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O TU é o tempo em que ocorrem atividades 
formativas no campus da universidade, em 
Diamantina, focando no conteúdo teórico-
prático. No TC ocorrem as atividades nas 
comunidades dos estudantes, focadas em 
práticas, trocas de saberes e re�exões 
produzindo a contextualização do que foi 
estudado no TU, incluindo a realização dos 
estágios curriculares.

O campo de atuação do pro�ssional 
abrange cargos como educador em escolas 
de Ensino Fundamental e Médio, em escolas 
públicas, comunitárias ou privadas, que 
tenham preferencialmente uma ligação com 
o campo, estando apto a atuar, também, em 
outros contextos formativos.

Na habilitação em Linguagens e Códigos, 
o educador atuará nos anos �nais do Ensino 
Fundamental com os conteúdos de Língua 
Portuguesa, Inglesa e Literatura. Já nas 
Ciências da Natureza, atuará com 
conteúdos de Ciências, Biologia, Física e  
Química.  
No Ensino Médio a atuação dependerá da 
autorização do órgão competente.

TEMPO UNIVERSIDADE
& TEMPO COMUNIDADE

LEC 
A LEC é um curso de graduação da UFVJM que 
objetiva promover a construção de uma 
Educação do Campo vinculada às causas, aos 
desa�os, à cultura e à história das populações 
do campo, por meio da formação de 
educadores para atuarem nos anos �nais do 
Ensino Fundamental e no Ensino Médio nas 
habilitações: 'Ciências da Natureza' e 
'Linguagens e Códigos'.

O curso é presencial, integral e em regime de 
alternância. A alternância prevê que as 
atividades acadêmicas sejam realizadas em 
períodos semestrais organizados em diversos 
tempos e espaços formativos, organizados no: 

Tempo Universidade (TU) e
Tempo Comunidade (TC).

A carga horária total é de 3.630 horas para as 
habilitações, que serão integralizadas em no 
mínimo 8 e no máximo 12 semestres letivos.

TU

TC

de 17/12/2015
Portaria de reconhecimento nº1.027,
Ato de reconhecimento:

Resolução Consu nº. 8, de 9/8/2013.

2013 (LEC)
2010 (PROCAMPO)
Início do Curso:

Ato de criação

Ÿ Pedagogia da Autonomia e da 
Alternância;

30 vagas por habilitação.
São ofertadas 60 vagas anuais, sendo

O ingresso ocorre via processo seletivo 
especí�co da UFVJM.

Ÿ Educação do Campo;
Ÿ Diversidade;
Ÿ Inter-multi-transdisciplinaridade.

O local da oferta do curso é na cidade de  
Diamantina/MG.

NOSSOS MARCOS 
TEÓRICOS E 
PEDAGÓGICOS:

Educação do campo
é direito do cidadão.


