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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 

2019.1. 

 

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 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 16 de julho a 02 de agosto de 2019 

Resultado da seleção  09 de agosto de 2019 

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 
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Início das atividades 19 de agosto de 2019 

Encerramento das 

atividades 

21 de dezembro 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 

 

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. 

 



 
 
 
 

 
 

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 

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 

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 UFRB 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 Programa. Projeto. 

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

edital. 

 

15 de julho de 2019 

 
Tatiana Ribeiro Velloso 

Pró-Reitora de Extensão 
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ANEXO I 
VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE 2019.2 

 
1.  CAMPUS AMARGOSA 

Componentes Descrição do Componente Vagas 
Estimulação de Valores 

Humanos na Educação 

Física 

Discussão sobre os valores em crise e 

possibilidades de intervenção no ambiente da 

educação física. componente teórico/prático, 

baseado em discussões e vivências. 

  05 

 

Educação Física e Saúde 

 

 

Componente teórico e prático com 68h 

 

02 

Teoria e metodologia do 

condicionamento físico 

Este componente envolve o processo de 

ensino-aprendizagem sobre os princípios gerais 

do condicionamento físico, bem como trata 

sobre os efeitos agudos e crônicos do exercício 

físico, conhecimento sobre aptidão física para a 

saúde e desempenho, e os sistemas e métodos 

de desenvolvimento da condição física, de 

forma orientada a aplicação no contexto da 

educação básica. Este componente apresenta 

carga horária teórica (51 horas) e prática (17 

horas). 

01 

Língua Inglesa OBS: Requisita-se fluência a nível 
intermediário de inglês para cursar o 
componente. 
A carga horária do componente Língua Inglesa 

01 
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IV é de 51 horas. O conteúdo é 

majoritariamente prático, mas haverá 

discussões sobre conteúdo teórico. A 

metodologia humanístico-comunicativa será 

voltada para o aprimoramento das habilidades 

práticas, mas as habilidades que receberão 

mais ênfase serão speaking e listening.  

Agroecologia e Práticas 

Reflexivas da 

Agroecologia 

Apresentar diferentes perspectivas teóricas que 

embasam o conhecimento agroecológico, 

possibilitando uma reflexão das implicações de 

cada perspectiva e sua relação com os modos 

de vida tradicionais. 

05 

Questão Agrária Natureza e Cultura. Sociedade, Valor e 

Natureza. A Acumulação Primitiva. O Modo de 

Produção Capitalista e o Campo. O Conceito de 

Questão Agrária. A Formação Territorial 

Brasileira e Baiana a partir da Questão Agrária. 

A experiência da Reforma Agrária. Conflitos no 

Campo no Brasil.. Movimentos Sociais do 

Campo Brasileiro. Redes e Movimentos sociais 

do campo no Brasil e na América Latina da 

atualidade. Desenvolvimento territorial e agrário 

no Nordeste e na Bahia. Elaboração do Plano 

de estudo para o Tempo Universidade. 

05 

 
 
2. CAMPUS CRUZ DAS ALMAS 
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Componentes Descrição do Componente Vagas 
Saneamento e Qualidade 

Ambiental 

Análises microbiológicas de 

alimentos, água e ambiente 

Aulas práticas.  

Necessário uso de jaleco. 

  

02 

Informática Curso Básico de Informática 30 

Apicultura 
Curso teórico prático com objetivo 

de sensibilizar a população sobre 

a importância dos polinizadores e 

sua produção racional, 

potencializar a expansão da 

atividade apícola, em conjunto 

com as atividades tradicionais da 

propriedade, racionalizando o 

sistema de produção integrado 

com a produção de mel e outros 

produtos das abelhas; 

 

20 

Olericultura Estudo do manejo de plantas 

olerícola ( tomate, batata, cebola, 

cenoura, etc), 68 hs, com aulas 

expositivas teórica e prática. 

