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EDITAL UFMS/PROECE N° 36, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

Oferecimento de vagas para pessoas idosas em disciplinas de graduação e em ações de extensão, cultura e
esporte no primeiro semestre de 2019

 

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 primeiro semestre de 2019, 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 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 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, 239 (duzentas e trinta e nove) 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 31/12/2019), desde que atenda aos
pré-requisitos específicos da atividade ou disciplina, quando houver.

2.3. Para preenchimento das vagas oferecidas em Campo Grande-MS será cobrada uma taxa de matrícula
semestral, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), com direito a fazer até duas atividades (disciplinas ou
projetos) e compromisso de participar de duas palestras, a serem divulgadas oportunamente aos inscritos.

2.3.1. O valor arrecadado com taxa de matrícula será destinado a auxiliar no custeio de despesas de
manutenção dos próprios cursos oferecidos, bem como pagamento dos bolsistas, não havendo cobrança de
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mensalidades.

2.3.2. Não haverá cobrança de taxa de matrícula para o preenchimento das vagas oferecidas nos câmpus do
interior, sendo permitida matrícula em apenas uma atividade por pessoa idosa.

 

2.4. Poderá ser concedida isenção da taxa de matrícula semestral para até 10% das vagas oferecidas em
Campo Grande, voltada a candidatos que atenderem aos critérios de vulnerabilidade econômica (renda
familiar per capta inferior a 1,5 salários mínimos, comprovados pela declaração de Imposto de Renda
familiar ou a declaração de isenção do IR) e passarem por uma entrevista presencial (a ser agendada pela
coordenação da Universidade Aberta à Pessoa Idosa – UNAPI/UFMS), conforme disposto no Art. 27 das
Normas Regulamentadoras das Ações de Extensão da UFMS (Resolução Coex nº 6, de 6 de julho de 2017).

2.5. O preenchimento das vagas se dará por ordem de chegada.

2.5.1. 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.

 

3. DO CRONOGRAMA

 

O presente Edital segue o cronograma de etapas abaixo.

Etapa Período

3.1. Lançamento do Edital - publicação no portal e no Boletim de Serviço da
UFMS. 28/03/2019

3.2. Matrícula das pessoas idosas 03 a 05/04/2019

3.3. Realização das atividades Ver Anexo

3.4. Emissão dos certificados de extensão Até 10/08/2019

 

4. DA MATRÍCULA

 

4.1. 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).

4.2. As pessoas idosas interessadas no preenchimento das vagas oferecidas pelo presente Edital deverão
comparecer, no período definido para matrículas (item 3.2 do presente Edital), pessoalmente ou mediante
procuração, nos seguintes locais e horários:
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4.1.1. 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.

4.1.2. Câmpus do Pantanal (Corumbá): Secretaria Acadêmica do CPAN/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das
13h30 às 16h30.

4.1.3. Câmpus de Paranaíba: Secretaria Acadêmica do CPAR/UFMS, das 7h às 11 e das 13h  as 17h (quarta e
sexta-feira) e das 7h às 12h  e das 18h30 às 21h30 (quinta-feira).

4.1.4. Câmpus de Ponta Porã:

4.1.4. Câmpus de Três Lagoas: Secretaria do PPGLetras - CPTL/UFMS – Av. Capitão Olinto Mancini, 1.662
- Bairro Colinos (Unidade I), de 03 a 5/03/2019, das 8h às 10h30.

4.1.5. Cidade Universitária (Campo Grande): Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das
13h30 às 16h30 e dia 05/04, das 8h às 10h30.

4.2. 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.

4.3. As taxas de inscrição semestral (pagas via GRU) não serão devolvidas em nenhuma hipótese,
mesmo que haja desistência do aluno no decorrer do semestre.

 

5. DOS COMPROMISSOS E DA CERTIFICAÇÃO

5.1. A matrícula da pessoa idosa em quaisquer das vagas implica no seu compromisso de ser assíduo(a) e
participar de todas as atividades previstas.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. A certificação nas ações de extensão, de cultura e de esporte será garantida às pessoas idosas que
atenderem adequadamente às especificidades de cada projeto.

 

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.

