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EDITAL UFMS/PROECE N° 30, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020.

OFERECIMENTO DE VAGAS PARA PESSOAS IDOSAS EM DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO E EM
AÇÕES DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Esporte, torna pública a abertura de inscrições de pessoas idosas para o preenchimento
de vagas, no primeiro semestre de 2020, 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) 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 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, 289 (duzentas e oitenta 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 31/12/2020), desde que atenda aos
pré-requisitos específicos da atividade ou disciplina, quando houver, e ao disposto no presente Edital.

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

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 eventual convocação em caso de desistências.

3. DO CRONOGRAMA

Etapa Período

3.1. Publicação do Edital no portal e no Boletim Oficial da UFMS. 21/02/2020



21/02/2020 SEI/UFMS - 1809860 - Edital

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2246919&infra_sistem… 2/16

Etapa Período

3.2. Matrícula das pessoas idosas 27 e 28/02/2020

3.3. Realização das atividades Ver Anexo

3.4. Emissão dos certificados de extensão 15/07/2020

4. DA MATRÍCULA

4.1. As pessoas idosas interessadas no preenchimento das vagas oferecidas pelo presente Edital deverão
comparecer, pessoalmente ou mediante procuração, munidas do documento de identidade (RG), CPF e, se
optar por cursar uma disciplina de graduação, comprovante de conclusão do ensino médio (ou superior), no
período definido para matrículas (item 3.2 do presente Edital), nos seguintes locais e horários:

4.1.1. Cidade Universitária (Campo Grande): Sala de aula nº 05, Complexo EaD e Escola de Extensão, andar
térreo, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

4.1.2. Câmpus de Naviraí: Secretaria Acadêmica do CPNV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

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

4.1.4. Câmpus de Paranaíba: Secretaria Acadêmica do CPAR/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às
16h30.

4.2. Para preenchimento das vagas oferecidas na Cidade Universitária (Campo Grande-MS) será cobrada
uma taxa de matrícula semestral, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), cuja Guia de Recolhimento da
União (GRU) será gerada no ato do requerimento de matrícula e deverá ser paga em qualquer agência do
Banco do Brasil.

4.2.1. O comprovante de matrícula (autorização para freqüentar as atividades) somente será expedido após
entrega do comprovante de recolhimento da taxa de matrícula semestral na Secretaria da UnAPI/UFMS.

4.2.2. Poderá ser concedida isenção da taxa de matrícula semestral aludida no item 4.2 deste Edital para até
10% das vagas oferecidas em Campo Grande, voltadas a candidatos que atenderem aos critérios de
vulnerabilidade econômica (apresentação de requerimento e comprovação de renda familiar per capta
inferior a 1,5 salários mínimos).

4.2.3. Havendo dúvidas quanto ao atendimento do critério de vulnerabilidade econômica, poderá ser
agendada entrevista presencial pela coordenação da UnAPI/UFMS.

4.2.4. A taxa de matrícula não será devolvida em nenhuma hipótese, mesmo que haja desistência no
decorrer do semestre, e será destinada a auxiliar no custeio de despesas de manutenção das atividades
oferecidas, bem como pagamento dos bolsistas, não havendo cobrança de mensalidades.

4.3. Não haverá cobrança de taxa de matrícula para o preenchimento das vagas oferecidas nos câmpus
(Corumbá, Naviraí e Paranaíba), sendo permitida matrícula em apenas uma atividade por pessoa idosa.

4.4. A matrícula das pessoas idosas, nos termos do presente Edital, gerará vínculo com o Programa
Institucional de Extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS) e não resultará, em hipótese
alguma, em vínculo acadêmico.

5. DOS COMPROMISSOS E DA CERTIFICAÇÃO
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5.1. A matrícula da pessoa idosa em quaisquer das vagas oferecidas pelo presente Edital implica no seu
compromisso de ser assídua e de participar de todas as atividades previstas.