05 

Fundamentos de Sensoriamento O curso é teórico/prático, e aborda 05 
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Remoto as ações para levantar dados, 

informações e imagens da 

superfície terrestre, com o intuito 

de representá-las e melhor 

entender os seus aspectos. Tem 

carga horária de 85hrs com aulas 

expositivas, de campo e de 

laboratório de informática. 

Evolução dos Conceitos da Física Conteúdos: ciência na antiguidade 

e na idade média; mecânica do 

século XVII; desenvolvimento da 

termodinâmica e do 

eletromagnetismo; física moderna. 

São 68 horas (2 encontros de 2 

horas por semana). É teórico, com 

leitura e discussão de textos, 

apresentação e discussão de 

vídeos, etc. 

05 

Metodolgias Para o 

Desenvolvimento Comunitário 

Análise dos conceitos de 

comunidades. Organização e 

mobilização social em 

comunidades. Diagnóstico e 

Planejamento Participativo do 

desenvolvimento comunitário. 

Dinâmicas de grupo. Carga 

Horária 34 horas. Componente 

predominante teórico com 

atividades em grupo. 

02 
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LIBRAS - Língua Brasileira de 

Sinais 

Libras é um componente teórico 

com carga horária de 68 horas. As 

discussões visam desconstruir um 

olhar patológico da surdez, ou a 

visão da pessoa surda como 

deficiência e buscar contribuir na 

construção de um olhar 

sócioantrológico, em que a pessoa 

numa perspectiva integral é 

valorizada. Os conceitos da 

Língua de Sinai, bem como o uso 

dessa Língua em sala de aula 

também são contemplados. Há 

momentos de atividades práticas. 

03 

Sustentabilidade ambiental 4 horas semanais, apresentação 

de seminários, trabalho final, 

disciplina teórica 

05 

Fruticultura Noções gerais sobre o cultivo de 

fruteiras tropicais, com ênfase 

para aspectos técnicos da 

produção de banana, manga, 

abacaxi e cítricos. Objetivo: 

Fornecer ao aluno, conhecimentos 

básicos para estudo e exploração 

de fruteiras nativas e exóticas de 

interesse socioeconômico para a 

Bahia e Nordeste brasileiro. O 

curso será ministrado sob a forma 

05 
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de exposição teórica – prática, 

com recursos audiovisuais e 

observações em campo. 

Construção da Participação e 

Autonomia do Poder 

Conhecer o panorama do histórico 

da cidadania e democracia e o 

papel dos trabalhadores na 

construção da sociedade. 

 

15 

 
 
3. CAMPUS CACHOEIRA 

Componentes Descrição do Componente Vagas 
Arqueologia Brasileira Curso teórico, 68 horas. Conteúdos: 

Formação do campo disciplinar da 

arqueologia no Brasil 

05 

Ciência Política Disciplina de introdução ao pensamento 

político, apresenta ainda textos sobre a 

realidade contemporânea . 

predominantemente teórica 

05 

Ensino de arte Estudo sobre a história do ensino da arte 

Geral em sua dimensão social, política e 

econômica. Análise crítica sobre questões 

políticas e legislativas que regulamentam o 

ensino da arte e material didático da área 

de Artes Visuais. Estudo, organização e 

prática do ensino de Artes Visuais no 

cotidiano escolar na Educação Infantil; no 

05 
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Ensino Fundamental; Ensino Médio e 

Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

Pensamento 

latinoamericano 

A disciplina apresentará aos discentes uma 

visão panorâmica do pensamento 

latinoamericanista, a partir de algumas 

obras fundamentais para a discussão de 

como o debate em torno às especificidades 

geográficas e históricas dos processos 

políticos, poéticos e econômicos gerou 

uma reflexão sobre a natureza do ser 

latino-americano e suas especificidades. 

