
O que é um Núcleo Temático (NT)? 

  

Corresponde a um componente curricular existente em todas as matrizes dos 
cursos de graduação da UNIVASF, que tem como meta levar o estudante a 
atuar sobre uma situação/problema concreto da sociedade, objetivando: 

  Cumprir parte do o papel social da universidade, colocando professores, 
técnicos e alunos para trabalhar junto à comunidade. 

  Criar um ambiente de aprendizagem aonde os estudantes possam 
interpretar e analisar criticamente uma dada realidade, gerenciar demandas 
existentes, solucionar problemas com criatividade e iniciativa, transformando o 
conhecimento adquirido na academia em informação e propagá-la; 

  Possibilitar que os estudantes avaliem as consequências de suas ações 
no meio ambiente onde atuam, seguindo a ética profissional. 

  

Ao cursar este componente curricular, o aluno participante elabora um projeto 
de trabalho inserido no tema do NT, com objetivos efetivos a serem 
alcançados, interage e atua em um ambiente real e desenvolve o produto 
proposto no seu projeto, sob a orientação de um professor. 

  

Núcleos Temáticos são ensino, pesquisa ou extensão? 

  

O NT é um componente de ensino obrigatório, disposto nas matrizes 
curriculares segundo o Projeto Pedagógico de cada curso, com carga horária e 
pré-requisito definidos e que dispõe dos mesmos recursos para o 
desenvolvimento de suas atividades que as outras disciplinas de graduação 
(salas, materiais de expediente, recursos audiovisuais etc). 

O NT tem características próprias que o diferenciam de outras disciplinas de 
graduação, entre elas: 

  Tem seu conteúdo programático, programa e plano de unidade didática 
seguindo projetos específicos, que são elaborados por professores da 
UNIVASF a cada semestre de oferta, seguindo suas formações e áreas de 
atuação e enfocando uma questão concreta da sociedade. 

  Desenvolve um projeto multidisciplinar, com os estudantes atuando em 
diferentes áreas do saber; 

  Tem um caráter de extensão: o projeto é desenvolvido em um ambiente 
real com uma comunidade externa à universidade; 



  Tem um caráter de pesquisa: o estudante embasa suas atividades e 
propostas através da pesquisa realizada durante o semestre. 

  

O NT pode fazer parte, surgir ou gerar projetos maiores de pesquisa e 
extensão. Isto é desejável, na medida em que insere este componente 
curricular em projetos de grupos de professores da universidade, auxiliando a 
pesquisa e a extensão, compartilhando recursos e fortalecendo o NT. 

  

Quais as ações norteadoras do NT? 

  

  Conscientizar o estudante sobre o seu papel na sociedade e estimulá-lo 
a desenvolver posturas éticas frente a demandas existentes; 

  Estimular a inovação de práticas, técnicas, métodos e produtos; 

  Estimular o desenvolvimento de posturas críticas; 

  Promover uma prática contínua de aprendizado, estimulando o "viver a 
universidade" através da participação efetiva nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 

  Estimular a busca do conhecimento integrado, em particular dos 
problemas regionais; 

  Estabelecer uma relação de reciprocidade com a comunidade; 

  Divulgar os benefícios resultantes da criação cultural e das pesquisas 
científica e tecnológica desenvolvidas na instituição, com efetiva participação 
da população. 

 

Fonte: Proen 

Para mais informações clique Aqui. 
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