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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

 
 

EDITAL Nº 08/2020 – PROEX 

 

AÇAO INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO 

JUNTE-SE 

 

 
OFERTA DE VAGAS EM COMPONENTES CURRICULARES DE CURSOS DE 

GRADUAÇÃO À COMUNIDADE EXTERNA PARA O PERÍODO 2020.2 

 

  
 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEX) da Universidade Federal 

do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), por meio da Diretoria de Extensão e Ação Intercultural 

(DEXT), no uso de suas atribuições, amparada pela Resolução nº 003/2014 CONSEPE, torna 

pública a chamada para seleção de propostas para oferta de vagas em componentes 

curriculares de cursos de graduação à comunidade externa para o período de 2020.2, referente 

à Ação Institucional de Extensão Junte-se, conforme informações abaixo. 

 

1. DA FINALIDADE E DO OBJETIVO 
 

1.1 O presente Edital tem por finalidade, disponibilizar à comunidade externa, vagas em 

componentes curriculares de cursos de graduação da Unifesspa, em diferentes áreas do 

conhecimento, a serem oferecidos na modalidade de cursos de extensão no período 2020.2. 

1.2 O objetivo do Programa Junte-se é contribuir para a inclusão, troca e construção de 

saberes, a partir da integração de setores externos com a comunidade acadêmica no 

desenvolvimento de ações que integram ensino e extensão. 
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2 DA INSCRIÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 

 
2.1 A inscrição será realizada de modo online no seguinte endereço eletrônico: 

https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/home.xhtml, seguindo as instruções 

disponibilizadas na página da Proex (proex.unifesspa.edu.br).  

§ Excepcionalmente, o/a candidato/a poderá requerer suporte presencial para a realização 

da inscrição, no Tapiri da Unidade I, Folha 31, Lote especial, Nova Marabá – Pará,  em 

horário determinado no calendário (conforme item 3) 

2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá preencher formulário eletrônico com dados 

pessoais e uma ‘justificativa de interesse’. Em seguida, em sítio específico da página, devem ser 

anexados cópias documentos: 

a) Declaração de Ciência (Anexo II), preenchida e assinada. 

b) Documento de identificação com foto que apresente o número do CPF (Ex: RG, CNH Carteira 

de trabalho e Passaporte). 

2.3 Cada candidato pode se inscrever em até dois componentes curriculares. 

2.4 Poderá se inscrever nas disciplinas ofertadas qualquer membro da sociedade, desde que 

apresente idade igual ou superior a 18 anos e não esteja matriculado em algum curso da 

Unifesspa. 

2.5 As vagas para as disciplinas ofertadas serão preenchidas conforme a ordem das inscrições 

registradas no sistema.  

2.6 Será criado cadastro de reserva que podewrá ser utilziado em caso de 

ausencias/desistencias de candidatos.  

 

3 DOS PRAZOS 
 

3.1. A inscrição e homologação das inscrições seguirão o calendário abaixo: 
 

 
Atividade Data/Horário 

Inscrição on line 13/02 a 17/02/2020 

Inscrição com suporte presencial (exclusivamente em 
Marabá) 

13 e 14/02/2020 (8h30 às 
11h30 - 14h30 às 17h) 

Homologação das inscrições 18/02/2020 

https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/home.xhtml
https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/evento/juntese2019,
https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/evento/juntese2019,
mailto:proex@unifesspa.edu.br
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Início das aulas 02/03/2020 

Encerramento das aulas 04/07/2020 

4 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

4.1 O docente responsável pela disciplina poderá solicitar documento de identificação 

original ao discente no primeiro dia de aula. 

4.2 Exceto a avaliação, que é facultativa, e as ações acadêmicas restritas aos portadores de 

número de matrícula da Unifesspa, os direitos e os deveres dos discentes do curso de extensão 

quanto à frequência, às metodologias e demais atividades acadêmicas relativas a sua condição de 

discente serão os mesmos dos demais discentes, enquanto vínculado ao Curso. 

4.2.1 Por não possuírem número de matrícula, os discentes do curso de extensão não terão 

acesso ao sistema de empréstimo domiciliar de livros das bibliotecas da Unifesspa e nem 

requerer auxílios e bolsas de outros programas da universidade. 

4.3 Terá direito ao certificado de curso de extensão constando carga-horária e nome do 

componente curricular o discente obtiver frequência mínima de 75%, o queal estará 

disponibilizado de modo online no seguinte endereço eletrônico: 

https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/home.xhtml. 

4.4 Os casos omissos serão tratados pela Comissão de Coordenação da Ação Institucionl de 

Extenão Junte-se, composta por representantes da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Estudantis e docentes colaboradores da referida Ação. 

4.5    Casos omissos serão analisados pela supracitada Comissão. 

 

Marabá-Pará, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 
Profº. Dr. Diego de Macedo Rodrigues 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Estudantis 

Portaria nº 515/2017 – Reitoria PROEX/Unifesspa 

 

 

 

 

https://sigeventos.unifesspa.edu.br/eventos/public/home.xhtml
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                    ANEXO I – DISCIPLINAS OFERTADAS 

 

Disc. Professor Faculdade Local Vagas Dia Cronograma Ementa 

Bioestatística II Ana Cristina 

Viana 

Campos 

Faculdade de 

Saúde Coletiva 

- FASC 

Marabá 

05 

3ª feira 

14h50 às 

16h30 03.03 a 30.06.20 

Testes de hipóteses e significância estatística. Testes 

paramétricos e não paramétricos. Correlação e regressão 

simples e múltipla. Noções de análise de sobrevivência. 

