
 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 

 

EDITAL PROEX nº 002/2017 

Programa UERGS na Melhor Idade 

 

O Pró-Reitor de Extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - 

UERGS, Prof. Ernane Ervino Pfüller, no uso de suas atribuições regimentais, torna público o 

Edital do programa “UERGS na Melhor Idade”, com a divulgação das normas e 

procedimentos para preenchimento de vagas nos componentes curriculares de graduação e 

pós-graduação em forma de curso de extensão ao público externo a partir de 30 (trinta) anos 

de idade, nos termos que seguem. 

 

1 DA NATUREZA 

 

O presente Edital tem como finalidade preencher vagas em componentes 

curriculares dos cursos de graduação e pós-graduação latu sensu (Especialização) da 

UERGS, na forma de curso de extensão nas diversas áreas do conhecimento, à comunidade 

externa da UERGS, através do programa “UERGS na Melhor Idade”. 

 

2 DA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA “UERGS NA MELHOR IDADE” 

 

O Programa institucional “UERGS na Melhor Idade” é uma iniciativa da Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX) em parceria com a Pró-Reitoria de Ensino (PROENS) e Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PROPPG) e tem como objetivo viabilizar a 

participação da comunidade externa em componentes curriculares dos cursos de graduação 



 

 

e pós-graduação latu sensu (Especialização) da UERGS, contribuindo para a sua formação 

acadêmico-profissional, em um processo de interação entre a universidade e a sociedade.  

Cada participante que obtiver uma frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento), receberá certificado da PROEX como participante do Curso de Extensão que terá o 

nome e as horas iguais ao componente curricular desenvolvido.  

 

3 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS A PARTICIPANTES DO 

CURSO DE EXTENSÃO 

 

a) O candidato deverá possuir 30 anos de idade ou mais na data da inscrição; 

b) O candidato deverá possuir ensino médio completo; 

c) Caso o número de candidatos seja maior que o número de vagas ofertadas, o 

critério de seleção será pela maior idade do candidato. 

 

4 DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS DO CANDIDATO CURSISTA PARTICIPANTE 

 

a) Possuir 30 anos de idade ou mais na data da inscrição; 

b) Ter concluído o ensino médio; 

c) Não ser aluno de graduação da Uergs; 

d) Concordar com o termo de responsabilidade constante no formulário de 

inscrição. 

5 DA A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO  

 
a) Preencher Formulário de inscrição (https://goo.gl/FufmLh)  

b) Fotocópias simples do CPF e RG  

c) Fotocópia simples do Diploma de graduação ou do Ensino Médio 

https://goo.gl/FufmLh


 

 

4 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EDITAL  

 

Data (2017/1) Data (2017/2) Atividade 

12/01/2017 a 

03/02/2017 

26/06 a 

07/07/2017 

Período de Inscrição de participantes pelo link 

https://goo.gl/FufmLh. 

17/02/2017 18/07/2017 

Publicação pela PROEX, do resultado dos 

selecionados em cada Unidade, no respectivo 

curso de extensão. 

18 a 20/02/2017 19 a 21/07/2017 

Período de reconsideração, por e-mail, do 

resultado dos selecionados, em cada Unidade, 

no respectivo curso de extensão. 

24/02/2017 25/07/2017 

Publicação, pela PROEX, do resultado final dos 

selecionados, em cada Unidade, no respectivo 

curso de extensão. 

1º dia de aula do 

semestre 2017-1 

1º dia de aula do 

semestre 2017-2 

Início das atividades do Programa “UERGS na 

Melhor Idade” nas unidades. 

 

  

https://goo.gl/FufmLh


 

 

8 LISTA DE CURSOS 

 

 

Curso Cidade Vagas 
Professor 

responsável 
Dias e 

Horários 
Início das 

aulas 
Ementa 

Psicologia geral Alegrete 10 
Martha 
Narvaz 

Segunda-feira e 
quarta-feira, 
das 8h às 12h; 
em semanas 
intercaladas 

20/03/2017 

Estudo da psicologia na relação com a educação, 
abordando o senso comum e a psicologia 
científica, a história do pensamento psicológico e 
os processos psicológicos básicos. Introdução 
aos conceitos das principais teorias psicológicas e 
seus desenvolvimentos contemporâneos. 