5.1.2. As pessoas idosas matriculadas nas vagas oferecidas na Cidade Universitária (Campo Grande/MS)
deverão participar de três encontros presenciais a serem organizados pela Coordenação do Programa
UnAPI/UFMS, nos dias 18/03/2020, 04/05/2020 e 25/06/2020, no horário das 13h30 às 16h30 e em locais a
serem oportunamente informados.

5.2. Em caso de desistência ou impossibilidade de desenvolver as atividades para as quais se matriculou, a
pessoa idosa deve comunicar imediatamente à secretaria do Programa UnAPI/UFMS, solicitando o seu
desligamento.

5.3. As pessoas idosas que cumprirem com todas as exigências relativas à sua participação, conforme
demonstrado em relatório conclusivo apresentado pelo servidor responsável pelo controle, acompanhamento
e avaliação, receberão certificado de extensão com a carga horária correspondente à atividade.

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

 

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

Sala de aula nº 05, Complexo EaD e Escola de Extensão, andar térreo, das 8h às 11h e das 14h
às 17h.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Envelhecimento
Ativo: Saúde e
Bem-estar para
Pessoa Idosa
(Projeto de
Extensão)

Trata-se de um espaço que favorece o
respeito a intergeracionalidade e onde o
idoso pode ressignificar o viver ser
valorizado, adquiri/aperfeiçoar
conhecimentos, desenvolver/recuperar
habilidades e competências, ser protagonista
de seu processo de envelhecimento e se
i=reinserir na sociedade. As atividades
incluem: a) arte e cultura (eventos); b)
atividades cognitivas e físicas (oficinas de
memória habilidades e exercícios
terapêuticos) e c) Educação para a Saúde
(roda de conversa com temáticas para
melhoria e manutenção da saúde).

Suzi Rosa
Miziara
Barbosa

40

18/03/2020
Quarta-feira,
das 13h30 às
16h30

mailto:programaunapiufms@gmail.com
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A – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Sala de aula nº 05, Complexo EaD e Escola de Extensão, andar térreo, das 8h às 11h e das 14h
às 17h.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Introdução à
Microinformática
para Pessoas
Idosas (Projeto de
Extensão)

O curso tem o objetivo de aproximar as
pessoas idosas do microcomputador,
capacitar e possibilitar às pessoas idosas o
acesso à informática e recursos tecnológicos
e, assim, gerar maior independência na busca
de informações, organização de seus
arquivos pessoais, fotos e documentos,
entretenimento, comunicação, cultura e lazer.
Pretende possibilitar à pessoa idosa domínio
do sistema operacional Windows e da
Internet, noções de Word, PowerPoint e
Excel. Redes Sociais.

Renato
Porfirio Ishii 50

05/03/2020
Quinta-feira,
das 13h às
15h

Oficina da
Memória (Projeto
de Extensão)

O objetivo deste projeto é realizar a oficina
de memória “MemorIDADE” para os idosos,
visando contribuir para o envelhecimento
ativo e a qualidade de vida dessa população.
Serão trabalhados aspectos relacionados à
socialização, memória (de curto prazo,
semântica, episódica e sensorial), escuta,
atenção, concentração, raciocínio abstrato,
percepção, nomeação, praxia e linguagem,
de modo dinâmico e participativo. A
aprendizagem abordará alguns temas
centrais, tais como: o conceito de memória;
memória e envelhecimento; estilo de vida; o
papel das emoções e dos afetos; raciocínio
abstrato e estratégias para manter e melhorar
a memória, bem como alguns temas de
educação em saúde (Diabetes Mellitus,
Saúde Bucal, Saúde Mental, Alimentação,
entre outros).

Rosimeire
Aparecida
Manoel
Seixas

15

17/03/2020

Terça-feira,
das 14h às
15h30

15

19/03/2020

Quinta-feira,
das 14h às
15h30
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A – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Sala de aula nº 05, Complexo EaD e Escola de Extensão, andar térreo, das 8h às 11h e das 14h
às 17h.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Coral da UnAPI
(Projeto de
Cultura)

O Coral da UnAPI é aberto a pessoas que
gostem de cantar e tenham interesse em
aprender mais sobre técnica vocal e leitura
musical. Não é preciso ter experiência
anterior. Além dos encontros semanais, onde
são ensaiadas músicas de diversas épocas e
estilos, o Coral também se apresenta com
frequência em eventos da UFMS e espaços
culturais da cidade de Campo Grande.

