
O Curso de Licenciatura Plena em Geografia da Faculdade Pedro II, visa 

a formação do geógrafo, o qual terá uma qualificação acadêmica, voltada para 

funções de professor em instituições públicas e privadas e, também, trabalhar 

em funções técnicas e de pesquisa para empresas. 

No contexto atual, o profissional habilitado no Curso de Geografia tem se 

deparado com a ampliação do mercado de trabalho. Tais perspectivas são 

visualizadas tanto no magistério, quanto em outras áreas de atuação do 

geógrafo, são os setores de pesquisa em socioeconômica, ambientais, urbano-

ambientais e de educação, a qual tem uma ampla importância na formação da 

sociedade, pois a ciência geográfica estuda o espaço e toda a inter-relação em 

que nele ocorre. Além disso, presenciamos mudanças constantes no planeta, 

como os fatores políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. 

De acordo com a Lei 6.664 de 26 de junho de 1979, tem em seu artigo 

3º que “É da competência do geógrafo o exercício das seguintes atividades e 

funções a cargo da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, das 

entidades autárquicas ou de economia mista e particulares: 

I – reconhecimentos, levantamentos, estudos e pesquisas de 
caráter físico-geográfico, biogeográfico, antropogeográfico e 
geoeconômico e as realizadas nos campos gerais e específicos da 
Geografia, que se fizerem necessárias: 
a) na delimitação e caracterização de regiões e sub-regiões 
geográficas naturais e zonas geoeconômicas, para fins de 
planejamento e organização físico-espacial; 
b) no equacionamento e solução, em escala nacional, regional ou 
local, de problemas atinentes aos recursos naturais do país; 
c) na interpretação das condições hidrológicas das bacias fluviais; 
d) no zoneamento geo-humano, com vistas aos planejamentos 
geral e regional;  
e) nas pesquisas de mercado e intercâmbio comercial em escala 
regional e inter-regional;  
f) caracterização ecológica e etológica da paisagem geográfica e 
problemas conexos;  
g) na política de povoamento, migração interna, imigração e 
colonização de regiões novas ou de revalorização de regiões de 
velho povoamento;  
h) no estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos destinados 
ao planejamento da produção;  
i) na estruturação ou reestruturação dos sistemas de circulação;  
j) no estudo e planejamento das bases físicas e geoeconômicas  
dos núcleos urbanos e rurais;  



l) no aproveitamento, desenvolvimento preservação dos recursos 
naturais;  
m) no levantamento e mapeamento destinados à solução dos 
problemas regionais;  
n) na divisão administrativa da União, dos Estados, dos Territórios 
e dos Municípios”. 
 

Portanto, através da lei que regulamenta a profissão do geógrafo, tem-se 

a idéia da ampla atuação existente. 

Foi pensando nessa gama de oportunidades que a Faculdade Pedro II, 

optou pela abertura do Curso de Licenciatura em Geografia, o qual habilitará o 

aluno a lecionar em todos os níveis da educação básica, coordenar e organizar 

projetos na área de ensino, além de difundir conhecimentos na área de 

Geografia. 

O profissional geógrafo tem como objetivo mostrar através do 

conhecimento, a atuação do Homem no espaço e seu processo de 

transformação, assim como, estudar as alterações que nele ocorrem, 

contribuindo com ações que visem a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade em geral.  

Além disso, o campo geográfico vai além das áreas de ensino, hoje, os 

licenciados tem ocupado posição de destaque em empresas que trabalham 

com a educação ambiental, estudos de impactos ambientais e em ONGs que 

tratam desde a esfera social, passando pelo meio ambiente e chegando até 

mesmo atuar em formulação de políticas públicas.  

Desse modo, a Faculdade Pedro II formulou um curso de licenciatura, 

mas que também é capaz de dialogar com as demais áreas de conhecimento. 

A diferenciação deste curso se faz na qualificação do corpo docente, na 

infra-estrutura e nos projetos.  

A sua característica que o diferencia de todos os outros cursos de 

Geografia presentes em Belo Horizonte e na região metropolitana, e que sua 

carga horária é de 3.000 horas e sua duração é de apenas 3 anos no período 

noturno, sendo o único a ter esse diferencial, mas sempre priorizando o ensino 

de qualidade e a certificação dos alunos no ensino superior. 

 


