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 A EduCampo tem uma luta histórica de alojamento. Em 2010, entre
as muitas tratativas R$3.000.000,00 foram gastos pela
Universidade em troca de um espaço de moradia para os estudantes
da EduCampo. Entretanto, em 2017 ainda não se tem um local
efetivo.
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- ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA

 Agir e pensar de forma coletiva!
 Ser sensível à diversidade e aos Movimentos Sociais –sejam

rurais ou urbanos!
 Lutar contra o agronegócio e as hipocrisias Universitárias!
 Levantar a mão esquerda nas palavras de ordem nas

apresentações místicas!
 Reconhecer que faz uma Licenciatura em Educação do Campo

quando perguntado, pois somos um curso regular!

 A Educação do Campo está lotada no Centro de Ciências da
Educação (CED), mas difere do curso de pedagogia. E não, não
somos um curso do Centro de Ciências Agrárias (CCA).

 Não reclame apenas, organize-se coletivamente!!
Para encaminhar demandas Coletivas oficilamente, basta reunir a
turma de estudantes, abrir para a discussão, fazer uma síntese
dos problemas e encaminhamentos, anexar com a lista de chamada
do dia, e enviar ao CaleCampo.
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 A Secretaria do curso está localizada no
Centro de Ciências da Educação (CED –
bloco D). Recentemente, se instituiu o
Departamento de Educação do Campo (EdC)
em 2016;

 O curso de Licenciatura em Educação do Campo área das Ciências
da Natureza e Matemática (EduCampo), é uma graduação regular,
institucionalizado na UFSC desde 2009, implementado pela matriz
Andifes, nos quadros dos programas Reuni e Procampo, tendo sido
avaliado pelo MEC em 2014 com nota 4;

 É uma instância deliberativa das questões internas ligadas ao curso;
 A composição das cadeiras é feita por docentes (9 titulares com

respectivos suplentes) e estudantes (1 titular e 1 suplente);
 Os encontros são geralmente mensais e as datas são definidas no

início do ano.

Imagem do nascer da Educação do
Campo. (Fonte: Imagem fornecida por
Roseli S. Caldart, abril 2014)

Contato da 
Secretaria e 

Departamento: 
(48)3721-2250 
(48)3721-4489.

Colegiado de Curso:

 Há bolsas de trabalho ligadas ao curso: PET Educampo e Pibid
Diversidade. Há editais periódicos para ingressar nestas
modalidades.

http://licenciatura.educampo.ufsc.br/

Quem ingressa numa licenciatura
em Educação o Campo, deve ter
em mente que este é um curso
resultado do movimento nacional
por uma Educação do e no Campo,
fruto historicamente das lutas
dos movimentos sociais do campo
–com destaque ao Movimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais Sem Terra (MST).
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 Façam o Cartão Estudantil no Setor de emissão de cartões na
lateral da secretaria do RU - campus Trindade. A primeira via é
gratuita. Você receberá também uma caneca;

 É fundamental preencher o CADASTRO SOCIOECONÔMICO no
site https://beneficiosprae.sistemas.ufsc.br/, para ter chances
de acesso aos programas de bolsa estudantil, moradia estudantil,
auxílio moradia, isenção à alimentação no RU, auxílio creche, entre
outros.

HORÁRIO:
Segunda  a Sexta
7h30 às 13h e das 

14h às 17h30

 Marquem horário de entrevista com a Assistente Social e para a
entrega da documentação pelo SAEP (Sistema de Agendamento
Eletrônico da PRAE) pelo link http://prae.ufsc.br/sistema-de-
agendamento-eletronico-da-prae-saep/;

 Local para entrevista: CoAEs - Térreo da BU - 8h às 12h / 13h
às 18h. Contato: 3721-9341.