 

JOÃO BATISTA DE SANTANA

 

Â
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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:

Gestão do Lazer
e Entretenimento
(Disciplina de
graduação do
Curso de Turismo,
51h/a)

Discutir e possibilitar a compreensão junto
aos acadêmicos dos limites e as
possibilidades das proposições teóricas que
apresentam o lazer e o entretenimento
enquanto um fenômeno contemporâneo.
Trazer e compartilhar a partir de artigos
científicos algumas práticas de lazer e
entretenimento em diversificados espaços,
permitindo a produção de olhares e
tendências de atuação nesse campo de
atuação. Possibilitar também a compreensão
de algumas políticas públicas de lazer e,
permitir discussões que percorram o eixo de
relação lazer-turismo. Realização de uma
atividade prática de lazer no município.

Patrícia
Zaczuk
Bassinello

02

25/03/2019

Segunda-
feira

das 15h25 às
18h25

Práticas
Interdisciplinares
de Campo
(Disciplina de
graduação do
Curso de
Geografia, 34h/a)

Interdisciplinaridade na Geografia. Trabalho
de campo: planejamento e organização. O
processo de produção do espaço e seus
reflexos na sociedade e na natureza.
Planejamento e realização de viagens de
estudo de caráter regional e local para
detectar problemas de ordem física e humana
no espaço geográfico, principalmente com
relação a questões ambientais, rurais e
urbanos decorrentes do processo de
urbanização da humanidade. Dificuldades e
possibilidades na identificação de áreas e
locais propícios à realização de trabalhos de
campo em Aquidauana e adjacências, bem
como em Mato Grosso do Sul. Palestras.

André Luiz
de Carvalho 02

27/03/2019

Quarta-feira
das 15h25 às
17h25

 

B – 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:

01/04/2019

BS N° 7009
Pg. 323



29/03/2019 SEI/UFMS - 1147856 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1455628&infra_sistem… 5/18

B – 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:

Contabilidade
e Orçamento
Governamental

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

Orçamento Público: conceitos, princípios e
tipos. Ciclo orçamentário. Instrumentos de
planejamento. Da fiscalização contábil,
financeira e orçamentária. Receita e despesa
pública. Lei nº 4.320/1964. Decreto nº
93.872/1986. Lei de Responsabilidade Fiscal.
Contabilidade Pública: conceito, objeto e
regime. Campo de aplicação. Resolução CFC
nº 1.111/2007 e alterações. NBC T 16.
Procedimentos Contábeis Orçamentários e
Patrimoniais; Demonstrações Contábeis.

Eduardo
Ferrufino
Guzman

10

27/03/2019
Quarta-feira,
das 18h30 às
22h40

Contabilidade
Introdutória
(Disciplina de
graduação do
Curso de
Ciências
Contábeis,
68h/a)

A empresa e a contabilidade. Estática
patrimonial. Conceitos, utilidades e elaboração
de demonstrações contábeis. Variação do
patrimônio líquido: as receitas e as despesas.
Regime de Caixa e Competência do exercício.
Conceitos de Plano de contas. Procedimentos
contábeis básicos segundo o método das
partidas dobradas: lançamentos pelos livros
diário e razão. Operações introdutórias com
mercadorias: inventário periódico e
permanente. Balancetes de verificação.
Balanço Patrimonial e Demonstração de
Resultado.

Eduardo
Ferrufino
Guzman

30

26/03/2019

Terça-feira,
das 18h30 às
22h40

 

C – 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:
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C – 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:

Estudos
Sociológicos e
Antropológicos

(Disciplina de
graduação do
Curso de
Administração,
68h/a)

O estudo da sociedade e das organizações por
meio das perspectivas sociológicas e
antropológicas; o trabalho no contexto da
sociedade capitalista; a cultura brasileira e as
organizações; as questões ambientais, étnico
raciais, de gênero e de preconceito. Educação
Ambiental, Direitos Humanos e Relações
Étnico-Raciais.

Geraldino
Carneiro de
Araújo

02

26/03/2019
Terça-feira,
das18h50 às
23h

Ética
Profissional do
Administrador
(Disciplina de
graduação do
Curso de
Administração,
51h/a)

Fundamentos da ética. Moral. Interação entre a
ética e a moral. Valores. A profissionalização
do administrador. O Sistema CFA/CRAs. O
Código de Ética Profissional do Administrador.

