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Prezados/as alunos/as, mais uma vez acolhemos a todos/as e agradecemos a escolha da Educação do 

Campo e as suas temáticas para a sua formação continuada.  Nosso curso inicia com o Encontro de 

Abertura: preparando a terra e terá continuidade com mais onze Encontros Presenciais: 

semeando, cultivando e colhendo;  o III Seminário Estadual de Educação do Campo de 

MS: gestão compartilhada e práticas político-pedagógicas (participação opcional) e o IV 

Seminário Estadual de Educação do Campo de MS, com a seguinte previsão de cronograma: 
 

2014 

Evento       Data     Horário 

Encontro de Abertura: preparando a terra 13 de dezembro 8 h – 13 h 

2015 
Evento       Data     Horário 

Encontros Presenciais: semeando, cultivando e colhendo 

07 de fevereiro 

8h – 17 h 

14 de março 

16 de maio 

20 de junho 

15 de agosto 

19 de setembro 

14 de novembro 

III Seminário Estadual de Educação do Campo de MS: 

gestão compartilhada e práticas político-pedagógicas 
04 a 06 de junho 

17h – 22 h 

07h – 19 h 

2016 

Evento       Data     Horário 

Encontros Presenciais: experiências, estudos, pesquisas e 

registros 

19 de fevereiro  

  8 h – 17 h 18 de março 

08 de abril 

IV Seminário Estadual de Educação do Campo de MS 24 e 25 de junho 17h – 22 h 

07h – 19 h 

 

Informações: 

a) O nosso curso é regular, reconhecido pelo MEC e pela UFMS e, portanto, exige documentação completa de 

todos/as os/as alunos/as (Ficha de Inscrição devidamente preenchida; Cópia legível do RG (frente e 

verso);cópia legível do CPF; cópia legível do Diploma de Graduação (frente e verso); Cópia legível da 

Certidão de Nascimento ou de Casamento; Requerimento de Matrícula).  

Encontro de abertura: preparando a terra  
 

 DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2014 

 

VOCÊ DEVE PARTICIPAR NO MUNICIPIO PARA O QUAL SE INSCREVEU. 

OS ENDEREÇOS DOS LOCAIS SERÃO AVISADOS POSTERIORMENTE. 

 SUA PARTICIPAÇÃO É OBRIGATÓRIA! 

 

LEVAR A CÓPIA DA SUA CARTA DE INTENÇÕES E DA PROPOSTA INICIAL DE TEMA DE TFC. 



b) A falta de documentos, cópias não legíveis, nomes diferentes nos documentos e/ou conclusão do curso de 

graduação após o dia 13 de dezembro de 2014, impedem a oficialização da matrícula no sistema 

(SIGPÓS/UFMS) e, consequentemente, a emissão do certificado após a conclusão do curso. 

c) A participação nos encontros presenciais é obrigatória e, qualquer eventual ausência, deve ser justificada para 

o/a tutor/a presencial, por escrito, e recuperada. 

d) A frequência também é computada pela participação no ambiente virtual de aprendizagem Moodle e cada 

aluno/a deve acessar o sistema, no mínimo, uma vez na semana. O Moodle possibilita o relatório diário de 

acesso de cada aluno/a. 

e) Frequência inferior a 75% reprova e exclui do curso, sem possibilidade de recuperação, pois o curso de 

especialização não tem fluxo contínuo 

f) Teremos um/a tutor/a presencial em cada município de oferta do curso e um/a tutor/a a distância (a cada 25 

alunos/as) para acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem. 

g) As atividades avaliativas são elaboradas pelos/as professores/as formadores/as e desenvolvidas com o apoio e a 

orientação dos/as tutores (presencial e a distância). São avaliadas pelo/a tutor/a a distância. 

h) Os critérios de avaliação, parte do Projeto Político-Pedagógico do Curso, serão inseridos no Moodle para 

conhecimento de todos/as os envolvidos/as e o seu registro se dará por meio de conceitos, de acordo com a 

seguinte escala: A (de 90 a 100, excelente); B (de 80 a 89, bom); C (de 70 a 79, regular); D (de zero a 69, 

insuficiente). Para aprovação e obtenção do Certificado de Especialista o aluno deverá receber no mínimo o 

conceito “C”, em todas as disciplinas, bem como obter, no mínimo, esse mesmo conceito pela elaboração e 

apresentação pública do Trabalho de Final de Curso (TFC) em forma de artigo científico.  

 

Solicitações: 

a) Pedimos a todo/a o/a inscrito/a que não tem mais interesse em participar do curso que envie comunicado de 

desistência para o e-mail: educampo.ufms@gmail.com Favor escrever no campo “assunto”: Maíra. 

b) Todo/a o aluno/a que está frequentando o curso precisa fazer e postar as atividades avaliativas no ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle nos prazos previstos ou, em situações atípicas, comunicar aos/às tutores/as 

(presencial e a distância). 

c) Todo/a o/a aluno/a que ainda está com pendência de documentação deve entregar o que falta no dia 13 de 

dezembro de 2014, impreterivelmente, durante o encontro presencial. 

d) Todo/a aluno/a que, após a efetivação da matrícula, não conseguir acessar o Moodle, precisa enviar um e-mail 

descrevendo sucintamente a sua situação para: educampo.ufms@gmail.com Favor escrever no campo 

“assunto”: Monica. 

e) Todo/a aluno/a deve verificar se o seu nome está completo e correto no ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle e, caso não esteja, efetivar a correção. 

 

Esperamos que cada um/a assuma a sua responsabilidade perante essa oportunidade de formação continuada, que 

se faz com políticas públicas e, portanto, com a contribuição de todos/as os/as brasileiros/as. Esse curso, embora 

exija flexibilidade e compreensão por parte da equipe gestora, não pode ser tratado com descaso, pois dessa 

formação depende a melhoria da qualidade da Educação do Campo em MS. Abraços fraternos.  
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