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Parecer de Análise do processo de solicitação de oferta do Curso de 

Licenciatura em Física na modalidade Parceladas – Intensiva à ser 

ofertada no Campus Universitário do Médio Araguaia 

 

Relator: Tales Nereu Bogoni 

 

PARTES INTERESSADAS 

Universidade do Estado de Mato Grosso/UNEMAT 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/PROEG 

 

DOS FATOS 

O campus Universitário do Médio Araguaia tem como característica 

básica a oferta de cursos em modalidade de turma única, preferencialmente, na 

modalidade semi-presencial, e com oferta de cursos não contínua.  

Nesse ano de 2016, nesse primeiro semestre, finalizam todos os 

cursos que estão sendo oferecidos: Letras, Ciências Sociais, Pedagogia, 

Química, Educação Física e Licenciatura em Computação.  

Esta proposta desse curso que ora se apresenta de formação de 

professores em Filosofia, nesse Campus, tem como objetivo atender a uma 

demanda de formação nessa área, além de assegurar ao Campus Universitário 

do Médio Araguaia a continuidade de oferta de cursos em nível superior para a 

grande região e para atender a demanda de formação daquela população que 

lá reside.      

A propositura desse curso partiu de estudo e da necessidade de 

formação de professores para atender a oferta da disciplina de Física nas 

escolas de ensino médio da região. Aliada a esta questão, toma-se como ponto 

central que o Campus do Médio Araguaia tem uma história de formação de 

professores para atender as especificidades da região desde sua criação e 

mais uma vez se coloca para dar continuidade a este intento, principalmente 

por ofertar cursos de modalidade não contínua, ou seja, como turma única.           
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DA ANÁLISE:  

Considerando que a UNEMAT não tem curso na modalidade de oferta 

contínua em Licenciatura em Física; 

Considerando que o Campus de Médio Araguaia tem como característica 

fundamental ofertar cursos na modalidade de oferta não contínua; 

Considerando que o curso de Licenciatura em Física visa a atender a uma 

demanda de formação em toda a região do Médio Araguaia, e esta formação 

fortalece o processo de qualificação dos professores da região e, 

consequentemente, da melhoria de qualidade de formação dos alunos do 

ensino médio;   

Considerando que o Projeto Pedagógico de Curso de Licenciatura em 

Física está bem estruturado e prevê: oferta de uma turma de 50 acadêmicos, 

carga horária de 3260 horas, distribuídas em três unidades curriculares, com 

disciplinas sendo ofertadas de forma presencial na modalidade parceladas - 

modular - intensiva. 

 

DO PARECER 

Em face do exposto, esta comissão exara parecer favorável a aprovação do 

curso de Licenciatura em Física no Campus do Médio Araguaia, na forma 

presencial de oferta não contínua.  

 
 

É o parecer.  
 

Cáceres, 18/05/2016 

 

 

___________________________________ 
Tales Nereu Bogoni     

Presidente da Comissão                     

 


