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Código e Nome do Componente: EDC 1401 - Campo e processos migratórios 
Carga Horária - Créditos: 36 h/a – 02 Créditos – Todos serão ministradas remotamente 
Ano/Semestre: 2020.2 
Turma: 2020.1 
Professor: Sílvio Domingos Mendes da Silva 
Horários e Local de atendimento do professor:  
https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=133447#section-0 
Link Reuniões sala Alternativa: 
https://reunioes.setic.ufsc.br/TurmaGirassol2020.1 
Sílvio Domingos Mendes da Silva: quarta-feira 10h às 12h  
E-mail do professor: silviobill.mendes@gmail.com 
Website/blog/moodle: 

Monitores/estagiários: NÃO TEM  
Horários e Local de atendimento do monitor/estagiário:  
E-mail do monitor/estagiário: 

Ementa 

Campo e cidade: relações e conceitos embasadores. Desenvolvimento e condições de vida no             
campo. Formação e ocupação do território rural no Brasil. Ocupação e formação do espaço rural               
em Santa Catarina. Urbanização e metropolização e sua relação com o êxodo rural. Êxodo rural               
e as migrações atuais. As migrações atuais e formação dos espaços urbanos e sua periferia. 

Objetivos 

OBJETIVO GERAL 

Levar o educando a conhecer criticamente as formas de delimitação rural-urbano no país;             
reconhecer dinâmicas migratórias existentes no Brasil atual, especificamente aquelas que          
envolvem os espaços rurais, em suas origens e causas, bem como identificar as consequências              
destas na conformação de territórios rurais e na Educação do Campo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Reconhecer os processos históricos de ocupação do território brasileiro e catarinense,           
especialmente dos espaços rurais; 

● Conhecer os debates sobre a delimitação de urbano e rural no Brasil e suas implicações sobre                
as políticas de Educação do campo; 

● Reconhecer os processos migratórios atuais entre os pequenos, médios e grandes município e             
suas causas, assim como refletir sobre suas implicações sobre a Educação do Campo. 

Metodologia 

A metodologia adotada é a que se emprega no ensino remoto, ou seja, aquela que vai auxiliar os 
estudantes nos diferentes momentos de atividades acadêmicas, sejam teóricas quanto práticas. 
Sempre utilizando-se da Sala de Aula Virtual do BBB do Moodle 
(https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=133447#section-0), na qual será usada para as       
atividades síncronas. As atividades assíncronas serão realizadas pelo Moodle e/ou e-mail e/ou            
whatsApp., ou outro meio, em comum acordo com os estudantes. 

https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=133447#section-0
https://reunioes.setic.ufsc.br/TurmaGirassol2020.1
https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=133447#section-0


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC 
Centro de Ciências da Educação - CED 

Departamento de Educação do Campo - EDC 
Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

Campus Prof. João David Ferreira Lima – Trindade – CEP 88040-535 - Florianópolis / Santa Catarina / Brasil 
Fone: (48) 3721-4489   edc@contato.ufsc.br 

 

PLANO DE ENSINO 

Página 2 de 5 
 

Para além desse ferramental, far-se-á uso dos seguintes instrumentos: 
- E-mail para contato individual ou coletivo; 
- Redes sociais (a ser definido com os estudantes) para uso individual e/ou coletivo. Neste sentido                
a opção mais viável de recursos tecnológicos e que colocarei a disposição para serem usufruídos               
pelo grupo de estudantes é o whatsApp. Pretende-se desenvolver atividades leves que não seja              
difícil de fazer os downloads dos arquivos, tais como: pequenos vídeos explicativos, textos em pdf               
e links para sites. 
As unidades de estudo serão desenvolvidas através de aulas síncronas e assíncronas, com a              
utilização de uma sala de aula virtual onde serão projetados os slides, vídeos; os textos,               
referentes aos conteúdos abordados, serão disponibilizados por meio de e-mails, WhatsApp e            
Moodle . 
- Farei a incursão de até 50% de atividades síncronas, nos quais serão aulas por meio remoto. 
Por fim, os conteúdos programáticos serão trabalhados em aulas expositivas e dialogadas,            
através de leitura orientada de textos e de trabalhos em grupos de educandos, se possível               
associando-os às pesquisas nos Tempos Comunidade, apresentação de excertos filmes. 