Máquinas e 
implementos 
agrícolas 

Cachoeira 
do Sul 

10 
Alberto 
Eduardo 
Knies 

Sexta-feira, das 
13h30 às 17h 

03/03/2017 

Motores agrícolas; Tratores agrícolas; Máquinas e 
implementos de preparo do solo, implantação de 
culturas, condução de culturas, irrigação, colheita 
de culturas, armazenamento e beneficiamento de 
grãos, pecuária, pequena propriedade; 
Desenvolvimento de máquinas e tecnologias para 
agricultura sustentável; Projetos de mecanização 
agrícola. 

Fundamentos de 
Biologia 
Molecular 

Caxias do 
Sul 

10 
Adriana 
Dantas  

Quinta-feira, 
das 17h às 
18h50 

02/03/2017 

Histórico e evolução da biologia molecular. 
Natureza e propriedades do material genético em 
procariontes e eucariontes. Replicação, 
Transcrição e Tradução. Regulação da expressão 
gênica em procariontes e eucariontes. A 
tecnologia do DNA recombinante e suas 
implicações. Genômica.  



 

 

Contabilidade e 
Custos  

Caxias do 
Sul 

10 
Betina 
Magalhães 
Bitencourt 

Quarta-feira, 
das 19h às 
22h30 

10/05/2017 

Conceito de Contabilidade, objetivo, finalidade e 
campos de aplicação. Balanço: ativo, passivo, 
patrimônio líquido. Procedimentos contábeis 
básicos. Variações da situação líquida; despesa 
receita. Regimes de competência e caixa. 
Receitas e despesas deferidas. Fatos Contábeis. 
Operações com mercadorias. Inventário. Ativo 
Imobilizado e depreciação, amortização e 
exaustão. Análise de Balanço e de demonstrativo 
de resultados. Demonstrativo de origens e 
aplicações. Custos com materiais e mão-de-obra. 
Custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. 
Acumulação de custos, classificação, fatores de 
custos. Custeio por Absorção. Custeio direto: 
margem de contribuição. Custeio ABC. Balanced 
scoredcard. Sistemas de produção e sistemas de 
custeio. Ponto de Equilíbrio. Custo-volume-lucro. 
Contribuição marginal. Matemática financeira: 
juros simples e compostos e descontos simples e 
compostos.  Fluxo de Caixa. Rentabilidade e 
lucratividade. Análise de investimentos: TIR, VPL 
e pay-back.  

Metodologia e 
Prática do 
Ensino de Teatro 
I 

Montenegro 2 
Marli Susana 
Carrard Sitta 

Terça e Quarta-
feira, das 17h 
às 18h40 

07/03/2017 

Justificativas para o ensino de teatro. A teoria do 
jogo. Jogo dramático e jogo teatral, conceitos, 
abordagens e possibilidades pedagógicas. A 
produção teatral para criança. Exercícios de 
observação e análise de situações pedagógicas 

Projetos e 
Produção 
Artística 

Montenegro 5 
Cristina 
Rolim 
Wolffenbüttel 

Sexta-feira, das 
19h às 22h40 

03/03/2017 
Estudo acerca do planejamento, elaboração, 
acompanhamento, administração e encerramento 
de projetos culturais. Estudo dos aspectos legais 



 

 

relativos aos projetos culturais e a busca de 
patrocínio para a sua implementação. Formulários 
e documentos para solicitação de fomento para 
projetos culturais. Conhecimento e avaliação de 
projetos culturais no Brasil e no mundo. 
Elaboração de projetos culturais. Planejamento e 
execução de trabalhos de produção artística. 

Oficina de 
Produção de 
Textos Escritos e 
Orais 

Porto 
Alegre 

10 
Ana Carolina 
Martins da 
Silva 

Segunda-feira, 
das 8h30 às 
12h 

03/03/2017 

Componente curricular de caráter teórico-prático 
que objetiva dar aos alunos condições de lerem e 
elaborarem textos e de expressarem oralmente e 
por escrito aspectos da realidade percebida na 
relação que estabelecerá entre o aprendido e o 
vivido. Dar-se-á ênfase a textos que 
problematizem temáticas relacionadas à área de 
atuação. 

Gestão Integrada 
de Resíduos 

Sananduva 15 
Rodrigo 
Sanchotene 
Silva 

Quarta-feira, 
18h50 às 22h30 

02/03/2017 

Caracterização dos resíduos domiciliares, 
industriais e de serviços de saúde. Aspectos 
legais relacionados aos resíduos sólidos. 
Aspectos microbiológicos, epidemiológicos e de 
saúde pública. Manejo do descarte de resíduos 
sólidos domiciliares, de serviços de saúde, 
resíduos sólidos industriais e perigosos. Aterro 
sanitário. Incineração e pirólise. Compostagem. 

