e gerenciamento de recursos naturais, no  monitoramento, 
plano e relatório de controle ambiental, na elaboração de 
planos diretores urbanos, rurais, regionais e no ordenamento e 
gestão territorial, na elaboração e gerenciamento de cadastros 
rurais e urbanos, na estruturação e reestruturação dos sistemas 
de circulação de bens e serviços, na pesquisa de mercado e 
intercâmbio regional e inter-regional, na delimitação e carac-
terização de regiões para planejamento e gestão, na divisão de 
unidades político-administrativas, nos estudos populacionais, 
nas definições de fluxos migratórios  e no estudo das migra-
ções, na análise geoeconômica, na identificação e análise 
do sistema de saúde,  na cartografia temática, na cartografia 
digital, no sensoriamento remoto, no  georreferenciamento,  
na interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite, 
na implantação e gerenciamento de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIG), na delimitação e plano de manejo de ba-
cias hidrográficas e unidades de conservação, na avaliação e 
estudo do potencial de recursos hídricos, no mapeamento e 
caracterização de bacias hidrográficas, no controle de esco-
amento, erosão e assoreamento dos cursos d’água, nos estu-
dos e pesquisas geomorfológicas, nas cartas de declividade 
e perfil de relevo, na climatologia, mudanças climáticas e 
aquecimento global, no levantamento do potencial turístico, 
nos projetos e serviços de turismo ecológico (identificação 
e mapeamento de trilhas), na contribuição ao gerenciamento 
de pólos turísticos,  na geografia política e na geopolítica, na 
geografia cultural, na biodiversidade, ecologia, fitogeografia 
e zoogeografia, na caracterização ecológica e etológica da 
paisagem, no zoneamento ecológico-econômico.

O curso de Geografia pretende proporcionar a aquisição 
de habilidades contempladas nas Diretrizes Curriculares Na-
cionais para os cursos de Geografia, e em consonância com 
o sistema Confea-Crea, que regula a profissão do Geógrafo. 
A matriz Curricular se divide em dois níveis: 

4.3. Habilidades Gerais: identificar e explicar a dimensão 
geográfica presente nas diversas manifestações do conheci-
mento; articular elementos empíricos e conceituais, concer-
nentes ao conhecimento científico dos processos espaciais; 
reconhecer as diferentes escalas de ocorrência e manifes-
tação dos fatos, fenômenos e eventos geográficos; planejar 
e realizar atividades de campo referentes à investigação 
geográfica; dominar técnicas laboratoriais concernentes a 
produção e aplicação do conhecimento geográfico; propor e 
elaborar projetos de pesquisa e executivos no âmbito de área 
de atuação da Geografia; utilizar os recursos da informática; 
dominar a língua portuguesa e um idioma estrangeiro no qual 
seja significativa a produção e a difusão do conhecimento 
geográfico; trabalhar de maneira integrada e contributiva em 
equipes multidisciplinares. 

4.4. Habilidades Específicas: identificar, descrever, com-
preender, analisar e representar os sistemas naturais; identifi-
car, descrever, analisar, compreender e explicar as diferentes 
práticas e concepções concernentes ao processo de produção 
do espaço; selecionar a linguagem científica mais adequada 
para tratar a informação geográfica, considerando suas ca-
racterísticas e o problema proposto; avaliar representações 
ou tratamentos gráficos e matemático-estatísticos; elaborar 
mapas temáticos e outras representações gráficas. 

5 CURRÍCULO
5.1 ESTRUTURA CURRICULAR

A Estrutura Curricular do Curso de Geografi a - Bacharelado/
CCET é a seguinte:

ANO DE IMPLANTAÇÃO: 2011
COMPONENTES CURRICULARES/DISCIPLINAS CH
1 NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS
Cartografi a 68
Cartografi a Temática 68
Estatística 68
Geologia 68
Metodologia Científi ca – EAD 34
2 NÚCLEO DE CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
Avaliação de Impactos Ambientais 68
Biogeografi a 68
Climatologia 68
Geografi a da População 68
Geografi a Econômica 68
Geografi a Política 68
Geografi a Regional 68
Geografi a Rural 68
Geografi a Urbana 68
Geomorfologia Continental 68
Geomorfologia Fluvial 68
Geoprocessamento I 68
Geoprocessamento II 68
Hidrologia e Recursos Hídricos 68
História do Pensamento Geográfi co 34
Pedologia 68
Planejamento e Gestão Ambiental 68
Planejamento e Gestão Territorial 68
Planejamento e Gestão Urbano 68
Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação 68
Sistema de Informação Geográfi ca 68
Teoria da Geografi a 68
3 NÚCLEO DE CONTEÚDOS COMPLEMENTARES
Ecologia 68
Educação Ambiental 68
História Econômica Geral e do Brasil 68
Leitura e Produção de Texto – EAD 34
Sociedade e Natureza 34
4 NÚCLEO DE CONTEÚDOS DE DIMENSÕES PRÁTICAS
Atividades Complementares 102
Estágio Obrigatório Profi ssional I 102
Estágio Obrigatório Profi ssional II 102
Estágio Obrigatório Profi ssional III 102
Trabalho de Conclusão de Curso 34
5 NÚCLEO DE COMPLEMENTARES OPTATIVAS
Para o acadêmico integralizar o Curso de Geografi a – Bacharelado/CCET, 
deverá cursar, no mínimo, 408 horas de disciplinas complementares optativas 
do rol elencado e/ou disciplinas de outros cursos, desde que aprovadas pelo 
Colegiado de Curso do Curso de Geografi a – Bacharelado/CCET
Álgebra Linear 68
Calculo Diferencial e Integral 68
Direito Administrativo Ambiental 68
Economia Política 68
Educação Diferenciada 68
Educação do Campo 68
Educação Especial 68
Estudos Fronteiriços 68
Fundamentos de Didática 68
Fundamentos Históricos e Filosófi cos da Educação 68
Geoarqueologia 68
Geografi a Aplicada a Análise Ambiental 68
Geografi a Cultural 68
Geografi a da Saúde 68
Geografi a do Mato Grosso do Sul 68
Geografi a do Turismo 68
Geografi a e  Geologia da Bacia do Pantanal 68
Geologia Ambiental 68
Geometria Analítica 68
Geomorfologia Aplicada 68
Geomorfologia Costeira 68
Geopolítica 68
Geoprocessamento em Aplicações Ambientais 68
Geotecnologias Ambientais 68
Gestão de Recursos Hídricos 68
Informática 68
Estudo de Libras 68
Matemática 68
Materiais de Construção Civil 68
Metodologia de Estudos em EAD 68
Política de Desenvolvimento Agrário 68
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Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica 68
Poluição de Aqüíferos 68
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem 68
Sociologia da Educação 68
Tecnologias de Comunicação e Informação 68
Topografi a 68
(CH) Carga horária em hora-aula de 50 minutos.

5.2 QUADRO DE SEMESTRALIZAÇÃO
A Semestralização do Curso de Geografi a - Bacharelado/CCET 
é a seguinte:

SÉRIE DISCIPLINAS CH
1ª Sem História do Pensamento Geográfi co 34

História Econômica Geral e do Brasil 68
Leitura e Produção de Texto – EAD 34
Sociedade e Natureza 34
Estatística 68
Geologia 68
SUBTOTAL 306

2º Sem Teoria da Geografi a 68
Geografi a da População 68
Cartografi a 68
Geomorfologia Continental 68
Climatologia 68
SUBTOTAL 340

3º Sem Cartografi a Temática 68
Ecologia 68
Geomorfologia Fluvial 68
Geografi a Econômica 68
Metodologia Científi ca – EAD 34
SUBTOTAL 306

4º Sem Geoprocessamento I 68
Biogeografi a 68
Geografi a Regional 68
Geografi a Urbana 68
SUBTOTAL 272

5º Sem Geografi a Rural 68
Hidrologia e Recursos Hídricos 68
Educação Ambiental 68
Geoprocessamento II 68
SUBTOTAL 272

6º Sem Planejamento e Gestão Ambiental 68
Pedologia 68
Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação 68
Geografi a Política 68
Estágio Obrigatório Profi ssional I 102
SUBTOTAL 374

7º Sem Planejamento e Gestão Urbano 68
Sistema de Informação Geográfi ca 68
Avaliação de Impactos Ambientais 68
Estágio Obrigatório Profi ssional II 102
SUBTOTAL 306

8º Sem Planejamento e Gestão Territorial 68
Estágio Profi ssional III 102
Trabalho de Conclusão de Curso 34
SUBTOTAL 204
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 102
COMPLEMENTARES OPTATIVAS 408
TOTAL GERAL 2.890

(CH) Carga horária com hora-aula de 50 minutos.

