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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: 

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 

 



 
 
 
 

 
 

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 

Inscrições 27 de janeiro a 12 de fevereiro de 2020 

Resultado da seleção  14 de fevereiro de 2020 

Início das atividades 02 de março de 2020 

Encerramento das atividades  04 de julho de 2020 

 

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 no site 

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

 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA 

5.1 Os candidatos selecionados deverão apresentar, na reunião de abertura 

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. 
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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. 

 

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

edital. 

 

Cruz das Almas BA, 27 de janeiro de 2020 

 

Tatiana Ribeiro Velloso 

Pró-Reitora de Extensão 
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ANEXO I 

VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE 2020.1  

 

1. Campus Amargosa 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Prática de LIBRAS I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A metodologia que será utilizada para 

ministrar as aulas se baseará em aulas 

expositivas, práticas e participativas, 

buscando envolver os alunos em todo o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Para a explanação dos conteúdos, serão 

utilizados recursos como apresentação 

de temas diversos em slides, diálogos em 

Libras, apresentações individuais, em 

duplas e em grupo. Além disso, serão 

realizadas diversas atividades práticas de 

conversação em Libras que serão 

apresentadas em sala de aula para toda 

a turma, bem como a produção de vídeos 

em grupo que englobem as temáticas 

abordadas. A carga horária da disciplina 

é de 68 horas. 

05 

Prática de LIBRAS III 
 
 
 
 
 
 

Para cursar a disciplina Prática de Libras 

III o aluno precisa ter fluência na Libras. 

Caso não tenha conhecimentos a nível 

básico e intermediário não poderá 

participar, já que a disciplina envolve o 

05 
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nível avançado.   A disciplina Prática de 

Libras III engloba a produção de sinais, 

em nível avançado, com ênfase ao 

desenvolvimento de habilidades, 

conhecimento e linguística da Libras. A 

metodologia utilizada nesse componente 

curricular envolve aulas expositivas, 

teóricas e práticas; produção de diálogos 

e outras atividades práticas; exibição de 

vídeos com temáticas diversas e 

exposições em Libras. A carga horária da 

disciplina é de 68h. 

 

2. Campus Cruz das Almas 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Biometria Florestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O presente componente curricular 

fornece a base dos conhecimentos de 

mensuração florestal, contribuindo para 

atuar na quantificação de recursos 

florestais. 

Busca desenvolver nos estudantes 

conhecimentos teóricos e práticos das 

técnicas de mensuração e de estimação 

de 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, 
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tenha um notebook. São aplicadas 

também atividades práticas de campo. 

Recuperação de 
Áreas Degradadas  
 
 
 
 
 

Introdução e conceitos; identificação do 

problema: tipos de áreas; legislação e 

normas; componentes e atributos do 

meio físico; geoindicadores de 

degradação; processos geológicos-

geotécnicos e relações; técnicas de 

recuperação de áreas degradadas; 

implementação de planos de 

recuperação; monitoramento; exemplos 

de casos 

 

 

 

 

05 

 
Solos e Qualidade 
Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importância 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 e traços de metais na 

qualidade do solo. Compostos orgânicos 

(sintéticos) e qualidade do solo na saúde 

dos homens e animais. 

 
05 

 

 

3. Campus Cachoeira 

Componentes Descrição do Componente Vagas 
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História dos Povos 

Indígenas no Brasil 

Estudo dos povos originários do 

atual território 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. 

Carga horária: 68h 

 

02 

Políticas Publicas de 

Juventude 

Significado sócio-histórico das 

diferentes construções teórico 

metodológicas das categorias 

adolescência e juventude. A 

produção brasileira e sua 

contribuição para formulação de 

programas de políticas públicas. O 

componente é predominantemente 

teórico. 

05 

Laboratório do Ensino de 

História Moderna 

 05 

Sentido e Forma da 

Produção Artística 

Componentes teóricos da História da 

Arte, trabalhados com base em 

análise histórica, antropológica e 

iconográfica, com base em textos, 

filmes e imagens visuais. Previsão 

de estudos e seminários, e visitas 

02 
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técnicas em espaços das cidades 

Cachoeira e São Félix. 

