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EDITAL PROEXT Nº 17/2022 – Oferta de vagas para o Programa Universidade Aberta à 

Maturidade – PROMAT para o semestre 2022.1 
 
 
 
 

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. 

 
 

 
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 2022.1. 

 

2. DO OBJETIVO DO PROGRAMA 

A Universidade Aberta à Maturidade tem o objetivo de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida do público participante do Programa 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 25 de julho a 07 de agosto de 2022 

Resultado da seleção  Até 12 de agosto de 2022 

Período previsto de Matrículas 24 a 29 de agosto de 2022 

Início das atividades Agosto de 2022 

Encerramento das atividades Dezembro de 2022 
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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 nos sites 
https://www.ufrb.edu.br/proext/ e www.ufrb.edu.br/maturidade 

 

4.1.2 Cada candidato (a) deve escolher até 02 (dois) componentes curriculares que 
desejam cursar, conforme a lista que consta no ANEXO I deste Edital 

 
5. DO(A) CANDIDATO(A) 

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

5.2 Não ter cursado Ensino Superior; 

5.3 Ter ensino médio completo. 

 
6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

6.1 Os candidatos selecionados deverão apresentar, na matrícula, a seguinte 
documentação: 

6.1.1 Original e cópia Documento oficial de identidade com foto;  

6.1.2 Original e cópia do Certificado de quitação com o Serviço Militar (Para os 
brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos); 

6.1.3 Original e cópia do Histórico Escolar;  

6.1.4 Original e cópia do certificado de conclusão de ensino médio. 

 
7. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

7.1 Havendo mais candidatos que vagas, serão selecionados os candidatos com maior 
idade. 

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Os discentes extensionistas da maturidade possuem os mesmos direitos e os deveres 
dos discentes regulares dos componentes, quanto à frequência, metodologias e demais 
atividades acadêmicas relativas à condição de discente;  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef5uPRuSDqTgrFSCATgH2d6DyDc_NK79MpuzlCCIowCk2etQ/viewform
https://www.ufrb.edu.br/proext/
http://www.ufrb.edu.br/maturidade
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8.2 A PROEXT emitirá certificado constando carga-horária e nome do(s) componente(s) 
curricular(es) 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 Programa; 

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

 

Cruz das Almas BA, 25 de julho de 2022 

 

Tatiana Ribeiro Velloso 

Pró-Reitora de Extensão 
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ANEXO I 

VAGAS OFERTADAS 

Campus Amargosa 

Componente Descrição Vagas Dias e Horários 

Ensino e 
Aprendizagem de 
História 

  

Professor Fernando 
Henrique Tisque dos 
Santos 

Neste componente utilizamos as experiências narradas pelos 
discentes sobre sua trajetória escolar na disciplina de História. 
São desenvolvidos seminários sobre a utilização de fontes e 
diferentes linguagens na aprendizagem de História (literatura, 
música, filmes, teatro, cultura material e museus, fontes orais, 
fotografias e imagens, jogos e brincadeiras, etc). Também são 
debatidos temas importantes relacionados ao currículo escolar 
e a História e culturas Africanas e afro-brasileiras e indígenas. 
O curso possui 85h de carga horária total, suas aulas são 
teóricas e práticas. 

  

03 

  

Turno Matutino – 
Dias a definir 
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Lógica 

  

Professor Rafael dos 
Reis Ferreira 

A Lógica como propedêutica para o estudo da Filosofia. 
Introdução ao estudo dos argumentos. Elementos 
fundamentais da Lógica Proposicional. Elementos 
fundamentais da Lógica de Predicados. Relações entre Lógica 
e Filosofia. 

05 

  

Turno Noturno – 
Dias a definir 

Filosofia da 
Linguagem 

 

Professor Rafael dos 
Reis Ferreira 

Filosofia da Linguagem: Dimensões sintática, semântica e 
pragmática da linguagem. Principais concepções de 
linguagem. A virada linguística e suas implicações para a 
Filosofia da Linguagem. Semânticas referenciais e não 
referenciais. 

05 
Turno Noturno – 
Dias a definir 
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Filosofia da Ciência 

  

Professor Rafael dos 
Reis Ferreira 

Filosofia da Ciência: Delimitação entre Filosofia e Ciência. 
Características gerais da visão científica. Questões sobre 
mudança de teorias: o critério falseabilidade de Popper e a 
interpretação historiográfica de Kuhn. Realismo e 
antirrealismo epistemológico. 

