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Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Plano de Trabalho para o Professor Visitante 

 

1. OBJETIVOS DA PROPOSTA 

 

Contratar professor visitante para: 

1.1. Organizar programa de qualificação para professores, pós-graduandos e graduandos do 

ICA/UFMG em temas relacionados à sustentabilidade, à política pública, ao ambiente 

e a produção de alimentos; 

1.2. Desenvolver neste programa método de disseminação de conhecimentos que seja 

flexível e adaptável a professores de ensino fundamental, tendo como eixos 

desenvolvimento e território; 

1.3. Conduzir programa de trabalho adaptado aos perfis e ao andamento dos Seminários do 

Mestrado Associado UFMG/Unimontes, ao semestre regular e aos horários da 

graduação do ICA/UFMG.  

 

2. RESULTADOS ESPERADOS  

 

Os resultados esperados com esta proposta são: 

2.1. Aprimorar a formação de graduandos e pós-graduandos do ICA/UFMG na condução de 

atividades de ensino e extensão, no planejamento de atividades conjuntas entre 

instituições de natureza diversa, em temas como ambiente, desenvolvimento e 

sustentabilidade; 

2.2. Estreitar as relações da UFMG com o Norte de Minas, suprindo demanda específica de 

formação relacionada a público chave de sua atividade-fim; 

2.3. Aperfeiçoar a formação de professores do ICA/UFMG para conduzir atividades que 

relacionem ensino, pesquisa e extensão; 

2.4. Contribuir decisivamente para melhorar a habilidade de professores do ensino 

fundamental de escolas públicas para relacionar temas abordados nas oficinas do Sítio 

de Saluzinho, Programa de Extensão do ICA/UFMG, e os conteúdos abordados em salas 

de aula, notadamente nos currículos de geografia, história e ciências; 



2.5. Contribuir para aprimoramento do ensino fundamental, relacionando conhecimentos 

práticos e teóricos sobre ambiente, vida rural, sustentabilidade. 

 

3. PLANO DE TRABALHO DO PROFESSOR VISITANTE 

 

3.1. Acompanhar atividades de formação de crianças nas oficinas do Programa de Extensão 

ICA/UFMG denominado Sítio de Saluzinho; 

3.2. Desenvolver, em cooperação com mestrandos e graduandos, metodologia de captação 

de demandas de formação em sustentabilidade, ambiente e desenvolvimento de 

professores de ensino fundamental de escolas públicas parceiras do Programa do 

Extensão; 

3.3. Desenvolver metodologia de captação de demandas de formação em sustentabilidade, 

ambiente e desenvolvimento de professores, graduandos e pós-graduandos do 

ICA/UFMG; 

3.4. Organizar dois seminários de capacitação sobre estes temas, aberto aos professores do 

ICA/UFMG, com duração total mínima de 8 horas, incluindo bibliografia própria, 

ampla e atualizada sobre os temas; 

3.5. Organizar curso regular de Tópicos Especiais versando sobre sustentabilidade, ambiente 

e desenvolvimento orientado aos estudantes de Administração, aberto aos outros cursos 

do ICA/UFMG, com carga horária mínima de 30 horas, incluindo bibliografia adaptada, 

ampla e atualizada sobre os temas; 

3.6. Organizar curso regular de Tópicos Especiais versando sobre sustentabilidade, ambiente 

e desenvolvimento, incluindo componente de extensão,  adaptado às demandas dos 

professores de ensino fundamental da rede pública e aos tópicos de formação do 

Programa de Extensão Sítio de Saluzinho, orientado para mestrandos do Programa 

Sociedade, Ambiente e Território, aberto aos outros programas de pós graduação da 

UFMG e Unimontes, com carga horária mínima de 60 horas, incluindo bibliografia 

adaptada, ampla e atualizada sobre os temas; 

3.7. Organizar e conduzir junto com estudantes de pós-graduação, curso piloto de formação 

de professores das escolas de ensino fundamental parceiras da UFMG, tendo como 

propósito a capacitação complementar desses professores e a habilitação de pós-

graduandos nesta atividade; 



3.8. Proceder junto com professores das escolas de ensino fundamental à avaliação do curso 

piloto, apontando rumos e possibilidades de formação dessas equipes; 

3.9. Realizar para as equipes do Programa de Extensão Sítio de Saluzinho e dos Colegiados 

do Programa Sociedade, Ambiente e Território e do curso de Administração seminário 

técnico de avaliação das formações de graduandos, pós-graduandos e professores, 

indicando possibilidades de inovar na capacitação de estudantes e professores nas áreas 

temáticas de ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade. 

 

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Mês Item Objetivos 

1 1. Acompanha formação no Programa Sítio de 

Saluzinho; 2 e 3. Desenvolve metodologia de 

captação de demandas de professores e estudantes 

de graduação e pós-graduação. 

Compreender a sistemática das 

atividades do Sítio de Saluzinho e as 

demandas por formação em 

ambiente, desenvolvimento e 

sustentabilidade. 

2 1. Acompanha formação no Programa Sítio de 

Saluzinho; 2 e 3. Desenvolve metodologia de 

captação de demandas de professores e estudantes 

de graduação e pós-graduação. 

Idem acima. 

3 4. Primeiro Seminário de capacitação para 

professores; 5. Curso Tópicos Especiais para 

graduação; 6. Curso Tópicos Especiais para pós 

graduação 

Debater com professores da UFMG, 

graduandos e mestrandos;  

4 5. Curso Tópicos Especiais para graduação; 6. 

Curso Tópicos Especiais para pós graduação 

Idem acima. 

5 4. Primeiro Seminário de capacitação para 

professores; 5. Curso Tópicos Especiais para 

graduação; 6. Curso Tópicos Especiais para pós-

graduação; 7. Curso piloto para professores de 

ensino fundamental. 

Idem acima; operacionalizar a 

formação de professores de ensino 

fundamental em cursos conduzidos 

por estudantes UFMG. 



6 5. Curso Tópicos Especiais para graduação; 6. 

Curso Tópicos Especiais para pós-graduação; 7. 

Curso piloto para professores de ensino 

fundamental; 8. Avaliação do curso piloto por 

professores de ensino fundamental; 9. Seminário 

técnico de avaliação das formações e do Programa 

Professor Visitante. 

Idem acima; avaliar a contribuição 

das formações e as possibilidades de 

interações inovadoras entre 

Programa de Extensão e cursos de 

graduação e pós graduação. 

 

5. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 

Para esta proposta o professor visitante deverá contar com as seguintes habilidades: 

a) Formação e experiência interdisciplinar que compreenda Ciências Sociais Aplicadas e 

fortes interfaces com estudos ambientais, sustentabilidade e programas públicos, tanto 

na perspectiva teórica (relacionada ao ensino e à pesquisa) quanto na perspectiva da 

extensão; 

b) Deverá ter necessariamente título de doutor e sólida experiência de trabalho acadêmico 

e em instituições públicas, de governo ou não governamentais, assim como experiência 

em assessoria, análise e avaliação de programas públicos; 

c) Contar com experiência e habilidade para conduzir cursos acadêmicos; 

d) Produção técnica relacionada aos temas ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento; 

e) Experiência com grupos de trabalho, incluindo planejamento, coordenação e articulação 

entre instituições. 

 

 

 

 

 


