
 

 

 

 
 
EDITAL PROEXT Nº 09/2018 – Oferta de vagas do Programa Universidade 
Aberta à Maturidade – PROMAT para o semestre 2018.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DA NATUREZA 
 

O presente Edital tem por finalidade ofertar vagas em componentes curriculares 

de cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento ao público do 

Programa Universidade Aberta à Maturidade, para o semestre 2018.1. 

 

2. DO OBJETIVO DO PROGRAMA 

 

A proposta de Universidade Aberta à Maturidade tem o objetivo de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida do público-alvo do Projeto, a partir da sua 

integração com a comunidade acadêmica no desenvolvimento de ações de 

ensino e de extensão universitária. 

 

3. DOS PRAZOS 

As inscrições, seleção e divulgação ocorrerão conforme calendário abaixo: 

Inscrições 13 de agosto a 10 de setembro de 2018 

Resultado da seleção  17 de setembro de 2018 

Início das atividades 24 de setembro de 2018 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RECÔNCAVO DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

 

A Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia - UFRB, por 
intermédio da Pró-Reitoria de 
Extensão - PROEXT, torna pública a 
oferta de vagas em componentes 
curriculares de cursos de graduação, 
através do Programa Universidade 
Aberta à Maturidade, Registrado sob o 
nº 35902/2016, de acordo com as 
normas deste Edital 

 



 

 

Encerramento das 

atividades 

02 de março de 2019 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição deverá ser feita através do preenchimento de um formulário de 

inscrição informando os componentes curriculares de interesse dentre os 

publicados, no Anexo I deste Edital.  

4.1.1 O formulário de inscrição está disponível em 

https://www.ufrb.edu.br/maturidade e https://www.ufrb.edu.br/proext  

 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA 

5.1 Os candidatos selecionados deverão apresentar no início das atividades a 

seguinte documentação: 

5.1.1 Declaração de Ciência assinada, conforme Anexo II. 

5.1.2 Originais e cópias de RG e CPF; 

5.1.2 Original e cópia do Histórico Escolar ou documento de comprovação de 

escolaridade. 

 

6 DO CANDIDATO 

6.1 Ter idade igual ou superior a 45 anos, até a data de inscrição 

6.2 Não ter cursado Ensino Superior 

 

7 DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

7.1 Havendo mais candidatos que vagas, serão selecionados os candidatos a 

partir do critério: maior idade. 

 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

8.1 Exceto a avaliação, que é facultativa, e as ações acadêmicas restritas aos 

portadores de número de matrícula, os direitos e os deveres dos discentes 

de extensão quanto à frequência, metodologias e demais atividades 

acadêmicas relativas à condição de discente serão, exatamente, o/a 

https://www.ufrb.edu.br/maturidade
https://www.ufrb.edu.br/proext


 

 

mesmo/a dos demais discentes, na vigência do vínculo com a Pró-Reitoria 

de Extensão - PROEXT.  

8.1.1 Por não possuírem número de matrícula, os/as discentes de extensão não 

terão acesso ao sistema de empréstimo domiciliar de livros da universidade e 

nem requerer o transporte institucional.  

8.2 A PROEXT emitirá certificado constando carga-horária e nome do 

componente curricular em que o discente de extensão obtiver frequência 

mínima de 75%. 

 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

9.1 Os casos omissos serão tratados por comissão composta por servidores da 

UFRB, com representantes da Pró-Reitoria de Extensão e dos docentes 

participantes do Projeto. 

 

9.2 Quaisquer alterações nesse edital só poderão ser feitas por meio de outro 

edital. 

 

13 de agosto de 2018 

 

 

Tatiana Ribeiro Velloso 

Pró-Reitora de Extensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE 2018.2 

 

1. Campus Cruz das Almas 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Ecologia Aplicada e Controle da 

Poluição 

Conhecimentos práticos dos 

elementos da Biosfera e seus 

ecossistemas. Descrição dos 

principais problemas ambientais 

enfrentados pela Sociedade em 

todos os âmbitos. Carga horária 

de 68h. Metodologia participativa, 

com avaliações curtas e 

periódicas. Seminários, Dinâmicas 

de grupo e provas coletivas. 

 Prevista uma saída de campo. 

05 

Geoprocessamento e 

Georreferenciamento 

Aplicar os conhecimentos de 

Cartografia, com interpretação de 

levantamentos planialtimétricos, 

projeções, escalas, cartas; 

Introduzir a tecnologia do 

geoprocessamento como apoio 

analítico, considerando as 

potencialidades e os limites de sua 

utilização; Desenvolver 

habilidades práticas através da 

operação de sistemas de 

informações geográficas em 

laboratório e campo, incentivando 

produções e proposições 

acadêmicas sobre o assunto 

02 

Carcinicultura Situação e histórico da 

carcinicultura; principais espécies 

 
02 



 

 

cultivadas; larvicultura; berçário I; 

berçário II; crescimento final; 

processamento, comercialização, 

principais enfermidades e 

aspectos econômicos 

Homeopatia Aplicada à Agricultura 

I 

História. Princípios. Filosofias, e 

métodos homeopáticos. Escolas 

homeopáticas. Escalas 

homeopáticas. Métodos de 

preparo das potências 

homeopáticas. Medicamentos 

homeopáticos. Aplicações e usos 

na agricultura. Técnicas de 

Laboratório. Resultados 

experimentais. 

