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EDITAL UFMS/PROECE N° 92, DE 2 DE AGOSTO DE 2018. 
 

Oferecimento de vagas para pessoas idosas em disciplinas de graduação e em ações de 
extensão, cultura e esporte no segundo semestre de 2018 

A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, por meio da Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, convida pessoas idosas para o preenchimento de vagas, 
no segundo semestre de 2018, em disciplinas de graduação presencial e em ações de extensão, 
cultura e esporte, no âmbito do Programa Institucional de Extensão “Universidade Aberta à 
Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS)”. 

1. DOS OBJETIVOS 
 
1.1. Este Edital tem como objetivo disciplinar o preenchimento de vagas, oferecidas pela UFMS, 
em ações de extensão que envolvam as áreas de ensino, cultura, esporte e lazer, propiciando a 
inclusão de pessoas idosas no ambiente universitário. 
 
1.2. Os objetivos específicos deste Edital são: 
 
1.2.1. Proporcionar acesso gratuito de pessoas idosas (60 anos ou mais) que tenham, pelo menos, 
concluído o ensino médio, a disciplinas regulares de cursos de graduação da UFMS, 
possibilitando aprofundamento e atualização de conhecimentos e intercâmbio com discentes dos 
diversos cursos. 
 
1.2.2. Proporcionar acesso gratuito de pessoas idosas a ações de extensão, cultura e esporte, 
institucionalmente aprovadas pela Proece e realizadas pela UFMS, que permitam ao cidadão 
idoso o exercício do seu direito de acesso à cultura, ao esporte e ao lazer. 
 
1.2.3. Proporcionar às pessoas idosas oportunidades intergeracionais para aquisição, 
desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de habilidades e competências relacionadas à sua 
autonomia, independência, manutenção ou reinserção na sociedade como cidadão pleno de 
direitos. 
 
2. DAS VAGAS E DOS REQUISITOS 
 
2.1. Estão sendo oferecidas, no âmbito deste Edital, 245 (duzentas e quarenta e cinco) vagas, 
sendo 172 (cento e setenta e duas) vagas na Cidade Universitária (Campo Grande), 6 (seis) vagas 
no Câmpus de Aquidauana, 4 (quatro) vagas no Câmpus de Chapadão do Sul, 8 (oito) vagas no 
Câmpus do Pantanal (Corumbá), 29 (vinte e nove) vagas no Câmpus de Naviraí, 14 (quatorze) 
vagas no Câmpus de Paranaíba e 12 (doze) vagas no Câmpus de Três Lagoas, distribuídas entre 
disciplinas de graduação (107 vagas), ações de extensão (118 vagas), de cultura (18 vagas) e de 
esporte (2 vagas), conforme detalhamento contido no Anexo. 
 
2.2. Poderá pleitear o preenchimento das vagas oferecidas pelo presente Edital qualquer pessoa 
com idade igual ou superior a 60 anos de idade (completos ou a completar até o dia 31/12/2018), 
desde que atenda aos pré-requisitos específicos da atividade ou disciplina, quando houver. 
 
2.3. O preenchimento das vagas se dará por ordem de chegada. 
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2.3.1. Caso tenham sido preenchidas as vagas pretendidas, as pessoas idosas interessadas 
poderão pleitear a inclusão de seu nome em lista de espera daquela atividade/disciplina, até o 
limite de duas vezes o número de vagas, para convocação em caso de haver desistências. 
 
2. DO CRONOGRAMA 
 
O presente Edital segue o cronograma de etapas abaixo. 

Etapa Período 
2.1. Lançamento do Edital e publicação no portal e no Boletim de 
Serviço da UFMS. 02/08/2018 

2.2. Matrícula das pessoas idosas 06 a 10/08/2018 
2.3. Realização das atividades Ver Anexo 
2.4. Emissão dos certificados de extensão Até 25/01/2019 

 
3. DA MATRÍCULA 
 
3.1. No ato da matrícula será solicitada a apresentação dos seguintes documentos: 1) documento 
de identidade (RG), 2) CPF e, se optar por cursar uma disciplina de graduação, 3) comprovante 
de conclusão do ensino médio (ou superior). 
 
3.2. As pessoas idosas interessadas no preenchimento das vagas oferecidas pelo presente Edital 
deverão comparecer, no período definido para matrículas (item 2.2 do presente Edital), 
pessoalmente ou mediante procuração, nos seguintes locais e horários: 
 
3.1.1. Câmpus de Aquidauana: Direção do CPAQ/UFMS, Bloco B, da Unidade II (localizada no 
corredor de acesso ao auditório da Unidade), das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30. 
 
3.1.2. Cidade Universitária (Campo Grande): Unidade 12 (INISA/UFMS), das 9h às 11h e das 
14h às 17h. 
 
3.1.3. Câmpus de Chapadão do Sul: Secretaria Acadêmica do CPCS/UFMS, das 7h30 às 10h30 e 
das 13h30 às 16h30. 
 
3.1.4. Câmpus do Pantanal (Corumbá): Secretaria Acadêmica do CPAN/UFMS, das 7h30 às 
10h30 e das 13h30 às 16h30. 
 
3.1.5. Câmpus de Naviraí: Secretaria Acadêmica do CNPV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 
13h30 às 16h30. 
 
3.1.6. Câmpus de Paranaíba: Secretaria Acadêmica do CPAR/UFMS, segunda, quarta e sexta-
feira das 7h às 11h e das 13h às 17h; terça e quinta-feira das 7h às 12h  e das 18h30 às 21h30. 
 
3.1.7. Câmpus de Três Lagoas: Secretaria do PPGLetras - CPTL/UFMS – Av. Capitão Olinto 
Mancini, 1.662 - Bairro Colinos (Unidade I), das 8h às 10h30. 
 
3.2. A matrícula das pessoas idosas, nos termos do presente Edital, implicará em vínculo com o 
Programa Institucional de Extensão “Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS), e não 
resultará, em hipótese alguma, em vínculo acadêmico. 
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4. DA CERTIFICAÇÃO 
 
4.1. As pessoas idosas que cumprirem com as exigências relativas à sua participação, conforme 
demonstrado no relatório conclusivo apresentado pelo servidor responsável pelo controle, 
acompanhamento e avaliação, receberão certificado de extensão com a carga horária 
correspondente. 
 
