
 
 
 

 
 
Retificação do “EDITAL PROEXT Nº 01/2018 – Oferta d e vagas do 
Programa Universidade Aberta à Maturidade – PROMAT para o semestre 
2018.1” 
 

Onde se lê: 

2. Campus Feira de Santana 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

 

 

Libras 

Línguas de Sinais e minoria linguística; as 

diferentes línguas de sinais; status da 

língua de sinais no Brasil; cultura surda; 

organização linguística da LIBRAS para 

usos informais e cotidianos: vocabulário; 

morfologia, sintaxe e semântica; a 

expressão corporal como elemento 

lingüístico. 
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Leia-se:  

Componentes Descrição do Componente Vagas 

 

 

Libras 

Línguas de Sinais e minoria linguística; as 

diferentes línguas de sinais; status da 

língua de sinais no Brasil; cultura surda; 

organização linguística da LIBRAS para 

usos informais e cotidianos: vocabulário; 

morfologia, sintaxe e semântica; a 

expressão corporal como elemento 

lingüístico. 
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 Conceituação da Deficiência Visual.  

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 
 



Braille 

 

 

Contextualização da cegueira e da baixa 

visão relacionando com os desafios e 

possibilidades para a locomoção e a 

comunicação. Orientação e Mobilidade 

como perspectiva de autonomia, 

independência e melhoria da qualidade de 

vida. Sistemas de comunicação na 

deficiência visual. O sistema Braille. 

Recursos de Tecnologia Assistiva para a 

pessoa com deficiência visual: avanços e 

atualizações para o acesso a informação 

visual. 
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Onde se lê: 

3. Campus Santo Antônio de Jesus 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Suporte avançado de vida 

no trauma 

Componente teórico com procedimentos 

de suporte a vida e conteúdos práticos 

como remoção do traumatizado, intubação, 

monitorização, aplicação de torniquetes, 

drenagem torácica, exames de urgência 

nos traumas de tórax , abdome, pelve, 

extremidades, crânio e medula espinhal 

hipotermia e queimaduras. 

10 

Nutrição, alimentação e 

atualidade 

Abordagem nutricional e sócio 

antropológica dos guias alimentares. 

Conceituação nutricional e sócio 

antropológica da Nutrição, da Alimentação, 

do Alimento, da Comida, do Nutriente, de 

recomendação nutricional, de necessidade 

fisiológicas, da dieta. Caracterização dos 

grupos de alimentos. Leis da alimentação. 
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Temas atuais e abrangentes em nutrição. 

Atuação do nutricionista e inter-relações 

com outros profissionais. 

Cuidados Paliativos Histórico, conceitos e princípios dos 

Cuidados Paliativos; legislação e aspectos 

éticos; modalidades integrais; elegibilidade 

e critérios de terminalidade; avaliação 

integral em Cuidados Paliativos e 

assistência de enfermagem em pediatria; 

cuidados paliativos em Oncologia; 

síndromes clínicas e controle de sintomas; 

cuidados paliativos em doenças crônicas 

degenerativas (demência); comunicação; 

procedimentos em Cuidados Paliativos; 

sedação paliativa e fase final de vida; 

espiritualidade em Cuidados Paliativos. 

05 

Cultura e Sociedade Introdução ao pensamento sociológico. A 

emergência da sociedade industrial e a 

consolidação do pensamento social 

moderno. Principais enfoques teóricos: 

Durkheim, Weber, Marx. A Antropologia 

como ciência dos fenômenos humanos. 

Concepções de natureza, sociedade e 

cultura. Etnocentrismo e relativismo 

cultural. Pesquisa de campo e etnografia. 

Debate sobre os binômios: 

estrutura/agência; consenso/conflito; 

tradição/modernidade; 

subjetividade/objetividade; 

compreensão/explicação 

05 

Violência, ética e Cultura 

de Paz 
Ética, individualidade, comunidade e 
universalidade; Construção sociohistórica 
do conceito de violências, tipologia das 
violências; Emergência da cultura de paz e 
seus fundamentos; promoção da cultura de 
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paz e prevenção das violências; Interfaces 
entre saúde e paz. 

 

 

Leia-se:  

3. Campus Santo Antônio de Jesus 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Suporte avançado de vida 

no trauma 

Componente teórico com procedimentos 

de suporte a vida e conteúdos práticos 

como remoção do traumatizado, intubação, 

monitorização, aplicação de torniquetes, 

drenagem torácica, exames de urgência 

nos traumas de tórax , abdome, pelve, 

extremidades, crânio e medula espinhal 

hipotermia e queimaduras. 