27 vagas preferenciais para pessoas idosas
que já participam do coral e 18 vagas para
novos participantes.

Ana Lucia
Iara
Gaborim
Moreira

45

 

02/03/2020

Segunda-
feira, das
15h às
16h30

Aula coletiva de
violão (Projeto de
Extensão)

Aula coletiva voltada aos fundamentos do
violão clássico e popular. Com repertório
variado e ensaios em grupo.

Pieter
Rahmeier 10

10/03/2020

Terça-feira,
das 8h às 9h

Introdução à
Administração
(Disciplina de
Graduação)

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

2

02/03/2020

Segunda-
feira, das
7h15 às
11h25
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A – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Sala de aula nº 05, Complexo EaD e Escola de Extensão, andar térreo, das 8h às 11h e das 14h
às 17h.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Consultoria,
Planejamento
Social e Laudos
Antropólogicos
(Disciplina de
Graduação)

Teoria do planejamento. Conceitos e origens
do planejamento. O conhecimento da
realidade como fundamento do planejamento
social. Instrumentos e técnicas. Planejamento
participativo em políticas públicas. Pesquisa
de mercado e de opinião. Elaboração de
projetos organizacionais e de modelos de
consultoria. Análise e compreensão dos
modelos de consultoria e organização de
projetos. A participação dos antropólogos no
processo de reconhecimento dos direitos
constitucionais, por meio da elaboração dos
chamados relatórios de identificação,
pareceres administrativos e perícia judicial.

Antonio
Hilario
Aguilera
Urquiza

3

02/03/2020
Segunda-
feira, das
7h30 às 11h

Educação,
Sexualidade e
Gênero
(Disciplina de
Graduação)

Sexualidade como dispositivo histórico;
Gênero como categoria analítica-histórica e
como constituição identitária; Relações e
vivências nas práticas pedagógicas: educação
para as sexualidades; diversidade sexual e
equidade de gênero. Educação sexual e de
gênero como direito humano de crianças e
adolescentes.

Marcelo
Victor da
Rosa

4

02/03/2020
Segunda-
feira, das
7h30 às
11h30

Bioética
(Disciplina de
Graduação)

Origem e evolução da bioética; filosofia,
deontologia médica e ética aplicada. Os
princípios básicos da bioética: autonomia,
beneficência, não-maleficência e justiça. As
questões da sacralidade, da terminalidade e
da qualidade da vida. Bioética das situações
persistentes(exclusão social, racismo, aborto,
eutanásia); bioética das situações emergentes
(projeto genoma, mercado humano, pesquisa
com seres humanos). Liberdade científica
responsabilidade científica.

Rosimeire
Aparecida
Manoel
Seixas

6

02/03/2020
Segunda-
feira, das
14h às 17h
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A – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Sala de aula nº 05, Complexo EaD e Escola de Extensão, andar térreo, das 8h às 11h e das 14h
às 17h.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Introdução à
Economia
(Disciplina de
Graduação)

Fundamentos da Ciência Econômica.
Divisão da Economia. Os problemas
econômicos. As organizações econômicas, o
Estado e Sociedade. A racionalidade
econômica. Mercados. Moeda. Política
Monetária. Taxa de Câmbio. Finanças
Internacionais. Economia agrícola.
Crescimento Econômico e Desenvolvimento.
Trocas internacionais. Desequilíbrios e
pontos de estrangulamento na economia
brasileira Investimentos estrangeiros no
Brasil. Perspectivas da economia brasileira.

