
EDITAL DE DIVULGAÇÃO N° 196/2022 - PROECE/UFMS

Abertura de inscrições para preenchimento de vagas no Programa Ins�tucional de Extensão Universidade Aberta à
Pessoa Idosa.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por
intermédio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, torna pública a abertura de
inscrições de pessoas idosas para o preenchimento de vagas, no segundo semestre de 2022,
no Programa Ins�tucional de Extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS).

 

1. DOS OBJETIVOS

1.1. Este Edital tem como obje�vo disciplinar o preenchimento de vagas no Programa
Ins�tucional de Extensão Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS), envolvendo as
áreas de ensino, popularização da ciência, cultura, esporte e lazer, propiciando a inclusão, o
acolhimento, a convivência e a permanência de pessoas idosas no ambiente universitário.

1.2. A UnAPI/UFMS  tem como obje�vo proporcionar às pessoas idosas oportunidades
intergeracionais para aquisição, desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de habilidades e
competências relacionadas à sua autonomia, independência, manutenção ou reinserção na
sociedade como cidadão pleno de direitos.

 

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1. Estão sendo oferecidas, no âmbito deste Edital, 19 (dezeove) a�vidades de extensão,
cultura e esporte, com 534 (quinhentas e trinta e quatro) vagas, mais 47 (quarenta e sete)
vagas em 11 (onze) disciplinas isoladas de graduação presencial, totalizando até
581 (quinhentas e oitenta e uma) vagas para o segundo semestre de 2022, conforme
detalhamento con�do no Anexo do presente Edital.

2.2. Poderá pleitear o preenchimento das vagas oferecidas pelo presente Edital qualquer
pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade (completos ou a completar até o dia
31/12/2022), desde que atenda aos pré-requisitos da a�vidade, quando houver, mediante
manifestação de interesse no prazo disposto no item 3 e conforme procedimentos orientados
no item 5 do presente Edital.

2.3. O preenchimento das vagas se dará por ordem de manifestação de interesse.

2.4. Caso tenham sido preenchidas as vagas pretendidas, as pessoas idosas interessadas serão
incluídas em lista de espera para eventual convocação em caso de desistências.

2.5. As a�vidades da  Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS) serão realizadas por
docentes, técnicos-administra�vos e estudantes da UFMS e/ou colaboradores voluntários,
presencial ou remotamente, conforme detalhamento con�do no Anexo do presente Edital.

3. DO CRONOGRAMA

Etapa Data/horário Local

Divulgação do Edital 01/08/2022
Bole�m Oficial da UFMS e sí�o
da Proece
(h�ps://proece.ufms.br/)
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Etapa Data/horário Local

Manifestação de
interesse das
pessoas idosas

03/08/2022 a 12/08/2022, de segunda a
sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30

às 16h30
Secretaria da UnAPI/UFMS

das 7h30 do dia 03/08/2022 até as 17h do
dia 12/08/2022

Espaço da UnAPI/UFMS do sí�o
da Proece
(h�ps://unapi.ufms.br)

Divulgação de
Resultado

Atualização diária par�r do dia 05/08/2022
e até o dia 15/08/2022

Espaço da UnAPI/UFMS do sí�o
da Proece
(h�ps://unapi.ufms.br)

Período das
a�vidades do
semestre 2021/1

De 08/08/2022 a 30/11/2022 Conforme Anexo 

* Horário oficial de Mato Grosso do Sul

 

4. DO CURSO E DAS ATIVIDADES

4.1. A Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI/UFMS) oferece módulos sequenciais, com
formaturas anuais.

4.2. As a�vidades são ele�vas (de livre escolha) e envolvem temas de cultura e lazer, saúde
corporal e mental e conhecimentos gerais, conforme detalhamento con�do no Anexo do
presente Edital.

4.2.1. Cada pessoa idosa poderá pleitear matrícula em quantas a�vidades de extensão,
cultura e esporte desejar e efe�vamente puder realizar

4.2.2. No caso das disciplinas de graduação presencial, cada pessoa idosa poderá cursar, no
máximo, duas disciplinas.

4.3. A par�cipação nas a�vidades presenciais estará restrita a pessoas idosas completamente
imunizadas (mínimo 15 dias após tomar a segunda dose da vacina).