4.2. A certificação nas ações de extensão, de cultura e de esporte será garantida às pessoas idosas 
que atenderem adequadamente às especificidades de cada projeto. 
 
5. DOS COMPROMISSOS 
 
5.1. Para ser aprovado(a) em disciplina de graduação e fazer jus ao correspondente certificado de 
extensão, as pessoas idosas matriculadas deverão obter frequência igual ou superior a 75% da 
carga horária total e alcançar Média de Aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis vírgula 
zero), além de participar dos encontros e outras atividades definidas pela coordenação do 
Programa. 
 
5.2. A matrícula da pessoa idosa em quaisquer das vagas implica no seu compromisso de 
cumprir com todas as exigências da atividade/disciplina, ser assíduo(a) e participar de todas as 
atividades avaliativas. 
 
5.3. Em caso de desistência ou impossibilidade de desenvolver as atividades para as quais se 
matriculou, a pessoa idosa deve comunicar imediatamente à coordenação do Programa e solicitar 
o seu desligamento. 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
6.1. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos com a Coordenação do 
Programa UnAPI/UFMS pelo telefones (67) 3345-7238 / 3345-7938 ou por correio eletrônico 
enviado ao endereço programaunapiufms@gmail.com. 
 
6.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e 
Esporte em conjunto com a Comissão Diretiva do Programa UnAPI/UFMS, observados os 
princípios e normas legais vigentes. 
 
 

 

MARCELO FERNANDES PEREIRA 
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte 
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A – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE AQUIDAUANA 
Direção do CPAQ/UFMS, Bloco B, da Unidade II (localizada no corredor de acesso ao auditório da Unidade), das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Projeto Canto Coral da 
UFMS/Campus de 
Aquidauana (Ação de 
Cultura) 

O canto coral é uma significativa ferramenta de integração social entre comunidade interna do CPAQ e a comunidade 
externa, relações que se tornam imprescindíveis por desenvolver percepções e sensibilidades individuais, ainda, 
valorizaram sobremaneira as relações humanas. Neste contexto a música exerce importante papel como ferramenta de 
formação com significativos impactos na formação da cidadania, integração social e estabelecimento de uma visão 
interdisciplinar e multicultural nos participantes. A ação constituiu-se como elemento capaz de propiciar e reforçar a troca 
continuada de valores entre universidade e sociedade. O Coral no Campus Universitário de Aquidauana oportuniza o 
contato com um universo diversificado na área da música, ampliando assim os horizontes de conhecimento cultural dos 
participantes, assim como dos apreciadores do grupo em suas apresentações públicas. Neste contexto julgamos que a 
atividade é totalmente pertinente para agregarmos pessoas idosas.  

Ana Lúcia 
Gomes da 
Silva 

4 
08/08 / Quarta-
feira, das 17h 
às 18h30 

Seminários 
Interdisciplinares de 
Estudos e Pesquisas 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Turismo, 34h/a) 

Desenvolver atividades interdisciplinares de pesquisa em Turismo. Apresentação de projetos, relatórios técnicos e 
pesquisas desenvolvidas durante o curso de Turismo. (Observação: Algumas atividades serão realizadas em grupo e 
algumas podem ser realizadas em ambientes externos a sala de aula) 

Patricia Zaczuk 
Bassinello 2 

07/08 / Terça-
feira, das 15h 
às 17h 

 
 
 

B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO GRANDE) 
Unidade 12 (INISA/UFMS), das 9h às 11h e das 14h às 17h. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Envelhecimento Ativo: 
Saúde e Bem-Estar 
para a Pessoa Idosa 
(Ação de Extensão) 

Trata-se de um espaço que favorece o respeito a intergeracionalidade e onde o idoso pode re-significar o viver, ser 
valorizado, adquirir/aperfeiçoar conhecimentos, desenvolver/recuperar habilidades e competências, ser protagonista de 
seu processo de envelhecimento e se reinserir na sociedade. As atividades serão oferecidas com frequência semanal, às 
quartas das 13h30min às 17h e incluem atividades de a) Arte e Cultura (eventos); b) Atividades Cognitivas e Físicas 
(oficinas de memória, de habilidades, de exercícios terapêuticos e de informática) e c) Educação para a Saúde (rodas de 
conversa com temáticas diversas). 

Suzi Rosa 
Miziara 
Barbosa 

40 
15/08 / Quarta-
feira, das 
13h30 às 17h 
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO GRANDE) 
Unidade 12 (INISA/UFMS), das 9h às 11h e das 14h às 17h. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Coral da UNAPI (Ação 
de Extensão) 

O Coral da UNAPI consiste em um trabalho vocal em conjunto voltado especificamente para as vozes amadurecidas. 
Consiste em um ensaio semanal no qual serão trabalhados princípios de técnica e saúde vocal, bem como sua aplicação ao 
repertório - devidamente pesquisado e escolhido de acordo com o perfil e as condições desse grupo. Cada ensaio semanal 
será um momento de aprendizado para os participantes, sendo que entre eles teremos acadêmicos do curso de Música que 
atuarão como cantores, regentes ou instrumentistas acompanhadores. O repertório desenvolvido será apresentado 
periodicamente para o público, em eventos da UFMS e fora dela, como forma de levar à comunidade os resultados 
artísticos obtidos pelo projeto. (Observação: É imprescindível que os interessados apresentem condições adequadas de 
saúde vocal, isto é, que a voz esteja livre de disfonias) 

Ana Lúcia Iara 
Gaborim 
Moreira 

25 

13/08 / 
Segunda-feira, 
das 15h às 
16h30 

Ensino Coletivo de 
Violão (Ação de 
Extensão) 

O projeto de ensino coletivo de violão visa oferecer aulas do instrumento em grupo e individuais para matriculados no 
projeto. As aulas acontecerão nas salas do curso de Música da UFMS. O projeto é coordenado pelos professores de violão 
do curso de música da UFMS com a ajuda de dois bolsistas. (Observação: É necessário que o aluno possua violão para a 
participação nas aulas) 

Pieter 
Rahmeier 10 

07/08 / Terça-
feira, das 8h às 
9h 

Teoria, Percepção e 
Apreciação Musical 
(Ação de Extensão) 

Conhecimento básicos de teoria musical, estudando os elementos de leitura e notação; percepção e apreciação musical, 
onde faremos o treinamento auditivo com prática de solfejos e ditados, percepção do contorno melódico, intervalos, 
timbres e dinâmicas. 

