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Palavras do Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis
O Programa de Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, no qual se
insere a ação de extensão Inclusão Educacional da Pessoa Idosa na UFMS, foi,
desde o seu nascedouro em 2011, apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura
e Assuntos Estudantis, pois coaduna com a política institucional de extensão
universitária que a UFMS vem trabalhando para solidificar.
Fruto de um trabalho persistente e muitas vezes abnegado de docentes, técnicos
administrativos e discentes, para nós não foi nenhuma surpresa que este
Programa tenha sido recentemente aprovado na merecida colocação de primeiro
lugar nacional na área temática dos Direitos Humanos, com nota máxima,
quando se submeteu à avaliação do Programa de Extensão Universitária do
MEC/SeSU para realização a partir de 2015.
Estamos vivenciando um importante momento de transição no qual as atividades
extensionistas caminham a passos largos na importante missão de buscar a
ressignificação do papel que cabe à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,
tanto com relação à sua área geográfica de abrangência quanto ao espaço que
ela ocupa no imaginário social que ela conquistou ao longo de sua trajetória
histórica.
Temos logrado êxito na nossa função social de produzir, reconhecer, registrar,
acumular e disseminar conhecimentos científicos, função esta alcançada
majoritariamente pelas atividades de pesquisa e de ensino. Não obstante,
precisamos, ainda, tornar concretas as possibilidades de vencermos as barreiras
que nos distinguem apenas como uma instituição que tem buscado a sua
excelência nos papeis já consagrados de pesquisa e de ensino.
Queremos mais. Queremos nos fazer merecedores desta excelência e, assim
acreditamos, será exatamente por meio da extensão universitária que o
conseguiremos alcançar. São inúmeras as demandas que a mesma sociedade que
nos acolhe e nos reconhece têm nos apresentado. Dentre elas, a questão dos
1
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direitos humanos, de maneira geral, e dos direitos humanos da população idosa,
em particular, ocupa um papel de destaque.
Isto porque não há como se falar da importância deste processo sem estarmos
ancorados na necessária relação dialógica que, assim entendemos, precisamos
estabelecer com a realidade que nos cerca. Somos sabedores que a questão do
envelhecimento populacional, tanto quanto tantas outras facetas da nossa
realidade, não são apenas importantes: são determinantes sociais do nosso
próprio papel de produção e disseminação do conhecimento.
Assim sendo, ao adentrarem no seio da produção e disseminação do
conhecimento que a UFMS construiu, queremos que as pessoas idosas sintam-se
não apenas bem vindas: queremos que se sintam respeitosamente abraçadas
pela comunidade universitária que os reconhece como protagonistas da história
de Mato Grosso do Sul.
Por fim, registramos nossos sinceros agradecimentos institucionais a todos os
diretores, diretoras, docentes, técnicos administrativos e discentes que
acreditaram nesta proposta e que a tornaram possível. Dizemos sempre que a
UFMS não se faz por muros e nem por construções. Ela se realiza na proporção da
competência e da dedicação das pessoas que aqui labutam.

Valdir Souza Ferreira
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis
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Apresentação
O Brasil vem experimentando um envelhecimento populacional crescente e
acelerado, o que já coloca nosso país entre as nações consideradas envelhecidas,
com mais de 21 milhões de pessoas idosas. Segundo dados do IBGE (Censo 2010),
em Mato Grosso do Sul vivem cerca de 240 mil pessoas idosas e em Campo
Grande por volta de 80 mil (10% da população total).
Sabe-se, de um lado, que o avanço da idade pode trazer vulnerabilidades e
limitações, mas, de outro, que o avanço da idade também precisa ser analisado
pelo viés de suas potencialidades e possibilidades. A luta contra a discriminação
por motivos de idade e a promoção da dignidade das pessoas idosas pelo Estado
e pela sociedade, conforme preconizam a Constituição Federal, a Política
Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003),
são fundamentais para assegurar o respeito merecido por essas pessoas.
O grupo de pessoas idosas se constitui em um contexto muito especial, pois
reúne uma diversidade de histórias de vida peculiares, seja por questões de
gênero, etnia, religião ou socioeconômica. Independente do contexto, esta
diversidade é permeada de expectativas e indagações sobre como será o seu
futuro e como se dará a sua relação com os mais jovens.
Até por isto, a relação mútua entre as gerações deve ser cultivada, ressaltada e
estabelecida mediante um diálogo amplo e eficaz, pois ao longo da vida toda
pessoa acumula experiências e sabedoria que podem ser compartilhadas com as
novas gerações. A convivência intergeracional possibilita o diálogo e o
intercâmbio de conhecimentos, sendo a pessoa idosa o elemento referencial da
construção e compartilhamento da cultura: educação e cultura também são
direitos humanos a serem vivenciados, partilhados e valorizados pelas pessoas
idosas.
A universidade, por seu turno, se constitui em um espaço privilegiado para a
produção e disseminação do conhecimento científico. Sua atuação deve priorizar
a democratização desses saberes, atuando como instrumento de inserção social e
3
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possibilitando a aproximação entre academia e comunidade – fundamento da
extensão universitária.
A iniciativa aqui apresentada, Inclusão Educacional da Pessoa Idosa na UFMS,
faz parte do Programa de Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa
(ProDiHPI/UFMS), aprovado nacionalmente pelo Ministério da Educação. Seu
objetivo é possibilitar às pessoas idosas aprofundar ou atualizar seus
conhecimentos em alguma área científica de seu interesse e, ao mesmo tempo,
proporcionar a troca de informações e experiências com os jovens.
Por meio desta iniciativa a UFMS possibilita que qualquer pessoa idosa, desde
que tenha o ensino médio completo, curse gratuitamente, na modalidade de
extensão universitária, até duas disciplinas de cursos regulares de graduação por
ela oferecidos, observada a compatibilidade de horários. Neste 1º semestre de
2016 as vagas foram ampliadas e alcançam, além da capital, Campo Grande,
também os câmpus de Corumbá, Naviraí, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.
O presente catálogo contém a síntese das disciplinas, ordenadas segundo o
município de oferecimento e as áreas do conhecimento científico, por meio das
quais estão sendo disponibilizadas 212 (duzentas e doze) vagas para que as
pessoas idosas possam estudar neste 1º semestre letivo de 2016. As aulas serão
ministradas nas dependências da UFMS.
Desejamos que as pessoas idosas sintam-se acolhidas pela UFMS e temos
certeza, a partir da experiência de 2015, que esta iniciativa é capaz de trazer
impactos positivos tanto para as pessoas idosas que aqui vierem estudar quanto
para os jovens que aqui já estudam. Nossos sinceros agradecimentos a todos que
aceitaram o desafio de participar desta iniciativa.
Eduardo Ramirez Meza
Coordenador do Projeto de Inclusão
Educacional da Pessoa Idosa na UFMS