Desenvolvimento 
Regional 
Sustentável 

Sananduva 10 
Ernane 
Ervino 
Pfüller 

Quarta-feira-
feira, das 19h 
às 22h30 

08/03/2017 

Conceitos formadores e manifestações 
contemporâneas do desenvolvimento. 
Concepções e abordagens sobre 
desenvolvimento regional em suas expressões 
espaciais e territoriais. Dinâmicas regionais e a 
questão ambiental no âmbito do processo 
contemporâneo da globalização. Elementos 



 

 

endógenos para o desenvolvimento. Reflexões 
sobre o conceito de desenvolvimento sustentável 
e questões relativas à sua mensuração. Sistemas 
de indicadores relacionados ao desenvolvimento 
regional sustentável. Análises de planos e 
projetos de desenvolvimento sustentável. 

Estudos 
Culturais: 
Relações de 
Poder e Saber na 
Educação 

São 
Francisco 
de Paula 

5 
Rodrigo 
Koch 

Sexta-feira, das 
19h às 23h 

12/05/2017 

Reflexão crítica da dimensão cultural em 
diferentes propostas pedagógicas, sensibilizando 
o professor em formação para a diversidade das 
identificações presentes nos espaços formativos 
da comunidade quanto à etnia, raça, gênero, 
sexualidade e relações intergeracionais. 

Ecopedagogia Tapes 20 

Daniela 
Cristina 
Haas 
Limberger 

Sexta-feira, das 
18h30 às 
22h30; e 
sábado das 
7h30 às 12h30 
e das 13h às 
18h 

26/05/2017 

Ecopedagogia, concepções e fundamentos. 
Princípios da Educação Popular para a formação 
do educador ambiental. Currículo e metodologias 
participativas em educação ambiental. Pesquisas 
e práticas educativas de sustentabilidade na 
cidade e no campo. 

Educação para a 
Sustentabilidade 

Tapes 20 

Daniela 
Cristina 
Haas 
Limberger 

Sexta-feira, das 
19h às 22h30 

03/03/2017 

História da Educação Ambiental. Os grandes 
eventos de EA no mundo. A Política Nacional da 
EA (Lei no. 9795/99). Práticas de Educação 
Ambiental e a Extensão Universitária. 
Ecopedagogia e Cidadania Planetária. A Carta da 
Terra. A formação do Sujeito Ecológico. As seis 
poéticas: texto, imagem, paisagem, som, poesia e 
corpo nas práticas de EA. Ensino de Ecologia, 
Educação Ambiental e Educação para a 
Sustentabilidade. 



 

 

Fundamentos de 
Ecologia 

Tapes 5 
Margarete 
Sponchiado 

Segunda-feira 
das 19h às 
22h30 

06/03/2017 

A base evolutiva da Ecologia. Condições Físicas 
e a Disponibilidade de Recursos.  Os grandes 
Biomas Terrestres. Os grandes Reinos 
Biogeográficos. Ecologia de Ambientes 
Aquáticos. Ecologia de Indivíduos, de 
Populações, de Comunidades e de Ecossistemas. 

Abordagem 
Sistêmica da 
Agricultura 

Vacaria 5 

Carla 
Azambuja 
Centeno 
Bocchese 

Segunda-feira, 
das 10h00 às 
11h40 

06/03/2017 

Enfoque sistêmico: limites, elementos, interações 
intra-sistemas, sub-sistema e supra-sistema, 
propriedades emergentes. Aspectos e dimensões 
da sustentabilidade: econômica, ecologia, social, 
cultural, energética. 

 

  



 

 

9 PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 

Qualquer pedido de reconsideração deverá ser encaminhado para a PROEX no 

e-mail: proex@uergs.edu.br, dentro do prazo estabelecido no cronograma deste Edital. 

 

 

10 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital poderão ser 

obtidos na PROEX. 

E-mail: proex@uergs.edu.br  

Telefone: (51) 3288.9055 

Os casos omissos serão analisados pela PROEX. 

  

Porto Alegre, 12 de janeiro de 2017. 

 

 

Prof. Ernane Ervino Pfüller 

Pró-Reitor de Extensão 

UERGS 

mailto:proex@uergs.edu.br
mailto:proex@uergs.edu.br