Jackes Douglas 
Nunes Angelo 10 

27/08 / 
Segunda-feira, 
das 10h30 às 
11h30 

Dança de Salão (Ação 
de Extensão) 

O objetivo geral é introduzir os conhecimentos da dança de salão. O tempo de duração para a aula será de 90 minutos por 
encontro. Teremos dois encontros por semana. O curso é voltado para iniciantes, e serão praticados os estilos: sertanejo, 
regionais, forró, samba de gafieira, caribenhos, bolero, rock (soltinho), entre outros. (Observação: Para essa atividade a 
inscrição deve ser feita em dupla, pode ser homem com mulher ou outra configuração. Caso você queria fazer parte 
dessa atividade, combine com alguém antes de realizar a inscrição, para que cada um faça a inscrição e assim forme 
uma dupla) 

Marcelo Victor 
da Rosa 10 

06/08 / 
Segunda-feira, 
das 17h30 às 
19h 

Cursinho Pró-Enem 
UFMS (Ação de 
Extensão) 

Curso preparatório de vestibular; Carga Horária Semanal: 20 horas/aula; Capacitação/ Treinamento/ Qualificação 
Profissional; Acompanhamento pedagógico, administrativo e recursos humanos; O cursinho Pró-Enem vem 
desenvolvendo ações de intervenção social com vistas ao resgate e à valorização da cidadania. Procura realizar a 
indissociabilidade entre a extensão, a pesquisa e o ensino na Universidade, ao mesmo tempo em que mantém uma forte 
inserção social a partir da equipe multidisciplinar de professores estagiários bolsistas, servidores técnicos-administrativos 
e voluntários. 

Aparecido 
Antonio 
Borges Pereira 

10 

06/08 / 
Segunda a 
Sexta-feira, das 
14h às 18h 
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO GRANDE) 
Unidade 12 (INISA/UFMS), das 9h às 11h e das 14h às 17h. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Programa Casa de 
Ciência e Cultura  de  
Campo Grande (Ação 
de Extensão) 

Este projeto objetiva ampliar a capacidade de atendimento da Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande, nas ações 
voltadas para a divulgação da ciência e a tecnologia nas áreas de física, química e matemática, tendo como missão a 
difusão do conhecimento científico e cultural para todos. Especificamente, tem como objetivos a realização das atividades 
vinculadas à Astronomia, subsidiando as atividades do Clube de Astronomia Carl Sagan, no atendimento às escolas e ao 
público em geral. Também realizará ações de demonstração científica nas áreas de física, química e matemática, através 
de experimentos lúdicos e de fácil replicação, produzidos e implementados pelo Projeto X, com o foco no atendimento à 
comunidade escolar. Ainda, participará de eventos de divulgação científica de projetos executados pela instituição ou por 
parceiros, em Campo Grande e no Estado do Mato Grosso do Sul e dará suporte e apoio a projetos parceiros na área de 
divulgação científica, atuando diretamente ou subsidiando as atividades destes projetos. Por meio de várias atividades e 
eventos, a Casa de Ciência e Cultura terá estratégias para difundir a ciência ao longo do ano, dentro das escolas, tanto da 
rede pública como da rede privada. São observações, oficinas, minicursos, dinâmicas de grupos, encontros e outros, todos 
focados nas áreas de física, química e matemática e suas ramificações. Este programa se desenvolve desde 2007, com o 
início da implementação da Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande na UFMS. As presentes vagas são destinadas a 
pessoas interessadas na área de ciências, e auxiliarão nas atividades desenvolvidas conforme seu interesse e capacidade. 
(Observação: O horário de realização da atividade pelo candidato será acertado conforme as atividades definidas no 
início dos trabalhos. Atualmente se encerram às 18h30, de segunda a sexta, exceto quinta, que tem atividade noturna 
semanal, e quizenalmente às sextas. Sábados são atividades esporádicas) 

Isabela Porto 
Cavalcante 2 

06/08 / 
Segunda-feira a 
Sábado, entre 
7h30 e 21h 

Espanhol - nível 
iniciante (Ação de 
Extensão) 

O Projeto de Extensão PROJELE oferece cursos de idiomas (inglês, francês, alemão, espanhol e Libras). As aulas são 
ministradas por acadêmicos da instituição que ptêm orientação pedagógica dos professores do Curso de Letras. São 3 
horas de aula por semana, divididas em dois encontros de 1h30min cada. Os cursos são semestrais e têm duração de 3 a 4 
anos. Ao fina o aluno recebe um cetificado. 

Marta 
Banducci Rahe 2 

14/08 / Terça e 
Quinta-feira, 
das 11h30 às 
13h 

Inglês - nível iniciante 
(Ação de Extensão) 

O Projeto de Extensão PROJELE oferece cursos de idiomas (inglês, francês, alemão, espanhol e Libras). As aulas são 
ministradas por acadêmicos da instituição que ptêm orientação pedagógica dos professores do Curso de Letras. São 3 
horas de aula por semana, divididas em dois encontros de 1h30min cada. Os cursos são semestrais e têm duração de 3 a 4 
anos. Ao fina o aluno recebe um cetificado. 