Suzi Rosa Miziara Barbosa
Coordenadora do Programa de Promoção
dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa
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Disposições Gerais sobre a Inclusão Educacional da Pessoa Idosa na UFMS
Este projeto foi pensado como uma das várias opções que já existem para adesão
de pessoas idosas. Há instituições que se ocupam de promover a convivência
entre pessoas idosas, realizando diversas atividades físicas e de lazer. Há outras
que são especializadas em promover os chamados “bingos” e “bailes”, outras
especializadas em promover viagens turísticas voltadas a este segmento
populacional, e assim por diante.
Nós, da UFMS, compreendemos que o oferecimento de todos estes tipos de
atividades é extremamente válido e gostaríamos, também, de fazer a nossa
parte. Não temos competência e nem perfil institucional para promover estas
outras atividades. Nosso escopo de atuação é apoiado pela tríade constitucional
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Por sorte as pessoas idosas não são um grupo homogêneo apenas por conta da
idade. Sabemos da existência de um grande número de pessoas idosas que,
apesar de não terem disposição para participar de um processo seletivo e cursar
uma graduação inteira, ainda gostariam, de alguma forma, de voltar a estudar.
ENTÃO: se você tem 60 anos completos (ou mais); se você tem algum tempo
disponível e gostaria de preencher este tempo aprofundando ou atualizando
conhecimentos científicos; se você concluiu o ensino médio ou já iniciou e não
concluiu um curso superior ou mesmo se já concluiu algum, mas não pretende, ao
menos neste momento, participar de ENEM e tentar vaga em um dos cursos de
graduação da UFMS; se você não se intimida com a ideia de um convívio mais
próximo com os grupos de jovens que, habitualmente, frequentam os cursos de
graduação da UFMS; se, pelo contrário, você enxerga este convívio como uma
oportunidade para, também, trocar informações e compartilhar experiências:
então seja bem vindo, o seu lugar é aqui conosco! Faça a sua inscrição e venha
participar desta experiência! Faça uma ou até duas disciplinas dos cursos de
graduação presencial da UFMS. Não há cobrança de qualquer taxa para isto!
5
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Critérios para Preenchimento das Vagas




Ter idade de 60 anos completos ou mais.
Possuir ensino médio completo.
Se inscrever o quanto antes (será respeitada a ordem cronológica de
recebimento dos pedidos de inscrição).

Período e Procedimentos para a Inscrição





Período de inscrição: 3 a 15 de maio de 2016.
As inscrições deverão ser feitas via Internet, mediante preenchimento do
formulário disponibilizado no link da cidade onde estão sendo ofertadas
as vagas de sua preferência:
o Campo Grande (108 vagas)
o Corumbá (8 vagas)
o Naviraí (30 vagas)
o Paranaíba (6 vagas)
o Ponta Porã (3 vagas)
o Três Lagoas (57 vagas)
Antes de efetuar a sua inscrição, confira os dias, horários e locais das
aulas, bem como faça uma leitura criteriosa das informações sobre a
disciplina, a fim de confirmar seu interesse e também para evitar se
inscrever em disciplina com a qual não tenha afinidade.

Período, Horário e Locais de Matrícula




O resultado contendo a relação de pessoas idosas selecionadas para
preenchimento das vagas oferecidas será divulgado no site da Preae
(www.preae.sites.ufms.br) e também encaminhado por e-mail a todos os
inscritos no dia 16 de maio de 2016.
As matrículas deverão ser efetuadas presencialmente entre os dias 17 e
20 de maio de 2016.

6
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Para se matricular as pessoas idosas selecionadas deverão entregar cópia
do documento de identidade, do CPF e do comprovante de conclusão do
Ensino Médio, além de preencher o termo de compromisso.
Locais e horários para matrícula (presencial):
o Campo Grande: sala 6 da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Assuntos Estudantis (prédio das pró-reitorias), das 7h30m às 10h30 e
das 13h30 às 16h30. Se precisar de mais informações entre em contato
conosco pelos telefones 3345-7938 ou 3345-7238 ou ainda pelo e-mail
eduardo.ramirez@ufms.br.
o Corumbá: procurar Luciano Édipo Pereira da Silva, na Coordenação de
Gestão Acadêmica do Câmpus do Pantanal – CPAN/UFMS, das 7h30m
às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Havendo dúvida ligar para 3234-6840.
o Paranaíba: procurar Patrícia Queiroz Peli, na Secretaria Acadêmica do
Câmpus de Paranaíba – CPAR/UFMS, das 7h30m às 10h30 e das 13h30
às 16h30. Havendo dúvida ligar para 3669-0100.
o Naviraí: procurar Márcia Aparecida Mateus, no Câmpus de Naviraí –
CPNV/UFMS, das 13h30 às 16h30 e das 19h30 às 22h30. Havendo
dúvida ligar para 3409-3408.
o Ponta Porã: procurar Ariane Morales Moreti, na Secretaria de Apoio
Administrativo do Câmpus de Ponta Porã – CPPP/UFMS, das 7h30m às
10h30 e das 13h30 às 16h30. Havendo dúvida ligar para 3437-1730.
o Três Lagoas: procurar Josilene Moreira Silveira, na Coordenação de
Gestão Acadêmica do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS, das
7h30m às 10h30 e das 13h30 às 16h30. Havendo dúvida ligar para 35093701.
As pessoas idosas matriculadas serão vinculadas ao Programa de
Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa.

Período Letivo, Horários de Aula, Avaliação e Aprovação


O primeiro semestre letivo de 2016 está compreendido entre os dias
16/05/2016 e 15/09/2016.
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Cada disciplina tem seus dias e horários pré-definidos, conforme
detalhamento contido no presente catálogo.
O/a professor/a responsável pela disciplina poderá aplicar, como
instrumentos de avaliação, provas (escritas, práticas ou orais), trabalhos
teóricos ou práticos, relatórios, seminários, debates, entre outros,
conforme programação inclusa no correspondente Plano de Ensino.
Para ser aprovado na disciplina e obter a certificação de extensão
universitária, o aluno deverá obter frequência igual ou superior a 75% da
carga horária total e alcançar Média de Aproveitamento igual ou superior
a 6,0 (seis vírgula zero).

Certificação




As pessoas idosas matriculadas que cumprirem com todas as exigências
da disciplina (frequência e notas) farão jus ao certificado de extensão, a
ser emitido pela Coordenação do Projeto Inclusão Educacional da Pessoa
Idosa na UFMS em até 30 dias após o final do semestre letivo.
Não farão jus ao certificado de extensão as pessoas idosas que não
cumprirem com todas as exigências da disciplina.