05 

  

Turno Noturno – 
Dias a definir 

  

Prática de Libras I 

  

Danielle Matos Correia 
Ribeiro 

  

Possui carga horária de 68h, com aulas ministradas 
presencialmente. É um componente predominantemente 
prático, no qual os alunos aprendem Libras, em nível inicial, 
por meio de aulas expositivas, dialogadas e participativas. Os 
conteúdos constantes na disciplina são: Alfabeto Manual, 
Soletração, Apresentação pessoal, Saudações, Números, 
Noções de tempo, sinais de campos semânticos específicos 
(contexto familiar, verbos, cores, pesos medidas e formas, 
adjetivos, entre outros). 

05 
Às quintas-feiras, 
das 18:30 às 
22:30h 
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Organização da 
Educação Brasileira 
e Políticas Públicas 

  

Djeissom Silva Ribeiro 

Legislação do Ensino e Políticas Educacionais brasileiras. 68 
h. Teórico. Aulas expositivas, leituras e discussões de textos. 

05 
Quarta-feira 13h às 
17h e sexta-feira 
08h às 12h 

Organização da 
Educação Brasileira 
e Políticas 
Educacionais 

  

Djeissom Silva Ribeiro 

Legislação do Ensino e Políticas Educacionais brasileiras. 68 
h. Teórico. Aulas expositivas, leituras e discussões de textos. 

05 

Quarta-feira 13h às 
17h e sexta-feira 
08h às 12h 
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Tópicos de Retórica 

  

Professor Ricardo 
Henrique Resende de 
Andrade 

Combina o estudo de conteúdos relativos à teoria da 
argumentação de Perelman e exercícios práticos na forma de 
debate sobre temas relativos aos seguintes domínios: juízos 
de verdade e fato relacionados conhecimento científico 
(epistemologia); juízos relativos à prática (ética e política); 
juízos relativos à aplicação da norma ao fato (direito) e juízos 
de gosto (estética). Os estudantes serão introduzidos também 
a uma breve história da retórica e suas relações com a lógica 
e a cultura ocidental moderna. 

05 

Terça-feira, das 13 
às 17 horas 

  

Ensino de Física e 
Meio Ambiente 

  

Priscila Valdênia dos 
Santos 

O curso é predominantemente teórico, mas possui diversas 
atividades práticas, incluindo experimentos simples de baixo 
custo. Os conteúdos envolvem temáticas relacionadas ao 
meio ambiente, conceitos de ecologia, ecossistemas, 
aquecimento global, mudanças climáticas, poluição, etc., 
assim como conteúdos específicos da física, tais como 
energia, temperatura, calor, leis da termodinâmica, etc. A 
metodologia consiste de exposição dialogada, sala de aula 
invertida, em que os alunos estudarão o material 
disponibilizado previamente para discuti-lo no encontro com 
os docentes, elaboração de projetos e momentos de 
gamificação. Possui carga horária de 68h. 

03 
Quarta-feira das 8 
às 12h 



 
 
 
 

 
 

 Ministério da Educação 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Pró-Reitoria de Extensão 
 

Campus Universitário de Cruz das Almas, 710 – CEP: 44.380.000 – Cruz das Almas – BA. 
Tel.: (75) 3621-4315 / Fax.:(75) 3621-3857 

Sítio: www.ufrb.edu.br/proext 

  

Yoga: Bases 
Teóricas e Práticas 

Teresa Maria Bianchini 
de Quadros 

As práticas corporais no ocidente e no oriente. Introdução ao 
conhecimento do Yoga. Compreensão do yoga e sua relação 
com a ética da vida. Fundamentos e princípios do yoga. 
Vivência de ásanas na perspectiva do auto- conhecimento e 
da integração corpo-mente-emoção-espiritualidade. 
Entendimento da dinâmica corpo-saúde como experiência de 
totalidade e conquista do equilíbrio. 

03 
Quinta-feira das16h 
às 18h 

Campus Cachoeira 

Componente Descrição Vagas Dias e Horários 

 
História do Brasil II 
 
 
 
Professora Fabiana 
Comerlato 

 
Estudo do Brasil República tendo em vista aspectos 
econômicos, políticos e, sobretudo, sociais e culturais. 

 
05 

 
Segunda-feira das 
08 às 12 horas 
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História dos povos 
indígenas no Brasil 
 
Professor Fabricio 
Lyrio Santos 

O componente oferece uma visão abrangente sobre os povos 
indígenas no Brasil, abordando temas relevantes para a 
compreensão da sociedade brasileira contemporânea, a partir 
de uma perspectiva que valoriza a diversidade e a 
democracia. A disciplina é de natureza teórica e possui 68h 
(4h por semana). A metodologia consiste em leitura e 
discussão de textos. 