Marta 
Banducci Rahe 2 

13/08 / 
Segunda e 
Quarta-feira, 
das 18h às 
19h30 
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO GRANDE) 
Unidade 12 (INISA/UFMS), das 9h às 11h e das 14h às 17h. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Projeto LeishNão: 
educação em saúde 
como ferramenta de 
controle e prevenção da 
leishmaniose visceral 
(Ação de Extensão) 

O 'LeishNão', que em 2018 completa seis anos, é realizado por docentes, acadêmicos de graduação e de pós-graduação de 
diversos cursos da área da saúde da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul da UCDB e tem como objetivo executar 
ações de educação em saúde para a prevenção e controle da leishmaniose visceral em Mato Grosso do Sul, realizando 
atividades em instituições de ensino e comunidades de diversas faixas etárias, e em estabelecimentos de saúde. Além de 
atividades in loco, também são realizadas atividades de educação em saúde em leishmaniose visceral através de redes 
sociais, a capacitação de pessoas para a educação em saúde em leishmaniose visceral e a realização de eventos técnicos 
sobre a doença. O cenário central das atividades é em Campo Grande, Bodoquena e Terenos. Atividades no Hospital 
Universitário e no Hospital Veterinário da UFMS para abordagem dos pacientes ou proprietários de animais já ocorrem 
desde 2015, além de atividades em parceria com a Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande que 
já acontecem desde 2016. Para as atividades de educação em saúde serão aplicadas metodologias lúdicas (teatro, feira de 
ciências, jogos e brincadeiras), palestras e distribuição de cartilhas e folders, além do engajamento através de redes 
sociais. Espera-se que com este projeto a população seja cada vez mais esclarecida e conscientizada sobre a importância 
da doença, as ferramentas de prevenção e que haja, gradualmente, a diminuição da incidência da leishmaniose visceral 
como reflexo da prática popular dos métodos de prevenção e controle. (Observação: As atividades são realizadas intra e 
extra-Campus e serão combinadas previamente com os participantes) 

Juliana Arena 
Galhardo 5 

06/08 / 
Segunda-feira a 
Sábado, entre 
7h e 17h 

Programa "Museu de 
Anatomia em Estações 
de Ciência" (Ação de 
Extensão) 

O Museu de Anatomia da UFMS dispõe de um acervo físico, de um link e realiza ações para apresentar peças especiais 
que não estão expostas no acervo. Outras coleções e produções do Instituto de Ciências Biológicas (INBIO) serão 
incluídas. Propomos essa ação para que esse material possa ser exposto de forma sistematizada aos alunos do ensino 
médio e à comunidade de Campo Grande. A ação ocorrerá entre os dias 27 e 28 de setembro de 2018, coincidindo com a 
Semana Mais Cultura na UFMS. A mostra será organizada em sete Estações temáticas: 1. Estação Sistema Nervoso 2. 
Efeito do Uso de Drogas sobre o Sistema Nervoso; 3. Anatomia do Sistema Cardiovascular; 4. Olhar Anatômico Animal; 
5. Histologia dos Sistemas Circulatório e Nervoso; 6. Os Braços e as Pernas dos Vertebrados; 7. Acervo do Museu de 
Anatomia da UFMS. Para produção de peças anatômicas humanas, há necessidade de aporte de novos cadáveres, prática 
que se encontra interrompida há doze anos. Para solucionar essa crise, propomos o Programa de Doação de Corpos da 
UFMS que permitirá a produção de novas peças para o acervo do Museu, para o ensino e para a pesquisa. Uma avaliação 
da ação será realizada pelos participantes durante a ação e pela comissão organizadora, ao final do evento. Os inscritos 
irão participar das atividades previstas para as etapas de preparação da mostra, apresentação da mostra e das atividades 
previstas para a divulgação do Programa de Doação de Corpos. (Observação: O horário das atividades poderá sofrer 
alteração, em decorrência do horário disponível dos alunos de graduação participantes do Programa. E nos dias 27 e 28 
de setembro ocorrerá a apresentação da mostra "Museu de Anatomia em Estações de Ciência", que envolverá ambos os 
períodos desses dias) 

Jussara Peixoto 
Ennes 2 

05/09 / Quarta, 
Quinta e Sexta-
feira, das 
13h30 às 17h 
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO GRANDE) 
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Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Bioquímica II 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Nutrição, 51h/a) 

OBJETIVOS: Compreender como as substâncias nutrientes dos alimentos são quimicamente transformadas no nosso 
organismo, proporcionando o conhecimento que dará suporte para o diagnóstico, prevenção e tratamento das disfunções 
metabólicas do organismo. Apresentar os princípios básicos e necessários para compreensão dos processos biológicos, ao 
nível das transformações moleculares dos constituintes celulares e como as biomoléculas e as principais vias metabólicas 
estão relacionadas ao crescimento dos organismos vivos. Desenvolver conhecimentos básicos que levem o acadêmico a 
perceber a relação entre as reações bioquímicas e a fisiologia. Propiciar os conhecimentos necessários que a 
interdisciplinaridade da bioquímica exige. Propiciar o completo entendimento dos processos químicos associados às 
células. Entender e tratar de forma eficiente a doença e os prejuízos trazidos à saúde pela má alimentação seja do ponto de 
vista qualitativo, ou quantitativo. Entender a necessidade dos bons e sadios hábitos alimentares e as particularidades 
socioculturais e econômicas da população. 

Sandra Maria 
Silveira 
Denadai 

3 
07/08 / Terça-
feira, das 14h 
às 16h 

Consultoria, 
Planejamento Social e 
Laudos Antropológicos 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Ciências Sociais, 
34h/a) 

Argumentação antropológica e argumentação jurídica. A produção antropológica e o laudo como um gênero dessa 
produção; Legislação brasileira e internacional sobre povos indígenas, quilombolas e outras minorias. Identificação e 
delimitação de territórios. Estudos sobre etnicidade e relações interétnicas. Perícia em processos criminais. Estudo e 
Relatório de Impacto Ambiental. Legislação brasileira sobre patrimônio cultural. Definição de patrimônio imaterial. 
Contextos e condições de pesquisa. Metodologia e técnicas de pesquisa. Implicações éticas. 

Antonio 
Hilario 
Aguilera 
Urquiza 

5 
08/08 / Quarta-
feira, das 7h às 
11h 

Educação e 
Religiosidade 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Pedagogia, 68h/a) 

A disciplina se constitui em uma reflexão em torno da Religiosidade e de suas formas de manifestações sobretudo em 
espaço escolar. Busca-se entender a diferença entre Religião e Religiosidade através das manifestações culturais trazidas 
pelas religiões e sobretudo pelas religiões de matriz africanas. 

