
Seminário de Avaliação 
e Reforma Curricular 

do Curso de 
Geografia da UESB 
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Realização:

UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

Colegiado do Curso de Geografia.

CAGEO - Centro Acadêmico de Geografia

DG - Departamento de Geografia.



Apresentação:

O curso de Licenciatura em Geografia da UESB 
se caracteriza por apresentar em seu histórico um 
contínuo debate autoavaliativo. Em sua trajetória 
diversos foram os momentos de avaliação do 
curso e, em muitos deles, as discussões 
acumuladas se reverberaram em proposições que 
invariavelmente levou à revisão de sua estrutura 
acadêmica. Isso se fez a partir da disposição em 
rever, desde sua composição curricular 
(ementária-disciplinar), até a natureza política 
do seu Projeto Pedagógico. 

Estamos diante de mais um importante momento 

como esse: repensar de forma autocrítica para 

propor uma perspectiva de formação acadêmica 

em Geografia. Um repensar político que deve 

levar em consideração a realidade histórica e 

social que sobredetermina a produção do saber 

científico. 

Por força da Resolução 02/2015, do Ministério 

da Educação, os cursos de licenciatura no Brasil 

devem se adequar à uma nova estrutura 

pedagógica até o prazo de 22 de dezembro de 

2019. Mas o momento requer uma tarefa mais 

ampla, não apenas burocrática: reunir a 

totalidade do Curso de Geografia da UESB para a 

promoção dos espaços de diálogo acerca de sua 

realidade. Portanto, entre os dias 07 e 10 de 

outubro, nas dependências do Módulo Luizão 

(UESB/VDC), estará em pauta no presente 

Seminário a formação do magistério que 

queremos, o desenvolvimento técnico e 

acadêmico que merecemos e a Geografia que 

precisamos para os desafios que se apresentam 

diante da realidade concreta que se expõe diante 

do presente.           

Programação: 

07 de outubro de 2019 (segunda-feira)

08h: Mesa Redonda I: 

“A Geografia da UESB em debate: da 
autocrítica à perspectiva curricular.”

Alexsandro Silva (Discente do 
Matutino)
Fausto Lima (Discente do Noturno)
Prof. MSc. Milton Leituga
Profª Drª Miriam Cléa
Local: Auditório II do Módulo Luizão

19h: Mesa Redonda II: 
“Reforma Curricular: O Curso de 
Licenciatura em Geografia da UESB”

Prof. Dr. Reginaldo Santos Pereira 
(PROGRAD – UESB) 
Prof. Drª Cláudia Anastácio
Prof. Drª Andrecksa Viana
Local: Auditório II do Módulo Luizão

08 de outubro de 2019 (terça-feira)

8:20h: Grupos de Trabalho I: 
Objetiva a sistematização propositiva 
do conjunto do debate autocrítico 
realizado na Mesa Redonda I

19:00h: Grupos de Trabalho II:
Objetiva a sistematização propositiva 
do debate que deverá orientar a 
reforma do Projeto Pedagógico à luz da 
Resolução 02/2015 do CNE.

Local: Salas de Aula do Módulo Luizão

09 de outubro de 2019 (quarta-feira)

19h: Mesa Redonda III: 
“A formação do profissional em 
Geografia: o debate da licenciatura e do 
bacharelado”

Jaqueline Chaves (repres. Discente)
Prof. Dr. Mário Rubem
Prof. Drª Aleselma Pereira 
Local: Auditório II do Módulo Luizão

10 de outubro de 2019 (quarta-feira)

19h: Plenária Final:
Objetiva a exposição dos resultados 
dos grupos de trabalho e a síntese das 
proposições que orientará a reforma do 
Projeto Pedagógico do curso de 
Geografia.

Local: Auditório II do Módulo Luizão.
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