
 
EDITAL PROEX Nº 001/2018 

INSCRIÇÃO NOS CURSOS SELECIONADOS NO PROGRAMA UERGS NA MELHOR IDADE – 2018-2 

 

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 de inscrição nos cursos selecionados no “Programa Uergs na Melhor Idade – 2018-2”, com a divulgação do 

resultado dos cursos selecionados em cada Unidade, modalidade, ementas, vagas, respectivos horários e início no semestre letivo 2018/2, conforme 

informações abaixo: 

 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Seminário Integrador 
I: História, educação e 

pedagogia 
Alegrete 

Fani  Averbuh 
Tesseler 

Graduação 

22/10/2018 10 

Será oferecida de forma 
condensada do dia 22 à 31 de 

outubro e do dia 19 a 24 de 
novembro. De segunda a 

sexta das 19h às 22h30 e aos 
sábados das 8h30min às 12h. 

Análise das transformações da Pedagogia ao 
longo do processo histórico. Ênfase nas 

diferenciações entre Educação e Pedagogia 
e as constantes transformações 

socioculturais que tem remodelado os seus 
saberes e práticas. Abordagem da educação 

e da pedagogia brasileira, desde a época 
colonial até a atualidade. 

 

  



 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Antropologia e 
Educação 

Alegrete 
Fani Averbuh 

Tesseler 

Graduação 

13/08/2018 10 

Disciplina será ofertada de 
forma condensada, de 

Segunda a sexta das 19h 30 
às 22h30 e aos sábados das 
8h30 às 12h, nas seguintes 

datas: outubro do dia  13 à 18 
e do dia  20 à 25. Em 

setembro do dia 10 à 14. 

O processo histórico da Antropologia 
Cultural, relações entre balizadores éticos e 

estéticos na configuração da teoria 
antropológica e sua interface com a 

intervenção e produção de conhecimento, 
perspectivas e contribuições para o campo 
da Educação no contexto contemporâneo. 

Psicologia Geral Alegrete 
Martha 
Giudice 
Narvaz 

Graduação 

20/08/2018 10 
Semanas intercaladas, 
consultar secretaria da 

Unidade 

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.  

Filosofia e Educação Alegrete 
Martha 
Giudice 
Narvaz 

Graduação 

20/08/2018 10 
Última semana de cada mês, 

aulas todas as noites, 
concentradas 

Conhecimento e análise de obras que 
abordam a filosofia clássica, moderna, 

contemporânea e da diferença, fazendo 
conexões com o campo da educação. 

Psicologia Geral Alegrete 
Martha 
Giudice 
Narvaz 

Graduação 

17/09/2018 10 
Terceira semana de cada 

mês, de setembro a 
dezembro, todas as noites 

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.  

Psicologia e 
Educação 

Alegrete 
Martha 
Giudice 
Narvaz 

Graduação 

27/09/2018 10 

Terceira semana de cada 
mês, de setembro a 

novembro, das 19 às 22hs, 
todas as noites 

Estudo das principais teorias que buscam 
explicar os processos de desenvolvimento 
durante o ciclo vital e suas implicações no 

processo educacional. 

 

  



 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Literatura e expressão 
nos anos iniciais 

Bagé Tânia Toffoli 

Graduação 

03/12/2018 10 
De segunda a sexta das 19h 

às 22h30. 

Estuda metodologia do ensino de literaturas 
em seus vários aspectos (histórico, social e 
estético) para aplicação a alunos dos anos 

iniciais do ensino fundamental: aplicação de 
métodos de análise do texto literário na 

escola. Elaboração de material didático sobre 
literaturas de língua portuguesa. Diferentes 
manifestações em diferentes linguagens de 
um mesmo plano de conteúdo. Níveis de 

leitura do texto. Leitura e multimeios. Leitura 
e imagem cinematográfica. Leitura e 

televisão. Leitura e publicidade. Novos 
suportes da leitura: internet, redes sociais. 