Antonio Lino 
Rodrigues de 
Sá 

10 
09/08 / Quinta-
feira, das 19h 
às 22h30 

Educação Física, Corpo 
e Cultura (Disciplina 
de graduação do Curso 
de Educação Física, 
34h/a) 

Disciplina Teórico-Prática. Corporeidade: a construção social do corpo humano. O corpo como produto e produtor de 
cultura. Múltiplos olhares sobre o corpo: relações sociais, relações de gênero, consciência corporal e de idade. Educação 
Física: dos corpos esculturais aos corpos culturais dos sujeitos. Reflexão sobre o corpo humano na Educação Física na 
Educação Básica. (Observação: Essa disciplina é de caráter teórico-prática, inclusive na avaliação. Já tivemos um idoso 
nessa disciplina e o resultado foi muito positivo) 

Marcelo Victor 
da Rosa 4 

07/08 / Terça-
feira, das 19h 
às 21h 
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO GRANDE) 
Unidade 12 (INISA/UFMS), das 9h às 11h e das 14h às 17h. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Embriologia 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Ciências Biológicas, 
51h/a) 

Biologia do desenvolvimento. Células germinativas. Fertilização. Organogênese de mamíferos e aves. Padrões de 
clivagem, Mórula, Blástula, Gastrulação, Neurulação. Folhetos embrionários e seus derivados. Placentação. Teratologia. Ester Tartarotti 2 

06/08 / 
Segunda-feira, 
das 14h às 16h 

História da Arte, 
Arquitetura e 
Urbanismo IV 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Arquitetura e 
Urbanismo, 68h/a) 

Estudo e análise crítica da teoria e da produção arquitetônica e do espaço urbano no mundo desde a segunda metade do 
século XX até hoje, segundo seus condicionantes artístico-culturais, socioeconômicos, técnicos e tecnológicos. Objetivos: 
Oferecer ao acadêmico visão panorâmica sobre relações entre mudanças artístico-culturais, socioeconômicas, técnicas, 
tecnologias e materiais construtivos e fatos e teorias da arquitetura e do urbanismo no período estudado. 

Victoria 
Mauricio 
Delvizio 

2 
07/08 / Terça e 
Quinta-feira, 
das 7h às 9h 

História da Arte, 
Arquitetura e 
Urbanismo VI 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Arquitetura e 
Urbanismo, 68h/a) 

Estudo e análise crítica da produção arquitetônica e urbanística no Brasil do Império e República à atualidade pelo viés da 
produção artística, arquitetônica e urbanística do século XX. A industrialização e a interiorização da urbanização. Brasília. 
A Arquitetura Moderna Brasileira e suas revisões recentes até as tendências contemporâneas e as condições que lhes 
deram origem. Obras e conceitos da arquitetura e do urbanismo no Brasil. Objetivo Geral: Oferecer ao acadêmico uma 
visão panorâmica sobre as relações entre as mudanças artístico-culturais, socioeconômicas, das técnicas, tecnologias e 
materiais construtivos e os fatos e teorias da arquitetura e do urbanismo no período estudado. 

Victoria 
Mauricio 
Delvizio 

2 
07/08 / Terça e 
Quinta-feira, 
das 13h às 15h 

Introdução à 
Astronomia (Disciplina 
de graduação do Curso 
de Física, 51h/a) 

Observáveis em astronomia e suas medidas; o sistema solar e noções básicas de sua estrutura; as estrelas, estrutura interna 
e evolução; galáxias, estrutura e evolução; noção de cosmologia moderna, a lei de Hubble, o modelo do Big Bang e 
grandes estruturas e o Universo. 
Apresentar de maneira qualitativa o quadro da astronomia moderna. O curso usará pouca matemática e dará ênfase ao 
encadeamento dos conceitos lógicos que nos levaram às conclusões que chegamos sobre o nosso Universo. Espera-se que 
ao final do curso os estudantes possam: 1) explicar fenômenos relacionados ao Sistema Solar como visibilidade e 
movimento dos planetas e da Lua, assim como eclipses e marés; 2) compreender métodos de determinação de distâncias 
astronômicas; 3) compreender as evidências de que a nossa Galáxia é apenas uma entre as outras galáxias (o debate de 
Shapley-Curtis); 4) discutir as evidências para a expansão do Universo (diagrama de Hubble); 5) uma introdução à 
cosmologia moderna. (Observação: É necessário de conhecimento de matemática básica, equivalente ao ensino médio) 

Hamilton Perez 
Soares Corrêa 2 

06/08 / 
Segunda-feira, 
das 15h às 18h 
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Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Planejamento 
Estratégico (Disciplina 
de graduação do Curso 
de Ciências Contábeis, 
68h/a) 

Planejamento estratégico. Escolas de planejamento. Modelos de planejamento estratégico. O processo de planejamento. 
Vantagem competitiva e cadeia de valor. Estratégias genéricas. Orçamento estratégico. Teoria dos jogos e suas aplicações 
nos negócios empresariais. Objetivos da disciplina: Conhecer a natureza e importância do Planejamento Estratégico; 
Discutir, decidir e planejar ações e estratégias, com base na investigação e análise da gestão estratégica, utilizando as 
ferramentas representadas pelos conceitos da disciplina; Desenvolver a capacidade de entender e desenhar modelos 
estratégicos de desenvolvimento empresarial. 