José Carlos
de Jesus
Lopes

4

02/03/2020
Terça-feira,
das 7h15 às
11h25

Psicologia
Hospitalar e da
Saúde (Disciplina
de Graduação)

Bases epistemológicas. Conceito de saúde e
doença. Aspectos psicológicos do
adoecimento. Atuação do psicólogo nas
diferentes clínicas. Atuação do psicólogo
junto à equipe interdisciplinar.
Relacionamento da equipe interdisciplinar
com o paciente e a família. Rotinas de
atendimento em diferentes especialidades. A
morte e o morrer no contexto hospitalar.
Expectativas da instituição e da população
quanto ao atendimento. Limites de atuação.
Contato com outras instituições de saúde.

Alberto
Mesaque
Martins

15

03/03/2020
Terça-feira,
das 13h15 às
17h25

História Geral
(Disciplina de
Graduação)

Com o objetivo de apresentar a História não
como conhecimento do passado mas como
resultado do seu próprio processo de
conhecimento a disciplina volta-se para suas
estruturas fundantes e, deste modo, para seus
aspectos mais gerais e fundamentais como a
sociedade, a cultura, a economia, e política, a
religião, etc. Constitui-se, portanto, em um
contributo ao pensamento filosófico
propriamente dito uma vez que não há
pensamento que não se esteja vertido ou
condicionado a certos contextos
socioculturais e espaço temporais mais ou
menos precisos e imperativo à sua
conformação.

Amir Abdala 5

03/03/2020
Terça-feira,
das 18h30 às
22h40
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A – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Sala de aula nº 05, Complexo EaD e Escola de Extensão, andar térreo, das 8h às 11h e das 14h
às 17h.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e HoráriosEntrevista e

Pesquisa
Jornalística
(Disciplina de
Graduação)

Conceito e tipos de entrevista. Técnica e
estrutura narrativa da entrevista. As fontes.
Fundamentos e técnicas da pesquisa
jornalística.

Edson Silva

3

03/03/2020
Terça -feira,
das 14h às
18h

3

04/03/2020
Quarta -
feira, das
14h às 18h

Cálculo I
(Disciplina de
Graduação)

Funções de uma variável real. Limite e
continuidade. Derivada e aplicações.
Integrais Indefinidas.

Aparecida
Santana de
Souza Chiari

2

03/03/2020 
Terça-feira,
das 9h25 às
12h25 e
Quarta-feira,
das 7h15 às
9h15

Metodologia do
Ensino das
Danças
(Disciplina de
Graduação)

A dança e suas diferentes formas de
manifestação ao longo da história. Dança e
cultura. A linguagem corporal e
expressividade. Consciência e percepção
corporal. A dança no contexto da Educação
Física Escolar.

Marcelo
Victor da
Rosa

4

04/03/2020
Quarta-feira,
das 8h às
12h

Educação
Especial
(Disciplina de
Graduação)

A disciplina discute o perfil do alunado da
Educação Especial, atendimentos, objetivos,
metodologias, políticas públicas e o processo
de inclusão escolar destinado a essa clientela.

Jucelia
Linhares
Granemann
de Medeiros

2

04/03/2020
Quarta-feira,
das 18h30 às
21h30

Metodologia do
Ensino das
Atividades
Aquáticas
(Disciplina de
Graduação)

Conhecimento teórico-prático dos
fundamentos técnicos dos estilos e das regras
da natação. Estudo dos métodos de ensino e
pesquisa sobre a natação em ambientes
educacionais, esportivos e de lazer e suas
possibilidades para o desenvolvimento e
formação humana de crianças, jovens e
adultos.

Marcelo
Victor da
Rosa

4

05/03/2020
Quinta-feira,
das 8h às
12h
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A – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NA CIDADE UNIVERSITÁRIA (CAMPO
GRANDE)

Sala de aula nº 05, Complexo EaD e Escola de Extensão, andar térreo, das 8h às 11h e das 14h
às 17h.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Tópicos Especiais
I (Disciplina de
Graduação)

Princípios do Desenho Universal.
Deficiência. Definição de Tecnologia
Assistiva. Princípios e Funções.
Classificação de Tecnologia Assistiva.
Prescrição de Tecnologia Assistiva.
Dispensação de Tecnologia Assistiva.
Principais desafios. Práticas: Acessibilidade,
Comunicação Alternativa, Órtese, Prótese,
Cadeira de Rodas e dispositivos de
mobilidade.