 Providenciem os documentos exigidos no Edital de Normas para a
Elaboração do cadastro Socioeconômico;
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 O cartão dá acesso ao Restaurante
Universitário (RU), a Biblioteca Universitária
(BU), moradia estudantil, além de servir como
identificação institucional;

 O RU abre de segunda a sexta-feira -11h às 13h30 e das 17h
às 19h; Fins de semana, feriados e pontos facultativos -11h às
13h e das 17h às 19h.

 O valor do passe para refeição é de R$1,50 para estudante,
mediante a apresentação da carteirinha..

Consulte o cardápio no site http://ru.ufsc.br/ .

 Atentem para os EDITAIS, em especial para o Edital da bolsa
estudantil no site da Prae http://prae.ufsc.br/editais-novo/;
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Na UFSC, os estudantes se organizam em Centros Acadêmicos,
na EduCampo se está construindo o CaleCampo (Coletivo
Acadêmico de Licenciatura em Educação do Campo).

 Administração e finanças;

 Comunicação;

 Representação discente  e 
articulação política;

 Cultura, esporte e eventos;

 Ensino, pesquisa e extensão;

 Infraestrutura.

Para fazer parte do CaleCampo o estudante da EduCampo deve entrar
em contato, e se dispor a trabalhar pelo Coletivo.

Novo Espaço para os Estudantes:

Durante o movimento da Ocupação do
CED/UFSC, no final do ano de 2016,
estudantes do CED se mobilizaram e
ocuparam uma sala obsoleta ao lado da
lanchonete no bloco A, para ser a nova
sede do CaleCampo em 15 /nov/2016.

Caso você precise de ajuda, e a instância seja
o curso, entrar em contato com o CaleCampo
via e-mail, é a forma de tornar sua demanda
oficial, o que permite ser levada a reuniões de
Colegiado.

E-mail: calecampo.ufsc@gmail.com
Procure no Facebook por:
Coletivo Educampo.

Fonte: CaleCampo, 2016.2

Está organizado em Frentes de trabalho:

 O CaleCampo objetiva o maior contato entre as turmas de
estudantes, para compor um coletivo, e não apenas uma cúpula
de representantes.

 O CaleCampo é o órgão de representatividade máxima do
COLETIVO de estudantes do curso.

Confira o vídeo
das Ocupações
no CED
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 Criem redes de contatos para comunicações rápidas e de fácil
acesso à toda turma;

 Façam um e-mail oficial da turma, e repasse à Coordenação e ao
CaleCampo, pois estas ações facilitam e agilizam o contato entre
estudantes e docentes;

 Elaborem uma lista com os nomes, dados pessoais e contatos da
turma, como a sugestão abaixo:

 Decore seu número de matrícula e senha;
 Leve sempre com você a cópia do seu atestado de matrícula –Ele

é exigido para os cadastros estudantis, passes de ônibus, etc.;

 Cadastrem-se na BU para ter acesso aos livros. Consulte no site
www.bu.ufsc.br o acervo das bibliotecas da UFSC. Os documentos
necessários para o cadastro são:
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 Para criar seu idUFSC (Identificação única UFSC):
1.Acesse: https://idufsc.ufsc.br; 2.Clique em “Criar usuário”;
3.Digite o seu CPF e Data de Nascimento; 4.O sistema enviará
uma confirmação no e-mail cadastrado; 5.Abra o link que foi
enviado para o seu e-mail; 6. Monte o seu “Nome de Usuário”
arrastando o seu nome e seu sobrenome para o campo a esquerda;
7.Verifique a disponibilidade e clique no botão “Registrar nome de
usuário”; 8.Cadastre a senha –Ela teve ter no mínimo 8 caracteres,
1 maiúsculo e 1 número.

 Atestado de matrícula;  Documento com foto.

 Para ter acesso ao seu atestado de matrícula, histórico, notas e
outros documentos importantes, acesse por meio do seu idUFSC a
aba Aluno no CAGR: https://cagr.sistemas.ufsc.br/;

Mais informações em 
http://calouros.ufsc.br/
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