5.3 LOTAÇÃO DAS DISCIPLINAS NOS 
DEPARTAMENTOS
A lotação das disciplinas do Curso de Geografi a - Bacharelado/
CCET nos departamentos é a seguinte:

DISCIPLINAS DEPARTAMENTO
Álgebra Linear DHT/CCET
Atividades Complementares DHT/CCET
Avaliação de Impactos Ambientais DHT/CCET
Biogeografi a DHT/CCET
Calculo Diferencial e Integral DHT/CCET
Cartografi a DHT;CCET
Cartografi a Temática DHT/CCET
Climatologia DHT/CCET
Direito Administrativo Ambiental DHT/CCET
Ecologia DHT/CCET
Economia Política DHT/CCET
Educação Ambiental DHT/CCET

Educação Diferenciada DHT/CCET
Educação do Campo DHT/CCET
Educação Especial DHT/CCET
Estágio Obrigatório Profi ssional I DHT/CCET
Estágio Obrigatório Profi ssional II DHT/CCET
Estágio Profi ssional III DHT/CCET
Estatística DHT/CCET
Estudos Fronteiriços DHT/CCET
Fundamentos de Didática DHT/CCET
Fundamentos Históricos e Filosófi cos da Educação DHT/CCET
Geoarqueologia DHT/CCET
Geografi a Aplicada a Análise Ambiental DHT/CCET
Geografi a Cultural DHT/CCET
Geografi a da População DHT/CCET
Geografi a da Saúde DHT/CCET
Geografi a do Mato Grosso do Sul DHT/CCET
Geografi a do Turismo DHT/CCET
Geografi a e  Geologia da Bacia do Pantanal DHT/CCET
Geografi a Econômica DHT/CCET
Geografi a Política DHT/CCET
Geografi a Regional DHT/CCET
Geografi a Rural DHT/CCET
Geografi a Urbana DHT/CCET
Geologia DHT/CCET
Geologia Ambiental DHT/CCET
Geometria Analítica DHT/CCET
Geomorfologia Aplicada DHT/CCET
Geomorfologia Continental DHT/CCET
Geomorfologia Costeira DHT/CCET
Geomorfologia Fluvial DHT/CCET
Geopolítica DHT/CCET
Geoprocessamento em Aplicações Ambientais DHT/CCET
Geoprocessamento I DHT/CCET
Geoprocessamento II DHT/CCET
Geotecnologias Ambientais DHT/CCET
Gestão de Recursos Hídricos DHT/CCET
Hidrologia e Recursos Hídricos DHT/CCET
História do Pensamento Geográfi co DHT/CCET
História Econômica Geral e do Brasil DHT/CCET
Informática DHT/CCET
Leitura e Produção de Texto  DHT/CCET
Estudo de Libras DLE/CCET
Matemática DHT/CCET
Materiais de Construção Civil DHT/CCET
Metodologia Científi ca DHT/CCET
Metodologia de Estudos em EAD DHT/CCET
Pedologia DHT/CCET
Planejamento e Gestão Ambiental DHT/CCET
Planejamento e Gestão Territorial DHT/CCET
Planejamento e Gestão Urbano DHT/CCET
Política de Desenvolvimento Agrário DHT/CCET
Políticas Educacionais e Organização da Educação Básica DHT/CCET
Poluição de Aqüíferos DHT/CCET
Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem DHT/CCET
Sensoriamento Remoto e Fotointerpretação DHT/CCET
Sistema de Informação Geográfi ca DHT/CCET
Sociedade e Natureza DHT/CCET
Sociologia da Educação DHT/CCET
Tecnologias de Comunicação e Informação DHT/CCET
Teoria da Geografi a DHT/CCET
Topografi a DHT/CCET
Trabalho de Conclusão de Curso DHT/CCET

5.4 EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS:
Geologia: A Terra: estrutura e isostasia. Mineralogia: os 

minerais, propriedades e classifi cação. Rochas: magmáticas, 
sedimentares e metamórfi cas. Intemperismo: agentes, produtos. 
Geologia Estrutural: dobramentos e falhamentos: dinâmica e fa-
lhamentos. Dinâmica Externa: ciclo da água e do vento, geleiras 
e organismos. Geologia do Brasil e do estado de Mato Grosso do 
Sul. Unidades geológicas.