 

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. A inscrição (manifestação de interesse pelo preenchimento das vagas) poderá ser
realizada presencialmente (Secretaria da UnAPI/UFMS, situada no andar térreo do Complexo
EaD e Escola de Extensão, Setor 2, Bloco 6, Cidade Universitária, Campo Grande/MS) ou
remotamente (h�ps://unapi.ufms.br), nos horários e períodos dispostos no item 3 deste
Edital.

5.2. O correto preenchimento da Ficha de Manifestação de Interesse é de inteira
responsabilidade do candidato.

5.3. O preenchimento da Ficha de Manifestação de Interesse do candidato implicará no seu
declarado conhecimento e tácita aceitação das regras, exigências e condições estabelecidas
neste Edital.

 

6. DA SELEÇÃO, DO RESULTADO E DA MATRÍCULA

6.1. A seleção será feita pela Coordenação da UnAPI/UFMS e obedecerá a ordem de
Manifestação de Interesse, conforme disposto no presente Edital.

6.2. O resultado do processo sele�vo será publicado no espaço da UnAPI/UFMS do sí�o da
Proece (h�ps://unapi.ufms.br) no prazo informado no item 3 deste Edital.

6.3. A Coordenação da UnAPI/UFMS poderá sugerir e orientar a par�cipação em a�vidades,
conforme o perfil do interessado.
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6.4. O comprovante de matrícula (autorização para frequentar as a�vidades) será expedido
pela Coordenação da UnAPI/UFMS e será encaminhado para o endereço eletrônico (e-mail
e/ou WhatsApp) dos candidatos selecionados, ou poderá ser re�rado pessoalmente na
Secretaria da UnAPI/UFMS.

 

7. DOS COMPROMISSOS E DA CERTIFICAÇÃO

7.1. A pessoa idosa matriculada nas vagas oferecidas pelo presente Edital será considerada
aluna UnAPI/UFMS, o que  implica no seu compromisso de assiduidade par�cipação de todas
as a�vidades previstas.

7.2. Em caso de desistência ou impossibilidade de par�cipar das a�vidades para as quais se
matriculou, a pessoa idosa deverá comunicar imediatamente à secretaria da UnAPI/UFMS,
solicitando o seu desligamento.

7.3. Farão jus ao cer�ficado, a ser emi�do ao final do semestre le�vo, as pessoas idosas que
contabilizarem presença de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária das
a�vidades escolhidas para o semestre (salvo em casos de jus�fica�va médica ou familiar).

 

8. DA REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO OU IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

8.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em
parte, seja por decisão unilateral da UFMS, seja por mo�vo de interesse público, decretos
governamentais ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direitos
à indenização ou à reclamação de qualquer natureza. 

8.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a UFMS aquele que,
tendo-o aceitado sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, eventuais falhas ou
irregularidades que o tenham viciado, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
recurso.

8.3. O eventual pedido de impugnação deverá ser dirigido à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura
e Esporte/UFMS pelo e-mail gab.proece@ufms.br.

8.4. O candidato que aderir às condições apresentadas neste Edital não poderá arguir
qualquer vício ou irregularidade, sendo a apresentação de sua Manifestação de Interesse
considerada como concordância irretratável nas condições aqui estabelecidas.

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser ob�dos com a Coordenação do
Programa UnAPI/UFMS pelo telefone/WhatsApp (67) 3345-7992 ou por correio eletrônico
enviado ao endereço unapi.proece@ufms.br.

9.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Esporte, em conjunto com a Coordenação do Programa UnAPI/UFMS, observados os
princípios e normas legais vigentes.

 

Campo Grande, 1º de agosto de 2022.