8
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Percepção das Pessoas Idosas Participantes do 2º semestre/2015
A Inclusão Educacional da Pessoa Idosa é um projeto de extensão proposto pelo
Programa de Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e iniciado no ano
de 2015. No segundo semestre letivo de 2015 foram ofertadas 106 vagas em
diversas disciplinas, sendo 47 vagas preenchidas por 31 pessoas idosas, já que
poderiam cursar até duas disciplinas.
Com relação ao preenchimento das vagas, em números absolutos a maior
procura deu-se para as disciplinas relacionadas às áreas de Ciências Humanas
(23), Ciências da Saúde (9), Ciências Biológicas (6) e Engenharias (4). Por outro
lado, em termos percentuais, na área de Engenharias houve 100% do
preenchimento das vagas (4/4), seguida de 90% da área de Saúde (9/10), 50% da
área de Linguística, Letras e Artes (1/2) e 45,1% da área de Ciências Humanas
(23/51).
A maioria do público-alvo distribuiu-se entre pessoas com idade entre 60 e 64
anos (58,06%) e com idade entre 65 e 69 anos (22,58%). A maior procura foi de
pessoas do sexo feminino (74,19%). Com relação ao estado civil, a maioria se
declarou casada (41,94%), sendo 25,81% divorciada.
Quanto ao nível de escolaridade, 38,71% dos matriculados possuíam nível
superior completo e 22,58% curso superior incompleto. No ato da matrícula
perguntou-se como ficaram sabendo do projeto, sendo que 36,36% afirmaram ter
sido pela internet e 27,27% pela TV.
Um estudo do tipo qualiquantitativo pretendeu avaliar a percepção destas
pessoas sobre a iniciativa e sobre a sua experiência. Para tanto, foi elaborado e
aplicado um questionário a cada matriculado por este projeto.
Questionados sobre como foi a receptividade do/a professor/a na sala de aula,
54,55% classificaram como “muito boa” e 22,73% como “boa”, sendo classificada
como “indiferente” e “regular” por 4,55% cada.
9
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Com relação à receptividade dos demais discentes da turma, 59,09% afirmaram
que a maioria da turma foi bem receptiva e acolhedora, não sendo percebidas
resistências, 18,18% afirmaram que boa parte da turma foi receptiva e acolhedora
mas que foi possível perceber algumas resistências, sendo apontada como
indiferente por 9,09%.
Respondendo como classificam seu próprio rendimento na disciplina, 22,73%
consideram “muito bom”, 27,27% “bom”, 22,73% “regular”, 4,55% “insatisfatório”
e 22,73% não quis ou não soube responder.
Dentre os depoimentos relativos a fatores que influenciaram positivamente em
seu rendimento, destacam-se “exigência do professor”, “possibilidade de
contribuir com discentes do curso”, “metodologia do professor”, “colaboração
dos demais alunos” e “interesse pessoal”. Já dentre os fatores negativos foram
alegados “motivos pessoais”, “desânimo”, “distância”, “linguagem complicada”,
“greve”, “dificuldade para acessar internet” e “não ter gostado da disciplina”.
Ao serem questionados sobre a validade da experiência pessoal de inclusão em
sala de aula de um curso superior, 59,09% a classificaram como “muito boa”,
18,18% como “boa”, 4,55% como “insatisfatória” e 18,18% não quis ou não soube
responder. Questionados se recomendariam a outras pessoas idosas que
participassem da experiência, 100% respondeu que sim.
Associando-se estes dados com os relatos livremente apresentados pelos
docentes, pode-se concluir que houve um olhar positivo com relação à ação, pois
as pessoas idosas participaram plenamente, sem discriminação e em condições
de igualdade. Várias pessoas idosas relataram ainda terem sentido-se jovens
novamente e que é muito gratificante poder interagir no meio acadêmico.
Por fim, registrou-se como resposta 95,45% de pessoas que recomendam à
UFMS a continuidade e a ampliação do projeto, inclusive para os câmpus do
interior, o que está sendo feito neste 1º semestre de 2016.
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DISCIPLINAS E VAGAS
OFERECIDAS EM CAMPO GRANDE
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Avaliação e Tipificação de Carcaças (51 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 7h às 11h
Local: Sala 2, Bloco Novo – FAMEZ
Ministrante: Marina de Nadai Bonin
Ementa da disciplina: Introdução. Fibra muscular. Tecido
conjuntivo. Tecido adiposo. Contração muscular. Avaliação
qualitativa da carne. Fatores que alteram a qualidade da carne.
Crescimento animal. Medições nas carcaças. Estudo do animal
vivo e da carcaça. Tipificação e classificação de carcaças.
Sistemas de rastreabilidade de carcaças. Avaliação qualitativa e
quantitativa pré e pós-abate. OBS: Noções de desossa e cortes
da carcaça de bovinos, ovinos, suínos e aves.
Curso: Zootecnia
Nutrição de Equinos (51 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 7h às 10h
Local: FAMEZ, Bloco A, sala 02
Ministrante: Gumercindo Loriano Franco
Ementa da disciplina: Sistema digestório; Comportamento
ingestivo; Fisiologia do exercício; Exigências de energia,
proteína; Funções dos macro e microelementos; Necessidade de
água e vitaminas; Gorduras e ácidos graxos; Alimentos e seu
processamento; Aditivos; Manejo alimentar; Transtornos
relacionados com a alimentação; Utilização do modelo de
computador para exigências e rações.
Curso: Zootecnia
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Princípios de Tecnologia de Alimentos (51 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 18h às 21h
P1 - Duas vagas e P2 Duas vagas
Local: Unidade VI, sala 60401
Ministrante: José Antônio Braga Neto
Ementa da disciplina: Introdução a tecnologia de alimentos.
Composição de alimentos. Alterações em alimentos. Controle
de qualidade de alimentos. Higiene, limpeza e sanitização na
indústria de alimentos. Princípios e métodos de conservação de
alimentos. Processamento e conservação de produtos de origem
animal (carne e leite) e vegetal. Aulas teóricas e praticas.
Curso: Alimentos – Tecnológico
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Biologia Reprodutiva de Angiospermas (51 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 7h às 11h
Local: Aulas teóricas: sala a definir; Aulas práticas: Laboratório
de Lupas (Botânica/CCBS)
Ministrante: Maria Rosângela Sigrist
Ementa da disciplina: Morfologia e função das estruturas
florais. Biologia floral. Sistemas de reprodução. Agentes de
polinização e suas relações com as flores. Síndromes de
polinização. Polinização e pilhagem.
Curso: Ciências Biológicas
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Bioquímica Médica I (51 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 9 às 11h OU terça-feira, das
9h às 9h (aulas teóricas) E quinta-feira, das 10h às 11h (aulas
práticas)
Local: FAMED (aulas teóricas)
e Laboratório de
Bioquímica/CCBS (aulas práticas)
Ministrante: Sandra Maria Silveira Denadai
Ementa da disciplina: Introdução à Bioquímica; Química de
Proteínas e Aminoácidos; Enzimas; Química dos Carboidratos;
Química de Lipídios; Bioenergética; Vitaminas e Minerais.
Curso: Medicina
Fundamentos de Agroecologia (51 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 13h às 15h
Local: Unidade VI (sala a definir)
Ministrante: Gustavo de Faria Theodoro
Ementa da disciplina: Evolução tecnológica da agricultura;
Sustentabilidade da agricultura e a produção de alimentos;
Características de diferentes abordagens de agricultura nãoconvencional; Bases epistemológicas da agroecologia; Aspectos
biológicos da conversão de sistemas; Agroecossistema;
Agrobiologia; Princípios e práticas em sistemas orgânicos de
produção de alimentos; Teoria da trofobiose; Agricultura
urbana; Controle alternativo e biológico de pragas e doenças;
Sistemas agroflorestais; Legislação para produção, certificação
e comercialização de produtos orgânicos.
Curso: Ciências Biológicas - Bacharelado
14
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
Invertebrados I (51 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 18h às 20h (aulas teóricas) e
das 20h às 21h (aulas práticas)
Local: Unidade VI (aulas teóricas, sala a definir) e Laboratório de
Zoologia/CCBS (aulas práticas)
Ministrante: Ramon José Correa Luciano de Mello
Ementa da disciplina: Introdução aos Metazoa;evolução,
filogenia, morfologia externa e anatomia interna dos seguintes
grupos: Porifera, Placozoa, Cnidaria, Ctenophora, Bilateria,
Platyelminthes,
Nemertea,
Cycloneuralia
(Gatrotricha,
Nematoda,
Nematomorpha,
Priapulida,
Loricifera
e
Kinorhyncha), Gnathifera (Gnathostomulida, Rotifera e
Acanthochephala) e Mollusca.
Curso: Ciências Biológicas - Licenciatura
CIÊNCIAS DA SAÚDE
Fisiologia Humana II (51 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 7h às 9h (aulas teóricas) e das
9h às 10h (aulas práticas)
Local: Laboratório de Biofisiofarmacologia - LBFF - CCBS
(acesso pelo Lago do Amor ou pela passarela do Teatro Glauce
Rocha)
Ministrante: Joice Stein
Ementa da disciplina: Sistema endócrino. Sistema digestório.
Sistema cardiovascular. Sistema renal. Sistema respiratório.
Curso: Nutrição
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CIÊNCIAS DA SAÚDE