Luiz Miguel 
Renda dos 
Santos 

2 
08/08 / Quarta-
feira, das 
18h30 às 22h30 

Produção 
Agroecológica de 
Alimentos (Disciplina 
de graduação do Curso 
de Zootecnia, 51h/a) 

Impactos ecológicos da agricultura moderna. Evolução do pensamento agroecológico. Conceitos e princípios da 
agroecologia e de agroecossistemas. Saberes locais e sistemas tradicionais de produção. Processos ecológicos em 
agroecossistemas. Processos biofísicos/energéticos nos agroecossistema (economia ecológica). Indicadores de 
sustentabilidade. Sistemas agroecológicos de produção agrícola. Sistemas agroecológicos de produção animal. Sistemas 
de produção agroecológicos integrados (plantas e animais, agroflorestal, agrosilvipastoril e outros). Reflexões sobre 
biotecnologia e transgenia na agropecuária. (Observação: Bom para pessoas inseridas em projetos de agricultura urbana, 
Horta comunitária, produção familiar de alimentos e processamentos. Projetos de ação com o idoso com potencial para 
realizar projetos locais nessas questões) 

Luis Alejandro 
Lasso 
Gutiérrez 

3 
22/08/ Quarta-
feira, das 7h30 
às 11h 

Saúde do Idoso 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Fisioterapia, 85h/a) 

Aspectos anátomo-fisiopatológicos, epidemiológicos do processo de envelhecimento. Envelhecimento Ativo e Saudável. 
Métodos e técnicas de avaliação para atenção integral à saúde do idoso. Educação e promoção à saúde do idoso. 
Prevenção, tratamento e reabilitação das principais afecções neuromusculares, musculoesqueléticas, cardiovasculares e 
respiratórias que afetam a saúde do idoso. Políticas públicas de saúde do idoso. Práticas de educação e de promoção à 
saúde do idoso. 

Suzi Rosa 
Miziara 
Barbosa 

3 
06/08 / 
Segunda-feira, 
das 13h às 18h 

Sistema Agroindustrial 
Alimentar (Disciplina 
de graduação do Curso 
Tecnologia em 
Alimentos, 51h/a) 

História da Agricultura. Conceitos básicos sobre Agronegócio e Sistema Agroindustrial Alimentar. Cenário do 
agronegócio nacional e mundial e perspectivas e oportunidades para o setor de alimentos. Segurança Alimentar e 
Abastecimento. Setores de Produção Agropecuária, Industrialização e Distribuição. Consumidor de alimentos. Estudo de 
cadeias de produção. Resíduos provenientes do setor agropecuário. Sustentabilidade e conscientização ambiental. 
(Observação: Serão solicitadas atividades extras para maior aproveitamento da disciplina em relação às etapas das 
Cadeias Produtivas) 

Raquel Pires 
Campos 5 

06/08 / 
Segunda-feira, 
das 18h às 20h 
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Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Tópico Especial 
Interdisciplinar II - 
Responsabilidade 
Social nas 
Organizações 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Administração, 102h/a) 

Relação empresa e sociedade; Tendências, melhores práticas e vantagem competitiva das práticas para a sustentabilidade 
para as organizações; Modelos de indicadores e avaliação; Alinhamento do modelo de gestão para a sustentabilidade; 
Tendências e melhores práticas; Atuação do gestor na área de sustentabilidade. (Observação: Trata-se de uma disciplina 
de 102 horas, portanto além dos encontros presenciais serão realizadas diversas atividades à distância, para que a carga 
horária seja cumprida) 

Rosamaria Cox 
Moura Leite 
Padgett 

2 

06/08 / 
Segunda-feira, 
das 18h30 às 
22h30 

Tópicos em Eletrônica 
de Potência II - 
Introdução para 
Veículos Elétricos e 
Híbridos (Disciplina de 
graduação do Curso de 
Engenharia Elétrica, 
51h/a) 

O foco desta disciplina são os veículos elétricos e veículos elétricos híbridos. Tais veículos podem ser equipados com 
motor elétrico, conversores eletrônicos de potência, bateria e, no caso do veículo híbrido, também motores a explosão. Os 
mesmos vem se tornando cada vez mais populares principalmente devido a seu reduzido, ou nenhum, consumo de 
gasolina, baixos níveis de emissão e possibilidade de uso energia local e renovável. Nesta disciplina serão apresentados os 
fundamentos do projeto, controle e otimização de veículos elétricos e híbridos. A disciplina será avaliada com por 
trabalhos quinzenais e um projeto final. 

João Onofre 
Pereira Pinto 6 

09/08 / Quinta-
feira, das 8h às 
11h 

Tópicos Especiais em 
Sociologia (Disciplina 
de graduação do Curso 
de Ciências Sociais, 
34h/a) 

Apresentação e discussão introdutória sobre a Teoria Queer, Estudos Feministas, Pós-coloniais e Decoloniais. A produção 
da subalternidade e os marcadores sociais da diferença (classe, raça/etnia, gênero, sexualidade, geração). Descrição da 
atividade: Aulas às sextas-ferias à tarde, com atividades em grupos, rodas de conversa e aulas expositivas. Disciplina 
teórica que exige leituras semanais para a participação nas aulas. Exigirá também atividades avaliativas como, por 
exemplo, produção de um artigo no final da disciplina. (Observação: Durante o semestre as aulas serão sempre às 
sextas-ferias à tarde, mas não em todas as sextas. As datas exatas serão combinadas com a turma, com antecedência. Os 
textos a serem lidos antes das aulas serão todos disponibilizados com antecedência via e-mail) 

Tiago Duque 3 
10/08 / Sexta-
feira, das 
13h30 às 17h 
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Secretaria Acadêmica do CPCS/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Introdução às Ciências 
Sociais e Políticas 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Administração, 68h/a) 

Conceito e Contextualização das ciências sociais para formação do administrador e direitos humanos. A formação da 
sociedade, aspectos sociais e desenvolvimento humano. Uma leitura da formação da sociedade brasileira. As Instituições 
sociais. O homem: relações sociais, a cultura, as questões de Poder. Antropologia: contribuição, formação do homem em 
espaço cultural brasileiro. Conceito e Contextualização das ciências políticas para formação do administrador. A 
construção da política em espaço brasileiro. Análise política: a formação do Estado Brasileiro, e as suas relações 
institucionais. Sistema político clássico e contemporâneo e sua influência nas políticas empresariais. Questões estratégicas 
contemporâneas e suas relações do desenvolvimento Brasileiro. Afrodescendentes e povos indígenas, diversidade cultural. 
Educação ambiental e a sociedade. 