 

 

MARCELO FERNANDES PEREIRA 
Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Esporte
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ANEXO - GRADE DE HORÁRIOS E DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SEMESTRE

(EDITAL DE DIVULGAÇÃO N° 196/2022 - PROECE/UFMS)

Grade de Horários UnAPI/UFMS – 2022.2 (a�vidades de extensão, cultura e esporte)

SEG TER QUA QUI SEX SAB

7h30 - 9h00
Horta

Comunitária

7h30 - 8h30
Vida A�va

7h15 - 8h45 
Grupo de

Promoção à
Saúde Mental

7h30 - 8h30
Vida A�va   

 
 
 
 
 
 

11h30 -
12h30

Dança e
Consciência

Corporal

 
9h - 10h30
Curso de

Informá�ca
Básica

 
 
 
 

11h30 - 12h30
Dança e

Consciência
Corporal

9h - 10h30
Curso de

Informá�ca Básica
 

9h - 10h30
Medicamentos no
Idoso: o que devo

saber?

9h - 10h30
DiversIDADE

Compar�lhando
Saberes

 
9h - 10h30

DelirARTE: arte, cultura
e saúde mental

8h30 -
10h 

Violão
para

Iniciantes

13h30 -
14h30

Fisioterapia
Motora e
Cogni�va

13h30 - 15h
Tópicos sobre
Parasitoses e

Saúde

13h30 - 15h
Envelhecimento

A�vo e
Saudável

 
13h30 - 15h
UMI/CPTL -

Envelhecimento
em Foco

13h30 - 15h30
MemorIDADE

13h30 - 14h30
UMI/CPTL -

Envelhecimento em
Foco (aulas gravadas)

 

15h - 16h30
Coral da
UnAPI

15h30 -
16h30

Iniciação ao
Teatro (Turma

1)

15h30 - 17h
A�va(idade) e
Saúde Bucal

15h30 - 16h30
Iniciação ao Teatro

(Turma 2)
  

   
17h - 18h30

Grupo de Estudos
em Astronomia

  

 

Grade de Horários UnAPI/UFMS – 2022.2 (disciplinas isoladas de graduação presencial)

SEG TER QUA QUI SEX SAB

7h - 9h
Bioquímica Médica

II
 

7h15 - 9h15
Formação histórica da

língua portuguesa

8h - 12h
Currículo e Didá�ca em

Educação Física
 

9h25 - 11h25
Formação histórica da

língua portuguesa

7h - 9h
Bioquímica Médica

II
 

7h - 10h25
Língua La�na I

 

13h - 17h
Metodologia do

Ensino das Danças
 15h30 - 17h30

Psicologia  

13h30 - 17h30
Tópicos Especiais
em Sociologia I

 
13h30 - 17h30

Psicologia
Hospitalar e da

Saúde
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SEG TER QUA QUI SEX SAB

19h - 23h
História da Educação    

19h - 22h
Análise de Custos

 
19h - 22h

Gestão de Serviços

 

 
   