Infectologia e suas interfaces (34 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 17h às 19h
Local: FAMED - Anfiteatro 2
Ministrante: Anamaria Mello Miranda Paniago
Ementa da disciplina: Abordagem de várias profissões da área
da saúde nas doenças infecciosas mais prevalentes em MS
Curso: Medicina

Saúde Pública (51 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 8h às 11h
Local: Unidade VI (sala a definir)
Ministrante: Alexandra Penedo de Pinho
Ementa da disciplina: Política de Saúde no País. Epidemiologia.
Saneamento e Meio Ambiente. Nutrição e Saúde. Saúde Pública
e Programas de Saúde.
Curso: Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) e
Fisioterapia
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Algoritmos e Programação (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Segunda e quarta-feira, das 17h às 19h
Local: Complexo Multiuso (segunda-feira, sala a definir) e
FACOM, Laboratório I (quarta-feira)
Ministrante: Fábio Henrique Viduani Martinez
Ementa da disciplina: Variáveis e tipos de dados; estrutura
sequencial; estrutura condicional; estruturas de repetição;
variáveis compostas homogêneas e modularização.
Curso: Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção e
Engenharia Elétrica
Evolução das Ideias Matemáticas e Resolução de Problemas (68
h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 13h às 15h, e terça-feira, das
15h às 17h
Local: Unidade VII OU Complexo Multiuso (sala a definir)
Ministrante: José Luiz Magalhães de Freitas
Ementa da disciplina: Panorama Geral sobre o
Desenvolvimento da Matemática. O Desenvolvimento da
Aritmética e da Álgebra. O Desenvolvimento da Geometria. O
Desenvolvimento do Cálculo e a Aritmetização da Análise.
Resolução de Problemas no Ensino de Matemática. O ensino
praticado na escola (a escola, sua estrutura e funcionamento).
Curso: Matemática - Licenciatura
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Física F I (136 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 11h e
sábado das 7h às 9h
Local: Segundas, quartas e sextas - Unidade VII (sala a definir) e
sábado - Complexo Multiuso (sala a definir)
Ministrante: João Vítor Batista Ferreira
Ementa da disciplina: Cinemática e dinâmica do movimento de
corpos pontuais em uma, duas e três dimensões; as leis de
Newton; as forças básicas da natureza; conceitos de energia
mecânica, trabalho e momento linear; as leis de conservação da
energia total e do momento; colisões; gravitação; rotações e
momento angular; cinemática e dinâmica de corpos rígidos;
forças de inércia.
Curso: Física - Bacharelado
Física F I (136 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Segunda, quarta e sexta-feira, das 9h às 11h, e
sábado, das 7h às 9h
Local: Unidade VII-A (sala a definir)
Ministrante: Cicero Rafael Cena da Silva
Ementa da disciplina: Cinemática e dinâmica do movimento de
corpos pontuais em uma, duas e três dimensões; as leis de
Newton; as forças básicas da natureza; conceitos de energia
mecânica, trabalho e momento linear; as leis de conservação da
energia total e do momento; colisões; gravitação; rotações e
momento angular; cinemática e dinâmica de corpos rígidos;
forças de inércia
Curso: Física - Licenciatura
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
História da Química (34 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 15 às 17h
Local: Unidade XI - INQUI (sala a definir)
Ministrante: Walmir Silva Garcez
Ementa da disciplina: As origens da Ciência; a Química no
mundo antigo; a Química na idade média; o nascimento da
ciência moderna; a Química no século XX. Perspectivas futuras
para a Química.
Curso: Química - Licenciatura e Bacharelado
Fundamentos de Teoria da Computação (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Segunda e quarta-feira, das 9h às 11h
Local: Complexo Multiuso, sala 13
Ministrante: Said Sadique Adi
Ementa da disciplina: Lógica: lógica proposicional,
equivalências proposicionais, predicados, quantificadores e
inferência lógica. Métodos de Prova: prova direta, por
contraposição e por contradição, estratégias de métodos de
prova e indução matemática. Introdução à Teoria do Números:
divisibilidade, números primos, teorema fundamental da
aritmética e aritmética modular. Conjuntos, relações e
sequências: conjunto potência, produto cartesiano, relações,
operações e identidades sobre conjuntos, propriedades das
relações, sequências, somatórios e relações de recorrência.
Contagem: regras da soma e do produto, princípio da inclusão e
exclusão, árvore de decisão, princípio das casas dos pombos,
permutações e combinações e Teorema Binomial.
Curso: Ciência da Computação
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Geologia Geral (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 15h às 17h, e sexta-feira, das
14h às 16h
Local: Unidade VII (sala a definir)
Ministrante: Sandra Garcia Gabas
Ementa da disciplina: Introdução à Geologia;.o Universo; a
Terra; o ciclo das águas; a litosfera; elementos de mineralogia;
elementos de petrologia; fundamentos de geotectônica e
geologia estrutural; dinâmica externa da crosta; mapas e perfis
geológicos; métodos indiretos de investigação do subsolo,
geologia e meio ambiente e geologia de Mato Grosso do Sul.
Curso: Engenharia Ambiental
Geologia Geral (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Terça e quinta-feira, das 17 às 19h
Local: Complexo Multiuso (sala a definir)
Ministrante: Sandra Garcia Gabas
Ementa da disciplina: O Planeta Terra. Elementos de
mineralogia. Elementos de petrologia. Fundamentos de
geotectônica e geologia estrutural. Dinâmica externa da crosta
(águas subterrâneas). Mapas e perfis geológicos (uso de Bússula
Bruton). Métodos indiretos de investigação do subsolo.
Caracterização geológica de Mato grosso do Sul. Geologia
aplicada à obras de Engenharia Civil.
Curso: Engenharia Civil
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Probabilidade e Estatística (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Terça e quinta-feira, das 7h às 9h
Local: INQUI (sala a definir)
Ministrante: Luiz Antonio de Freitas
Ementa da disciplina: Estatística descritiva. Probabilidade.
Variáveis aleatórias. Modelos de distribuição discreta e contínua.
Noções de amostragem e estimação. Intervalos de confiança.
Testes de hipótese em uma e duas amostras. Análise de
variância. Regressão linear simples. Correlação.
Curso: Química
Probabilidade e Estatística (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Segunda e quarta-feira, das 13h às 15h
Local: Complexo Multiuso (sala a definir)
Ministrante: Luiz Antonio de Freitas
Ementa da disciplina: Estatística descritiva. Probabilidade.
Variáveis aleatórias. Modelos de distribuição discreta e contínua.
Noções de amostragem e estimação. Intervalos de confiança.
Testes de hipótese em uma e duas amostras. Análise de
variância. Regressão linear simples. Correlação.
Curso: Ciência da Computação
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Probabilidade e Estatística (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Terça e quinta-feira, das 13h às 15h
Local: Unidade VII (sala a definir)
Ministrante: Luiz Antonio de Freitas
Ementa da disciplina: Estatística descritiva. Probabilidade.
Variáveis aleatórias. Modelos de distribuição discreta e contínua.
Noções de amostragem e estimação. Intervalos de confiança.
Testes de hipótese em uma e duas amostras. Análise de
variância. Regressão linear simples. Correlação.
Curso: Engenharia de Produção
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CIÊNCIAS HUMANAS
Antropologia e Sociologia Jurídicas (32 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 9h15 às 11h
Local: Complexo Multiuso - Sala 1
Ministrante: Antonio Hilario Aguilera Urquiza
Ementa da disciplina: A Antropologia e Sociologia como
ciências com importante interface com o Direito. Surgimento da
Antropologia e Sociologia e principais correntes teóricas. A
norma de conduta social, o fato social e o direito. Panorama
analítico dos elementos fundamentais da antropologia jurídica.
Principais conceitos: etnocentrismo, relativismo cultural, cultura
um conceito antropológico; Direitos Humanos e Antropologia. A
questão dos direitos dos povos indígenas no Brasil.
Curso: Direito
Educação Brasileira (68 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 18h30 às 22h30
Local: Unidade VII (sala a definir)
Ministrante: Maria Angélica Cardoso
Ementa da disciplina: Trajetória da Educação no Brasil: raízes
históricas, filosóficas e ideológicas. Determinantes políticos,
econômicos, sociais e culturais da educação brasileira, matogrossense e sul-mato-grossense.
Curso: Pedagogia
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CIÊNCIAS HUMANAS
História Contemporânea II (51 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 19h às 22h
Local: Unidade VI - Sala 60414
Ministrante: Jorge Christian Fernandez
Ementa da disciplina: A Primeira Guerra Mundial, a Revolução
Russa e seus Desdobramentos; A Reação Conservadora e os
Fascismos; O Entre-guerras: A Crise de 1929, Guerra e
Revolução na Espanha; A Segunda Guerra Mundial; A Guerra
Fria: a Formação dos Grandes Blocos, Reconstrução e
Reconfiguração Mundial; Descolonização e Neocolonialismo, A
Formação do Terceiro Mundo, A Luta Anti-Imperialista e de
Libertação Nacional; A Queda do Socialismo Real, A Nova
Ordem Mundial e a Globalização.
Curso: História
História da Educação (68 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 7h30 às 11h30
Local: Unidade VI, sala 405
Ministrante: Maria Angélica Cardoso
Ementa da disciplina: Historia da Educação: Construção e seus
fundamentos – da antiguidade aos dias atuais; Determinantes
sócio-históricos da educação; Relações entre Estado e
Educação.
Curso: Pedagogia
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CIÊNCIAS HUMANAS
Jornalismo Científico (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 14h às 18h
Local: Mestrado em Comunicação (em frente à secretaria do
CCHS), sala 01
Ministrante: Taís Marina Tellaroli Fenelon
Ementa da disciplina: Evolução dos estudos científicos.
Jornalismo científico: em busca de novas fontes, linguagem e
gênero. Apresentar a importância do jornalismo científico no
contexto nacional e regional, bem como o seu papel no processo
de construção da cidadania e na produção e fomento de idéias e
conceitos. Ainda, analisar o comportamento da mídia na
cobertura de temas científicos.
Curso: Jornalismo
Metodologia do Ensino das Danças (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 7h às 9h, e sexta-feira, das 9h
às 11h
Local: Unidade VIII - Sala 2
Ministrante: Marcelo Victor da Rosa
Ementa da disciplina: A dança e suas diferentes formas de
manifestação ao longo da história. Dança e cultura. A linguagem
corporal e expressividade. Consciência e percepção corporal. A
dança no contexto da Educação Física Escolar.
Curso: Educação Física
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CIÊNCIAS HUMANAS
Metodologia e Redação Científica (34 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 7h às 9h
Local: Auditório do Curso de Arquitetura e Urbanismo
Ministrante: Ângelo Marcos Vieira de Arruda
Ementa da disciplina: Fundamentos e estratégias
metodológicas da pesquisa científica em Ciências Sociais e na
Arquitetura e Urbanismo. Caracterização da pesquisa científica.
Projeto de pesquisa: Recorte de pesquisa, escalas de
observação, definição de universo amostral, técnicas, coleta e
análise de dados, interpretação de resultados. Métodos
quantitativos e qualitativos. Normas para a elaboração e para a
apresentação de trabalhos acadêmicos em Arquitetura e
Urbanismo. Organização, leitura e redação de textos científicos:
normas, estrutura e estilo. Desdobramentos da pesquisa
científica na prática da Arquitetura e do Urbanismo.
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Pesquisa Histórica (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 7h às 11h
Local: Unidade VI (sala a definir)
Ministrante: Nanci Leonzo
Ementa da disciplina: Dinâmica da pesquisa em história. O polo
epistemológico. Dimensões da pesquisa empírica. Recorte do
objeto. Construção de hipóteses e objetivos. Opções
metodológicas. Elaboração e desenvolvimento do projeto de
pesquisa. Crítica e análise de documentos. Exercício de leituras
teóricas. Produção do texto.
Curso: História
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CIÊNCIAS HUMANAS
Políticas Educacionais (51 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 19h às 22h
Local: Unidade VI (sala a definir)
Ministrante: Wilson José Gonçalves
Ementa da disciplina: Gênese e concepções das políticas no
Brasil. Estado, sociedade e políticas para a educação básica e
ensino superior. Políticas educacionais contemporâneas no
âmbito municipal, estadual, nacional e internacional.
Cursos: Quimica, Letras, Biologia