02 
Terça-feira das 19h 
às 23h. 

Fundamentos de 
Filosofia 
 
 
Professor Sergio 
Fernandes 

Conteúdos estudados: A filosofia no mundo (Karl Jaspers); 
Sobre as origens da filosofia no ocidente (Jean-Pierre 
Vernant); Os sofistas como fenômeno social (G. B. Kerferd); A 
defesa de Sócrates (Platão); Filme Sócrates (Roberto 
Rossellini); A carta sobre a felicidade (Epicuro); Observações 
sobre transvaloração e verdade em Nietzsche (Sergio 
Fernandes); O problema de Sócrates (Friedrich Nietzsche); 
Filme Dias de Nietzsche em Turim (Júlio Bressane); O mal-
estar na civilização – cap. I (Sigmund Freud); O paradoxo do 
prazer em Freud (Luiz Roberto Monzani); Filme Freud além da 
alma (John Huston). 

05 
Quarta-feira, 13h às 
17h 

Estética I 
 
 
Professor Sergio 
Fernandes 

Conteúdos estudados:  O que é estética; Experiência estética 
e recepção; O império do Belo; Os sentidos do Belo no 
Banquete de Platão; A evolução do conceito de Belo; O Belo e 
o sinistro; A transitoriedade do Belo; O Belo autônomo; Platão, 
crítico das artes, Nietzsche, crítico de Platão; O nascimento 
da tragédia; Arte e mal-estar na cultura; Conversas com 
artistas I; Conversas com artistas II; Seminários dirigidos de 
Estética; Seminários livres de Estética. 
 

05 
Terça-feira, 19h às 
23h 



 
 
 
 

 
 

 Ministério da Educação 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Pró-Reitoria de Extensão 
 

Campus Universitário de Cruz das Almas, 710 – CEP: 44.380.000 – Cruz das Almas – BA. 
Tel.: (75) 3621-4315 / Fax.:(75) 3621-3857 

Sítio: www.ufrb.edu.br/proext 

 
História da arte II 
 
 
Professora Priscila 
Miraz de Freitas 
Grecco e 
Professora Suzane 
Tavares de Pinho 
Pêpe 

Estudo das manifestações artísticas ocidentais 
compreendidas desde o Trecento italiano até o Romantismo. 
Considerações acerca das circunstâncias do fazer artístico, da 
historicidade das formas dos objetos/edificações e dos 
sentidos que lhes foram atribuídos por seus contemporâneos 
e por sociedades posteriores. 

05 
Turma 01 - à noite 
Turma 02 - segunda-
feira de 13h às 17h 

 
Proteção social e 
cidadania no 
capitalismo 
 
 
Professora Heleni 
Ávila 
 

Trata-se de uma disciplina do mestrado em Política Social e 
Territórios e estuda a Proteção Social em suas divergentes 
concepções e matrizes teóricas. As teorias da cidadania e o 
conceito de emancipação humana. O Sistema de proteção 
social, a seguridade social brasileira e os direitos de 
cidadania. Disciplina teórica, ocorrerá com seminários filmes e 
debates. 

02 Terça-feira, à noite. 

 
Introdução aos 
estudos acadêmicos 
 
 
Professora Camila 
Farias 

Introdução aos Estudos Acadêmicos: predominantemente 
teórico, discussão teórica e produção e análise de textos. 

05 
Segunda-feira, 13h 
às 17h 
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Metodologia de 
pesquisa 
 
 
Professora Camila 
Farias 
 

Metodologia de Pesquisa: estudo teórico e prático, estudos e 
produção de pesquisa 

05 
Segunda-feira, 19h 
às 23h 

 
Política social I 
 
 
Professora Camila 
Farias 
 

Política Social I : estudo teórico, análise histórica e social das 
Políticas Sociais, com ênfase no contexto internacional. 

05 
Sexta-feira, 13h às 
18h 

 
Política social II 
 
 
Professora Camila 
Farias 
 

Política Social II - teórico, análise histórica e social das 
Políticas, com ênfase no contexto brasileiro. 

05 
Sexta-feira, 19h às 
23h 
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Concepções de 
pobreza no 
capitalismo 
contemporâneo 
 
 
Professora Georgina 
Gonçalves 

Nos interessa ainda abordar de questões, situações, 
dimensões da experiência contemporânea da relação entre 
pobreza e capitalismo, no sentido de ampliar nossa 
compreensão sobre a complexidade do campo de 
conhecimento.  DISCIPLINA TEÓRICA 

05 
Terça-feira, de 19h 
às 23h 

 
Seminário temático: 
o profissional de 
serviço social 
 
 
Professora Silvia 
Cristina Arantes de 
Souza 
 

O componente introduz a/o ingressante no universo do serviço 
social. Assim apresenta a profissão e os diferentes espaços 
ocupacionais do/a assistente social na atualidade. A 
metodologia se utiliza prioritariamente de atividades grupais, 
seja em sala de aula (seminários, rodas de conversa, debates 
com profissionais convidados), seja em atividades externas 
(contatos com espaços profissionais e assistentes sociais nas 
cidades de origem dos/das estudantes). 