Artes e Educação Bagé 
Viviane Castro 

Camozzato 

Graduação 

13/08/2018 6 

13 agosto; 14 agosto 
15 agosto; 27 agosto 
28 agosto; 29 agosto 

3 setembro; 4 setembro 
5 setembro; 10 setembro 
11 setembro; 12 setembro 
17 setembro; 18 setembro 
19 setembro; 11 outubro 
18 outubro;19 outubro 
Das 19h às 22h30min 

Estudo da Arte enquanto área de 
conhecimento e a criação de possibilidades 
de relações com os objetivos propostos pela 

Educação Básica no que diz respeito ao 
processo de formação dos alunos e alunas 

deste tempo espaço educacional, tendo 
como foco a atuação de professores 

licenciados em Pedagogia.  

Alteridade, 
Diversidade e 

Inclusão Social 
Bagé 

Viviane Castro 
Camozzato 

Graduação 

01/10/2018 6 

1º outubro 
2 outubro 
3 outubro 

5 novembro 
6 novembro 
7 novembro 
8 novembro 
17 dezembro 
18 dezembro 

Sempre das 19h às 22h30min 

Noções de alteridade e diversidade e 
inclusão social e a relação com o campo 

educacional. A construção do discurso sobre 
essas noções suas práticas. Os processos 

de exclusão e inclusão na educação em suas 
múltiplas perspectivas. A imagem do outro 

nos discursos educativos escolares.  

 

  



 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Temas 
Contemporâneos em 

Educação 
Bagé 

Viviane Castro 
Camozzato 

Pós-Graduação 
(especialização) 

14/09/2018 8 

14 e 15 de setembro, sendo 
no dia 14 das 18h30min às 

23h e dia 15 das 7h30min às 
13h, e das 14h às 19h.  

28 e 29 de setembro, sendo 
no dia 28 das 18h30min às 

23h e dia 29 das 7h30min às 
13h, e das 14h às 19h (final 

da disciplina) 

Estudo dos principais temas que tem 
pautado a educação a partir da emergência 

das discussões da pós-modernidade. Análise 
das transformações advindas com a 

condição pós-moderna, suas paisagens e 
repercussões na educação, bem como a 

problematização das heranças da educação 
e da pedagogia, articulando-as às 

transformações conceituais que ambas vem 
sofrendo a partir das transformações 

contemporâneas. Discussão sobre as formas 
de educar na sociedade atual, 

compreendendo as implicações disso para o 
currículo, a formação docente e as práticas 

educativas. Análise dos modos de 
subjetivação contemporâneos e as suas 

pedagogias correspondentes. 

Alfabetização nos 
anos iniciais do 

ensino Fundamental 
Cruz Alta Armgard Lutz 

Graduação 

08/06/2018 10 
Segunda-feira das 18:50 às 

22:50 

Análise dos conceitos de alfabetização e 
alfabetismos/letramentos enfocando as 
práticas e situações de leitura, escrita e 

oralidade; bem como analisando criticamente 
a produção e representações histórico-
culturais no contexto dos anos iniciais. 

Análise de conceitos, políticas e projetos 
educacionais a partir dos estudos de 

alfabetização/alfabetismo, com vistas a 
discutir a produtividade de tais estudos na 

implementação de projetos voltados para os 
anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

  



 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Ética e Legislação Guaíba 
Débora da 
Silva Motta 

Matos 

Graduação 

09/08/2018 6 
Quintas-feiras das 13:30 as 

15:00h 

Estudo do objeto da ética, o comportamento 
ético, estudo da ética profissional. As 

questões éticas emergentes da atuação do 
profissional da engenharia. Princípios 

básicos e Legislação aplicada. A profissão 
Engenheiro. Direitos e deveres do 

profissional. Associações, órgãos de classe e 
seus objetivos. 

História da Música II Montenegro 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Graduação 

07/08/2018 10 Terças-feiras, das 19h-22h40. 

Abordagem analítica sobre a evolução 
estética e sociocultural da música erudita 
nacional e internacional do final do século 

XIX até os dias de hoje. 

Políticas 
Educacionais 

Montenegro 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Graduação 

08/08/2018 10 Quartas-feiras, das 21h-22h40 

Análise dos processos históricos da 
Educação no Brasil. A organização da 

educação brasileira e do ensino. 
Determinações legais para a política de 

educação brasileira e responsabilidades das 
diferentes instâncias administrativas. 

Diretrizes político-pedagógicas e normas de 
funcionamento das instituições de ensino. 

