Ministério da Educação
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Pró-Reitoria de Extensão

Retificação do “EDITAL PROEXT Nº 01/2020 – Oferta de vagas do Programa
Universidade Aberta à Maturidade – PROMAT para o semestre 2020.1”
Onde se lê:
Componentes

Descrição do Componente

Vagas

O presente componente curricular fornece a base
dos

conhecimentos

contribuindo

para

de
atuar

mensuração
na

florestal,

quantificação

de

recursos florestais.
Biometria Florestal

Busca desenvolver nos estudantes conhecimentos
teóricos e práticos das técnicas de mensuração e
de

estimação

de

variáveis

01

dendrométricas.

Componente que trabalha com analise de dados
(estatística), irá aprender a utilizar o programa R.
Aconselha-se, que o interessado em cursar o
componente, tenha um notebook. São aplicadas
também atividades práticas de campo.
Introdução e conceitos; identificação do problema:
tipos de áreas; legislação e normas; componentes
Recuperação de
Áreas Degradadas

e atributos do meio físico; geoindicadores de
degradação; processos geológicos-geotécnicos e
relações;

técnicas

degradadas;

de

recuperação

implementação

de

de

áreas

planos

05

de

recuperação; monitoramento; exemplos de casos
Importância
Solos e Qualidade
Ambiental

da

qualidade

do

solo

na

sustentabilidade dos ecossistemas e na saúde dos
homens

e

animais.

Conceito

de

indicadores

ambientais. Fatores abióticos (físicos e químicos) e
bióticos usados como indicadores da qualidade.
Ciclo biogeoquímico dos principais macroelementos

05

e

traços

de

metais

na

qualidade

do

solo.

Compostos orgânicos (sintéticos) e qualidade do
solo na saúde dos homens e animais.

Leia-se:

Componentes

Descrição do Componente

Vagas

O presente componente curricular fornece a base
dos conhecimentos de mensuração florestal,
contribuindo para atuar na quantificação de
recursos florestais.
Busca
Biometria Florestal

desenvolver

nos

estudantes

conhecimentos teóricos e práticos das técnicas de
mensuração

e

de

estimação

de

01

variáveis

dendrométricas. Componente que trabalha com
analise de dados (estatística), irá aprender a
utilizar o programa R. Aconselha-se, que o
interessado em cursar o componente, tenha um
notebook. São aplicadas também atividades
práticas de campo.
Introdução e conceitos; identificação do problema:
tipos de áreas; legislação e normas; componentes
Recuperação de
Áreas Degradadas

e atributos do meio físico; geoindicadores de
degradação; processos geológicos-geotécnicos e
relações; técnicas de recuperação de áreas
degradadas;

implementação

de

planos

05

de

recuperação; monitoramento; exemplos de casos
Importância
Solos e Qualidade
Ambiental

da

qualidade

do

solo

na

sustentabilidade dos ecossistemas e na saúde
dos homens e animais. Conceito de indicadores
ambientais. Fatores abióticos (físicos e químicos)
e bióticos usados como indicadores da qualidade.

05

Ciclo

biogeoquímico

dos

principais

macroelementos e traços de metais na qualidade
do solo. Compostos orgânicos (sintéticos) e
qualidade do solo na saúde dos homens e
animais.

Noções gerais sobre o cultivo de fruteiras

05

tropicais, com ênfase para aspectos técnicos
Fruticultura

da produção de banana, manga, abacaxi e
cítricos.

Objetivo:

conhecimentos

Fornecer

básicos

para

ao

aluno,

estudo

e

exploração de fruteiras nativas e exóticas de
interesse socioeconômico para a Bahia e
Nordeste brasileiro. O curso será ministrado
sob a forma de exposição teórica – prática,
com recursos audiovisuais e observações em
campo.

Onde se lê:
Componentes

Descrição do Componente

Vagas

História dos Povos

Estudo dos povos originários do atual

Indígenas no Brasil

território brasileiro. Ocupação do espaço e
dinâmicas

anteriores

à

chegada

02

dos

europeus. Dimensões econômicas, sociais,
culturais

e políticas. Protagonismo dos

povos indígenas no processo de formação
da sociedade brasileira.
Carga horária: 68h

Políticas Publicas de
Juventude

Significado sócio-histórico das diferentes
construções

teórico

metodológicas

das

categorias adolescência e juventude. A

05

produção brasileira e sua contribuição para
formulação
públicas.

de

programas

O

de

políticas

componente

é

predominantemente teórico.
Laboratório do Ensino de

05

História Moderna
Sentido e Forma da

Componentes teóricos da História da Arte,

Produção Artística

trabalhados com base em análise histórica,

02

antropológica e iconográfica, com base em
textos, filmes e imagens visuais. Previsão de
estudos e seminários, e visitas técnicas em
espaços das cidades Cachoeira e São Félix.
Arte Sacra

Componentes teóricos da História da Arte,

02

trabalhados com base em análise histórica,
antropológica e iconográfica, com base em
textos, filmes e imagens visuais. Previsão de
estudos e seminários, e visitas técnicas em
espaços das cidades Cachoeira e São Félix.
Museologia aplicada a

Componente de conteúdo teórico e prático

acervos II

que aborda a documentação museológica

05

de acervo doméstico da família Hansen,
carga horária 51 horas.

Leia-se:

Componentes

Descrição do Componente

Vagas

História dos Povos

Estudo dos povos originários do atual território

Indígenas no Brasil

brasileiro. Ocupação do espaço e dinâmicas
anteriores à chegada dos europeus. Dimensões
econômicas,

sociais,

culturais

e

políticas.

Protagonismo dos povos indígenas no processo
de formação da sociedade brasileira.

02

Carga horária: 68h

Políticas Publicas de

Significado

Juventude

construções
categorias

sócio-histórico
teórico

das

diferentes

metodológicas

adolescência

e

05

das

juventude.

A

produção brasileira e sua contribuição para
formulação de programas de políticas públicas.
O componente é predominantemente teórico.
Laboratório do Ensino de

05

História Moderna
Sentido e Forma da

Componentes teóricos da História da Arte,

Produção Artística

trabalhados com base em análise histórica,

02

antropológica e iconográfica, com base em
textos, filmes e imagens visuais. Previsão de
estudos e seminários, e visitas técnicas em
espaços das cidades Cachoeira e São Félix.
Arte Sacra

Componentes teóricos da História da Arte,

02

trabalhados com base em análise histórica,
antropológica e iconográfica, com base em
textos, filmes e imagens visuais. Previsão de
estudos e seminários, e visitas técnicas em
espaços das cidades Cachoeira e São Félix.
Museologia aplicada a

Componente de conteúdo teórico e prático que

acervos II

aborda a documentação museológica de acervo

05

doméstico da família Hansen, carga horária 51
horas.
Carga horária: - 4horas semanais. Conteúdo:
Fundamentos da

- O que é Filosofia? - As condições que

Filosofia

propiciaram o advento da Filosofia; - O
universo espiritual da polis; - Os filósofos e
os sofistas; - Os sofistas como fenômeno
social; - A filosofia socrático-platônica; Livro VII da República; - O banquete; - Carta
sobre

a

felicidade;

-

O

problema

de

05

Sócrates;

-

“transvaloração”;

Os

valores
-

O

e

sua

inconsciente

freudiano; - A cultura e seu mal-estar; - Eros
e Civilização; - Poder e micropoderes.

