
O curso tem como objetivo contribuir com a 
formação de profissionais que possam 
interferir na (trans)formação da sociedade, 
em busca de um ambiente equilibrado e um 
maior envolvimento nas questões sociais, 
econômicas, políticas e ambientais.

•  Quantidade de competências: 24

•  Quantidade de horas: 3220

•  Duração do curso: 8 semestres

•  Acesso ao Liga Online

Este curso inclui:

Geografia
Licenciatura

Sobre o curso

Obertal Xavier

Professores do curso

Grade Curricular

1O SEMESTRE

Analisar a identidade, a formação e a condição docente no Brasil para a compreensão da 
problemática educacional atual.
Investigar elementos contemporâneos que retratem os campos pedagógicas em disputa 
na História da educação brasileira.
Analisar as intervenções sociais de gênero e raça para a compreensão do atual cenário 
educacional brasileiro.

2O SEMESTRE

Analisar e pesquisar o desenvolvimento da aprendizagem nas acepções cognitivas, 
emocionais e sociais.
Reconhecer a importância dos conhecimentos pedagógicos e saber aplicá-los em 
diversificadas situações de ensino-aprendizagem.
Analisar a estrutura e o funcionamento da educação básica a partir dos aspectos 
legais das instituições escolares.

Graduação digital



3O SEMESTRE

Identificar e aplicar ferramentas básicas de matemática na elaboração de uma 
solução de Geografia para uma comunidade.
Elaborar os indicadores de tomada de decisão ambientais de uma região a partir 
de dados primários do IBGE.
Compreender as políticas de currículo caracterizando as forças presentes na 
elaboração da proposta curricular da BNCC.

4O SEMESTRE

Elaborar caracterização fisiográfica regional, com base na elaboração de mapa em
ambiente de geoprocessamento.
Elaborar estudo identificando os principais problemas recorrentes em bacias hidrográficas.
Analisar políticas de avaliação em larga escala
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA I

5O SEMESTRE

Elaborar caracterização socioeconômica, identificando vocações regionais em 
uma unidade de gestão.
Ser capaz de elaborar propostas de planos de recursos hídricos para execução de 
programas de desenvolvimento de bacias hidrográficas.
Analisar a estrutura de Estado e a produção das políticas públicas sociais.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA II

6O SEMESTRE

Elaborar um estudo de solo de determinada região a partir de ferramentas de geoprocessamento.
Identificar locais com alto nível de degradação em determinada região a partir da produção de um 
mapa de áreas degradadas.
Analisar a função social da geografia na escola básica e articular conteúdo e método nos programas 
escolares de geografia.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA III

Geografia



7O SEMESTRE

Desenvolver um mapa com os principais pontos de turismo ecológico no Brasil e sua relevância 
econômica na economia local.
Criar mapas do desenvolvimento histórico cultural no Brasil, a partir de fatos históricos marcantes.
Elaborar projetos educacionais interdisciplinares em espaços escolares e não escolares.
TCC 1

8O SEMESTRE

Elaborar projetos para educação a distância com utilização de recursos tecnológicos diversos.
Elaborar projetos educacionais interdisciplinares com utilização de metodologias ativas.
Desenvolver projeto de gestão socioambiental a partir de conhecimentos de sustentabilidade e 
responsabilidade social.
TCC 2

Geografia