Metodologia e Prática 
do Ensino de Música 

II 
Montenegro 

Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Graduação 

10/08/2018 10 Sexta-feira, das 19h-22h40. 

A realidade do cotidiano e o ensino de 
Música. Novas concepções de Educação 
Musical. Tendências contemporâneas da 
Educação Musical. Interrelação teoria e 

prática. Exercícios práticos em Pedagogia da 
Música. 

Seminários para 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 
Montenegro 

Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Pós-Graduação 
(especialização) 

11/08/2018 10 Sábado, das 14h – 15h40 

Estrutura do trabalho de conclusão de curso. 
Utilização de normas da ABNT técnicas 
científicas. Seminário de trabalhos de 
conclusão de curso. Planejamento, 

organização e realização das bancas de 
defesa pública dos trabalhos de conclusão. 

  



 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Trabalho de 
Conclusão de Curso 

Montenegro 
Cristina Rolim 
Wolffenbüttel 

Pós-Graduação 
(especialização) 

11/08/2018 10 Sábado, das 16h-17h40. 

Elaboração, implementação e registro escrito 
de um projeto voltado à]educação musical no 
contexto de atuação profissional. Escrita de 
um relato de experiência, sob a forma de um 

artigo científico, relatando o projeto. 

Metodologia e Prática 
de Ensino do Teatro II 

Montenegro 
Marli Susana 
Carrard Sitta 

Graduação 

07/07/2018 1 Terça-feira, das 19h às 22h40 

Diferentes abordagens metodológicas e suas 
implicações pedagógicas e de concepção. 

Estilos e linguagens na ação pedagógica em 
teatro 

Custos  Porto Alegre 
Adriana Leal 

Abreu 

Graduação 

06/08/2018 12 
Segunda-feira das 13:30-

17:00 

Componente curricular de caráter teórico-
prático que aborda temas tais como: 

conceitos de custos (introdução a discussão 
de custos, metodologias de avaliação de 
custos, estimativa de custo social, preço 

sombra e taxa de desconto); 
fundamentos da economia do bem estar 

social e análise de custo benefício. 

Filosofia Política Porto Alegre 
Celmar Corrêa 

de Oliveira 

Graduação 

07/08/2018 10 Terça-feira das 19 h - 22 h 

Componente curricular de caráter teórico que 
visa o estudo das principais doutrinas 
relacionadas ao desenvolvimento do 

pensamento político.  

Instituições de Direito 
Público e Privado 

Porto Alegre 
Celmar Corrêa 

de Oliveira 

Graduação 

06/08/2018 10 Segunda-feira das 19 h - 22 h 

Componente curricular teórico que visa 
oferecer aos alunos os conhecimentos 

jurídicos introdutórios da esfera do direito 
público. 

Controle Social em 
Saúde 

Porto Alegre 
Vania Roseli 
Correia de 

Mello 

Graduação 

10/08/2018 5 Sexta-feira das 08:30-12 h 

Componente curricular de caráter teórico-
prático que tem por finalidade fundamentar 
teoricamente o princípio do controle social 

nas políticas públicas enfatizando a área da 
saúde, bem como estudar os dispositivos de 

participação enquanto espaços de 
construção de cidadania.  

  



 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Economia rural Sananduva 
Ernane Ervino 

Pfüller 

Graduação 

10/08/2018 10 Sexta-feira 

A disciplina visa, ao seu final, que o aluno 
desenvolva saberes que o possibilite a 

analisar aspectos econômicos relacionados 
com a agricultura, de modo a concluir quais 

as possíveis consequências positivas ou 
negativas decorrentes 

Economia rural Sananduva 
Ernane Ervino 

Pfüller 

Graduação 

11/08/2018 10 
Sábados pela manhã de 15 

em 15 dias 
(aproximadamente) 

A disciplina visa, ao seu final, que o aluno 
desenvolva saberes que o possibilite a 

analisar aspectos econômicos relacionados 
com a agricultura, de modo a concluir quais 

as possíveis consequências positivas ou 
negativas decorrentes 

Avaliação de Impacto 
Ambiental 

Soledade 
Daniela 

Mueller de 
Lara 

Graduação 

09/08/2018 2 Quinta-feira 

Histórico da avaliação de impacto ambiental; 
objetivos e necessidade da avaliação de 

impacto ambiental; classificação dos 
impactos ambientais; Instrumentos da 

Política Nacional de Meio Ambiente (L.F.no 
6938/81); Resolução CONAMA no 01/1986 
(procedimentos gerais do licenciamento); 