Conteúdo programático 

● Rural, campo e o campo da Educação do Campo 
● A ocupação do território brasileiro e da Região Sul em especial; 
● Ocupação e formação dos espaços rurais em Santa Catarina; 
● Pobreza rural e propostas de desenvolvimento para o campo;  
● As migrações atuais no Brasil e a formação das periferias urbanas; 
● Os fluxos migratórios em Santa Catarina; 

Avaliação 

A avaliação levará em conta: 
N1: produção de um trabalho escrito (30%) 
N2: participação nos fóruns de discussão (20%) 
N3: trabalho final - produção de um texto reflexivo (50%) 

A média final será: 
MF = (3.N1 + 2. N2 + 5. N3)/10 

OBS: as atividades poderão ser enviadas via Moodle e/ou e-mail. 
Frequência 
● Será aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 e tiver frequência mínima de                  
75%. 
● A frequência será contabilizada pela entrega dos trabalhos, pela participação nos fóruns de 
discussão e pela presença nos encontros síncronos (Em torno de 50% da carga horária será               
síncrona). 
● De acordo com a Resolução n° 017/CUn/1997, Art, 70, § 2o - o aluno com frequência suficiente 
(75%) e média das notas de avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5(cinco vírgula cinco) terá 
direito a uma nova avaliação (Recuperação) no final do semestre. 
● No caso de alunos que ficarem em recuperação a média final será composta a partir da média 
aritmética entre MF e a recuperação, da seguinte forma: 
MFR = (MF + recuperação)/2. 

Recuperação 

A recuperação será um trabalho escrito e apresentado, a critério do professor. 

Observações 
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Este documento é um Plano de Ensino adaptado ao Calendário Suplementar Excepcional 
Nº140/2020/CUn realizado durante o período da crise sanitária decorrente da pandemia de 

COVID-19, seguindo a retomada não presencial das atividades pedagógicas da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) – Boletim Oficial N. 78/2020. 
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Cronograma: 
As atividades síncronas serão realizadas pelo seguinte link: 
https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=133447#section-0 
 

 

Data e 
Bloco 

Conteúdo Atividade Tipo(s) de 
aula 

Carga Horária 

 
Bloco 1 
02/02 

Apresentação de Plano de    
Ensino – Introdução à    
disciplina e seu foco.  

  
  
 

 
Síncrona e 
Assíncrona 

4h/a assíncrona  
1h/a síncrona 
(18h30min) 

 
 

Bloco 2 
08/04 

Ocupação e formação do    
território catarinense;  
 
Ocupação e formação do    
território brasileiro 

 
Participação em 
Fórum de 
discussão. 

 
Síncrona e 
Assíncrona 

 
4h/a assíncrona  
1h/a síncrona 
(18h30min) 

 
Bloco 3 
15/04 

Delimitação de rural urbano 
no Brasil 

 
 (Avaliação 1) 

Síncrona e 
Assíncrona 

4h/a assíncrona  
1h/a síncrona 
(18h30min) 

 
Bloco 4 
19/04 

Delimitação de rural urbano    
no Brasil e o campo da      
educação do campo. 

Participação em 
Fórum de 
discussão. 

Síncrona e 
Assíncrona 

4h/a assíncrona  
1h/a síncrona 
(18h30min) 

 
 

Bloco 5 
30/04 

- Dinâmica das migrações e 
as migrações populacionais 
em SC 
- Pobreza rural e propostas 
de desenvolvimento para o 
campo; 

 
Participação em 
Fórum de 
discussão. 

 
 
Síncrona e 
Assíncrona 

 
4h/a assíncrona  
1h/a síncrona 
(18h30min) 

 
 
 

Bloco 6 
07/05 

Leitura e apreensão de texto 
e entrega de resenha crítica 
Pesquisa de campo sobre o 
perímetro urbano do 
município. (Avaliação 1) – se 
possível em parceria com TC 

 
 
Produção de um 
texto reflexivo 

 
 
Assíncrona 

 
4h/a assíncrona  
1h/a síncrona 
(18h30min) 

Bloco 7 
11/05 

O campo da Educação do 
Campo 

Participação em 
Fórum de 
discussão. 

 
Síncrona 

4h/a assíncrona  
1h/a síncrona 
(18h30min) 

Bloco 8 
17/05 

Avaliação de Recuperação  Assíncrona 2h/a 

 

https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=133447#section-0

