
GEOGRAFIA FÍSICA PARA O ENEM E VESTIBULARES
  

Periodicidade e horário das aulas: Segundas e terças-feiras, das 18:30 às 22:30.

Modalidade: Presencial                      Carga horária total:  20 horas       

Início do curso: 11/09/2017               Número total de vagas: 40

Local: Núcleo Educafro em Poços de Caldas: Rua Corumbá, 72, Jardim dos Estados – Sede da
UEMG (Universidade Estadual de Minas Gerais). 

Objetivos do Curso:  O objetivo geral  deste curso FIC é preparar os alunos para a área de
Geografia Física tanto para o ENEM quanto para o vestibular tradicional, a fim de proporcionar um
melhor entendimento  sobre a área de Ciências da Terra e Geociências em geral, como também
auxiliar os alunos na orientação profissional através da colaboração de uma psicóloga.

Pré-requisitos: Ter no mínimo 16 anos no ato da matrícula.

Perfil do egresso: Como resultado final deste curso FIC, espera-se que o aluno saia capacitado
para prestar a prova do ENEM e de vestibulares tradicionais na área de Geografia Física.

Acesso ao curso: O acesso ao curso se dará por ordem de matrícula, desde que atendidos os
requisitos mínimos pelos candidatos, respeitando-se, prioritariamente, a reserva de vagas para
portadores de necessidades especiais.

Módulo Componentes curriculares Carga horária total
(hora relógio)

I Origem e estrutura  interna da  Terra;  Tempo Geológico;  Minerais;
Rochas Ígneas, Metamórficas e Sedimentares; Tectônica de Placas:
terremoto e vulcanismo

5 horas

II Os Movimentos da Terra (translação e rotação); Fatores do Clima;
Leitura das Paisagens (biomas); Distribuição das espécies na Terra

5 horas

III Noções  básicas  de  recursos  naturais;  Tipos:  Recursos  hídricos,
recursos minerais, recursos vegetais, recursos biológicos, recursos
energéticos,  recursos  paisagísticos;  Distribuição  geográfica  dos
recursos naturais. Principais fontes de energia no Brasil

5 horas

IV Orientação profissional 5 horas

Conclusão do curso e certificação: O aluno será considerado apto à qualificação e certificação
desde  que  tenha  aproveitamento  mínimo de  60% (sessenta  por  cento)  no  tipo  de  avaliação
proposta  pelos  instrutores  e  frequência  maior  ou  igual  a  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)
registradas na folha de frequência de cada aula.
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