02 
Terças-feiras, de 
10h às 12h. 

 
Tipologia de museus 
e avaliação de 
públicos 
 
 
Professora Cristina 
Ferreira Santos De 
Souza 

(TEORIA E PRÁTICA). Pesquisa de público dos museus em 
suas diversas tipologias. Inclui análise de instrumentos para a 
pesquisa de qualidade em instituições da área cultural, 
histórico dos estudos de público e avaliação da comunicação 
museológica. 

05 
Quintas-feiras, das 8 
às 12 horas 
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Processo de trabalho 
I 
 
 
Professora Marcela 
Mary José Da Silva 
 

Disciplina de estudos teóricos. 04 
Terça-feira, das 13h 
às 17h 

 
Cotidiano da prática 
profissional 
 
Professora Marcela 
Mary José Da Silva 
 

Disciplina de estudos teóricos. 04 
Quarta-feira,  das 8h 
às 12h 

Metodologia da 
pesquisa 
 
 
 
 
Professora Daniela 
Matos 

A disciplina, organizada em três unidades, será conduzida por 
meio de encontros dialogados semanais. Para cada encontro 
será indicado um conjunto de referências bibliográficas em 
formato de artigos científicos, capítulos de livros e/ou 
materiais audiovisuais para leitura e/ou visualização prévia. 
Durante as aulas da unidade II e III teremos momentos para 
apresentações individuais dos exercícios solicitados de forma 
que possamos realizar rodas de conversa semanais sobre os 
desafios da escrita de um pré-projeto de pesquisa. Como 
trabalho de final de curso cada, o aluno também deverá, 
individualmente, desenvolver um anteprojeto de pesquisa, 
utilizando o formulário adotado para TCC no CSTGP. A 
Unidade II será desenvolvida a partir da realização de 
seminário, em grupo, apresentados pelos discentes. 

05 
Segunda-feira, de 
19h às 23h 
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Campus Cruz das Almas 

Componente Descrição Vagas Dias e Horários 

 
Experimentação 
 
 
 
Professor Celso Luiz 
Borges de Oliveira 

Planejamento, instalação, condução, análise e interpretação 
de experimentos agropecuários. Delineamentos e 
esquemas experimentais. Testes de hipóteses. Projeto de 
pesquisa. Metodologia: .O método usado é o global. 
Daremos inicialmente uma visão geral, para, a partir daí 
atingirmos os níveis de detalhamento requeridos. Além das 
aulas expositivas, serão utilizadas visitas técnicas de 
campo, técnicas de dinâmica de grupo, projeções de slides, 
trabalhos de grupo e individuais – como ferramentas 
principais do método utilizado. Carga horária: 68 horas (34 
Teórica e 34 Prática). 

05 
Terça-feira de 16 
às 18h e quarta-
feira das 14 às 16h. 

 
 
Dendrologia 
 
 
Professor Josival 
Santos Souza 

Componente de 3 horas semanais, é abordado os assuntos 
de botânica na identificação de árvores nativas, 
componente com 70% da carga horária prática. 

05 
Dia a definir, das 
14h às 17h 
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Ecologia Geral 
 
Professor Josival 
Santos Souza 
 

Componente de 4 horas semanais, é abordado os conceitos 
de ecologia e as interações que ocorrem no meio ambiente, 
componente 100% teórico. 

05 
PVA 2 sala 107 
(T2: 14-18 horas) e 
(T3: 08-12 horas) 

Psicologia 
Educacional 
 
Professora Patrícia 
Petitinga 

Aspectos psicológicos da interrelação professor-aluno. 
Pressupostos norteadores dos paradigmas sobre 
aprendizagem e desenvolvimento humano. Variáveis que 
influenciam na aprendizagem. Temas atuais em 
desenvolvimento humano e implicações para a educação. O 
componente é de 68h, predominantemente teórico. 