Bibliografi a básica: Leinz, V. & Amaral, S. E. do Geologia 
Geral. Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1980. Mantesso-Neto, 
Bartorelli, Carneiro, Brito-Neves (orgs.). Geologia do Continente 
Sul Americano - Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques 
de Almeida 2004.  Teixeira et al. Decifrando a Terra. São Paulo: 
Ofi cina de Textos, 2000.  Bibliografi a complementar: DANA, 
J.D.,  Manual de Mineralogia, 2v., Rio de Janeiro: Ao Livro Téc-
nico, 1969. POPP, J.H.  Geologia Geral.  Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científi cos, 1984. TEIXEIRA, W., TOLEDO, M.C., 
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FAIRCHILD, T., TAIOLI, F. (org.)  Decifrando a Terra. São Paulo: 
Ofi cina de textos, 2002.

Estatística: Estatística descritiva. Inferência elementar. Orga-
nização de dados estatísticos. Interpretação de dados estatísticos. 
Coleta, análise e apresentação de dados geográfi cos.Bibliografi a 
Básica: CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 17ª Edição. Editora Sa-
raiva. São Paulo, 1999. FONSECA, J. M. Curso de Estatística. 6ª 
Edição. Editora Atlas. São Paulo, 1996. MEDEIROS, Ermes eElio 
da Silva,Valter Gonçalves, Afrânio Carlos Murolo. Estatística para 
os cursos de: Economia, Administração e Ciências Contábeis. 
Editora Atlas, 1997. Volume I e II. Bibliografi a complementar: 
CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 17ª Edição. Editora Saraiva. São 
Paulo, 1999. FONSECA, J. M. Curso de Estatística. 6ª Edição. 
Editora Atlas. São Paulo, 1996. MEDEIROS, Ermes eElio da 
Silva,Valter Gonçalves, Afrânio Carlos Murolo. Estatística para 
os cursos de: Economia, Administração e Ciências Contábeis. 
Editora Atlas, 1997. Volume I e II.

Pedologia : Abordagens conceituais de solos e Pedologia. 
Pedogênese e os processos pedogenéticos. Geografi a dos solos. 
Estrutura e composição dos solos. Classifi cação e formação dos 
solos. Bibliografi a básica: LEPSH, Igo. F. Formação e conservação 
dos Solos. São Paulo: ofi cina de Texto, 2002.  MANFREDINI, 
S. ; FURIAN, S.M.D. ; QUEIROZ NETO, J.P. et al. Técnicas em 
Pedologia. In: L.A.B. Venturi. (Org.). Praticando a Geografi a. 1 
ed. SP: Ofi cina de Textos, 2005, v. 1. MONIZ, A. C. Elementos 
de Pedologia. São Paulo. Ed. Da USP., 1972. 459 p.. Bibliografi a 
complementar: BIGARELLA, J. J. ; BECKER, R. D. ; PASSOS, 
E. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. Vol 
3. 01. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2003. v. 03. 561 p. 
BOULET, R. Análise Estrutural da Cobertura Pedológica e car-
tográfi ca. In: A responsabilidade social do da Ciência do Solo. 
Campinas, SP, 1988. XX Congresso Brasileiro de Ciências do 
Solo: pag 79 - 90. EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de 
Solos. Sistema brasileiro de classifi cação de solos. 2. ed. Rio de 
Janeiro, 2006. 306 p.

Geografi a Rural: A Organização do Espaço Agrário. O proces-
so de desenvolvimento capitalista no campo. A agricultura familiar 
e a agricultura patronal. As relações de produção e as relações de 
trabalho no campo. A tecnologia e a produção agropecuária; O 
complexo agroindustrial. O desenvolvimento rural sustentável. 
A reforma agrária e os assentamentos rurais.Bibliografi a bási-
ca: FERREIRA, Darlene Aparecida de Oliveira. Mundo rural e 
geografi a: geografi a Agrária no Brasil, 1930-1990. São Paulo: 
Editora Unesp, 2002. GRAZIANO DA SILVA. José. A nova dinâ-
mica da agricultura brasileira. Campinas: Instituto de Economia/
UNICAMP, 1998. GUIMARÃES, Alberto P. A crise agrária. São 
Paulo: Paz e Terra, 1989. Bibliografi a complementar: NUNES, 
Eduardo Pereira; CONTINI, elisio. Complexo agroindustrial 
brasileiro: Caracterização e dimensionamento. Distrito Federal: 
ABAG, 2001.  PINTO, Luiz C Guedes (coord.). O agro brasileiro 
hoje: regionalização e tendências. Disponível na internet via www.
nead.org.br <http://www.nead.org.br/>. SILVA, José Graziano 
da. O que é questão agrária. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1998.