Geraldino
Carneiro de
Araújo

07

27/03/2019

Quarta-feira,
das 18h50 às
22h

Gestão
Ambiental
(Disciplina de
graduação do
Curso de
Administração,
68h/a)

Principais marcos históricos e documentais dos
debates sobre a questão ambiental; ferramentas
de gestão ambiental; gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos; educação ambiental e
educação para a sustentabilidade. Direitos
Humanos.

Geraldino
Carneiro de
Araújo

02

25/03/2019

Segunda-
feira, das
18h50 às
23h

 

 

D – 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:
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D – 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 das
Relações
Étnico-
Raciais

(Disciplina de
graduação do
Curso de
História,51h/a)

Concepção de tempo e espaço nas culturas
distintas: afrodescendentes e indígenas.
Aspectos conceituais, históricos e políticos das
relações étnico-raciais no Brasil. Conceitos de
raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo,
preconceito e discriminação. Discussão sobre o
racismo e o preconceito na sociedade e na
escola. Diretrizes para Educação das Relações
Étnico-raciais. A legislação brasileira e o direito
de igualdade racial: avanços e perspectivas.

Maria Celma
Borges 04

28/03/2019
Quinta-feira,
das 18h30 às
21h40

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

1. As esferas terrestres. 2. Fenômenos
geológicos endógenos. 3. Mineralogia. 4.
Petrografia. 5. Fenômenos geológicos exógenos
e Geodinâmica. 6. Geologia ambiental 7.
Geologia regional. 8. A Geologia nos currículos
do ensino Fundamental e Médio.

Josué Bispo
da Silva 02

27/03/2019

Quarta-feira,
das 07h15 às
10h25

Embriologia
(disciplina de
graduação do
curso de
Ciências
Biológicas,
34h/a)

Histórico e Objeto de Estudo da Embriologia.
Gametogênese Animal.

Fecundação e Segmentação. Blastulação e
Gastrulação Comparada. Organogênese. Anexos
Embrionários. Teratogênese.

Hélder Silva
e Luna 02

25/03/2019

Segunda-
feira, das
13h15 às
15h15

História da
Educação
(Disciplina de
graduação do
Curso de
Pedagogia,
68h/a)

Estudo da evolução histórica do pensamento
educacional contemplando sua inserção nos
diferentes contextos compreendidos entre a
Antiguidade e a Modernidade. Contribuições
históricas para a educação ambiental.

Vera Luísa
de Sousa 02

25/03/2019
Segunda-
feira, das
18h30 às
22h40

Psicologia
aplicada ao
Direito
(Disciplina de
graduação do
Curso de
Direito, 34h/a)

A psicologia como ciência. Direito e Psicologia.
Conceitos básicos de Psicologia para operadores
do Direito. Dinâmica da Personalidade. A
Psicologia e a questão da normatividade. A
obtenção da evidência do decido. Psicologia do
testemunho. Da perícia à Psicologia judicial.

Adailson da
Silva
Moreira

04

28/03/2019

Quinta-feira,
das 20h40 às
22h40
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E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

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 de 90 minutos, 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 junto a eles
teremos acadêmicos do curso de Música
que atuarão como cantores, regentes
assistentes 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

45

25/03/2019

Segunda-
feira das 15h
às 16h30

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 obtêm
orientação pedagógica dos professores do
Curso de Letras. São três 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 final o aluno
recebe um certificado.

Marta
Banducci
Rahe

05

Diversos, a
escolher com
a
coordenação
do Projele
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E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

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 obtêm
orientação pedagógica dos professores do
Curso de Letras. São três 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 final o aluno
recebe um certificado.

Marta
Banducci
Rahe

05

Diversos, a
escolher com
a
coordenação
do Projele

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 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

30

27/03/2019

Quarta-feira,
das 13h30 às
17h

Gestão de Pessoas
II

(Disciplina de
graduação do Curso
de Administração,
68h/a)

Gestão de pessoas como vantagem
competitiva das organizações.
Desenvolvimento (treinamento e
desenvolvimento e avaliação de
desempenho) e retenção (remuneração e
benefícios) de pessoas. Treinamento e
desenvolvimento evoluindo para as
concepções de gestão do conhecimento e
educação corporativa. Qualidade de vida no
trabalho.

