
 

CURSO DE GEOGRAFIA 
PLANO DE CURSO 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Departamento: GEOGRAFIA HUMANA 

Nome de disciplina: ESTÁGIO DE CAMPO I 

Professor 1: Hindenburgo Francisco Pires Matrícula: 303032 

Professor 2: Eli Alves Penha Matrícula: 325241 

Carga horária semana: 9 Horas; Total: 135 Horas 

 Dias e horários da oferta: Consultar grade de horários 

 
II – OBJETIVOS 
 

Preparar o aluno, em sala de aula e em campo, com vistas a análise e coleta de 
dados de natureza física (quadro natural) e ligados à ocupação de espaços rurais 
e urbanos (sócio-econômico-culturais), com a finalidade de construir o 
conhecimento teórico-prático necessário ao exercício da profissão de Geógrafo e 
Licenciado em Geografia. 
Fornecer ao aluno conhecimentos sobre: 1. técnicas da realidade físico-social do 
território em estudo, através de levantamentos de dados em campo; 2. o manejo 
de mapas e instrumental de aferição (altímetro, por exemplo) e localização 
(bússola, G.P.S); 3. a aplicação de questionários geográficos; 4. técnicas para a 
elaboração de relatórios técnicos pós-campo. 
 
 
III – EMENTA E DETALHAMENTO DA METODOLOGIA 
 
A carga horária da disciplina está distribuída da seguinte forma: 

 5 – Tempos semanais de atividades síncronas: Qua-T6, Qua-N1, Qua-N2, 
Qua-N3, Qua-N4. 

 4 – Tempos semanais de atividades assíncronas: Sab- T2, Sab- T3, Sab- 
T4, Sab- T5. 

A frequência e participação dos alunos inscritos na disciplina será aferida 
considerando a elaboração das avaliações e a realização das atividades 
assíncronas.  
Conforme exposto no Art 10º da DELIBERAÇÃO Nº 14/2020 que versa sobre a 
oferta pela UERJ de plataformas tecnológicas públicas e gratuitas de ensino e de 
webconferência voltadas ao uso institucional docente, todas as atividades 
síncronas e assíncronas da disciplina serão desenvolvidas por meio dos recursos 
disponíveis na plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA/UERJ). 
Ressaltamos que caso o exposto no Art. 10º não seja garantido, os docentes se 
facultam o direito de uso de outras plataformas, sendo os alunos previamente 
informados sobre a mudança. 
Serão realizadas duas avaliações de aprendizagem compostas por atividades 
assíncronas que deverão ser elaboradas pelos alunos em prazos previamente 
apresentados no cronograma a ser divulgado no espaço destinado à disciplina na 
plataforma AVA/UERJ.  
Está garantido ao estudante a possibilidade de fazer prova de segunda chamada, 
bem como é reservado ao estudante o direito à realização de uma Avaliação Final 



 

caso o grau mínimo para aprovação não seja atingido, conforme §3º do Art. 4º da 
DELIBERAÇÃO Nº 14/2020. 
 
3.1 – EMENTA DA DISCIPLINA 
 
A disciplina deverá ser ministrada por um professor do Departamento de Geografia 
Humana e mais um professor convidado ou credenciado da área de Geografia 
Física, consubstanciando a relevância da interdisciplinaridade da disciplina em 
questão.  
A carga horária dedicada à parte prática, deverá ser concentrada em expedições 
acadêmicas de campo, coordenada pelo professor do Departamento e, ainda, o 
docente convidado, atendendo às seguintes especificações: uma (01) de duração 
média de 8 dias, com seminário de grupo, mais campos a pé e de ônibus 
explorando a geografia humana e a geografia física dos lugares percorridos, bem 
como exercícios de fixação e debates no encerramento de cada dia e, 
posteriormente, relatório de grupo. Teoria e prática pedagógica em geografia. 
No entanto, devido a pandemia do COVID -19 a atividade prática do trabalho de 
campo não será possível de ser realizada, em substituição serão descritos e 
narrados relatos e vivências práticas frutos de experiências estabelecidas por 
importantes expressões do pensamento geográfico contemporâneo. 
 
3.2 – PROPOSTA DA DISCIPLINA 
 

 Conhecer o debate acerca da importância do trabalho de campo na 
formação em Geografia e na sala de aula; 

 Desenvolver habilidades para o planejamento de trabalho de campo no 
ensino da Geografia em diferentes segmentos. 

 
3.3 – PROGRAMA DA DISCIPLINA 
 
O programa da disciplina será desenvolvido em duas etapas: a primeira (I ETAPA) 
debaterá os aspectos teórico-metodológicos sobre a realização do trabalho de 
campo em Geografia e a segunda (II ETAPA) tratará dos elementos pragmáticos, 
que envolvem os relatos e as experiências práticas da realização do trabalho de 
campo vivenciadas por importantes expressões do pensamento geográfico. 
 