Psicologia e Diversidade II (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 13h às 17h
Local: Unidade VI (sala a definir)
Ministrante: Alexandra Ayach Anache
Ementa da disciplina: Definição, classificação e caracterização
dos diversos tipos de necessidades especiais. Tendências atuais
em avaliação, prevenção, intervenções junto aos sujeitos com
Necessidades Educacionais Especiais.
Curso: Psicologia
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Administração de Sistemas de Informação (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 8h às 12h
Local: ESAN - Unidade X - sala 4
Ministrante: Alessandro Gustavo Souza Arruda
Ementa da disciplina: A organização como Sistema. Sistemas
de Informações Gerenciais e seus modelos de aplicações no
ambiente
organizacional.
Canais
de
Comunicação
Organizacional. Tecnologia da Informação (TI) e sua infraestrutura nas organizações. Tecnologia de comunicação (TC) e
seus processos. Gestão de inovação das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) nas organizações.
Telecomunicações e Redes. Mecanismos e implicações da
interação entre o setor tecno-científico e o setor empresarial.
Curso: Turismo
Gestão de Pessoas II (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 8h às 12h (turma 01)
Local: Unidade X - ESAN (sala a definir)
Ministrante: Marcelo Ribeiro Silva
Ementa da disciplina: Administração, administrador,
organização, empresa e outros conceitos importantes da
Administração. Funções administrativas. Áreas de atuação da
Administração. História do pensamento administrativo. Teorias
administrativas. Abordagem política e cultura das organizações.
Mudança e a inovação. Processo administrativo integrado. O
papel do administrador frente às mudanças na sociedade.
Curso: Administração
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Gestão de Pessoas II (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 18h30 às 22h30 (turma 02)
Local: Unidade X - ESAN (sala a definir)
Ministrante: Marcelo Ribeiro Silva
Ementa da disciplina: Administração, administrador,
organização, empresa e outros conceitos importantes da
Administração. Funções administrativas. Áreas de atuação da
Administração. História do pensamento administrativo. Teorias
administrativas. Abordagem política e cultura das organizações.
Mudança e a inovação. Processo administrativo integrado. O
papel do administrador frente às mudanças na sociedade.
Curso: Administração
Introdução à Administração (68 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 8h às 12h
Local: ESAN - Unidade X (sala a definir)
Ministrante: Rosamaria Cox Moura Leite Padgett
Ementa da disciplina: Teorias Gerais da Administração. Os
ambientes da administração e das organizações. Tipos e
estruturas organizacionais. Funções na empresa. Os processos
gerenciais. Liderança e motivação nas organizações. Tipos de
controles. A nova organização e as novas formas de
administração. Tecnologias de gestão Organizacional.
Ferramentas de Gestão. Perfis dos gestores do Século XXI.
Mudanças Institucionais. Teorias Neo-institucionais. Governança
Corporativa. Visitas Técnicas
Curso: Turismo
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1º semestre de 2016