05 

Oficina de Produção 

Audiovisual I 

Elementos básicos da comunicação 

sonora. O áudio e suas características 

imagísticas. Os recursos da voz, sons, 

músicas. As especificidades dos elementos 

da linguagem auditiva na publicidade e 

propaganda. A história e regulação do 

rádio. Produção. Objetivos: Proporcionar 

ao/a aluno/a capacidade de compreensão 

das características e funções da linguagem 

radiofônica. Apresentar a evolução da 

publicidade no rádio. Capacitar o/a aluno/a 

para produção de peças publicitárias em 

rádio. Componente predominantemente 

prático. 

02 

Tópicos Especiais em 

História Medieval 

Disciplina teórica de 68 horas (17 

encontros). O tema do curso será a 

influência do cristianismo nas concepções 

01 
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sobre a morte no Ocidente Medieval, com 

ênfase para os séculos XI ao XIII. Nos 

dedicaremos ao estudo das doutrinas 

construídas neste período e relacionadas a 

morte (salvação da alma, Purgatório, 

sufrágios...), assim como aos rituais 

(missas e procissões fúnebres, redação de 

testamentos, etc). 

 
 
4. CAMPUS FEIRA DE SANTANA 

Componentes Descrição do Componente Vagas 
 

Custos Empresariais  

Carga horária de 51 horas (três horas 

semanais). Conteúdo: Terminologia em 

custos, gestão de custos empresariais, 

departamentalização, custeios, custos com 

materiais e mão de obra, sistema de 

custeios. 

 

05 

 

Economia 

Fundamentos da ciência econômica, Micro 

e Macroeconomia, oferta, demanda e 

equilíbrio de mercado, mercado financeiro, 

economia da energia. 

 

05 

 

Psicologia das relações 

humanas 

Teórico e prático; 68 h; conteúdos relativos 

à psicologia do desenvolvimento ( infância, 

juventude, adulto, idoso) 

02 

 

Desenho Técnico 

Neste componente curricular são 

apresentas noções básicas sobre o 

01 
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desenho técnico. Os discentes estudam as 

principais normas que regulamentam a 

prática do desenho no país e desenvolvem 

algumas atividades práticas sobre o tema. 

 

Gerontologia 

Envelhecimento dos seres humanos: 

possibilidades, limites, dependência e 

autonomia. A construção do processo de 

envelhecimento e da velhice: aspectos 

teóricos, filosóficos, históricos e sociais. 

Interferências das condições sociais e 

ambientais no processo de 

envelhecimento. Impacto do 

envelhecimento populacional sobre a 

sociedade contemporânea. Estereótipos e 

os mitos relacionados ao envelhecimento. 

Políticas públicas de proteção e inclusão 

social da pessoa idosa. Cuidados com o 

idoso: acessibilidade e planejamento 

ambiental. O curso será teórico, com 

visitas técnicas e o desenvolvimento de 

projeto de tecnologia assistiva direcionado 

para o público idoso. Carga Horária total: 

68h, sendo 4 horas por semana. 

 

06 

Energia Desenvolvimento 

e Sustentabilidade  

Conceitos e definições: Energia, Fontes e 

Tipos de Energia; Meio ambiente; O que é 

desenvolvimento econômico e o que é 

desenvolvimento sustentável; Os 

problemas ocasionados pela exploração 

05 
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descontrolada dos recursos naturais. 

Conteúdo teórico e prático. 

Planejamento Integrado 

de Recursos Energéticos 

Conceitos e definições: Energia, Fontes e 

Tipos de Energia. Energia Elétrica; Oferta e 

Demanda Energética; Matriz Energética 

Internacional; Matriz Energética Nacional; 

Balanço Energético Internacional; Balanço 

Energético Nacional; Plano Nacional de 

Energia 2030 e 2050. Conteúdo teórico e 

prático. 

05 

Legislação Energética e 

Ambiental 

Análise de experiências regulatórias 

internacionais; Legislação energética 

brasileira; Políticas públicas; Conceito 

jurídico de meio ambiente; A proteção 

constitucional do meio ambiente e os bens 

ambientais; Princípios do Direito Ambiental; 

Legislação ambiental; Sistema Nacional do 

Meio Ambiente: organização administrativa 

e hierarquias; Legislações específicas e 

correlatas referentes às águas, ao ar, ao 

solo, à fauna e à flora; A Política Nacional 

de Recursos Hídricos; Licenciamento 

ambiental; Medidas jurídicas de proteção 

ao meio ambiente; Responsabilidade penal 

por danos ambientais. 