02 

Sala 6 do Pavilhão 
de aulas 2 do 
CCAAB. Segunda-
feira - 18:30 às 
22:30 

Educação 
Ambiental 
 
 
Professor Vanderlei 
da Conceição Veloso 
Junior 

Caracterização dos pressupostos teóricos e metodológicos 
da Educação Ambiental. Marcos teóricos da Educação 
Ambiental no Brasil e no mundo. Possibilidades de atuação 
da análise e da gestão ambiental. Educação Ambiental em 
atividades ligadas a áreas naturais protegidas, escolas, 
movimentos sociais, setores governamentais e não 
governamentais e empresas privadas. Políticas públicas 
ambientais e demandas sociais. Planejamento, 
desenvolvimento e avaliação de projetos de pesquisa e de 
ação em Educação Ambiental voltada para a gestão do 
ambiente. Estratégias de diagnóstico socioambiental e das 
vantagens e limitações das metodologias participativas de 
trabalho. Problematização da temática ambiental em 
espaços e situações do cotidiano. 

03 
Dias e horários 
ainda em definição 
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Comercialização e 
Marketing 
 
 
Professora Leticia 
Andrea Chechi 

Comercialização e Marketing - Conteúdo: Conceitos de 
Marketing. Planejamento estratégico, gerencial e 
operacional da gestão comercial. A estrutura, o ambiente e 
o composto da mercadologia. Marketing e Propaganda. 
Fluxo ampliado e básico do Marketing. Necessidades e 
Desejos. Pesquisa de mercado. Marketing Social. Marketing 
de Serviços. Endomarketing. Diferenciação de Produtos e 
Serviços. Ciclo de Vida de Produtos. Análise da Demanda. 
Matriz Portifólio de Produtos. Mercadologia empreendedora. 
Organizações de Aprendizagem. As organizações de 
aprendizagem e a gestão comercial. 

05 
Quintas-feiras, 
18:30 às 22:30 

Comunicação em 
organizações 
sociais 
 
 
Professora Leticia 
Andrea Chechi 

Comunicação em organizações sociais - Conteúdo: A 
gestão da comunicação social. A comunicação como 
processo de apoio na tomada de decisão. As áreas de 
comunicação corporativa social. A comunicação como 
estratégia competitiva. Os processos e efeitos da 
comunicação corporativa. As barreiras e ruídos na 
comunicação nas empresas socialmente responsáveis. As 
ferramentas da comunicação corporativa e seus principais 
atores. A comunicação interna e sua mensagem social. 

05 
Segundas-feiras, 
18:30 às 22:30 

Anatomia Humana 
 
Professor Gabriel 
Ribeiro 

O componente curricular, Anatomia Humana, tem o objetivo 
de estudar o corpo humano, em suas dimensões biológica, 
histórica e social, por meio de aulas práticas em laboratório 
e aulas teóricas que ocorrem em sala de aula. As aulas 
teóricas consistem, fundamentalmente, na apresentação de 
seminários pelos discentes que cursam o componente. 

02 

Terça-feira, 20:30 
às 22:30 e 
Quinta-feira 18:30 
às 20:30 ou 20:30 
às 22:30 
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Evolução dos 
Conceitos da Física 
 
Professor Edwin 
Hobi Jr 

Evolução das ideias da física desde a Grécia antiga até os 
tempos atuais (astronomia, mecânica, termodinâmica, 
eletromagnetismo, física moderia). CH - 68 horas (4 
horas/semana). Metodologia: leitura dirigida com discussão 
oral, seminários, apresentação e discussão de 
vídeos.Teórico 

02 
Quartas e sextas 
das 1h00 às 16h00 

Fundamentos de 
Química Analítica 
 
Professor Francisco 
de Souza Fadigas 

Conhecimentos teóricos e práticos básicos dos diversos 
métodos analíticos, incluindo: estrutura, segurança e 
comportamento laboratorial, obtenção e preparo de 
amostras e soluções (teoria, prática e cálculo) dentro da 
química analítica e suas aplicações na área agrícola, 
visando à capacitação básica em técnicas laboratoriais e 
em algumas técnicas de análise química quantitativa. 

02 

Segunda-feira das 
8h às 10 h e 
Segunda 10h às 
12; 14h  às 16h ou 
16h às 18 h 

 
LIBRAS 
 
 
Professor Anderson 
Rafael Lourenço e 
Siqueira 

Língua Brasileira de Sinais. Aspectos Gramaticais. Cultura 
Surda. 68 horas. Teórica. 