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Tópicos Especiais em Gestão da Inovação Tecnológica (34 h/a) 4 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 13h às 15h
Local: Unidade VII ou Complexo Multiuso (sala a definir)
Ministrante: Camila da Silva Serra
Ementa da disciplina: Introdução à Propriedade Intelectual;
conceitos, sistema, procedimentos e Legislação sobre registro
de marcas, patentes, indicação geográfica e proteção ao
software; sistemas de busca e bancos de patentes; informação
tecnológica; aspectos sócio-econômicos da inovação
tecnológica; geração de ideias; gestão e comercialização de
produtos da inovação tecnológica; Empreendedorismo.
Curso: Engenharia de Produção
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
Literatura Brasileira I (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 15h40 às 17h40
Local: CCHS - sala I (externa)
Ministrante: Ramiro Giroldo
Ementa da disciplina: Literatura na Era Colonial. Compreensão
crítica do conceito de "sistema literário". O Arcadismo como o
Brasil o conheceu.
Curso: Letras
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ENGENHARIAS
Segurança do Trabalho (34 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 17h às 19h
Local: Unidade VII (sala a definir)
Ministrante: Anisio Neto da Silva Junior
Ementa da disciplina: Introdução a segurança e medicina do
trabalho no sistema elétrico. Introdução à legislação.
Comunicação, cadastro e estatística dos acidentes. Custo dos
acidentes (direto e indireto). Inspeção de segurança e Faculdade
de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia Curso
Superior de Tecnologia em Eletrotécnica Industrial 46
investigação de acidentes. Serviços especializados (SESMT e
CIPA). Arranjo físico, máquinas e equipamentos. Equipamentos
de projeção coletiva (EPC) e individual (EPI). Proteção e
combate a incêndio. Segurança e saúde ocupacional na
construção civil. Ergonomia. Reconhecimento, avaliação e
controle dos riscos de ambiente (insalubridade e
periculosidade). Treinamento em segurança. Primeiros socorros.
Curso: Engenharia de Produção
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CIÊNCIAS HUMANAS
Prática de Ensino em História I (34 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Segunda e terça-feira, das 21h40 às 22h40
Local: Unidade 2 - sala 14
Ministrante: Waldson Luciano Corrêa Diniz
Ementa da disciplina: A educação. A história como ciência.
Métodos e técnicas de pesquisa. Memória. Patrimônio artísticocultural. O livro didático.
Curso: História
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Introdução ao Estudo do Direito (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Segundas e quartas-feiras, das 20h40 às 22h40
Local: Bloco II - CPAN
Ministrante: Roberto Ajala Lins
Ementa da disciplina: Objeto e finalidade da Introdução ao
Estudo do Direito; o direito e as ciências afins; ramos do direito;
natureza e cultura; o mundo ético; direito e moral; conceito de
Direito – sua estrutura tridimensional; sanção e coação - a
organização da sanção e o papel do Estado; estrutura da norma
jurídica; validade da norma jurídica; fontes do direito; a
codificação; a aplicação da lei no tempo e no espaço;
interpretação da lei.
Curso: Direito
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CIÊNCIAS HUMANAS
Filosofia da Educação (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 19h às 22h30
Local: CPNV (sala a definir)
Ministrante: Thiago Moessa Alves
Ementa da disciplina: Filosofia da Educação e a análise de
Conceitos. Concepções filosóficas de educação. O homem e
suas relações com o mundo e o pensamento. Reflexão e prática
pedagógica. Razão e educação na Idade Antiga, Idade Média e
Idade Moderna. Atividades práticas de ensino supervisionadas.
Curso: Ciências Sociais
Fundamentos da Educação (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Segunda -feira, das 19h às 23h
Local: CPNV (sala a definir)
Ministrante: Larissa Wayhs Trein Montiel
Ementa da disciplina: Conceito de educação e escola.
Dimensões da educação: ética, estética, técnica e política.
Alteridade e educação. Educação e cultura. Educação como
forma de emancipação. Caracterização da educação escolar:
dimensões administrativas, pedagógicas, humanas, políticas e
sociais. Escola e desigualdades sociais. Atividades práticas de
ensino supervisionadas
Curso: Ciências Sociais
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CIÊNCIAS HUMANAS
Fundamentos e Metodologias da Educação Infantil (68 h/a) - 2
vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 19h às 22h30
Local: CPNV (sala a definir)
Ministrante: Larissa Wayhs Trein Montiel
Ementa da disciplina: Fundamentos e metodologias da
Educação Infantil a partir da abordagem das diferentes áreas do
conhecimento. Fundamentos políticos, econômicos e sociais
para o surgimento e expansão da educação infantil: Creches e
pré-escolas. A função da educação infantil. Políticas nacionais de
atendimento à infância. A relação entre cuidar e educar como
um princípio ético. Atividades práticas de ensino
supervisionadas.
Curso: Pedagogia
Ludicidade e Educação (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Terças-feira, das 19h às 23h
Local: CPNV (sala a definir)
Ministrante: Fabiana Rodrigues dos Santos
Ementa da disciplina: Abordagens teóricas e práticas de
recreação e jogos para crianças. Atividades lúdicas na educação.
O jogo, o brinquedo e a educação. Importância do jogo, do
brincar, do brinquedo na concretização do processo de
abstração e na construção do imaginário da criança. Atividades
práticas de ensino supervisionadas.
Curso: Pedagogia
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CIÊNCIAS HUMANAS
Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais (68 h/a) - 4
vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 19h às 22h30
Local: CPNV (sala a definir)
Ministrante: Victor Garcia Miranda
Ementa da disciplina: Introduzir os acadêmicos nos
procedimentos de pesquisa mais usuais nas ciências sociais e
levá-los à compreensão do papel da pesquisa empírica no
desenvolvimento científico. Introduzir temas básicos da
metodologia: conceituação de pesquisa, método e técnica;
pesquisa básica e aplicada; problema social e problema de
investigação; pesquisa qualitativa e quantitativa; pesquisa de
campo, de laboratório e documental; pesquisa exploratória,
descritiva e de verificação de hipóteses; hipóteses; fontes.
Curso: Ciências Sociais
Organização da Educação Escolar no Brasil (68 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 19h às 22h30
Local: CPNV, sala 17103
Ministrante: Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis
Ementa da disciplina: A trajetória da educação escolar no Brasil:
da colonização à República. Contextos e determinantes
históricos, políticos, econômicos, sociais e culturais presentes
nas fases da educação brasileira.
Curso: Pedagogia
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CIÊNCIAS HUMANAS
Politicas Educacionais e Organização da Educação Básica (68
h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 19h às 22h30
Local: CPNV, sala 17104
Ministrante: Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis
Ementa da disciplina: Estudo das politicas educacionais no
Brasil no contexto das políticas públicas e das Reformas do
Estado. Sistemas de Ensino. Legislação Educacional. Educação
Básica. Atividades práticas de ensino supervisionadas.
Curso: Pedagogia