Arte Sacra Componentes teóricos da História da 

Arte, 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. 

02 

Museologia aplicada a 

acervos II 

Componente de conteúdo teórico e 

prático que aborda a documentação 

museológica de acervo doméstico 

da família Hansen, carga horária 51 

horas. 

05 

 

 

4. Campus Feira de Santana 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Economia Solidária e 

Cooperativismo 

Curso de curta duração que ocorrerá nos 

dias 04, 05, 06 e 09 de março de 2020. 

05 

 

Custos Empresariais  

Introdução. Terminologias de custos. 

Filosofias de custeio. Setorização nas 

empresas para avaliação de custos - 

Objetivos principais e sistemática adotada. 

Etapas da implantação do sistema de 

custos relacionado a: Custos com 

 

05 
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materiais, Custos com pessoal, Custos 

patrimoniais e Custos com terceiros. 

Alocação setorial dos custos - Método de 

centro de custos, Rateio dos custos 

indiretos, Mapa de localização de custos, 

Determinação dos custos de 

transformação, operacionais. Sistemas de 

controle de produção - Sistema de custos 

por ordem específica, lote, Sistema de 

custos por processo / Vantagens e 

desvantagens. 

Geopolítica da Energia  Conceitos de Geopolítica, a posse dos 

recursos energéticos e desenvolvimento 

tecnológico. A energia no Brasil. 

05 

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 

descontrolada dos recursos naturais. 

Conteúdo teórico e prático. 

05 

 

 

Gestão da Qualidade 

Fundamentos da Qualidade e Modelos de 

Gestão; Sistema de Gestão da Qualidade 

 Ferramentas da Qualidade; Processos de 

melhoria contínua; Análise do Modo e do 

Efeito da Falha; Gerenciamento pelas 

diretrizes; Sistema de Medição de 

 

 

05 
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Desempenho; Desdobramento da Função 

Qualidade (QFD); Introdução ao Seis 

Sigma; Benchmarking; Metodologia:   

Aulas expositivas com recursos áudio 

visuais; Análise e interpretação de textos e 

artigos; Apresentação de seminários; 

Estudos de casos; Vídeos técnicos; 

Dinâmicas com jogos lúdicos; Visita 

técnica. 

 

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.  

 

04 

Metodologia da Pesquisa Introdução ao conhecimento científico com 

incentivo ao desenvolvimento crítico 

baseado em evidencias e ao entendimento 

05 
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da sistematização de processos de 

desenvolvimento de projetos e pesquisa. O 

conteúdo do curso é teórico com 

exemplificações do cotidiano e atividades 

que aproximam o aluno da ciência. 

 

 

5. Campus Santo Antônio de Jesus 

 

Componentes Descrição do Componente Vagas 

Psicologia Social História, conceitos básicos e abordagens em 

Psicologia social. Relação Psicologia-sociologia 

na Psicologia social. Psicologia social europeia, 

estadunidense e latino-americana. Interface 

teoria, pesquisa e atuação profissional em 

Psicologia social. Cenário social do Brasil 

contemporâneo e a atuação do psicólogo social. 

Componente teórico e prático. 

02 

 
 
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 

Laboratório de Política e 

Gestão Cultural - 
O componente tem como objetivos apresentar e 

discutir teorias, conceitos e tipologias da área 

10 
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PRODUÇÃO CULTURAL da produção cultural, bem como analisar 

metodologias, estratégias e ferramentas de 

produção cultural a partir de estudos de casos, 

de modo a promover o exercício teórico e 

prático interdisciplinar para viabilizar o acúmulo 

de conhecimentos específicos da área de 

Política e Gestão Cultural tendo em vista a 

capacitação continuada para a atuação 

profissional nas dimensões social, política, 

econômica e tecnológica da gestão cultural de 

forma dinâmica e em consonância com o 

contexto contemporâneo do campo da cultura. 
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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 2020 

 

______________________________________ 

Assinatura 

 
 

 

 

 