05 

Fundamentos da Química O COMPONENTE CURRICULAR 

CONTEMPLA 2 TEMPOS FORMATIVOS 

E TEMPO UNIVERSIDADE E O TEMPO 

02 
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COMUNIDADE. DURANTE O TEMPO 

UNIVERSIDADE TEREMOS AULAS 

TEÓRICAS E PRÁTICAS (LABORATÓRIO 

DE QUÍMICA), COM A SEGUINTE 

EMENTA: Normas de segurança em 

procedimentos químicos. Técnicas básicas 

de laboratório. Classificação, Propriedades 

e Aspectos estruturais da matéria. Teoria 

atômica. Classificação e Propriedades 

periódicas dos elementos. Ligações 

químicas. Reações químicas e noções de 

estequiometria. Elaboração do Plano de 

estudo para o Tempo comunidade. 

Seminário Integrador. 

Educação das Relações 

Étnico-Raciais 

 08 

Agroecologia  05 

 
 
5. CAMPUS SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

Componentes Descrição do Componente Vagas 
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, 

05 
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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 

 

Colóquios em Saúde 

Conteúdo: - Ciência em saúde; - Educação em 

saúde; - Métodos e técnicas aplicados à saúde; 

- Políticas públicas de saúde; - Vigilância em 

saúde. Carga horária de 34 horas.  

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. 

 

10 

LIBRAS - Língua 

Brasileira de Sinais 

Libras é um componente teórico com carga 

horária de 68 horas. As discussões visam 

desconstruir um olhar patológico da surdez, ou a 

visão da pessoa surda como deficiência e 

buscar contribuir na construção de um olhar 

sócioantrológico, em que a pessoa numa 

perspectiva integral é valorizada. Os conceitos 

da Língua de Sinai, bem como o uso dessa 

Língua em sala de aula também são 

contemplados. Há momentos de atividades 

práticas. 

03 
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Estado e Política de 

Saúde 

 

Estudo das concepções filosófico-políticas de 

Estado; da cidadania popular organizada e 

direitos humanos; Análise histórico-crítica das 

políticas de saúde no contexto do Estado 

brasileiro; Descrição do processo de Reforma 

Sanitária e a construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Fundamentação filosófica, 

jurídica, política e organizacional do SUS. 

Diretrizes e princípios do SUS; Estudo do Direito 

à Saúde; do Financiamento, Modelos e redes de 

atenção à saúde; do Planejamento em saúde no 

Brasil e na América Latina; da Administração e 

gestão em saúde; do Planejamento Estratégico 

Situacional (PES) e sua aplicação no sistema de 

saúde. 
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6. CAMPUS SANTO AMARO 
 

Componentes Descrição do Componente Vagas 
 

Canto e Coral  
Prática de Canto Coral, com exercícios de 

respiração, afinação, técnica vocal e repertórios. 

Preparação para apresentações públicas 

10 

 

História e apreciação da 

música 

Estudos sobre a história ocidental da música, 

predominantemente teórico com carga horária 

de 68h. Apreciação e análise das obras 

musicais que mais influenciaram a história da 

10 
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música dos séculos XV ao XX 

Tecnologias da Cena Técnicas e tecnologias no espaço cênico. 

Palcos: tipologias, equipamentos, 

caracterização, indumentária, figurino, 

iluminação, cenografia. Teatros de animação, 

de bonecos e de marionetes: noções e 

tipologias. Aulas expositivas, sessões de vídeo, 

leituras e debates em sala. Visita a teatros e 

espaços cênicos, conforme disponibilidade de 

deslocamento e de transporte da instituição. 

Componente teórico e prático. 
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