Projeto Pedagógico na Educação Básica (68 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 19h às 22h30
Local: CPNV, sala 17106
Ministrante: Maria das Graças Fernandes de Amorim dos Reis
Ementa da disciplina: Construção e análise de projetos
pedagógicos na educação Básica.
Curso: Pedagogia
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CIÊNCIAS HUMANAS
Psicologia da Educação (68 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 19h às 22h30.
Local: CPNV, sala 17107
Ministrante: Josiane Peres Gonçalves
Ementa da disciplina: Histórico, conceito e objeto de estudo da
Psicologia. Principais pressupostos teóricos da Psicologia e sua
relação com a Educação – Perspectiva Behaviorista de Skinner,
Psicanalista de Freud, Epistemologia Genética de Piaget,
Histórico-Cultural de Vygotsky. Estudo do desenvolvimento
humano e da aprendizagem nos períodos da infância e
adolescência.
Curso: Ciências Sociais
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Normatização de Trabalhos Acadêmicos (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 19h às 23h
Local: CPNV (sala a definir)
Ministrante: Marco Antonio Costa da Silva
Ementa da disciplina: Métodos e normas de produção
acadêmica e comunicação científica. Características dos
diferentes trabalhos acadêmico-científicos e sua elaboração.
Normas atualizadas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) no que se refere à elaboração de trabalhos
acadêmico-científicos. Pesquisa e busca de fontes de
informação e referências bibliográficas
Curso: Pedagogia
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CIÊNCIAS HUMANAS
Intervenção Psicopedagógica (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 13h30 às 17h40
Local: Bloco I, curso Psicologia/CPAR
Ministrante: Silvia Maria Bonassi
Ementa da disciplina: A intervenção psicopedagógica na
instituição educacional. Intervenção psicopedagógica nos
processos de ensino. Intervenção psicopedagógica nos
processos de aprendizagem individuais e coletivos. A avaliação
psicopedagógica. Sujeitos e sistemas envolvidos na avaliação
psicopedagógica. Elementos da avaliação psicopedagógica.
Curso: Psicologia
Prática de Ensino em Matemática III (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 18h50 às 23h
Local: CPAR - sala 10
Ministrante: Thiago Donda Rodrigues
Ementa da disciplina: Análise das metodologias de Jogos e Uso
de Calculadora nas aulas de Matemática visando estudo e
produção de materiais para Ensino Básico. Análise Didática e
prática de ensino de conteúdos de Matemática relativos ao
Ensino Fundamental e/ou Médio.
Curso: Matemática - Licenciatura
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CIÊNCIAS HUMANAS
Teatro e Dança na Educação (68 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Sábado, das 13h às 15h e das 15h20 às 17h20
Local: CPPP (sala a ser definida)
Ministrante: Leandro Costa Vieira
Ementa da disciplina: Teorias e práticas da dança, do teatro e
da expressão corporal na educação. A educação estética no
contexto educacional. Aspectos da corporeidade e do
movimento como ato cênico da ação educativa.
Curso: Pedagogia
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CIÊNCIAS DA SAÚDE
Saúde e Sociedade (51 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 13h às 16h
Local: Campus II de Três Lagoas - Unidade 5 - Sala 42
Ministrante: Jomara Brandini Gomes
Ementa da disciplina: Introdução à sociologia. Interface
sociologia e saúde. Aspectos da cultura brasileira na
compreensão da saúde e da doença. Formação da sociedade
moderna e os fundamentos das desigualdades sociais.
Determinantes sociais em saúde.
Curso: Enfermagem