Juliana
Pedroso
Bauab
Geraldo

2

28/02/2020
Sexta-feira,
das 8h15 às
11h25

História
Medieval II
(Disciplina de
Graduação)

Abordar o período que vai dos séculos IX ao
XV. Discutir temas e abordagens que são
caros a esse período, como o feudalismo, o
recrudescimento das cidades e do dinamismo
de suas instituições, a afirmação do poder da
Igreja diante de uma dinâmica ideológica a
ela contestatória, tendo em vista, não
obstante, um sentido de crítica conceitual e
historiográfica mais que afirmativa e positiva
destes temas e abordagens historiográficos
acerca do período. Dar-se- á uma atenção
especial a relação do homem medieval com a
natureza e tanto no seu aspecto cultural – a
natureza vista pela perspectiva da
espiritualidade e da religiosidade cristã –
quando por meio das estruturas materiais
pela qual o meio natural e a terra tornar-se-ia
uma forma poder e submissão o
campesinato, quanto como forma de
subsistência humana e de transformações
socioculturais por meio da sua utensilagem.

Carlos
Eduardo da
Costa
Campos

10

28/02/2020
Sexta-feira,
das 13h30 às
17h40

Desenvolvimento
Humano I
(Disciplina de
Graduação)

Questões conceituais e metodológicas acerca
do desenvolvimento humano. Períodos da
vida humana, historicidade e relações
psicossociais. A natureza cultural do
desenvolvimento humano. Crise no
desenvolvimento e a questão dos padrões de
desenvolvimento.

Alberto
Mesaque
Martins

5

28/02/2020
Sexta-feira,
das 13h15 às
17h25

 

B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE NAVIRAÍ

Secretaria Acadêmica do CPNV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.
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Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE NAVIRAÍ

Secretaria Acadêmica do CPNV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Forma e
Composição I
(Disciplina de
Graduação)

Desenho de observação e de criação. O
desenho livre como meio de registro, estudo
e comunicação. Estudo dos meios de
composição, escalas e uso de materiais.

Ramon
Fortunato
Gomes

2

02/03/2020
Segunda-
feira, das
7h15 às
11h25

Sustentabilidade
e Gestão
Socioambiental
(Disciplina de
Graduação)

A disciplina tem como objetivo trabalhar
temas que possibilitem o reconhecimento a
interdependência homem-natureza,
desenvolvendo uma visão sistêmica dos
impactos causados pela ação humana e sobre
o papel do cidadão, do Estado e das
organizações públicas e privadas para a
promoção da sustentabilidade e compreender
as diretrizes, normas, pactos, legislação
vigente, ferramentas, práticas e indicadores
de gestão socioambiental desenvolvendo
competência para aplicação e tomada de
decisão no ambiente de trabalho em
diferentes contextos e níveis organizacionais
e no seu cotidiano como cidadão.

Sibelly
Resch 2

02/03/2020
Segunda-
feira, das
18h50 às 23h

Introdução à
Antropologia
(Disciplina de
Graduação)

Conceitos elementares e objetos da
Antropologia. Métodos e técnicas básicas do
trabalho do antropólogo. Os estudos
embrionários, o contexto de formação da
disciplina e as primeiras correntes do
pensamento antropológico. Implicações
éticas do trabalho do antropólogo. Princípios
básicos que norteiam a reflexão sobre o
outro, os teóricos centrais do início da
antropologia enquanto ciência e uma
problematização do papel do antropólogo e
da antropologia na história do pensamento
humano e na atualidade.

Maria
Raquel da
Cruz Duran

2

02/03/2020
Segunda-
feira, das
18h50 às
22h50
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE NAVIRAÍ

Secretaria Acadêmica do CPNV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Estética e
História das
Artes (Disciplina
de Graduação)

O estudo e a discussão de obras de arte em
seus aspectos materiais (suportes e técnicas)
e processos de constituição, percepção e
sentidos, levando à necessidade de
delimitação do objeto e da função de uma
história específica. A partir do
estabelecimento de valores e juízos críticos
busca-se compreender a tradição artística
com base no conceito de representação até o
século XVIII. São relevados os
deslocamentos e as transformações da
representação da imagem no tempo,
enfocando os primórdios da modernidade e a
arte contemporânea. Desenvolvimento da
temática de Direitos Humanos e Educação.