Marcelo
Ribeiro Silva 04

25/03/2019
Segunda-
feira, das
08h às 12h

01/04/2019

BS N° 7009
Pg. 328



29/03/2019 SEI/UFMS - 1147856 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1455628&infra_siste… 10/18

E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

Introdução à
Administração
(Disciplina d e
graduação do Curso
de Administração,
68h/a)

Fundamentos da administração; o ambiente
da administração e da organização;
planejamento e estratégia; organização na
empresa; liderança nas organizações;
controle; a nova organização. Funções na
empresa. O processo gerencial. Novas
formas de administração e Tecnologias de
gestão Organizacional. Ferramentas de
Gestão. Novas demandas ambientes para o
gestor. Departamentalização. Layout.
Análise organizacional.

Rosamaria
Cox Moura
Leite Padgett

03

28/03/2019

Quinta-feira,
das 08h às
12h

Marketing
Turístico
(Disciplina de
graduação do Curso
de Turismo, 68h/a)

Conceitos de marketing e de administração
mercadológica. Ambiente de marketing.
Globalização. Pesquisa de marketing e
sistema de informação de marketing.
Comportamento do consumidor.
Comportamento de compra em mercados
organizacionais. Segmentação de mercado,
previsão da demanda e posicionamento
mercadológico. Desafios do Marketing.
Desenvolvimento de estratégias.
Posicionamento da Marca. Estratégias de
Vendas no Turismo, Publicidade e
Propaganda de serviços turísticos; Plano de
Marketing; Marketing de Destinos
Turísticos.

Noslin de
Paula
Almeida

05

25/03/2019

Segunda-
feira, das
08h às 11h

Jornalismo
Científico
(Disciplina de
graduação do Curso
de Comunicação
Social, 68h/a)

Evolução dos estudos científicos.
Jornalismo científico: em busca de novas
fontes, linguagem e gênero; A notícia e
reportagem científica: conceituação. A
ciência e a tecnologia como áreas de
cobertura. Importância das fontes de
informação. Redação, reportagem e edição
de temas de ciência e tecnologia.

Tais Marina
Tellaroli
Fenelon

02

29/03/2019

Sexta-feira,
das 08h às
11h

01/04/2019
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E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

Panorama da
História da
Música do
Ocidente
(Disciplina de
graduação do Curso
de Música, 34h/a)

Panorama conciso dos principais
movimentos estéticos da música Ocidental,
da antiguidade grega ao século XX,
abordando aspectos estéticos articulados
com o contexto político, econômico e
social.

Marcelo
Fernandes
Pereira

10

29/03/2019

Sexta-feira,
das 18h30 às
20h30

Antropologia
Brasileira
(Disciplina de
graduação do Curso
de Ciências Sociais,
68h/a)

Completa a formação do conhecimento
antropológico iniciado em Introdução à
Antropologia e Teoria Antropológica e
introduz debates teóricos atuais centrados
no diálogo de autores contemporâneos no
Brasil, com alguns clássicos da disciplina
(Lévi-Strauss, Curt Nimuendaju, Egon
Schaden). 1) A pré-antropologia no Brasil
(cronistas) 2) A etnologia até os anos de
1930; 3) A etnologia dos anos de 1930 a
1960; 4) A Antropologia contemporânea no
Brasil. Estudo das tendências e dos temas
antropológicos desenvolvidos no Brasil. As
teorias antropológicas explicativas da
realidade brasileira. A constituição das
tradições antropológicas nacionais e o
estudo dos problemas contemporâneos da
antropologia brasileira.

Antonio
Hilario
Aguilera
Urquiza

 

5

26/03/2019

Terça-feira,
das 07h30 às
11h30

01/04/2019
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E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

Ética Profissional
(Disciplina de
graduação do Curso
de Direito, 34h/a)

Da advocacia. Da ordem dos Advogados do
Brasil. Do processo na OAB. Da ética do
Advogado. Do processo disciplinar.
Objetivo Geral: Proporcionar ao acadêmico
o entendimento da atividade do advogado
na sociedade,  por meio do
desenvolvimento do senso crítico nos
seminários interativos e participativos,  com
o escopo de prepará-lo para o exercício da
profissão. Objetivo Específico: a) fornecer
aos acadêmicos um panorama abrangente
dos direitos e deveres do/a advogado/a por
meio das legislações – Lei 8.906/1994,  Lei
13.247/2016,  Lei 13.363/2016 e Código de
Ética e Disciplina; b) analisar os principais
temas da ética do/a advogado/a na
sociedade contemporânea.