CIÊNCIAS HUMANAS
Análise Integrada Sócio-Ambiental (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 12h40 às 16h40
Local: Unidade II, Bloco de Geografia (sala a definir)
Ministrante: Vitor Matheus Bacani
Ementa da disciplina: Paisagem, Território e Geossistema em
Geografia. O estudo de elaboração, organização e
funcionamento das paisagens
Curso: Geografia
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CIÊNCIAS HUMANAS
Dificuldades Acentuadas de Aprendizagem e Medicalização (68
h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Sábado, das 7h às 11h
Local: Unidade I, Sala 52
Ministrante: Silvana Alves da Silva Bispo
Ementa da disciplina: Discussão sócio-político e cultural dos
aspectos educacionais e de suas relações com a aprendizagem e
desenvolvimento. Estudo das diferenças entre dificuldades e
distúrbios e/ou transtornos de aprendizagem. Reflexão sobre a
medicalização no processo de aprendizagem.
Curso: Pedagogia
Educação Especial e Práticas Inclusivas (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 19h às 23h
Local: Unidade II, sala 51
Ministrante: Jucélia Linhares Granemann
Ementa da disciplina: Aspectos históricos, filosóficos, sociais,
educacionais e psicológicos. Educação especial no mundo, no
Brasil e no estado de Mato Grosso do Sul. O papel e a
contribuição da educação especial na perspectiva da educação
inclusiva. Educação especial e políticas públicas na atualidade.
Escola inclusiva: formação e prática do professor. Educação
inclusiva: avanços, dificuldades e desafios. Prática de ensino nos
serviços especializados na educação especial: salas
multifuncionais (área deficiência intelectual, auditiva, visual,
física, condutas típicas e altas habilidades), classe hospitalar,
atendimento itinerante e domiciliar e instituições especializadas
Curso: Pedagogia
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CIÊNCIAS HUMANAS
Geografia da Energia e da Indústria (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 18h40 às 20h40
Local: Unidade II, Bloco de Geografia, sala a definir
Ministrante: Edima Aranha Silva
Ementa da disciplina: O fato industrial no tempo e no espaço. A
universalização do fenômeno industrial e a divisão internacional
do trabalho e da produção. O processo de produção e a
organização do espaço brasileiro. A descentralização industrial e
os novos eixos de desenvolvimento no Brasil. As mudanças no
mundo do trabalho. O meio técnico-científico informacional.
Industrialização, globalização e o sistema de redes.
Curso: Geografia
Geologia Geral (68 h/a) - 3 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 18h40 às 22h40
Local: Unidade II, Bloco de Geografia, sala a definir
Ministrante: Frederico dos Santos Gradella
Ementa da disciplina: Geologia histórica. Dinâmica interna.
Noções de mineralogia e petrografia. Dinâmica externa.
Geologia do Brasil e regional. Trabalhos práticos
Curso: Geografia
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CIÊNCIAS HUMANAS
História da América Portuguesa I (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 18h40 às 22h40
Local: Unidade II, Bloco de História, sala a definir
Ministrante: Maria Celma Borges
Ementa da disciplina: O antigo sistema colonial/ Antigo
Regime; a América Portuguesa e o mundo indígena e escravo; o
Bandeirantismo e as Monções
Curso: História
História do Brasil Contemporâneo I (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 18h40 às 22h40
Local: Unidade II, Bloco de História, sala a definir
Ministrante: Vitor Wagner Neto de Oliveira
Ementa da disciplina: História da República no Brasil (18891964); início da República; os movimentos sociais; colonização
interna e os povos indígenas; projetos políticos e econômicos
em disputa; política de massas; o populismo e o
desenvolvimentismo.
Curso: História
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CIÊNCIAS HUMANAS
História e Movimentos Sociais (68 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Sexta-feira, das 18h40 às 22h40
Local: Unidade II, Bloco de História, sala a definir
Ministrante: Maria Celma Borges
Ementa da disciplina: História dos movimentos sociais no
campo e cidade; o dilema do capitalismo no campo;
camponeses e indígenas na história dos movimentos sociais; os
novos movimentos sociais; os direitos humanos; trabalho de
campo.
Curso: História
Introdução a Ciência Geográfica (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 18h40 às 22h40
Local: Unidade II, Bloco de Geografia, sala a definir
Ministrante: Francisco José Avelino Júnior
Ementa da disciplina: História do pensamento geográfico. As
vertentes atuais do movimento de renovação da geografia.
Curso: Geografia
Pedologia (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 18h40 às 22h40
Local: Unidade II, Bloco de Geografia, sala a definir
Ministrante: Vitor Matheus Bacani
Ementa da disciplina: Pedologia. Pedogênese e os processos
pedogenéticos. Estrutura e composição de solo. Classificação
dos solos. Solos regionais. Trabalhos práticos
Curso: Geografia
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CIÊNCIAS HUMANAS
Planejamento e Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (68
h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 12h40 às 16h40
Local: Unidade II, Bloco de Geografia, sala a definir
Ministrante: Mauro Henrique Soares da Silva
Ementa da disciplina: Conservação do ambiente e estudos de
recuperação de áreas degradadas. Ações naturais e antrópicas.
Levantamento de recursos hídricos e caracterização de bacias
hidrográficas. Manejo de recursos hídricos e bacias geográficas.
Conservação de recursos hídricos e relações de produção no
âmbito da sociedade.
Curso: Geografia
Prática de Ensino em Geografia I (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 18h40 às 22h40
Local: Unidade II, Bloco de Geografia, sala a definir
Ministrante: Valéria Rodrigues Pereira
Ementa da disciplina: A ciência geográfica e a geografia
escolar. Competências e habilidades no ensino de geografia e
papel do professor. Os conceitos de espaço, paisagem, lugar,
território e região nos Parâmetros Curriculares Nacionais e
Referencial Curricular de Mato Grosso do Sul. Planejamento e
organização do trabalho docente: plano de ensino e sequência
didática. Recursos didáticos para ensino de geografia. Avaliação
do processo ensino e aprendizagem.
Curso: Geografia
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Direito Ambiental (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Segunda-feira, das 9h às 13h
Local: Unidade II - CPTL, Bloco do curso de Direito
Ministrante: Josilene Hernandes Ortolan Di Pietro
Ementa da disciplina: Inicia-se o estudo pela introdução a
temática da questão ambiental, bem como da construção
normativa da proteção jurídica do meio ambiente e o histórico
da Legislação ambiental brasileira até a constitucionalização do
direito ao equilíbrio do meio ambiente na CF/88, de onde se
extraem os fundamentos constitucionais do direito ambiental e
a Teoria Geral do Direito Ambiental, com a apresentação dos
conceitos e princípios e instrumentos. Analisa-se os diferentes
regimes jurídicos de proteção ao meio ambiente natural, e
artificial: urbano, do trabalho e cultural. Estuda-se o sistema de
competências ambientais e de responsabilidade ambiental, na
área civil, penal e administrativa.
Curso: Direito
Direito Civil I (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 19h às 21h e quarta-feira, das
21h às 23h
Local: Unidade II, Bloco de Direito, sala a definir
Ministrante: Cleber Affonso Angeluci
Ementa da disciplina: Parte Geral do Código Civil: Das pessoas.
Das pessoas naturais. Das pessoas jurídicas. Do domicílio. Dos
bens. Das diferentes classes de bens.
Curso: Direito
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Direito das Organizações Internacionais (34 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 16h às 18h
Local: Unidade II, Bloco de Direito, sala a definir
Ministrante: João Francisco de Azevedo Barretto
Ementa da disciplina: Retrospectiva histórica das Organizações
Internacionais. Conceito e funções. Personalidade jurídica.
Composição e estrutura. Princípios jurídicos. Relacionamento
com os Estados membros e com os Estados não membros.
Sistema ONU. Organizações Internacionais regionais. Relações
entre Organizações Internacionais para a manutenção da paz.
Responsabilidade Internacional.
Curso: Direito
Modismo em Administração (34 h/a) - 4 vagas
Dias e Horários: Quinta-feira, das 18h40 às 20h40
Local: Unidade II, Bloco III (Curso de Matemática), sala 14
Ministrante: Nelson Yokoyama
Ementa da disciplina: Moda; Modismos em Administração: Da
Ideia à Moda, Indústria Cultural, Processo de Comunicação,
Atores sociais e formadores de opinião, Instrumentalizando
conflitos, Racionalidade e Fé na difusão de modismo, Ciclo de
Vida de modismo, deixando de ser moda; Case: Difusão da
Qualidade Total.
Curso: Administração
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Direito Processual Penal I (34 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Terça-feira, das 21h às 23h
Local: Unidade II, Bloco de Direito, sala a definir
Ministrante: Luiz Renato Telles Otaviano
Ementa da disciplina: Introdução do Direito Processual Penal.
Preparação da Ação Penal.Ação Penal.
Curso: Direito
Direito do Trabalho I (68 h/a) - 2 vagas
Dias e Horários: Quarta-feira, das 19h às 21h e quinta-feira, das
21h às 23h
Local: Unidade II, Bloco de Direito, sala a definir
Ministrante: Larissa Mascaro Gomes da Silva de Castro
Ementa da disciplina: Formação do Direito do Trabalho.
Histórico do direito do trabalho no Brasil e no Direito
Internacional do Trabalho. Direito Individual do Trabalho.
Autonomia e relações com outros ramos e disciplinas jurídicas.
Fontes do Direito do Trabalho. Princípios trabalhistas.
Interpretação, integração e aplicação. Relação de trabalho e
relação de emprego. Sujeitos da Relação empregatícias:
empregado e empregador. Terceirização trabalhista. Contrato
de Trabalho: caracterização, elementos, classificação, tipos,
nulidades e efeitos contratuais; comparações com contratos
afins. Contrato a prazo determinado e indeterminado. Direito
individual do trabalho. Salário e remuneração.
Curso: Direito
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