10 

Nutrição, alimentação e 

atualidade 

Abordagem nutricional e sócio 

antropológica dos guias alimentares. 

Conceituação nutricional e sócio 

antropológica da Nutrição, da Alimentação, 

do Alimento, da Comida, do Nutriente, de 

recomendação nutricional, de necessidade 

fisiológicas, da dieta. Caracterização dos 

grupos de alimentos. Leis da alimentação. 

Temas atuais e abrangentes em nutrição. 

Atuação do nutricionista e inter-relações 

com outros profissionais. 

10 

 

Cuidados Paliativos Histórico, conceitos e princípios dos 

Cuidados Paliativos; legislação e aspectos 

éticos; modalidades integrais; elegibilidade 

e critérios de terminalidade; avaliação 

integral em Cuidados Paliativos e 

assistência de enfermagem em pediatria; 

cuidados paliativos em Oncologia; 

síndromes clínicas e controle de sintomas; 

05 



cuidados paliativos em doenças crônicas 

degenerativas (demência); comunicação; 

procedimentos em Cuidados Paliativos; 

sedação paliativa e fase final de vida; 

espiritualidade em Cuidados Paliativos. 

Cultura e Sociedade Introdução ao pensamento sociológico. A 

emergência da sociedade industrial e a 

consolidação do pensamento social 

moderno. Principais enfoques teóricos: 

Durkheim, Weber, Marx. A Antropologia 

como ciência dos fenômenos humanos. 

Concepções de natureza, sociedade e 

cultura. Etnocentrismo e relativismo 

cultural. Pesquisa de campo e etnografia. 

Debate sobre os binômios: 

estrutura/agência; consenso/conflito; 

tradição/modernidade; 

subjetividade/objetividade; 

compreensão/explicação 

05 

Violência, ética e Cultura 

de Paz 
Ética, individualidade, comunidade e 
universalidade; Construção sociohistórica 
do conceito de violências, tipologia das 
violências; Emergência da cultura de paz e 
seus fundamentos; promoção da cultura de 
paz e prevenção das violências; Interfaces 
entre saúde e paz. 
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Atenção à Saúde 
Busca vivências, leituras e experiências 
práticas no Sistema Único de Saúde 
(SUS), e mais especificamente na atenção 
primária à saúde (APS) em distintas 
realidades, e com eventuais imersões 
práticas em Santo Antônio de Jesus. O 
componente visa discutir e refletir sobre o 
processo de implantação e implementação 
da APS, suas dificuldades, desafios e 
possibilidades, com proposições a superar 
os problemas enfrentados. Leituras e 
vídeos sobre as realidades APS são 
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discutidas e confrontadas com vivências e 
proposições para esta, com vistas a 
repensar o SUS que temos e o que 
desejamos ter. 

 

 

Desenvolvimento 

Familiar 

O desenvolvimento pessoal e na família. 
Intergeracionalidade. Intersubjetividade. 
Produção de sentidos. Circulação de 
significados. Estudo do Curso de vida 
familiar. Família e desenvolvimento: 
Transições e estabilidade. Família do 
namoro ao casamento. Planejamento e 
constituição familiar. Economia familiar: 
conceitos, funções, orçamento e 
planejamento. Políticas públicas do 
planejamento familiar. As diferenças 
étnicas familiares. Conflito, violência para 
as políticas de saúde. 
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Medicina Integrativa 

A sustentabilidade das práticas 
integrativas. Expectativa de vida. Sistemas 
morfofuncionais. Insumos a medicina 
integrativa. Surgimento da Medicina 
Integrativa. Práticas integrativas. Práticas 
complementares.  Princípios da 
agroecologia. Medicamentos industriais. 
Mediações biopsicossociais da doença. 
 Idiossincrasias. Bioecologia do 
Desenvolvimento Humano. Portarias do 
governo federal. Abordagem centradas na 
pessoa. Ancestralidade. Transferência de 
conhecimentos tradicionais.  Possibilidades 
de aplicação das portarias ministeriais na 
Estratégia Saúde de Família. Visitas 
Técnicas.  Economia da Medicina 
Integrativa. As experiências do China, Ásia, 
África e Brasil. 
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