04 vagas 
(02 vagas 
por 
turma) 

Turma 01 - 
Segunda noturno 
Turma 02 - Terça-
feira manhã 
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Navegação 
 
Professor Marcelo 
Carneiro de Freitas 

Conhecer os aspectos gerais da navegação: sistemas de 
navegação, instrumentos e equipamentos, publicações, 
legislação. Carga horária de 68h (teórico-prático). As aulas 
serão de forma expositiva, podendo haver seminários, 
trabalhos dirigidos e aulas de campo. Serão utilizadas as 
plataformas da instituição (Turma Virtual do SIGAA, 
Moodle), podendo ainda serem utilizadas plataformas de 
organizações parceiras (Google Sala de Aula, Google Meet) 
da UFRB para o desenvolvimento das atividades. Poderá 
ser utilizada outras plataformas digitais (WhatsApp, 
Facebook, Instagram, dentre outras mídias sociais). As 
atividades realizadas (aulas, frequência, avaliações e 
resultados) serão registradas no SIGAA da UFRB. 

02 
Terça-feira 08h -12 
h 

 
Diversidade, 
Cultura e Relações 
Étnico-raciais 
 
 
Professor Shanti 
Nitya Marengo 

O componente é uma discussão sobre como a diversidade 
étnico-racial no mundo e, especialmente, no Brasil, 
condicionaram processos de segregação e exclusão social. 

05 
Segunda-feira, das 
8h às 12h 

 
Ética e 
Sustentabilidade 
 
Professor Shanti 
Nitya Marengo 
 

O componente é uma discussão, bastante introdutória, 
sobre ética, de uma perspectiva filosófica, relacionando-a à 
questão ambiental. Ambos os componentes são 
predominantemente teóricos e serão realizados mediante 
seminários, produção de textos escritos e aula expositivas 
dialogadas. 

05 
Quinta-feira das  
10 h às 12 h ou de 
14 h às 16 h. 
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Minhocultura 
 
 
Professora Tatiana 
Rocha 

Importância econômica e ambiental da criação de 
minhocas. Anatomia e morfologia de minhocas. Espécies 
comerciais de minhocas. Reprodução e alimentação de 
minhocas. Condições ambientais para a criação de 
minhocas. Construção e manutenção de minhocários. 
Criação de minhocas como insumo para alimentação 
animal. Colheita, acondicionamento e comercialização de 
húmus. A carga horária total é de 68 horas divididas em 34 
horas de aulas teóricas e 34 horas de aulas práticas. 

04 
Sexta-feira, de 8h  
ás 12h 

Sociologia Rural 
 
 
Professor Aelson 
Almeida 

Introdução à Sociologia:O desenvolvimento da Imaginação 
Sociológica. Objeto, contexto histórico e principais correntes 
teóricas e metodológicas da Sociologia. O pensamento 
clássico da Sociologia: Marx, Weber e Durkheim. Temas 
clássicos da Sociologia Rural no Brasil: O objeto da 
Sociologia Rural e as principais questões sociológicas no 
campo brasileiro. Histórico da construção social da 
agricultura e formação da sociedade agrária brasileira. 
Tecnologia, modernização da agricultura e capitalismo no 
campo. Questão agrária brasileira e movimentos sociais no 
campo. Reforma agrária. Campesinato, agricultura familiar e 
agronegócio. Multifuncionalidade da agricultura familiar. 
Temas contemporâneos da Sociologia Rural no Brasil: 
Tecnologia social e agricultura familiar. Sociedade e meio 
ambiente. Quilombolas - origem, atualidade e perspectivas. 
A questão indígena no Brasil atual. Gênero e protagonismo 
da mulher no meio rural brasileiro. Juventude Rural: dilemas 
e perspectivas. 

04 

Quarta, 14h às 18 
horas ou 
Quarta, 10 às 12 
horas e quinta, 14 
às 16 horas 
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Química Ambiental 
 
 
Professora Gilmara 
Fernandes Eça 

A disciplina Química Ambiental possui carga horária de 51 
h, sendo 80% equivalente às noções básicas relacionadas à 
Química da água, do solo e da atmosfera e, a inter-relação 
com a biota, Química verde e Gerenciamento de resíduos. 
A parte prática em laboratório inclui experimentos 
relacionados com a Química Verde 

05 
Terça-feira, 10h às 
12h 

Princípios de 
Tecnologia de 
Alimentos 
 
Professor Silvio Luiz 
de Oliveira Soglia 

A disciplina tem como objetivo proporcionar aos alunos 
conhecimentos básicos referentes a Ciência e Tecnologia 
de alimentos, com destaque aos processos mais 
adequados ao beneficiamento, industrialização, 
conservação, preservação, armazenamento e distribuição 
de matérias primas alimentares e, principalmente, os 
processos mais aconselhados à transformação destes em 
produtos alimentares. A carga horária é de 68 horas com 4 
horas semanais, com aulas teóricas e práticas. 