José Paulo
Gutierrez 02

25/03/2019

Segunda-
feira, das
09h25 às
11h25

Filosofia
(Disciplina de
graduação do Curso
de Direito, 34h/a)

O curso visa fornecer aos acadêmicos um
panorama abrangente dos aspectos
fundamentais que caracterizam a doutrina
do direito natural (jusnaturalismo). Para
tanto, será feita a análise contextualizada de
alguns dos principais representantes dessa
importante tradição filosófica, enfatizando-
se, sobretudo, os autores modernos, tais
como Hugo Grotius, John Locke, Jean-
Jacques Rousseau e Immanuel Kant.

José Paulo
Gutierrez 02

26/03/2019
Terça-feira,
das 07h às
9h25

Filosofia Jurídica
e Ética (Disciplina
do Curso de
Graduação de
Direito, 68h/a)

Fundamentos filosóficos do direito. Lógica.
Dialética. Tendências filosóficas atuais em
filosofia do direito. Ética e moral.

José Paulo
Gutierrez 02

26/03/2019

Terça-feira,
das 18h30 às
22h40

Antropologia e
Sociologia
Jurídica I
(Disciplina de
graduação do Curso
de Direit o,34h/a)

Panorama analítico dos elementos
fundamentais da antropologia jurídica. A
questão dos direitos dos povos indígenas no
Brasil como forma de análise concreta dos
temas e conceitos estudados no decorrer do
curso. As escolas sociológicas.

José Paulo
Gutierrez 02

26/03/2019

Terça-feira,
das 9h25 às
11h25

01/04/2019

BS N° 7009
Pg. 331



29/03/2019 SEI/UFMS - 1147856 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1455628&infra_siste… 13/18

E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

Linguagem
Jurídica
(Disciplina de
graduação do Curso
de Direito, 34h/a)

Estudo do código linguístico da língua
portuguesa, aplicado ao contexto jurídico.
Interlocução dos operadores do Direito com
os diferentes segmentos com os quais
interage  além do estudo das técnicas e dos
mecanismos de comunicação aplicados às
ciências jurídicas. Conhecimentos
gramaticais aplicados ao texto são
debatidos em cada unidade de estudo.

Sandro
Fabian
Francilio
Dornelles

02

25/03/2019

Segunda-
feira, das
20h40 às
22h40

Metodologia e
Redação
Científica
(Disciplina de
graduação do Curso
de Arquitetura e
Urbanismo, 34h/a)

Redação técnica e científica. Ciência e
sociedade; Pesquisa na universidade;
Produção do conhecimento científico; A
pesquisa científica. Métodos e técnicas de
pesquisa; Projeto de pesquisa; Elementos.

Rubens
Milton
Silvestrini de
Araújo

08

26/03/2019

Terça-feira,
das 09h15 às
12h

Paisagismo III
(Disciplina de
graduação do Curso
de Arquitetura e
Urbanismo, 68h/a)

Espaços livres urbanos públicos e privados.
Condicionantes de projeto - aspectos
sociais, econômicos, culturais,
geomorfológicos. Pré-existência e tecitura
urbana. Composição de espaços livres para
o projeto paisagístico na escala urbana.
Sustentabilidade no projeto de arquitetura
paisagística.

Rubens
Milton
Silvestrini de
Araújo

08

27/03/2019

Quarta-feira,
das 15h às
19h

Planejamento e
Gestão Ambiental
(Disciplina de
graduação do Curso
de Arquitetura e
Urbanismo, 68h/a)

Estudo e diagnóstico ambiental aplicados
ao projeto e ao planejamento em
Arquitetura e Urbanismo; zoneamento geo-
ambiental; conceitos e fundamentos:
Relatório Ambiental Simplificado-RAS;
Estudo de impacto de vizinhança-EIV;
Estudo de viabilidade Ambiental EVA;
Estudo e Relatório de Impacto Ambiental
(EIA-RIMA) e complementares; plano e
Relatório de Controle Ambiental (PCA e
RCA); Plano de Manejo Ambiental. Plano
de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD).