ATIVIDADES DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
1. HORTA COMUNITÁRIA 
Número de vagas: 30 (trinta) 
Ementa: A proposta visa ao desenvolvimento de ações temá�cas nas áreas de educação
socioambiental,  hor�cultura, desenvolvimento comunitário, entre outras temá�cas, envolvendo os
interessados na produção de hortaliças, frutas, plantas aromá�cas, condimentares e plantas
medicinais. As a�vidades serão alternadas entre aulas teóricas e prá�cas às segunas-feiras,  sendo
uma semana aula teórica e a seguinte aula prá�ca (ao lado do prédio). Além das aulas teóricas e
prá�cas,  os par�cipantes serão divididos em 5 grupos que se revezarão durante a semana para fazer
a manutenção e o manejo da horta comunitária. 
Responsável: Manoel Antônio de Andrade Barbosa Nogueira (PROECE) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS e espaço externo lateral à sala (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Segundas-feiras, das 07h30 às 9h
2. DANÇA E CONSCIÊNCIA CORPORAL 
Número de vagas: 30 (trinta) 
Ementa: (Re)conhecer e se apropriar do próprio corpo, suas possibilidades de movimentos, por
meio de dinâmicas e a�vidades de consciência corporal, jogos e dança. Observando ainda algumas
potencialidades como presença, ar�culações, peso entre outras, assimilar e transferir a prá�ca não
somente para a dança, mas para o dia a dia, em seus afazeres domés�cos e laborais.
Responsável: Mariana Cavalcante de Brito (PROECE) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Duas vezes por semana 
Dias e horários: Segundas e quartas-feiras, das 11h30 às 12h30
3. FISIOTERAPIA MOTORA E COGNITIVA 
Número de vagas: 10 (dez) 
Ementa: Esta a�vidade consiste na realização de exercícios em grupo pela equipe de professores e
estudantes do curso de Fisioterapia, tendo como foco es�mulação das funções cogni�vas (memória)
e �sica do organismo. 
Responsável: Gustavo Christofole� (INISA) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Clínica Escola Integrada e Unidade XII do Ins�tuto Integrado de Saúde (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Segundas-feiras, das 13h30 às 14h30
4. ORAL DA UNAPI 
Número de vagas: 40 (quarenta) 
Ementa: O Coral da UnAPI é aberto a todos que desejam cantar em conjunto e têm interesse em
aprender sobre técnica vocal e elementos básicos de música. São realizados ensaios semanais e
apresentações esporádicas. 
Responsável: Ana Lucia Iara Gaborim Moreira (FAALC) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Curso de Música (unidade 22), sala 1 (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Segundas-feiras, das 15h às 16h30
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
5. VIDA ATIVA 
Número de vagas: 35 (trinta e cinco) 
Ementa: A promoção da a�vidade �sica para os idosos contribui no desenvolvimento cogni�vo,
social, afe�vo e �sico. Além disso a literatura cien�fica ressalta que a prá�ca de a�vidade �sica para
o público idoso minimiza os efeitos nocivos de doenças cardiovasculares, metabólicas, mentais,
alguns �pos de cânceres, Alzheimer, Parkinson entre outras doenças. As a�vidades �sicas aplicadas
na ação "Vida A�va" irão contemplar as modalidades de caminhada e corrida, treinamento
funcional, esportes cole�vos e individuais, ginás�ca e ritmos. Essas a�vidades têm por obje�vo
melhorar a ap�dão �sica relacionada à saúde dos idosos da UnAPI/UFMS. 
Responsável: Edineia Aparecida Gomes Ribeiro (PROECE) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Espaços espor�vos da UFMS: Academia Escola, Quadras poliespor�vas, Pista de Atle�smo no
Morenão, Piscina (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Duas vezes por semana 
Dias e horários: Terças e quintas-feiras, das 7h30 às 8h30
6. CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA 
Número de vagas: 35 (trinta e cinco) 
Ementa: O curso tem como  obje�vo inserir os idosos no mundo da tecnologia, auxiliando eles a
u�lizarem o computador e suas ferramentas de forma prá�ca e segura. Além do computador, será
abordado conteúdos sobre as funcionalidades do celular a fim de abranger as principais ferramentas
tecnológicas u�lizadas no dia a dia. O curso é básico mas não entediante, com bastante aulas
prá�cas e temá�cas alinhadas às necessidades diárias, toda aula terá algo novo para se aprender. 
Responsável: Renato Porfirio Ishii (FACOM) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Laboratório de Informá�ca da AGEAD (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Duas vezes por semana 
Dias e horários: Terças e quintas-feiras, das 9h às 10h30
