
 
 
 
 
 
 
 
 

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ELETIVAS EM REDE NACIONAL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 

 

A Instituição Associada é responsável pela matrícula de seus discentes, recebendo a matrícula em 
disciplinas obrigatórias e eletivas oferecidas pela instituição. A coordenação/secretaria local acolhe também 
a solicitação de seus mestrandos a respeito das disciplinas eletivas em Rede Nacional. 

 A Instituição Associada após receber a manifestação de interesse de seus mestrandos sobre as 
disciplinas em Rede Nacional, elabora uma listagem e encaminha para a Instituição Associada responsável 
pela disciplina eletiva em Rede Nacional, para que esta realize a matrícula, no período indicado no quadro a 
seguir. 

As solicitações deverão ser encaminhadas via e-mail para as coordenações/secretarias das 
Instituições Associadas responsáveis pela oferta da disciplina. 

 A instituição Associada responsável pela oferta da disciplina organiza a lista de matriculados na 
disciplina por ela oferecida, com os estudantes de toda a rede. 

As disciplinas que serão ofertadas no segundo semestre de 2022 encontram-se no quadro a seguir, 
assim como o período de matrícula. Portanto a solicitação deverá ser realizada dentro do prazo indicado. 

É importante observar que são as coordenações/secretarias das instituições que solicitam a matrícula 
de seus mestrandos para a instituição responsável pela oferta da disciplina. 

 
IES DISCIPLINA ELETIVA RESPONSÁVEL 

Prof./Profa. 
PERÍODO DE 
MATRÍCULA 

INÍCIO DAS AULAS 

UFSM 

 
Educação do Campo: Conceitos e 
princípios  
 

Carmen Rejane Flores  31/08 a 03/09 

 
12/09 

UFSM 

Tecnologias de informação e 
comunicação aplicadas ao ensino de 
Geografia 
 

Gabriela Dambrós  31/08 a 03/09 

 
12/09 

IFB e 
IFC 

 
Percurso histórico da Geografia 
escolar brasileira  

Sergio Magno Carvalho 
de Souza e Aned Mafer 
Mattos Fernandes 

10/08 a 17/08 
 
12/09 

IFC 
Estratégias e práticas de ensino em 
Geografia Física 
 

Carlos Alberto Rizzi 15/08 a 26/8 
16/9 

UERJ 

 
O Ensino de Geografia e os temas 
transversais  
 

Nilton Abranches Júnior 25/07 a 05/08 

 
12/08 

IFMG 

Os campos de pesquisa em geografia e 
seus lugares: (re)leituras do espaço 
social 
 

Leandro de Aguiar Souza 
e Fernando Gomes Braga 

01/08 a 05/08 

 
26/08 

UnB 
 
Geografia Física e Ensino  
 

Roselir de Oliveira 
Nascimento 

Ainda não há calendário 
definido. 
Provavelmente no início 
de outubro 

 
25/10 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE GEOGRAFIA 
EM REDE NACIONAL - PROFGEO 