03 

Mecanização Agrícola e Logística Elementos básico de mecânica. 

Mecanismos de transmissão de 

potência. Lubrificação e 

lubrificantes. Motores de 

combustão interna. Tratores 

agrícolas. Capacidade 

operacional.Máquinas e técnicas 

utilizadas no preparo do solo. 

Distribuição de adubos e calcários. 

Plantio, cultivo e aplicação de 

defensivos agrícolas. Máquinas 

utilizadas na colheita. 

Determinação do custo 

operacional dos conjuntos 

mecanizados. Noções de logística 

aplicada a sistemas de produção 

agropecuária. 

05 

Metodologias para o Análise dos conceitos de 02 



 

 

desenvolvimento comunitário comunidades. Organização e 

mobilização social em 

comunidades. Diagnóstico e 

planejamento participativo do 

desenvolvimento comunitário. 

Paisagismo Histórico, conceito e importância 

do paisagismo; Princípios básicos 

do paisagismo; Grupos de plantas 

em paisagismo; Projeto 

paisagístico - levantamento das 

condições locais; Anteprojeto; 

Projeto definitivo; Memorial 

descritivo; Planilha botânica. 

Implantação e manutenção dos 

jardins 

05 
 

 

 

2. Campus Cachoeira 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

História da África  Estudo da história da África anterior aos 

contatos com os europeus. 

03 

Ensino da Arte Estudo da trajetória do ensino da arte no 

Brasil bem como praticas e tendências 

pedagógicas 

06 

Fundamentos de Filosofia A filosofia a partir de seus problemas nos 

âmbitos da filosofia teórica e prática. A 

emergência dos problemas filosóficos nos 

textos clássicos e sua forma 

contemporânea na literatura atual. (1) 

Realidade e aparência; (2) O problema da 

consciência; 3) O problema mente-corpo; 

(4) Determinismo e liberdade; (5) Ética e 

filosofia política; (6) Juízo de gosto e 

05 



 

 

experiência estética 

História do Brasil Colônia Componente teórico, de caráter obrigatório 

na formação do historiador, aborda o 

processo de formação da sociedade 

brasileira a partir da colonização 

portuguesa enfocando a dimensão 

econômica, as relações sociais e a 

escravidão, bem como a religião, a cultura 

e a vida cotidiana. 

02 

O golpe de estado 2016 e 

o futuro da democracia 

Disciplina sobre a conjuntura atual 05 

 

3. Campus Santo Antônio de Jesus 

 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Suporte avançado de vida 

no trauma 

Teórico com procedimentos de suporte a vida 

práticos como remoção do 

traumatizado,intubacao,monetarização,aplicação 

de torniquetes,drenagem torácica,exames de 

urgência nos traumas de tórax 

,abdome,pelve,extremidades,crânio e medula 

espinhal.hipotermia e queimaduras 

05 

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 

05 



 

 

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. 

 

02 

Medicina Tradicional, 

Práticas Integrativas e 

Agroecologia 

 Grupo de estudos em medicina tradicional, 
práticas integrativas e agroecologia, com 
encontros quinzenais presencialmente. 

Estuda sobre: 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. 

05 

 

Atenção à Saúde 

Busca vivências, leituras e experiências práticas 
no Sistema Único de Saúde (SUS), e mais 
especificamente na atenção primária à saúde 

 

05 



 

 

(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 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. 

05 

 
4. Campus Santo Amaro 
 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Canto e Coral  Aulas de preparação vocal e de repertório, de 
contextualização estética e histórica das peças 
interpretadas. O trabalho é principalmente 
prático. 

 

05 

Tecnologias da cena O componente visa introduzir conhecimentos 

das técnicas e tecnologias empregadas na 

criação e na construção do espaço cênico, com 

ênfase no palco teatral, associando-as a 

poéticas e a períodos históricos. Introduzir os 

princípios básicos sobre caracterização de 

personagens, figurinos e indumentária, 

iluminação e cenografia teatrais, assim como 

noções e tipologias acerca dos teatros de 

animação, de bonecos e de marionetes. 

06 



 

 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

Eu, _________________________________________________________, 

maior, portador do RG nº ____________________________ e CPF nº 

______________________________, declaro estar ciente de que minha 

inscrição do Programa Universidade da Maturidade não gera vínculo acadêmico 

regular na UFRB e reconheço minha condição de discente extensionista. 

 

  ________________________, ____ de ____________________ de 2018 

 

______________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 