7. TÓPICOS SOBRE PARASITOSES E SAÚDE 
Número de vagas: 20 (vinte) 
Ementa: Informações sobre transmissão, diagnós�co e tratamento das principais parasitoses que
a�ngem a população brasileira, além de tópicos atuais sobre cuidados com a saúde. 
Responsável: Thalita Bachelli Riul (FACFAN) 
Modo de realização: Presencial OU Remoto 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Terças-feiras, das 13h30 às 15h
8. INICIAÇÃO AO TEATRO 
Número de vagas: 30 (trinta), sendo: 
- TURMA 1 – 15 (quinze) 
- TURMA 2 – 15 (quinze) 
Ementa: A a�vidade proposta oferece vagas aos que desejam iniciar na arte dramaturgia. Consiste
em oportunizar aos interessados, através do uso de exercícios e técnicas teatrais, elementos teóricos
e prá�cos para construção de personagens. 
Responsável: Alguimar Amancio da Silva (FAENG) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: 
- TURMA 1: Terças-feiras, das 15h30 às 16h30 
- TURMA 2: Quintas-feiras, das 15h30 às 16h30
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
9. ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL: FUNCIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA PARA A
PESSOA IDOSA 
Número de vagas: 40 (quarenta) 
Ementa: A presente proposta está em sua décima primeira versão, compõe o eixo 1 do Programa
Ins�tucional de Extensão da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI-UFMS) da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e com o Programa sou Idoso na UFMS. O
projeto está em consonância com os Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável – ODS 3 (“Assegurar
uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”) e ODS 4 (“Assegurar a
educação inclusiva e equita�va e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao
longo da vida para todos”) e com as diretrizes ins�tucionais. Tenciona nessa versão a con�nuidade
ao acolhimento , valorização e redução dos estereó�pos. 
Responsável: Suzi Rosa Miziara Barbosa (INISA) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Quartas-feiras, das 13h30 às 15h
10. UMI/CPTL - ENVELHECIMENTO EM FOCO 
Número de vagas: 85 (oitenta e cinco) 
Ementa: Direito da Pessoa Idosa, Saúde e processo de envelhecimento, informá�ca. 
Responsável: Vanessa Cris�na Lourenço Caso� Ferreira da Palma (CPTL) 
Modo de realização: Presencial 
Local: CPTL, Câmpus I, Jardim Primaveril (Três Lagoas-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Quartas-feiras, das 13h30 às 15h
11. ATIVA(IDADE) E SAÚDE BUCAL 
Número de vagas: 15 (quinze) 
Ementa: O processo de envelhecimento é entendido como individual, irreversível, biológico,
diversificado e variável entre os indivíduos. Nessa perspec�va o obje�vo do grupo é promover
qualidade de vida à pessoa idosa no âmbito das condições crônicas de saúde por meio de
ferramentas de educação em saúde. Associando a contribuição da saúde bucal na qualidade de vida
da terceira idade, apresentando aos par�cipantes a relação entre da saúde bucal e saúde sistêmica e
como isso pode acarretar na melhora na qualidade de vida através de mudanças em pequenos
hábitos diários. 
Responsáveis: Luciana Mara Negrão Alves (FAODO) e Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida (INISA) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Quartas-feiras, das 15h30 às 17h
12. MEDICAMENTOS NO IDOSO: O QUE DEVO SABER 
Número de vagas: 30 (trinta) 
Ementa: Conhecendo a forma correta de preparar e administrar medicamentos; Polifarmácia e
medicamentos potencialmente inapropriados para idosos; Reações adversas medicamentos e
interações medicamentosas; Medicamentos associados ao risco de quedas no idoso; Automedicação
responsável; Uso de fitoterápicos e plantas medicinais no idoso: riscos e bene�cios; Conhecendo a
minha prescrição e u�lizando os meus medicamentos de forma correta. 
Responsável: Camila Guimarães Polisel (FACFAN) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Quintas-feiras, das 9h às 10h30
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
13. MEMORIDADE: OFICINA DA MEMÓRIA PARA IDOSOS 
Número de vagas: 20 (vinte) 
Ementa: Valorização e ressignificação social da população idosa em tempos de pandemia;
es�mulação cogni�va a fim de melhorar e/ou preservar a capacidade funcional bem como prevenir
comprome�mentos da memória nessa população; promoverá a�vidades que fomentem o
desenvolvimento da capacidade cogni�va por meio de ações educa�vas sobre diversos temas em
saúde do idoso, tendo em vista es�mular a aprendizagem ao longo da vida ar�culada às prá�cas de