Geografi a Urbana: Problemas urbanos atuais. O processo 
de urbanização da humanidade. O processo de produção do es-
paço urbano. Urbanização, meio ambiente e qualidade de vida.
Bibliografi a básica: CARLOS, Ana Fani A. A Cidade. São Paulo: 
Contexto, 1992. LEFEBVRE, Henri. A Revolução Urbana. Belo 
Horizonte: Editora da UFMG, 1999. (Trad. De Sérgio Martins). 
SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e Urbanização. 
São Paulo: Contexto, 1988. Bibliografi a complementar: LEFE-
BVRE, Henri. O Direito à Cidade. São Paulo: editora Moraes, 

1991. (Trad. Rubens Eduardo Frias). SANTOS, Milton. Por uma 
economia política da cidade: O caso de São Paulo. São Paulo: 
Hucitec, Educ, 1994. SOUZA, Marcelo José Lopes de. Urbani-
zação e desenvolvimento no Brasil atual. São Paulo: Ática, 1996.

Geografi a Regional: O processo de produção do espaço geo-
gráfi co nos países do capitalismo avançado e dependente; as novas 
tendências do capitalismo; Região e Regionalização.Bibliografi a 
básica: ALTVATER, E. O preço da riqueza. São Paulo: UNESP, 
1995. BECKER, B. K. A crise do estado e a região. Revista Bra-
sileira de Geografi a. Rio de Janeiro, v. 48, n.1, p. 43-62, jan./mar, 
1986. _________________ Crescimento econômico e reestru-
turação espacial do Brasil. Revista Brasileira de Geografi a. Rio 
de Janeiro, v. 34, n.4, p. 102-115, out. / dez, 1972. Bibliografi a 
complementar: ANDRADE, M. C. de  A questão do território no 
Brasil. São Paulo: Hucitec, 1995. BECKER, B. K. e EGLER, A. 
G. C. Brasil: uma nova potência regional na economia - mundo. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1993. CORAGGIO, J. L. Territó-
rios em transicion: critica a la planifi cacion regional em América 
Latina. Quito: CIUDAD, 1987.

Geografi a Política: O espaço e o poder. Território e suas di-
mensões. Território e cidadania. Geopolítica e Geografi a Política.
Bibliografi a básica: CASTRO, Iná E. de Geografi a e política: 
território, escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2005. LACOSTE, Yves. A geografi a: isso serve, em pri-
meiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papir, 1988. SANTOS, 
Milton O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1996. Bibliografi a 
complementar: BECKER, B. A geopolítica na virada do milênio: 
logística e desenvolvimento sustentável. In: Castro, I.E.de, Go-
mes, P.C.C., Corrêa, R.L. Geografi a: conceitos e temas. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. BENKO, G. Economia, espaço 
e globalização na virada do milênio. São Paulo: Hucitec, 1996. 
CASTRO, Iná Elias de. O mito da necessidade: discurso e pratica 
do regionalismo nordestino. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 1992.

Biogeografi a: História da Biogeografi a. Evolução dos Estudos 
Biogeográfi cos. Teorias e métodos da biogeografi a. Biogeografi a 
e Meio Ambiente. Biogeografi a e Paisagem. O Meio Abiótico e 
Biótico. Biodiversidade. Zoogeografi a e fi togeografi a. Estudo 
Biológico das Relações dos Seres Vivos com o Ambiente em 
que vivem. Grandes biomas terrestres e do Brasil. Biogeografi a 
e conservação.Bibliografi a básica: AB’SÁBER, Aziz Nacib. Os 
domínios de natureza no Brasil - Potencialidades Paisagísticas. 
São Paulo: Ateliê, 3ª ed., 2005. AB’SABER, A. Brasil: Paisagens 
de Exceção. O  litoral e o Pantanal Mato-Grossense, Patrimônios 
Básicos. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2006. MARTINS, Celso. 
Biogeografi a e ecologia. 5. ed. Sao Paulo: Nobel, 1985. 115 p. 
Bibliografi a complementar: FERNANDES, Afrânio. Fitogeografi a 
brasileira. Fortaleza: Multigral, 1998. FERRI, Mário Guimarães. 
Vegetação brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, USP, v. 26, 1980. 
MARGALEF, Ramon. Ecologia. Barcelona: Omega, 1986. 951 p.