Francisco de 
Assis da Silva 
Medeiros 

4 

07/08 / Terça-
feira, das 
18h30 às 
20h30, e 
Quarta-feira, 
das 20h30 às 
22h30 

 
 
 

D – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DO PANTANAL (CORUMBÁ) 
Secretaria Acadêmica do CPAN/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Lutas no CPAN (Ação 
de Esporte) 

O projeto Lutas no CPAN tem o objetivo de oportunizar a comunidade do Campus do Pantanal a vivência nas lutas judô e 
Taekwondo, artes marciais que são notoriamente conhecidas como atividades que melhoram a coordenação motora, 
aumentam a resistência do organismo e oferecem condicionamento físico muscular e cardiovascular, as artes marciais 
trazem muitos benefícios, além do aprendizado de um método de defesa pessoal. 

Rogerio Zaim 
de Melo 2 

10/08 / Sexta-
feira, das 
17h15 às 18h15 

7ª viagem de 
intercâmbio cultural 
para Santa Cruz de la 
Sierra - Bolívia na 
Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno 
(Ação de Cultura) 

A 7ª edição do intercâmbio acadêmico e cultural com a Universidad Autónoma Gabriel René Moreno está voltada para a 
complementação da formação de discentes e egressos e alunos da pós-graduação, a difusão de conhecimentos ou a 
socialização de experiências, tendo como público-alvo, discentes, egressos, servidores docentes, técnicos Administrativos 
em Educação e a comunidade externa à UFMS. Participam da ação, docentes, discentes e técnicos em educação daquela 
instituição boliviana. O período de realização será de 10 a 14 de outubro de 2018. (Observação: Os custos da viagem com 
transporte (ônibus), hotel, seguro de viagem e refeição são por conta do participante.) 

Rosangela 
Villa da Silva 4 

10/10 / Quarta-
feira a 
Domingo, entre 
8h e 18h 
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Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Literatura Brasileira 
III: Do Realismo ao 
Pré-Modernismo 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Letras, 68h/a) 

Estudo de textos literários da Literatura Brasileira do Realismo ao, assim chamado, Pré-Modernismo. Serão 
contemplados, dentre outros, os textos narrativos de: Machado de Assis; Rodolfo Teófilo; Aluizio Azevedo; Inglês de 
Sousa; Lima Barreto; Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Além disso, serão estudados os textos poéticos de: Francisca 
Júlia; Olavo Bilac e Augusto dos Anjos e o texto dramático de Qorpo Santo. A disciplina tem 68h e, portanto, uma grande 
carga horária de leituras prévias que devem ser realizadas pelo acadêmico antes das aulas, que dependem da participação 
ativa do acadêmico. As discussões são pautadas pela abertura subjetiva à diversidade sexual, de gênero, de etnia, de 
culturas, de cor, da inclusão de pessoas com deficiência, não sendo toleradas posições preconceituosas com qualquer tipo 
de diversidade. (Observação: A disciplina requer a leitura prévia de textos literários que são enviados em arquivos 
digitalizados por e-mail; assim, o interessado deverá ter acesso à internet ou possuir o auxílio de alguém para ter acesso 
aos textos) 

Wellington 
Furtado Ramos 2 

01/09 / Sábado, 
das 13h as 
17h10 

 
 
 

E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE NAVIRAÍ 
Secretaria Acadêmica do CNPV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Mentes Libertas em 
Corpos Inquietos (Ação 
de Cultura) 

O Grupo Mentes Libertas em Corpos Inquietos tem como objetivo promover o desenvolvimento de atividades culturais no 
Câmpus de Naviraí, visando contribuir com a formação do capital cultural dos discentes, desenvolvendo aspectos 
cognitivos, estéticos e emocionais na comunidade interna do CPNV. O grupo desenvolve intervenções, exibição de filmes 
e documentários, ensaios para peça teatral que será apresentada até o final do segundo semestre de 2018. Com a inclusão 
de vagas para pessoas idosas, o grupo também conseguirá atingir a comunidade externa à UFMS. (Observação: As terças 
e quintas-feiras ocorrem os ensaios e atividades de planejamento do grupo. As atividades são desenvolvidas nos 
intervalos de aula, em datas combinadas durante as reuniões. Mensalmente, ocorrerá exibição de filme das 17h às 19h) 

Sibelly Resch 10 

10/08 / Terça, 
Quinta e Sexta-
feira, das 17h 
às 18h30 

Estudos Afro-
Brasileiros a Étnicos-
Raciais (Disciplina de 
graduação do Curso de  
Ciências Sociais, 
68h/a) 

As culturas negras nas Américas. A escravidão e a resistência negra. O racismo à brasileira. As religiões afro-brasileiras. 
Outros aspectos da cosmovisão e do ethos africano no Brasil. A questão indígena no Brasil. Direitos das minorias étnicas 
e raciais. Atividades práticas de ensino supervisionadas. 

José Henrique 
Prado 4 

09/08 / Quinta-
feira, das 19h 
às 22h30 



 
Anexo ao Edital UFMS/PROECE n° 92, de 2 de agosto de 2018 

Detalhamento das vagas oferecidas para pessoas idosas em disciplinas de graduação e em ações de extensão, cultura e esporte no segundo 
semestre de 2018 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 
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Fones: 67 3345-7232 | 67 3345-7233 | e-mail: sec.proece@ufms.br 
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E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE NAVIRAÍ 
Secretaria Acadêmica do CNPV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Fundamentos e 
Metodologia do Ensino 
de Arte e do 
Movimento (Disciplina 
de graduação do Curso 
de Pedagogia, 68h/a) 

Movimento e psicomotricidade no desenvolvimento infantil. Jogos corporais e atividades rítmicas. Diferentes linguagens 
corporais e/ou artísticas em suas relações com o processo educacional na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental. Criação, fruição, reflexão e expressão mediante a integração das linguagens artísticas - artes plásticas, 
música, teatro e dança. As propostas contemporâneas para o ensino de arte. 

Geiliane 
Aparecida 
Salles Teixeira 

5 
10/08 / Sexta-
feira, das 19h 
às 23h 

Fundamentos e 
Metodologias do 
Ensino de Matemática I 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Pedagogia, 68h/a) 

Pressupostos teóricos presentes na organização dos conteúdos de Matemática na Educação Infantil no desenvolvimento 
dos conceitos matemáticos. Metodologias relativas aos conteúdos, tendo como eixo norteador a unidade entre teoria e 
prática. Relação com as áreas do conhecimento matemático propostas para a infância: números e sistema de numeração, 
operações aritméticas iniciais, espaço e forma (geometria), grandezas e medidas, noções de estatística e probabilidade. 
Atividades práticas de ensino supervisionadas. 