Rubens
Milton
Silvestrini de
Araújo

08

28/03/2019

Quinta-feira,
das 15h25 às
17h25

01/04/2019
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E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

Infectologia e suas
Interfaces
(Disciplina de
graduação do Curso
de Medicina, 34h/a)

Interdisciplinaridade entre cursos da Saúde:
Medicina, Enfermagem, Nutrição,
Farmácia-Bioquímica, Fisioterapia e
Odontologia em abordagem integral das
doenças infecciosas mais prevalentes no
Brasil.

Objetivos: Desenvolver habilidades de
interação entre várias áreas do
conhecimento e fornecer instrumentos para
o trabalho em equipe multiprofissional no
âmbito da prevenção, promoção,
reabilitação e tratamento de doenças
infecciosas.

Anamaria
Mello
Miranda
Paniago

02

27/03/2019

Quarta-feira,
das 17h às
19h

Microbiologia
(Disciplina de
graduação do Curso
de Zootecnia,
51h/a)

Classificação dos micro-organismos.
Estrutura e biologia de bactérias, fungos e
vírus. Metabolismo microbiano.
Reprodução e crescimento bacteriano.
Genética bacteriana. Medidas de
crescimento. Controle dos micro-
organismos (métodos físicos e químicos).
Aplicações industriais de bactérias e
fungos. Microbiologia da água, da silagem
e compostagem, microbiologia do rúmen.
Principais métodos de isolamento e
identificação de bactérias e fungos.
Capacitar o acadêmico a reconhecer a
importância dos micro-organismos na
natureza, sua constituição, classificação,
fisiologia e capacidade de modificar e
transformar o meio em que vivemos. Uso
das técnicas microbiológicas, colheita.

Cássia
Rejane Brito
Leal

02

26/03/2019
Terça-feira,
das 07h15 às
09h15

01/04/2019
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E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

Tópicos Especiais
em Zootecnia II
(Disciplina de
graduação do Curso
de Zootecnia,
51h/a)

Ementa: Origem dos meliponíneos e sua
dispersão pelo mundo. Biologia das abelhas
sem ferrão. Organização social, defesa e
reprodução. Espécies de meliponíneos.
Equipamentos e instalação de meliponários.
Captura, multiplicação e manejo de
colônias. Doenças e inimigos naturais.
Serviços de polinização. Produtos e
subprodutos da meliponicultura, legislação
e comercialização. Objetivo geral:
Demonstrar aos discentes a importância da
exploração racional de meliponíneos
(abelhas sem ferrão), as principais espécies,
biologia,  organização social,  técnicas de
manejo,  implantação de meliponários, 
controle de inimigos naturais e os métodos
utilizados na exploração de seus produtos e
serviços. Espera-se que os acadêmicos
adquiram conhecimento para gerenciar a
implantação, manutenção e produção de
abelhas sem ferrão, visando o seu
aproveitamento racional e contribuindo
para sua conservação. Descrição das
atividades: Serão ministradas aulas teóricas
em sala de aula, além de aulas práticas na
universidade e em meliponários comerciais.

Rodrigo
Zaluski 06

29/03/2019

Sexta-feira,
das 07h15 às
10h15

Bioquímica
Médica I
(Disciplina de
graduação do Curso
de Medicina, 51h/a)

I - Introdução à Bioquímica – 1h teórica. II
- Química de Proteínas e Aminoácidos -
Introdução,  conceito e classificação de
aminoácidos e proteínas. Importância
biológica das proteínas e aminoácidos.
Propriedades gerais das proteínas e
aminoácidos. Níveis de organização das
proteínas. Desnaturação e coagulação.
Ponto isoelétrico e Zwitterion. Sistema
tampão e equação de Henderson-
Hasselbach (6h teóricas). - Prática:
Comportamento em laboratório de
bioquímica. Vidrarias e pipetagem.
Identificação e caracterização dos
aminoácidos e proteínas - 3h. III - Enzimas
- Introdução e conceito. Classificação e
nomenclatura. Cofatores enzimáticos. Tipos

