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QUADRO VALORATIVO DAS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS. 

Residência  Apresentou 

Documento  

Pontuação 

total  

1. Sua família e/ou você tem 

relação com a zona rural? 

1 (um).   

2. Você reside ou já residiu em 

áreas de assentamento, colônias 

de pescadores, comunidades 

ribeirinhas, Quilombolas, 

indígenas ou similares? 

Reside:  2 (dois). 

Já residiu: 1 (um). 

Similares – ver nota técnica 

  

Total 1    

 

Escolarização    

1. Em que escola você cursou o 

ensino fundamental e o ensino 

médio?  

Rede pública:  1 (um).  

Rede privada 0,5 (meio). 

  

Total 2    

 

Participação em atividades ligadas  ao campo   

1. Participou e/ou participa de 

ações comunitárias em 

associações, clube de mães, 

clube de jovens, movimentos 

sociais, sindicatosetc?  

1,0 (um).   

Total 3    

 

Experiência em docência     

1. A sua experiência de trabalho 

inclui alguma atividade 

docente, você já atuou na 

escola, na igreja, em sindicatos, 

associações como professor(a)? 

Essas atividades foram ou são 

desenvolvidas no campo?   

Professor que atua no campo: 

4 (quatro); 

Professor que não atua no 

campo: 3 (três); 

Demais atividades ligadas ao 

campo: 2 (dois). 

  

Total 4    

 

Motivação para escolha do curso    

1. Por que você se interessou por 

fazer esse curso de Licenciatura 

Plena em Educação do Campo? 

Resposta que inclua interesse 

consistente em atuar como 

professor no campo 1,0 (um). 

  

Total 5    



 

Disponibilidade para as atividades 

do curso  

   

1. Você teria disponibilidade de 

fazer um curso intervalarno 

qual o estudante estuda em 

meses de férias (julho e agosto, 

janeiro e fevereiro) e faz 

trabalho de pesquisa durante o 

período que não está na 

universidade? 

Informação para 

acompanhamento do 

percurso do aluno no curso. 

  

2. Durante o curso, o estudante 

necessita produzir trabalhos de 

pesquisa em uma comunidade: 

no seu caso, em qual local você 

desenvolveria esses trabalhos 

de pesquisa? 

Informação para 

acompanhamento do 

percurso do aluno no curso. 

  

TOTAL GERAL:    

Assinatura da Comissão Avaliadora  
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