04 

Quarta-feira - 
Teóricas de 8:00h 
às  10:00h e 
Práticas de 10:00 
as 12:00 ou 14:00 
as 16:00 

Paisagismo 
 
Professora Maria da 
Conceição de 
Menezes Soglia 

No componente serão ministradas aulas teóricas e práticas, 
e tem como objetivos, propiciar aos futuros profissionais 
reconhecer e utilizar plantas ornamentais, produção e 
assessoria na área de produção de plantas ornamentais 
bem como os fundamentos gerais para projetar, executar e 
manejar parques e jardins. 
Conteúdo abordado: Introdução a paisagismo e jardinagem, 
história e evolução dos jardins e os estilos utilizados na 
atualidade, classificação e uso das plantas ornamentais, 
princípios de composição e estética dos jardins, elaboração 
de projeto paisagístico, implantação e manutenção de 
jardins. 

03 

Terça-feira - 
Teóricas de 10h às 
12h horas  e 
Práticas Terça-feira 
14 às 16h ou  16h 
às 18h 
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Campus Feira de Santana 

Componente Descrição  Vagas Dias e Horários 

 
Prática Pedagógica 
II 
 
Professora Rita de 
Cácia Santos 
Chagas 

O Componente curricular tem a carga horária de 68h, 
aborda sobre prática educativa, organização do trabalho 
pedagógico, plano de aula, organização da educação 
brasileira.  

05 
Dias a definir, das 
14h às 17h e das 
8h às 12h 

Fundamentos e 
concepções sobre 
acessibilidade 
 
 
Professora Luciene 
Gomes 

Compreensão da acessibilidade na sua dimensão histórica 
e conceitual. 
Contextualização das políticas públicas existentes no 
âmbito da acessibilidade voltada para as pessoas com 
deficiência e com mobilidade reduzida, relacionando com 
possibilidades e desafios para a superação das barreiras, 
nas diferentes dimensões da acessibilidade: arquitetônica 
e urbanística, comunicacional, metodológica, instrumental 
programática, atitudinal. 38h aulas teóricas - 20h de aulas 
práticas - 10h de atividades extensionistas 

05 
Terça e quinta: 13h 
às 15h 
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Biocombustíveis 
 
Luciano Hocevar 

O curso é distribuído entre conteúdo teórico e aulas 
práticas abordando, entre outros assuntos, Histórico dos 
biocombustíveis. Conceitos e generalidades de 
biocombustíveis (etanol, biodiesel, biogás, hidrogênio e 
derivados). Panorama do uso de biocombustíveis no Brasil 
e no mundo. Matérias-primas para produção de 
biocombustíveis. Carga horária: 68h teórica + 34h prática 

05 
Terça-feira , turno 
vespertino 

Fundamentos da 
biologia 
 
 
Professor Thiago 
Leandro da Silva 
Dias 

O componente Fundamentos da Biologia tratará dos 
conceitos fundamentais relacionados à Biologia desde a 
origem, estrutura e funcionamento da célula à constituição, 
arranjo e funcionamento dos seres vivos. Dividido em 
aulas teóricas e práticas e com carga horária de 68h. 
Orientado a partir das seguintes atividades (I) estudo 
dirigido, produção textual e socialização poética/literária, 
(II) construção e apresentação de seminários e (III) 
planejamento de materiais curriculares para Educação do 
Campo. 

02 

Manhã e tarde nos 
dias: 03/11/2022; 
04/11/2022; 
10/11/2022; 
11/11/2022; 
17/11/2022 e 
18/11/2022 

Concepções e 
princípios da 
educação do 
campo 
 
Professora Silvana 
Lúcia da Silva Lima 
 
 

Discute concepções de Educação do Campo, educação 
emancipadora, popular e vinculada ao mundo do trabalho 
campones. Metodologia: diálogo entre a Educação 
Popular e a Pedagogia da Alternância: organizada em dois 
tempos formativos: i) tempo universidade e ii) tempo 
comunidade, com formação teórica e prática. No tempo 
comunidade se estudos e pesquisas na comunidade de 
vida e/ou trabalho. 

05 

Manhã e tarde, nos 
dias:03/09/2022; 
13/09/2022; 
20/09/2022; 
20/09/2022; 
04/10/2022; 
11/10/2022; 
15/10/2022; 
15/10/2022; 
26/10/2022; e 
19/11/2022. 
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Fundamentos de 
Engenharia 
Econômica 
 
Professor Luís Oscar 
Silva Martins  

Fundamentos de Engenharia Econômica: A disciplina 
trata, basicamente, do processo de tomada de decisão em 
situações onde há opções de investimentos de capital. Os 
principais conteúdos vinculados são: Matemática 
financeira, projetos de investimentos, opções de escolha 
de investimentos e riscos em investimentos de capital. 
Trata-se de uma disciplina de 51 horas, com carga horária 
semana de três horas. A metodologia é baseada em aulas 
teóricas, mas com estudos de caso práticos. 

