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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO - ROLIM DE MOURA

Comunicado nº 2/2021/DAEDC-RM/CRM

Assunto: Prorrogação do prazo de inscrição.

  

A Comissão do Processo Sele�vo Especial do Curso de Licenciatura em Educação do Campo
– Ano 2020 informa que a prorrogação do prazo de inscrição até o dia 5 de junho de 2021. A inscrição
para o Processo Sele�vo Discente pode ser realizada de forma totalmente remota, por meio do
endereço h�ps://sistemas.unir.br/certame-discente-educacao-campo. O edital está disponível na
página h�p://www.processosele�vo.unir.br/certame/exibir/240. Neste ano, devido às restrições
sanitárias impostas pela Pandemia de COVID 19, o processo sele�vo se dará de forma totalmente remota,
por meio da análise de histórico escolar e da redação, conforme previsto em Edital. 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia -
Campus Rolim de Moura tem o obje�vo geral de formar professores para os anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, no caráter de Licenciatura Plena em Educação do Campo, em consonância
com a realidade socioeconômica e cultural específica dos povos do campo, nas habilitações de Ciências
da Natureza e Ciências Humanas. São ofertadas 60 vagas, des�nadas a jovens e adultos de comunidades
do campo; professores em exercício nas escolas do campo que não possuem ensino superior; professores
em exercício nas escolas do campo que já possuam ensino superior e profissionais da educação em
exercício nas escolas do campo, professores e outros profissionais da educação que atuem nos centros de
alternância ou em experiências educacionais alterna�vas de Educação do Campo. O curso é presencial,
porém segue com aulas remotas até que haja condições sanitárias de retomada das a�vidades le�vas no
Campus, devido à Pandemia de COVID 19.

Caso haja dúvidas, o contato pode ser feito por meio do correio eletrônico
ves�bularlecampo@unir.br ou pelo telefone 69 981122109. 

Atenciosamente,

 

Renata da Silva Nobrega
Presidente da Comissão

Portaria Nº 68/2020/CRM/UNIR
 

Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Docente, em 21/05/2021, às
12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
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