Sandra
Maria
Silveira
Denadai

02 25/03/2019
Segunda-
feira, das
09h às 11h

01/04/2019
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E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

de catálise. Cinética e inibição. Fatores que
alteram a velocidade de reação enzimática.
Isoenzimas. Reações com multissubstratos.
Tipos de enzimas. Regulação da atividade
enzimática (6h teóricas). - Prática: Cinética
enzimática - 1h. IV - Química dos
Carboidratos - Conceito,  importância
biológica e classificação. Isomeria.
Monossacarídeos e derivados.
Oligossacarídeos. Polissacarídeos (6h
teóricas). - Prática: Reações de
identificação e caracterização de
carboidratos – 3h. V - Química de Lipídeos
- Introdução,  conceito e importância
biológica. Classificação. Ácidos graxos.
Gorduras,  ceras e óleos. Fosfolipídeos.
Esfingolipídeos. Esteroides. Lipoproteínas
(6h teóricas). - Prática: Identificação e
caracterização de lipídeos. Saponificação.
Extração e identificação do colesterol – 2h. 
VI - Bioenergética - Conceito de energia
livre. Energia livre em reações químicas.
Compostos ricos em energia. Energia livre
em reações de óxido-redução (4h teóricas).
VII – Vitaminas e Minerais - Histórico, 
conceito e classificação. Vitaminas
lipossolúveis (A,  D,  E e K). Vitaminas
hidrossolúveis (C e complexo B). Minerais
(5h teóricas). OBS. - a disciplina será 
utilizando a metodologia da Aprendizagem
Baseada em Equipes (ABE) ou Team-Based
Learning (TBL).

Restauração
Ambiental
(Disciplina de
graduação do Curso
de Ciências
Biológicas, 34h/a)

Característica química, física e biológica do
solo. Análise do Código Florestal. Técnicas
de restauração. Estudos de campo. Ações
profissionalizantes com elaboração de
Termos de Ajustamento de Condutas e
Plano de Recuperação de áreas Degradadas.

Alexandra
Penedo de
Pinho

02

27/03/2019
Quarta-feira,
das 16h25 às
18h25

01/04/2019

BS N° 7009
Pg. 335



29/03/2019 SEI/UFMS - 1147856 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1455628&infra_siste… 17/18

E – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Unidade XII (INISA), andar térreo, sala 12 - dia 03 e 04/04 das 13h30 às 16h30 e dia 05/04,
das 8h às 10h30

Nome (e tipo) da
disciplina ou

atividade
Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas

Data de
Início / Dias
e Horários:

Cálculo I
(Disciplina de
graduação do Curso
de
Matemática,102h/a)

Funções de uma variável real. Limite e
continuidade. Derivada e aplicações.
Integrais Indefinidas. Objetivos gerais:
Propiciar ao aluno condições de
desenvolver habilidades e o rigor
necessários na resolução ou análise de
problemas dos diversos campos da
matemática. Objetivos específicos: ao final
do semestre letivo o aluno deverá ser capaz
de: identificar algumas funções quando
apresentadas sob forma algébrica ou sob a
forma de gráficos; definir limites; calcular
limites; analisar a continuidade de funções;
resolver problemas geométricos de cálculo
de equações de retas tangentes e normais às
curvas utilizando a interpretação
geométrica da derivada; calcular derivadas;
calcular velocidade e aceleração usando
derivadas; resolver problemas de taxa de
variação; aplicar derivadas no cálculo de
limites; estudar o comportamento de
funções usando derivadas e limites e
esboçar gráficos; resolver problemas de
maximização e minimização; calcular
primitivas de funções.

Aparecida
Santana de
Souza Chiari

04

26/03/2019
Terça-feira,
das 09h25 às
12h25

Matemática
(Disciplina de
graduação do Curso
de Zootecnia,
68h/a)

Operações com os números reais. Matrizes.
Determinantes. Sistemas Lineares. Funções
de uma variável. Limites. Derivadas.
Objetivos: Possibilitar a compreensão do
conceito de limite e continuidade de
funções de uma variável real. Permitir que
os alunos compreendam as aplicações e
utilização destes conceitos na área da
Zootecnia."

Aparecida
Santana de
Souza Chiari

04

26/03/2019

Terça-feira,
das 13h15 às
17h25

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Joao Ba�sta de Santana, Pró-Reitor(a),
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Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1147856 e o código CRC 9CA32750.

 

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7232/7233 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.018595/2018-24 SEI nº 1147856
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