autocuidado da população idosa par�cipante; resgatar memórias afe�vas dos idosos. 
Responsável: Rosimeire Aparecida Manoel Seixas (FAMED) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana (INÍCIO 15/09/2022) 
Dias e horários: Quintas-feiras, das 13h30 às 15h
14. GRUPO DE ESTUDOS EM ASTRONOMIA 
Número de vagas: 5 (cinco) 
Ementa: Grupo de estudos formado por interessados no tema Astronomia, para realizar leituras,
apresentações e discussões sobre o assunto, bem como observação do céu noturno, com binóculos
ou telescópio. Ação integrada ao Projeto Casa de Ciência e Cultura de Campo Grande/MS. 
Responsável: Hamilton Perez Soares Corrêa (INFI) 
Modo de realização: Presencial OU Remoto 
Local: Casa de Ciência e Cultura, ao lado do Teatro Glauce Rocha (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Quintas-feiras, das 17h às 18h30
15. DIVERSIDADE COMPARTILHANDO SABERES 
Número de vagas: 50 (cinquenta)
Ementa: Por meio de oficinas e exercícios em sala de aula, os/as par�cipantes desta a�vidade
protagonizarão a organização de dois conjuntos de materiais informa�vos. O primeiro abordando o
processo de envelhecimento e a velhice como etapa normal da vida, e o segundo versando sobre
expecta�vas, direitos e polí�cas públicas para pessoas idosas. Estes materiais serão editados em
formato de car�lha e serão u�lizados em oficinas nas escolas estaduais e municipais. 
Responsável: Eduardo Ramirez Meza (PROECE) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sextas-feiras, das 9h às 10h30
16. DELIRARTE: ARTE, CULTURA E SAÚDE MENTAL 
Número de vagas: 5 (cinco) 
Ementa: O projeto DelirARTE insere-se na interface entre os campos das belas artes e da saúde
mental e busca fomentar espaços para expressão ar�s�ca e cultural das pessoas com sofrimentos
psíquicos, em interface com estudantes universitários. Por meio das artes, propõe-se a
ressignificação dos delírios, deixando de compreende-los apenas como sintomas psicopatológicos,
passando a considerá-los como canal de expressão da subje�vidade, da iden�dade e da cria�vidade
ar�s�ca individual e grupal. O projeto será conduzido na Residência Terapêu�ca Moinhos de Vento,
em Campo Grande–MS e estará aberto para par�cipação de usuários da Rede de Atenção
Psicossocial e estudantes de saúde mental e belas artes da UFMS. Serão realizadas oficinas ar�s�cas
e culturais com diferentes enfoques (pintura, literatura, música, teatro, dança, audiovisual, etc). 
Responsável: Alberto Mesaque Mar�ns (FACH) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Residência Terapêu�ca Moinhos de Vento - Vila Planalto (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sextas-feiras, das 9h às 10h30
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ATIVIDADES DE EXTENSÃO, CULTURA E ESPORTE
17. UMI/CPTL-ENVELHECIMENTO EM FOCO 
Número de vagas: 30 (trinta) 
Ementa: Videoaulas gravadas com diversos assuntos cujo o foco tem a pessoa idosa: Direito da
pessoa idosa, saúde e processo de envelhecimento e informá�ca. 
Responsável: Vanessa Cris�na Lourenço Caso� Ferreira da Palma (CPTL) 
Modo de realização: Remoto 
Local: A�vidade online de maneira assíncrona (videoaulas gravadas) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sextas-feiras, das 13h30 às 14h30
18. GRUPO DE PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL DA PESSOA IDOSA 
Número de vagas: 12 (doze) 
Ementa: Propõe-se a oferta de um grupo de promoção à saúde mental da pessoa idosa, com a
tarefa de refle�r sobre temá�cas per�nentes à saúde mental no processo de envelhecimento
humano, tais como: família, história e projeto de vida, gênero, sexualidade, representações sobre o
envelhecimento, dentre outras propostas pelos próprios par�cipantes. Com o obje�vo de facilitar
essa tarefa, serão u�lizados objetos mediadores (texto, fotografa, vídeo, entre outros), a serem
definidos ao longo do desenvolvimento do grupo. 
Responsável: Marianna de Francisco Amorim (SEP/FACH) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas da UnAPI/UFMS (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Quartas-feiras, das 7h15 às 8h45
19. VIOLÃO PARA INICIANTES
Número de vagas: 12 (doze) 
Ementa: Ensino de violão considerando aspectos como técnica e notação musical. Ao final do
semestre, o estudante será capaz de executar duas músicas de harmonia simples, em conjunto. 
Responsável: Marcelo Fernandes Pereira (PROECE) 
Modo de realização: Presencial 
Local: Sala de aulas do Curso de Música, próximo ao Lago do Amor (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sábados, das 8h30 às 10h