10 
Segunda e terça-
feira, das 13 às 16 
horas. 

Custos 
Empresariais 
 
Professor Luís Oscar 
Silva Martins  

Custos Empresariais: A disciplina trata do processo de 
custeio de produtos e serviços de empresas dos ramos 
comercial, industrial e de serviços. Estima os custos fixos, 
variáveis, diretos e indiretos das empresas. Além disso, 
perpassa o processo de tributação e formação quantitativa 
do preço de venda. 

10 
Segunda e terça-
feira, das 13 às 16 
horas. 

Desenho Técnico 
 
Professor Nilmar de 
Souza 

Componente curricular com 4 horas semanais, as aulas 
são teórico/práticas realizadas no laboratório de desenho 
técnico do centro de ensino. A maior parte das atividades 
são realizadas à mão, entretanto existe a possibilidade de 
realizar algumas atividades com softwares específicos. 

02 
Segunda e terça, 
de 10h às 12h 

 
Gestão de Projetos 
de Engenharia 
 
Professor André de 
Mendonça Santos 

Conteúdos abordam o gerenciamento de projetos, o que 
são projetos, como fazer a gestão do tempo, custos, 
atividades, recursos de projetos. As aulas são expositivas, 
com adição de estudos de caso, projetos em grupo, 
conteúdos predominantemente teóricos. 

05 
Segunda e Quarta 
das 10:00h às 
12:00h. 
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Campus Santo Amaro 

Componente Descrição Vagas Dias e Horários 

Canção: Interfaces 
entre Letra e 
Melodia  
 
Professor Jorge Luiz 
Ribeiro de 
Vasconcelos Lampa 

Componente trata de análises e interpretação da canção 
brasileira, com carga de 34h (2h semanais) com leitura de 
textos, escuta e prática de interpretação de canções. É 
tanto prático quanto teórico.  

05 
Quintas-feiras das 
16h às 18h 

Teatro de Formas 
Animadas 
 
Cláudia Salomão 
Costa 

Estudo teórico prático sobre o Teatro de Formas 
Animadas como expressão artística, tipologia e ênfase no 
teatro lambe-lambe, 34h, teórico/prático. 

04 
Sexta-feira - de 16h 
às 18h 
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Campus Santo Antônio de Jesus 

Componente Descrição Vagas Dias e Horários 

Violência, Ética e 
Cultura da Paz 
 
 
Professora Diana 
Anunciação Santos 

Ética, individualidade, comunidade e universalidade; 
Construção socio histórica 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. 
Carga horária: 68 horas; componente teórico;  

05 
Sextas-feiras de 
08:00 às 12:00. 
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Colóquios em 
Saúde 
 
 
Professor Givanildo 
Bezerra de Oliveira 

Socialização de conhecimentos por meio de 
apresentações e debates de pesquisas, ações 
extensionistas e questões relevantes no contexto da 
saúde. CONTEÚDOS: Ciência em saúde; Educação em 
saúde; Métodos e técnicas aplicados à saúde; Políticas 
públicas de saúde; Vigilância em saúde. METODOLOGIA: 
Encontros semanais, no formato de colóquio, no qual 
professores, técnicos administrativos e discentes do CCS, 
convidados de outros campi da UFRB e de outras 
instituições, e pessoas da comunidade externa, 
apresentarão e discutirão suas pesquisas, ações 
extensionistas e questões relevantes no contexto da 
saúde. Este componente curricular possui conteúdo 
variável, pois os temas serão definidos de acordo com as 
demandas e oportunidades de colaboração.  

05 
Quartas-feiras, das 
16 às 18 horas. 

 
Língua inglesa II 
 
Professora Kelly 
Barros Santos 

Aulas de inglês para iniciante II, com foco na habilidade 
oral e leitura 

02 
Manhã e tarde, 
dias a definir 

 
Bases históricas e 
filosóficas da 
Psicologia 
 
 
Professora Lilian 
Pereira Canário 

Aborda a emergência da psicologia como ciência 
moderna, buscando compreender o contexto em que isso 
ocorre, questões epistemológicas e desdobramentos 
implicados nesse campo de saber. 

02 
Terça-feira, das 
14h às 18h 

 