Klinger 
Teodoro 
Ciríaco 

5 
09/08 / Quinta-
feira, das 19h 
às 23h 

Teorias da 
Administração e das 
Organizações 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Administração, 68h/a) 

A disciplina tem como objetivo discutir as principais teorias sobre as organizações e como administra-las. Marco Antonio 
Costa da Silva 5 

07/08 / Terça-
feira, das 19h 
às 23h 

 
 
 

F – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE PARANAÍBA 
Secretaria Acadêmica do CPAR/UFMS, segunda, quarta e sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h; terça e quinta-feira das 7h às 12h  e das 18h30 às 21h30. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Comportamento 
Organizacional 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Administração, 51h/a) 

Estilos gerenciais. Liderança e conflito. Motivação, cultura e mudança nas organizações. Analise crítica do 
comportamento organizacional. Laís Castro 10 

09/08 / Quinta-
feira, das 19h 
às 22h20 



 
Anexo ao Edital UFMS/PROECE n° 92, de 2 de agosto de 2018 

Detalhamento das vagas oferecidas para pessoas idosas em disciplinas de graduação e em ações de extensão, cultura e esporte no segundo 
semestre de 2018 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 
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F – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE PARANAÍBA 
Secretaria Acadêmica do CPAR/UFMS, segunda, quarta e sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h; terça e quinta-feira das 7h às 12h  e das 18h30 às 21h30. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento 
Sustentável (Disciplina 
de graduação do Curso 
de Administração, 
51h/a) 

Histórico do pensamento sustentável. Tripé da sustentabilidade. Gestão socioambiental em instituições públicas e 
privadas. Compras públicas sustentáveis. A problemática dos resíduos sólidos. Responsabilidade social. Educação 
ambiental e educação para a sustentabilidade. (Observação: O período de realização e o horário podem sofrer alterações 
mediante comunicação prévia) 

Geraldino 
Carneiro de 
Araújo 

2 

06/08 / 
Segunda-feira, 
das 19h às 
22h20 

Organização e Gestão 
de Empreendedorismo 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Administração, 51h/a) 

Conhecer antecedentes históricos da ação empreendedora. Aprender os conceitos no campo do empreendedorismo. 
Identificar tipos de empreendedores. Investigar, entender e internalizar a ação empreendedora concentrando-se nos 
seguintes processos: autoconhecimento, perfil do empreendedor, criatividade, desenvolvimento da visão e identificação de 
oportunidades, validação de uma ideia. Construir um plano de negócios. Desenvolver a negociação. (Observação: O 
período de realização e o horário podem sofrer alterações mediante comunicação prévia) 

Geraldino 
Carneiro de 
Araújo 

2 
07/08 / Terça-
feira, das 19h 
às 22h20 

 
 
 

G – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS 
Secretaria do PPGLetras - CPTL/UFMS – Av. Capitão Olinto Mancini, 1.662 - Bairro Colinos (Unidade I), das 8h às 10h30. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Educação e Saúde no 
Contexto Escolar 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Medicina, 51h/a) 

A educação em saúde almeja desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela saúde individual e coletiva. A 
escola, como ambiente de ensino-aprendizagem, convivência e crescimento, é o espaço ideal para o desenvolvimento de 
ações educativas que visem à promoção da saúde, pois influência significativamente comportamento, conhecimento, 
senso de responsabilidade e capacidade de observar, pensar e agir em crianças e adolescentes. Neste contexto, esta 
disciplina trata dos conceitos e das propostas da educação em saúde, procurando sensibilizar o acadêmico a desenvolver 
atividades promotoras da saúde que utilizem o ambiente e a comunidade escolar com a finalidade de melhorar o 
aprendizado e a qualidade de vida. 

Sonia Regina 
Jurado 4 

10/08 / Sexta-
feira, das 13h 
às 16h 

Grupos, Rodas e 
Espaços de Conversa: 
Estratégias de Atenção 
à  Saúde (Disciplina de 
graduação do Curso de 
Medicina, 68h/a) 

Os grupos através da história. O impacto dos novos paradigmas sobre as teorias grupais. O grupo e suas configurações. 
Grupos específicos. Dinâmicas de grupos. Os grupos hoje e a formação profissional. A educação popular em saúde como 
cenário para as rodas de conversa. Outros espaços de conversas na atenção à saúde: oficinas, salas de espera, grupos 
religiosos e visitas domiciliares. 

Sonia Regina 
Jurado 4 

07/08 / Terça-
feira, das 18h 
às 22h 



 
Anexo ao Edital UFMS/PROECE n° 92, de 2 de agosto de 2018 

Detalhamento das vagas oferecidas para pessoas idosas em disciplinas de graduação e em ações de extensão, cultura e esporte no segundo 
semestre de 2018 

Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte 
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G – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS 
Secretaria do PPGLetras - CPTL/UFMS – Av. Capitão Olinto Mancini, 1.662 - Bairro Colinos (Unidade I), das 8h às 10h30. 
Nome (e tipo) da 
disciplina ou atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de 

Vagas 
Data de Início / 
Dias e Horários: 

Saúde e Espiritualidade 
(Disciplina de 
graduação do Curso de 
Medicina, 68h/a) 

Conceito de Espiritualidade, Religião e Religiosidade. Fé: evidências científicas. Oração, saúde e fé. Compaixão, amor, 
esperança, alegria e perdão na abordagem clínica. Intuição, emoção e sensibilidade no trabalho em saúde. Integralidade e 
espiritualidade. Doença, cura e espiritualidade. A espiritualidade como instrumento de humanização do trabalho em 
saúde. Espiritualidade na atenção primária. Espiritualidade em educação popular. O efeito da religião na saúde mental. 
Abordagem das diversas religiões. 

Sonia Regina 
Jurado 4 

20/10 / Sábado, 
das 8h às 12h e 
das 13h às 17h 

 