 

DISCIPLINAS ISOLADAS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
1. BIOQUÍMICA MÉDICA II (disciplina do curso de Medicina) 
Número de vagas: 2 (duas) 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 
Ementa: I. Introdução ao Metabolismo; II. Metabolismo de Carboidratos; III. Ciclo dos Ácidos
Tricarboxílicos; IV. Transporte de Elétrons e Fosforilação Oxida�va; V. Metabolismo de Lipídios; VI.
Metabolismo de Proteínas e Aminoácidos; VII. Porfirinas e Pigmentos Biliares; VIII. Integração
Metabólica e Mecanismos de Regulação. 
Responsável: Sandra Maria Silveira Denadai (INBIO) 
Local: 2ª feira - sala 103, unidade X (FAMED), 6ª feira - Laboratório de Bioquímica/INBIO (Campo
Grande-MS) 
Periodicidade: Duas vezes por semana 
Dias e horários: Segunda e Sexta-feira, das 7h às 9h
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DISCIPLINAS ISOLADAS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
2. METODOLOGIA DO ENSINO DAS DANÇAS (disciplina do curso de Educação Física) 
Número de vagas: 4 (quatro) 
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo 
Ementa: A dança e suas diferentes formas de manifestação ao longo da história. O ensino da dança
em diferentes contextos: academias, clubes, parques, condomínios, centro de treinamentos e
outros. Estudo da percepção rítmica. Estudo das vertentes e es�los das danças. As danças e suas
relações com a mídia, corpo, gênero e sexualidade a par�r da área de direitos humanos. 
Responsável: Marcelo Victor da Rosa (FAED) 
Local: Unidade 7, sala 70507 (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Segunda-feira, das 13h às 17h
3. HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (disciplina do curso de História) 
Número de vagas: 5 (cinco) 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 
Ementa: Processo de construção da Escola Moderna; Processo de construção histórica da Escola no
Brasil; Organização escolar no Brasil; As principais teorias pedagógicas implantadas no Brasil; O
ensino de história e as prá�cas diferentes educa�vas; Conceitos relacionados a História da Educação
e os principais teóricos. 
Responsável: Dilza Porto Gonçalves (FACH) 
Local: Unidade 6 (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Segunda-feira, das 19h às 23h
4. FORMAÇÃO HISTÓRICA DA LÍNGUA PORTUGUESA (disciplina do curso de Letras) 
Número de vagas: 2 (duas) 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 
Ementa: Estudo da história externa e interna da Língua Portuguesa, priorizando-se as
transformações em diferentes níveis e perspec�vas (foné�co-fonológico, morfológico, sintá�co,
semân�co e lexical) do La�m ao Português, contemplando-se a prá�ca de sala de aula. 
Responsável: Monica Alvarez Gomes (FAALC) 
Local: A definir (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Duas vezes por semana 
Dias e horários: Quarta-feira, das 7h15 às 9h15 e Quinta-feira, das 9h25 às 11h25
5. PSICOLOGIA (disciplina do curso de Nutrição) 
Número de vagas: 10 (dez) 
Escolaridade mínima: Ensino médio incompleto 
Ementa: A disciplina discute as contribuições da Psicologia para os fenômenos relacionados à
alimentação. Discu�remos aspectos do desenvolvimento humano e refle�remos sobre temas como:
transtornos alimentares, insa�sfação corporal, relação com o corpo e com os alimentos, mídia e
ditadura da beleza, construção de vínculos. 
Responsável: Alberto Mesaque Mar�ns (FACH) 
Local: Complexo Mul�uso-6, sala a definir (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Quarta-feira, das 15h30 às 17h30
6. CURRÍCULO E DIDÁTICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA (disciplina do curso de Educação Física) 
Número de vagas: 2 (duas) 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 
Ementa: Teoria curricular crí�cas e não-crí�cas. Histórico curricular da formação em Educação Física
no Brasil. A questão da didá�ca. Ensino Formal e Não Formal, Tipos e Níveis de Ensino. Elementos do
currículo da Educação Básica: Legislação e Diretrizes Curriculares, Projeto Pedagógico e