Adalberto
José Vilela
Júnior

2

03/03/2020
Terça-feira,
das 7h30 às
11h10

Filosofia da
Educação
(Disciplina de
Graduação)

Filosofia da Educação e a análise de
Conceitos. Concepções filosóficas de
educação. O homem e suas relações com o
mundo e o pensamento. Reflexão e prática
pedagógica. Razão e educação na Idade
Antiga, Idade Média e Idade Moderna.
Atividades práticas de ensino
supervisionadas. Princípios éticos e
filosóficos na relação entre sociedade e
natureza.

Telma
Romilda
Duarte Vaz

2

04/03/2020
Quarta-feira,
das 18h50 às
23h

Metodologia e
Redação
Científica
(Disciplina de
Graduação)

Métodos e normas de produção acadêmica e
comunicação científica. Características dos
diferentes trabalhos acadêmicos-científicos e
sua elaboração. Normas atualizadas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) no que se refere à elaboração de
trabalhos acadêmico-científicos. Pesquisa e
busca de fontes de informação e referências
bibliográficas.

Alessandro
Alves 2

04/03/2020
Quarta e
Quinta-feira,
das 11h25 às
12h25
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE NAVIRAÍ

Secretaria Acadêmica do CPNV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Introdução à
Política
(Disciplina de
Graduação)

O que é política. O objeto de estudo da
Ciência Política. Ciência Política e demais
ciências sociais. O nascimento da Ciência
Política. Desenvolvimento histórico da
Ciência Política. Programa: O que é Ciência
Política? O que é política? O que é poder? O
que é o Estado? O que é o governo? Como
estão organizados os governos?

Tatiana Braz
Ribeiral 2

27/02/2020
Quinta-feira,
das 18h50 às
22h50

Psicologia
Aplicada à
Administração
(Disciplina de
Graduação)

Noções gerais de Psicologia; Abordagens da
Psicologia e aplicação na gestão; Psicologia
social; Personalidade. Percepção. Papéis.
Conflito individual, grupal e organizacional.
Relacionamento interpessoal na dinâmica do
trabalho; Relação homem-trabalho e os
desafios das transformações no mundo do
trabalho; Problemas no ambiente
organizacional e a percepção da psicologia.
Fundamentos da gestão de pessoas nas
organizações.

Marco
Antonio
Costa da
Silva

2

27/02/2020
Quinta-feira,
das 19h às
23h

Direitos
Humanos e
Educação
Ambiental
(Disciplina de
Graduação)

O processo de constituição dos Direitos
Humanos. Os documentos fundadores como
resultados sócio-históricos. Os Direitos
Humanos como projeto de sociedade. Os
princípios norteadores dos Direitos
Humanos. A influência do Direito ao Meio
Ambiente Sustentável sobre o projeto dos
Direitos Humanos. O processo de efetivação
dos Direitos Humanos. O processo de
efetivação do Direito ao Meio Ambiente
Sustentável. Sujeitos e metodologias do
processo de efetivação dos Direitos Humanos
e da Educação Ambiental.

Jeniffer
Ribeiro
Pessôa

2

05/03/2020
Quinta-feira
e Sábado, das
19h às 23h
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE NAVIRAÍ

Secretaria Acadêmica do CPNV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Dinâmicas
Territoriais e
Desenvolvimento
Regional
(Disciplina de
Graduação)

Conceituação do território; Território, espaço
e tempo. Introdução às principais teorias
sobre a dinâmica territorial;
Interdependências socioeconômicas,
demográficas e ambientais na formação do
território; dinâmicas territoriais
contemporâneas no Brasil e no mundo.
Processos de planejamento locais e regionais:
características e instrumentos legais.
Economia espacial, fluxos, sistemas
produtivos e desenvolvimento regional.
Elementos endógenos e exógenos de
desenvolvimento regional e local. Políticas
para o desenvolvimento regional.

