
                                                                    
 

CIRCULAR 01 AOS CLASSIFICADOS DA 2ª TURMA DE DIREITO PARA 

BENEFICIÁRIOS DA REFORMA AGRÁRIA E AGRICULTORES FAMILIARES 

Considerando a publicação do resultado do processo seletivo da UFG/ Regional Goiás, 
para a 2ª turma de direito para beneficiários da reforma agrária e agricultores familiares 
(disponível na página 
http://vestibular.ufg.br/2015/pronera/sistema/resultados/1Chamada_Convocados.pdf), 
CONVIDAMOS os classificados a comparecerem ao ato de MATRICULA. Prevista para ocorrer no 
dia 09 de dezembro de 2015, no horário das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, na Regional 
Goiás – Seccional do Centro de Gestão Acadêmica, sito à Av. Bom Pastor, s/n, Setor Areião, 
Cidade de Goiás-GO. 

Conforme o edital, o curso tem duração de 06 anos e 12 etapas, a serem realizadas 
entre os anos de 2015 e 2021. Nesse sentido, conforme disposto no Projeto Político 
Pedagógico, devidamente aprovado nas instâncias locais e superiores da UFG e do PRONERA, a 
primeira etapa do curso será nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2015. Em formato de 
seminário de nivelamento, formação e planejamento do curso.  

O desenvolvimento desta proposta pedagógica encontra referência nas ações do 
Programa de Pós-Graduação Direitos Sociais do Campo – Residência Agrária (UFG/ Regional 
Goiás – INCRA/ PRONERA – CNPq – Movimentos Sociais e Sindicais do Campo), em que o 
desenvolvimento da pesquisa preliminar permitiu situar a materialidade social, econômica, 
cultural e ambiental onde o estudante está localizado. E a partir daí, desenvolver uma 
estratégia de intervenção política e pedagógica, que articula teoria e prática no 
desenvolvimento do curso. Conhecer o perfil da turma, seus sujeitos e lugares, permitirá refletir 
os desafios pedagógicos do curso, como a alternância, o estágio em direito e as ações do tempo 
comunidade, em especial nos cursos de graduação em direito. 

Além de oportunizar a socialização destes dados, será o espaço que permitirá a 
construção de estratégias comuns na consolidação da proposta pedagógica do curso, que 
assume a articulação entre questão agrária, tempo comunidade e estágio, como principal 
desafio do curso. Desta forma, o seminário está voltado em especial, para a turma, os 
professores, técnicos administrativos, representantes dos movimentos sociais e demais 
parceiros (como os representantes das demais turmas de direito do PRONERA) que pretendem 
se engajar na construção do projeto. A partir do aprofundamento teórico sobre os marcos 
contemporâneos da Reforma Agrária e do Direito, a atividade permitirá a constituição de um 
lugar comum a toda a turma e equipe, garantindo coerência entre os princípios do PRONERA e 
os objetivos do curso. Portanto, será realizado a partir de três momentos pedagógicos: I. 
Marcos teóricos da Reforma Agrária e Aspectos práticos do Direito; II. A turma: sujeitos, lugares 
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e problemas sócio-jurídicos da Reforma Agrária; III. Estratégias para desenvolvimento do curso 
e pertencimento ao projeto. 
 

Portanto, uma vez efetuada a matrícula é OBRIGATÓRIA a presença e participação nesta 
atividade. Durante os dias do seminário será custeada alimentação e hospedagem para os 
membros da turma, EXCLUSIVAMENTE. Da mesma forma como a passagem aérea de volta ao 
Estado de origem. 

 

No mais,  

Boa Viagem! Parabéns pela conquista!  

Sejam benvindos à UFG/ Regional Goiás 

Estamos ansiosos pela sua chegada! 

 

Vila Boa de Goiás, 04 de dezembro de 2015. 

 

 

Erika Macedo Moreira 

Coordenadora da 2ª turma de direito para beneficiários da reforma agrária e 
agricultores familiares 