Planejamento. Elementos didá�co-pedagógicos para o ensino da educação �sica/esporte:
tendências, abordagens e/ou propostas metodológicas crí�cas e não-crí�cas, recursos didá�cos etc. 
Responsável: Marcelo Victor da Rosa (FAED) 
Local: Mul�uso (em frente ao RU), sala 11 (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Quinta-feira, das 8h às 12h 02/08/2022
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DISCIPLINAS ISOLADAS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
7. LÍNGUA LATINA I (disciplina do curso de Letras) 
Número de vagas: 2 (duas) 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 
Ementa: Estudo introdutório da gramá�ca la�na, abordando-se aspectos foné�co-fonológicos e
morfossintá�cos da declinação nominal. A�vidades de tradução e versão. 
Responsável: Monica Alvarez Gomes (FAALC) 
Local: A definir (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sexta-feira, das 7h15 às 10h25
8. TÓPICOS ESPECIAIS EM SOCIOLOGIA I (disciplina do curso de Ciências Sociais) 
Número de vagas: 3 (três) 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 
Ementa: Essa disciplina discu�rá exclusivamente "Saúde e Diferenças". É uma disciplina
exclusivamente teórica, sem aulas prá�cas. Os temas a serem discu�dos através de textos
acadêmicos são: 1) as Ciências Sociais e a abordagem do conceito de cultura, saúde e doença; 2)
Marcadores sociais da diferença e saúde: classe, raça/etnia, gênero, sexualidade e geração; 3) As
relações de poder, a construção do corpo, a produção das diferenças e as experiências iden�tárias
no processo saúde e doença. 
Responsável: Tiago Duque (FACH) 
Local: Bloco 06 / Sala de Aula - 60413 (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sexta-feira, das 13h30 às 17h30
9. PSICOLOGIA HOSPITALAR E DA SAÚDE (disciplina do curso de Psicologia) 
Número de vagas: 10 (dez) 
Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto 
Ementa: A disciplina pertence ao curso de Psicologia e discute os aspectos psicológicos e sociais da
experiência de adoecimento, além de preparar os estudantes para trabalharem no âmbito hospitalar
e da saúde. Alguns temas que serão discu�dos: Psicologia Hospitalar e da Saúde, Polí�cas Públicas
de Saúde, SUS, processo de saúde e adoecimento, trabalho em saúde, cuidados palia�vos,
terminalidade, redução de danos e cuidado no contexto das drogas, etc. 
Responsável: Alberto Mesaque Mar�ns (FACH) 
Local: Sala Aquário - FAALC (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sexta-feira, das 13h30 às 17h30
10. ANÁLISE DE CUSTOS (disciplina do curso de Ciências Contábeis) 
Número de vagas: 4 (quatro) 
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental completo 
Ementa: A disciplina tem como obje�vo fornecer conceitos relacionados a análise de custos e
comparações entre diferentes métodos de custeio u�lizados para analisar o melhor critério para
organização alcançar melhores resultados. 
Responsável: Robert Armando Espejo (ESAN) 
Local: ESAN – ao lado do Lago do Amor (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sexta-feira, das 19h às 22h
11. GESTÃO DE SERVIÇOS (disciplina do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais) 
Número de vagas: 3 (três) 
Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 
Ementa: Obje�vos da disciplina: a) Compreender o funcionamento das empresas que oferecem
serviços; b) Conhecer ferramentas que auxiliem as empresas a conquistar uma posição compe��va
diferenciada, e c) Discu�r as prá�cas gerenciais e operacionais das organizações prestadoras de
serviços. 
Responsável: Caroline Paule�o Spanhol Finocchio (ESAN) 
Local: ESAN – ao lado do Lago do Amor (Campo Grande-MS) 
Periodicidade: Uma vez por semana 
Dias e horários: Sexta-feira, das 19h às 22h 02/08/2022
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Documento assinado eletronicamente por Marcelo Fernandes Pereira, Pró-
Reitor(a), em 01/08/2022, às 17:18, conforme horário oficial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3446015 e o código CRC F9701AAD.
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