Cartografi a: Defi nição. Objetivo. História da cartografi a. 
Escalas. Representações cartográfi cas. Projeções cartográfi cas. 
Sistema UTM. A esfera terrestre. Orientação e localização no 
espaço geográfi co. Leituras de Cartas.Bibliografi a básica: LE-
BAULT, André. Geocartografi a. São Paulo: Ed. Nacional, Ed. Da 
Universidade de São Paulo. 1975. OLIVEIRA, Cêurio de. Curso 
de cartografi a moderna. 2º Ed. Rio de Janeiro, IBGE. 1993. RAIZ, 
Erwis. Cartografi a geral. Tradução Neide M. Schneider, Péricles 
Augusto Machado Neves, Schneider, Péricles Augusto Machado 
Neves. Revisão: Celso Santos Meyer. Editora Científi ca. Rio 
de Janeiro. 1969. Bibliografi a complementar: DUARTE, Paulo 
Araujo. Fundamentos de cartografi a. 2º Ed. Florianópolis. Ed. da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2002. MARTINELLI, 
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Marcello. Curso de Cartografi a temática. São Paulo. Contexto, 
1991. OLIVEIRA, Cêurio de. Dicionário cartográfi co. 2º Ed. Rio 
de Janeiro, IBGE. 1988.

Cartografi a Temática: Princípios para confecção de mapas. 
Cartograma e diagramas. Planimetria, altimetria. Topografi a 
básica. Representação topográfi ca de relevo. Perfi s topográfi cos. 
Cartometria. Trabalhos de confecção de cartas, mapas e plantas. 
Mapas temáticos. Bibliografi a básica: ESPARTEL, Lélis. Curso 
de topografi a. Editora Globo. Porto Alegre, 1975. MCCORMAC, 
Jack. Topografi a. Tradução Daniel Carneiro da Silva. Revisão 
Daniel Rodrigues dos Santos, Douglas Corbari Corrêa, Felipe 
Coutinho Ferreira da Silva. Rio de Janeiro, LTC, 2007.  OLI-
VEIRA, Cêurio de. Curso de cartografi a moderna. Rio de Janei-
ro, IBGE. 1988. Bibliografi a complementar: DUARTE, Paulo 
Araujo. Fundamentos de cartografi a. 2º Ed. Florianópolis. Ed. da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2002. MARTINELLI, 
Marcello. Curso de Cartografi a temática. São Paulo. Contexto, 
1991. OLIVEIRA, Cêurio de. Dicionário cartográfi co. 2º Ed. Rio 
de Janeiro, IBGE. 1988.

Climatologia : Noções e conceitos de climatologia. Atmos-
fera: composição e estrutura.  Elementos e fatores climáticos.
Bibliografi a básica: CONTI, J. B. Clima e meio ambiente. São 
Paulo: atual,1998. DREW, D. Processos interativos homem meio 
ambiente. Editora DIFEL S.A. São Paulo, 1987: 312p. GONÇAL-
VES, C. da S. et. Al. Clima. In: Recursos naturais e meio ambiente. 
IBGE. Rio de Janeiro, 1993: 95 - 100.  Bibliografi a complemen-
tar: MENDONÇA, F. Climatologia: noções básicas e climas do 
Brasil. São Paulo: Ofi cina de textos, 2007. SANT ́ ANNA NETO, 
J.L. O caráter transicional do clima e a adversidade da paisagem 
natural na região de Aquidauana - MS. In: Anais da II semana de 
estudos geográfi cos: desenvolvimento e geografi a. Departamento 
de geociências do Campus de Aquidauana da UFMS. 23 a 29 
de maio. Aquidauana, 1993: 117 - 128. SANT ´ANNA NETO, 
J.L.  História da climatologia no Brasil: gênese e paradigmas do 
clima como fenômeno geográfi co. Cadernos Geográfi cos, nº 7, 
Florianópolis, UFSC, maio 2004.