 
IV – CRONOGRAMA 
 
Primeiro encontro: 
 

1. Apresentação dos Professores, do AVA/UERJ e das ferramentas 
comunicacionais a serem utilizadas pelos docentes e discentes. 

2. Esclarecimentos: Para o desenvolvimento dessa disciplina contaremos com 
o apoio da comissão de acompanhamento do Departamento de Geografia            
Humana, do apoio dos docentes associados a disciplina, dos monitores e 
discentes da pós-graduação, que apresentarão e disponibilizarão suas 
pesquisas e produções acadêmicas vinculadas aos temas da disciplina. 

3. Apresentação dos temas que serão debatidos com os discentes e a 
organização de grupos de trabalho e leitura para debater a bibliografia e 
temas indicados para disciplina 

Detalhamento das atividades da disciplina: 



 

1ª Semana – Apresentação da Proposta e do Programa da Disciplina  

2ª Semana – Introdução aos Debates Teórico-Metodológicos sobre Trabalho de 
campo na Geografia (I ETAPA) 

3ª Semana – Tema 1: O campo na dialética da geografia (Texto 1) 

4ª Semana – Tema 2: A pesquisa e o trabalho de campo: um problema político 
para os pesquisadores, estudantes e cidadãos (Texto 2) 

5ª Semana – Tema 3: Trabalho de Campo: Uma ferramenta essencial para os 
geógrafos ou um instrumento banalizado? (Texto 3) 

6ª Semana – Tema 4: Trabalho de Campo em Geografia: Uma abordagem teórico-
Metodológica (Texto 4) 

7ª Semana – Tema 5: Trabalho de Campo em Geografia: Reflexões sobre uma 
experiência de pesquisa participante (Texto 5) 

8ª Semana – Preparação e Realização da 1ª Avaliação da Disciplina 

9ª Semana – Introdução ao Debate sobre Trabalho de Campo: Relatos de 
experiências e práticas (II ETAPA) 

10ª Semana – Tema 6: O geógrafo e a pesquisa de campo (Texto 6) 

11ª Semana – Tema 7: A excursão geográfica (Texto 7) 

12ª Semana – Tema 8: Estudo do Meio: Teoria e Prática (Texto 8) 

13 ª Semana – Tema 9: (Texto 9) 

14 ª Semana – Tema 10: Relatos sobre Roteiros de Viagens de Campo no Interior 
da África e da China (Exposição de imagens e fotografias) 

15ª Semana – Preparação e Realização da 2ª Avaliação da Disciplina 

16ª Semana – Realização da Prova Final 

 

V – BIBLIOGRAFIA  

ALENTEJANO & ROCHA-LEÃO. Trabalho de Campo: Uma ferramenta essencial 
para os geógrafos ou um instrumento banalizado? Boletim Paulista de Geografia, 
n.84, 2006. (Texto 3) Ver em: 
https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/727/610 

CARVALHO, Delgado. A excursão geográfica. Revista Brasileira de Geografia, v.3, 
n.4. 1941. (Texto 7) Ver em: 
http://www.biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/115/rbg_1941_v3_n4.pdf 

KAISER, Bernard O geógrafo e a pesquisa de campo. Boletim Paulista de 
Geografia, n.84, 2006.  (Texto 6) Ver em: 
https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-paulista/article/view/730/613 

LACOSTE, Yves. A pesquisa e o trabalho de campo: um problema político para os 
pesquisadores, estudantes e cidadãos. Boletim Paulista de Geografia, n.84, 2006. 
(Texto 2) Ver em: https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-
paulista/article/view/729/612 

LOPES, Claudivan e PONTUSCHKA, Nídia. Estudo do Meio: Teoria e Prática. 
Revista Geografia (Londrina), v.18, n.2, 2009. (Texto 8) Ver em: 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia 
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MARCOS, Valéria de. Trabalho de Campo em Geografia: Reflexões sobre uma 
experiência de pesquisa participante. Boletim Paulista de Geografia, n.84, 2006. 
(Texto 5) Ver em: https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-
paulista/article/view/731/614 

RODRIGUES, Antonio Brito; OTAVIANO, Cláudia Arcanjo. Guia metodológico de 
trabalho de campo em geografia. Geografia (Londrina), v.10, n.1 (2001). (Texto 9) 
Ver em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/10213/9030 

SERPA, Ângelo. Trabalho de Campo em Geografia: Uma abordagem teórico-
Metodológica. Boletim Paulista de Geografia, n.84, 2006. (Texto 4) 

Ver em: https://www.agb.org.br/publicacoes/index.php/boletim-
paulista/article/view/725/608 

TRICART, Jean. O campo na dialética da geografia. Revista do Departamento de 
Geografia, n.19, 2006. (Texto 1) Ver em: 
http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/RDG/RDG_19/10-O_CAMPO.pdf 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
PARECER DO DEPARTAMENTO 
 
Atestamos concordância e aproveitamento da carga horária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
ACEITE DA COORDENAÇÃO DE CURSO 
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