Resolução CONAMAno 237/1997 (etapas do 
licenciamento); Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA); monitoramento, mitigação e 
compensação dos danos ambientais; 

participação das comunidades no processo 
de licenciamento ambiental; supervisão 

ambiental de obras 

  



 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Teoria Geral da 
Administração II 

Tapes 
Carlos Alberto 

Frantz dos 
Santos 

Graduação 

06/08/2018 5 
Segunda-feira das 8h15 às 

11h45 

Ao final da disciplina o discente deverá ter 
aprofundado seu conhecimento acerca das 
teorias administrativas e suas escolas de 
pensamento, compreendendo a interface 

entre o papel delas no desenvolvimento da 
ciência administrativa e a aplicabilidade nos 

contextos organizacionais atuais. 

Gestão de Marketing I Tapes 
Carlos Alberto 

Frantz dos 
Santos 

Graduação 

07/08/2018 5 terça-feira das 8h15 - 11h45 

Ao final da disciplina o discente deverá 
entender o marketing como filosofia 

organizacional, justificando a sua importância 
e aplicabilidade estratégica nas 

organizações. Deverá conhecer os 
elementos formadores do sistema de 
marketing e das diferentes etapas que 

devem ser seguidas para operacionalizá-lo; 
identificar os diferentes tipos de mercado e 
compreender o comportamento de compra 

de cada um deles; e, apreender 
conhecimento acerca das decisões de 

marketing aplicadas ao mercado global. 

Gestão Ambiental e 
Responsabilidade 

Social 
Tapes 

Daniela 
Cristina Haas 

Limberger 

Graduação 

09/08/2018 30 Quinta-feira 

O histórico do conjunto de normas ISO 
14.000. Sistema de Gestão Ambiental e 

Análise do Ciclo de Vida do Produto (ISO 
14.040). Ecologia Industrial. Contabilidade 
Ambiental: ativos e passivos ambientais. 

Organizações e Sociedade. A 
Responsabilidade Social no contexto de uma 

visão Ecossistêmica. Estratégias de 
Responsabilidade Social: filantropia 

estratégica; voluntariado corporativo; 
marketing social corporativo; marketing de 

causa social; patrocínio; ação social 
responsável. 

  



 

Curso Unidade Professor 
Pós-Graduação 
ou Graduação 

Dia de 
início das 

aulas 
Vagas Dias da Semana e Horários Ementa do Curso 

Conservação e uso 
do solo 

Tapes 
Margarete 

Sponchiado 

Graduação 

06/08/2018 5 
Segunda-feira 19:00 às 

22:30h 

Formação, composição, propriedades físicas 
e químicas, biodiversidade, morfologia e 

classificação dos solos; Tipos de solos do 
Rio Grande do Sul; Erosão do solo: 

geológica, fluvial, eólica e hídrica; Tipos de 
degradação física, química e biológica do 

solo; Fatores que afetam a erosão e 
degradação do solo; Práticas de prevenção e 
controle da erosão e degradação; Práticas de 

manejo para recuperação físico-química e 
biológica do solo; Qualidade do solo. 

Projetos Integrados 
de Gestão Ambiental 

Tapes 
Margarete 

Sponchiado 

Graduação 

07/08/2018 5 Terça-feira  19:00 -  22:30h 

Componente curricular caracterizado por 
atividades de campo, onde os alunos, em 

grupos vivenciam uma determinada 
realidade, relacionada com o curso. Durante 
o semestre, cada grupo deverá elaborar um 
projeto que integre as diferentes áreas do 
conhecimento trabalhadas no decorrer do 
curso, propondo ações sustentáveis de 

melhorias no aspecto ambiental, social e 
econômico daquela realidade. O 

componente, preferencialmente, deverá ser 
compartilhado por docentes de diferentes 

subáreas do conhecimento, dentro da área 
do curso e, desenvolverá ações de extensão. 

 

Porto Alegre, 17 de julho de 2018. 

 

Prof. Ernane Ervino Pfüller 

Pró-Reitor de Extensão 