Geoprocessamento I: O Conjunto das Geotecnologias. Intro-
dução ao Geoprocessamento. Característica dos SIGs. Dados Es-
paciais. Fontes de Dados. Bases digitais na Internet. Atlas digitais. 
Estruturas de Dados: modelos vetorial e matricial. Bibliografi a bás

RESOLUÇÃO Nº 244, DE 13 DE OUTUBRO DE 2011.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO DE GRA-
DUAÇÃO da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, no uso de suas atribuições legais, e considerando o contido 
no Processo nº 23104.006288/2009-18, resolve, ad referendum:

Art. 1º  Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Matemática 
- Licenciatura, na modalidade a distância, do Centro de Ciências 
Exatas e Tecnologia.

Art. 2º  Em respeito às normas superiores pertinentes à inte-
gralização curricular, o referido Curso obedecerá aos seguintes 
indicativos:

I - tempo útil:
a) tempo útil CNE: 2.800 horas; e
b) tempo útil UFMS: 2.800 horas.

II - número de anos/semestres:
a) mínimo CNE: 4 anos;

b) mínimo UFMS: 8 semestres;
c) máximo CNE: não defi nido; e
d) máximo UFMS: 12 semestres.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos ao ano letivo de 2006.

HENRIQUE MONGELLI

1. INTRODUÇÃO
O Ministério de Educação, com a fi nalidade de atender à de-

manda de candidatos a Cursos Superiores criou a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) e esta incentivando as Universidades 
Públicas e Prefeituras a implementarem cursos de Graduação, na 
modalidade a distância.

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), 
em razão da sua vocação de interiorização do Ensino Superior 
e experiência na educação a distância esta aderindo à UAB para 
oferecimento de diversos Cursos dentre eles o Curso de Matemá-
tica - Licenciatura.  

A opção por essa modalidade se deve não só à necessidade 
de se atender estudantes residentes em regiões que não possuem 
instituições de ensino superior, mas também profi ssionais em 
serviço que necessitam formação em nível universitário.

A ampliação de vagas para Licenciatura em Matemática tem 
sua importância pela formação de agentes de mudança, sobretudo 
no processo de desenvolvimento socioeconômico do país através 
da formação, com qualidade, de professores para o Ensino Fun-
damental e Médio e em específi co, o Estado de Mato Grosso do 
Sul, dada a sua localização geo-política.

A Universidade possui experiência em EAD, o que lhe pos-
sibilita proceder à adequação necessária às especifi cidades em 
termos de infra-estrutura, de sistema de educação a distância, 
incluindo-se aí o material didático, os ambientes de aprendizagem, 
o sistema de tutoria e avaliação.

A seguir são apresentados os elementos que compõe os his-
tóricos da UFMS, do ensino a distância na Universidade e do 
curso e, também, a necessidade social do Curso de Matemática- 
Licenciatura -Modalidade Educação a Distância.

1.1 HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL (UFMS):

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) teve sua origem em 1962, com a criação da Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de Campo Grande, na cidade de Campo 
Grande, que seria o embrião do ensino superior público no sul, 
do então Estado de Mato Grosso.

Em 26.07.1966, pela Lei Estadual nº 2.620, esses cursos foram 
absorvidos com a criação do Instituto de Ciências Biológicas de 
Campo Grande (ICBCG), que reformulou a estrutura anterior, 
instituiu departamentos e criou o primeiro curso de Medicina.

No ano de 1967, o Governo do Estado, criou em Corumbá 
o Instituto Superior de Pedagogia e, em Três Lagoas, o Instituto 
de Ciências Humanas e Letras, ampliando assim a rede pública 
estadual de ensino superior.

Integrando os Institutos de Campo Grande, Corumbá e Três 
Lagoas, a Lei Estadual nº 2.947, de 16.09.1969, criou a Univer-
sidade Estadual de Mato Grosso (UEMT).

Em 1970, foram criados e incorporados à UEMT, os Centros 
Pedagógicos de Aquidauana e Dourados.

Com a divisão do Estado de Mato Grosso, a UEMT foi fe-