Heliana
Maria
Ceballos
Aguilar

2

28/02/2020
Sexta-feira,
das 18h30 às
20340h

Gestão de
Pessoas
(Disciplina de
Graduação)

Histórico, contexto e importância de Gestão
de Pessoas para a organização; Subsistemas
de Recursos Humanos: Recrutamento e
Seleção; Gestão por Competências;
Treinamento e Desenvolvimento;
Administração de C

Yasmin
Gomes
Casagranda

2

28/02/2020
Sexta-feira,
das 18h50 às
23h

Introdução à
Sociologia
(Disciplina de
Graduação)

O campo e o objeto da Sociologia. Origens e
principais precursores do Pensamento
Sociológico. O pensamento de Durkheim,
Weber e Marx. Princípios de Direitos
Humanos. O magistério como carreira:
acesso, progressão e organização sindical.
Atividades práticas de ensino
supervisionadas.

Aldenor da
Silva
Ferreira

 

28/02/2020
Sexta-feira,
das 19h às
23h

Tópicos
Contemporâneos
em Ambiente,
Ciência e
Sociedade
(Disciplina de
Graduação)

Introdução aos estudos CTS (Ciência,
Tecnologia e Sociedade); Conceituação e
definição a respeito do que é ciência,
tecnologia e sociedade; CTSA (Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente): uma
aproximação conceitual; Educação
ambiental, sustentabilidade e ciência; Sócio
diversidade, biodiversidade e Ciência e
Tecnologia. Movimentos socioambientais e
Ciência e Tecnologia.

Heliana
Maria
Ceballos
Aguilar

2

28/02/2020
Sexta-feira,
das 20h40 às
22h40
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B – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE NAVIRAÍ

Secretaria Acadêmica do CPNV/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Relações de
Gênero e
Educação
(Disciplina de
Graduação)

O contexto histórico da construção e
conceituação da categoria Gênero. Relações
de poder e relações de gênero. A utilização
da categoria Gênero frente às conjunturas da
sociedade contemporânea. Identidades e
subjetividades de homens e mulheres.
Relações de gênero na escola. Educação para
a igualdade de gênero. Educação Ambiental.

Jeniffer
Ribeiro
Pessôa

2
29/02/2020
Sábado, das
7h às 11h

       

 

C – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DO PANTANAL (CORUMBÁ)

Secretaria Acadêmica do CPAN/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Contabilidade
e Orçamento
Governamental
(Disciplina de
Graduação)

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

6

28/02/2020
Sexta-feira,
das 18h30 às
22h40

       

 

D – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE PARANAÍBA

Secretaria Acadêmica do CPAR/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.
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Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

D – ATIVIDADES E VAGAS OFERECIDAS NO CÂMPUS DE PARANAÍBA

Secretaria Acadêmica do CPAR/UFMS, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Disciplina ou
atividade Ementa ou Sinopse Responsável Nº de

Vagas
Início, Dias
e Horários

Gestão Ambiental
(Disciplina de
Graduação)

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

2

02/03/2020
Segunda-
feira, das
18h50 às
23h

Estudos
Sociológicos e
Antropológicos
(Disciplina de
Graduação)

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

2

03/03/2020
Terça-feira,
das 18h50 às
23h

Empreendedorismo
e Gestão de
Pequena Empresa
(Disciplina de
Graduação)

O conceito e amplitude de
empreendedorismo; atividade/atitude
empreendedora; necessidades do mercado
e identificação de oportunidades; plano
geral para implementação de um negócio;
características, peculiaridades e problemas
da gestão em pequenas empresas.
Educação Ambiental.

Geraldino
Carneiro de
Araújo

2

04/03/2020
Quarta-feira,
das 18h50 às
23h

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-
Reitor(a), em 21/02/2020, às 22:58, conforme horário oficial de Mato Grosso
do 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 1809860 e o código CRC 515072D3.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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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 1809860


