
 

 

 
Retificação do “EDITAL PROEXT Nº 04/2018 – Oferta de vagas do Programa 

Universidade Aberta à Maturidade – PROMAT para o semestre 2018.1 para os 

povos do campo – Campus de Feira de Santana” 

 

Onde se lê: 

 

1. Campus Feira de Santana 

Componentes Descrição do Componente Vagas Período  

Capital, Trabalho 

e Educação 

Conteúdo: Fundamentos da Economia 

Política. Caráter histórico do trabalho. 

Dupla face do trabalho no capitalismo. 

O processo de constituição do trabalho 

coletivo e educação do trabalhador 

rural. Modernização do campo e 

qualificação profissional. Sujeição da 

agricultura familiar ao capital. A 

educação diante do desemprego e da 

precarização do trabalho no campo.  

04 24 e 28 de 

abril, 03, 07, 

23, 25, 26 e 

28 de maio 

Doenças 

Funcionais e 

Parasitárias do 

Organismo 

Humano 

Conteúdos: Questão agrária e saúde. 

Doenças que acometem os sujeitos do 

campo na relação com o trabalho e as 

condições de vida. Relação saúde e 

ambiente. Doenças negligenciadas e o 

campo brasileiro. Políticas públicas em 

saúde do campo. Educação em saúde 

nas escolas do campo.  

04 10, 12, 17, 

18, 24 e 30 

de maio de 

2018 

Elaboração de 

Projetos Sociais 

Conteúdos: Conceito de projeto. Tipos 

de projetos.  Metodologia de elaboração 

de projetos sociais. Estrutura e etapas 

de construção de projetos sociais. 

02 27 de abril, 

11, 12, 18, 

25 e 30 de 

maio 
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Leia-se: 

 

1. Campus Feira de Santana 

Componentes Descrição do Componente Vagas Período  

Recursos Naturais 

II 

Estuda as Propriedades do estado 

gasoso; Composição da atmosfera. 

Reações de interesse na atmosfera: 

ciclos atmosféricos. Reações 

fotoquímicas. Fontes de emissões 

naturais e antropogênicas; Poluição 

atmosférica. Processos de emissão. 

Efeitos dos poluentes (efeito estufa, 

inversão térmica, chuva ácida, nevoeiro 

fotoquímico, destruição da camada de 

ozônio). Controle de emissões 

atmosféricas: equipamentos e 

legislação. Tratado de Kyoto. Mercado 

de carbono.  

02 28 de abril a 

06 de junho 

de 2018, em 

dias a definir 

Capital, Trabalho 

e Educação 

Conteúdo: Fundamentos da Economia 

Política. Caráter histórico do trabalho. 

Dupla face do trabalho no capitalismo. 

O processo de constituição do trabalho 

coletivo e educação do trabalhador 

rural. Modernização do campo e 

qualificação profissional. Sujeição da 

agricultura familiar ao capital. A 

educação diante do desemprego e da 

precarização do trabalho no campo.  

04 24 e 28 de 

abril, 03, 07, 

23, 25, 26 e 

28 de maio 

Doenças 

Funcionais e 

Parasitárias do 

Organismo 

Humano 

Conteúdos: Questão agrária e saúde. 

Doenças que acometem os sujeitos do 

campo na relação com o trabalho e as 

condições de vida. Relação saúde e 

ambiente. Doenças negligenciadas e o 

04 10, 12, 17, 

18, 24 e 30 

de maio de 

2018 



 

 

campo brasileiro. Políticas públicas em 

saúde do campo. Educação em saúde 

nas escolas do campo.  

Elaboração de 

Projetos Sociais 

Conteúdos: Conceito de projeto. Tipos 

de projetos.  Metodologia de elaboração 

de projetos sociais. Estrutura e etapas 

de construção de projetos sociais. 

02 27 de abril, 

11, 12, 18, 

25 e 30 de 

maio 

 