Estudos dos 

Fenômenos 

Psicopatológicos I 

Caio 

Maximino de 

Oliveira 

Faculdade de 

Psicologia - 

FAPSI 

Marabá 

07 

4ª feira 

08h20 às 

11h50 10.03 a 23.06.20 

O estudo da psicopatologia: história e diferenças teóricas 

na psicologia. Significado e evolução dos conceitos de 

normalidade e patologia (saúde/doença). Conceitos 

fundamentais de psicopatologia, semiologia e nosologia. 

Classificação dos fenômenos psicopatológicos. Funções 

psíquicas e seus distúrbios. Os transtornos neuróticos. O 

raciocínio clínico e elaboração de hipóteses diagnósticas. 

Psicofarmacologia Caio 

Maximino de 

Oliveira 

Faculdade de 

Psicologia - 

FAPSI 

Marabá 

05 

2ª feira 

08h20 às 

11h50 02.03 a 04.07.20 

Princípios básicos de farmacologia. Farmacocinética. 

Mecanismo de ação de drogas. Farmacologia do sistema 

nervoso. Neurotransmissores centrais. Farmacologia dos: 

compostos antipsicóticos, compostos antidepressivos, 

compostos ansiolíticos, dos hipno-sedativos, dos 

compostos estimulantes e anorexígenos. Drogas 

Psicotrópicas. Farmacologia do álcool etílico. Uso e Abuso 

de Drogas. Aspectos éticos específicos de atuação na área 

de Psicofarmacologia; o trabalho em equipe 

multiprofissional envolvendo psiquiatra e psicólogo, com 

pacientes que fazem uso de psicofármacos. 

Estudos 

Epidemiológicos em 

Saúde  

 

Carlos 

Podalirio 

Borges de 

Almeida 

Faculdade de 

Saúde Coletiva 

- FASC 

Marabá 

04 

5ª feira 

13h às 

16h30 05.03 a 02.07.20 

Estudos seccionais. Estudos de intervenção. Estudos de 

coorte. Estudos caso-controle. Estudos ecológicos. Estudos 

híbridos. 

Formação 

Econômica do Brasil  

Evaldo 

Gomes 

Faculdade de 

Ciências 

Marabá 

05 

3ª feira 

07h30  às 10.03 a 23.06.20 

Acumulação primitiva do capital no Brasil; Antigo sistema 

colonial, economia mercantil escravagista nacional; Capital 
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 Júnior 

 

 

 

Econômicas - 

FACE 

11h cafeeiro vs. capital industrial; A origem da burguesia 

brasileira; Industrialização retardatária até a crise de 1929 e 

da economia agroexportadora. 

Estética e 

Visualidade 

 

Gil Vieira 

Costa 

Faculdade de 

Artes Visuais 

Marabá 

05 

A 

confirmar 

18h30 às 

22h 

 02.03 a 08.06.20 

Estudo dos elementos fundamentais da linguagem visual. 

As interações dos elementos fundamentais e a 

expressividade da criação imagética: ponto, linha, plano, 

superfície, massa, volume, contraste, simetria, saturação, 

repetição e diferença, modulação e grade. Teorias da cor e 

da forma. As diversas expressões das Artes Visuais. 

Investigação de estratégias para a construção simbólica. 

Sistemas 

Agroflorestais 

Karen 

Cristina Pires 

da Costa 

Faculdade de 

Ciências 

Agrarias 

 

Marabá 

02 

5ª feira 

07:30h às 

11h00 13.03 a 02.07.20 

Conceitos gerais. Conceitos de SAF’s. Princípios básicos 

de SAF’s. Classificação dos SAF’s. Espécies Indicadas e 

Utilizadas em SAF’s. Distribuição espacial das espécies 

que compõem o SAF’s. Modelos e arranjos de SAF’s. 

Diagnóstico e manejo de SAF’s. Visitas e diagnósticos em 

comunidades com atividade extrativista relevante. 

Fundamentos da 

Educação 

Leandro 

Gracioso de 

Almeida e 

Silva 

Faculdade de 

História 

Marabá 

04 A definir 05.03 a 03.07.20 

Caráter histórico-antropológico da educação. Conceito de 

educação. A educação como direito na perspectiva 

filosófico-política. O papel do educador na construção da 

cidadania. Educação, Movimentos Sociais e Minorias 

Sociais. Tópicos de Educação e Direitos Humanos. 

História e Cultura 

Afro-brasileira 

Leandro 

Gracioso de 

Almeida e 

Silva 

 

Faculdade de 

Ciências da 

Educação 

Marabá 

05 A definir 05.03 a 03.07.20 

Identidade negra brasileira e democracia racial. 

Branquitude e branqueamento no          Brasil. Congressos 

Afro-Brasileiros e Negros. Raça e racismo no Brasil. 

Religiões de            matriz africana: unidade e diversidade. 

Quilombos e remanescentes de quilombos.          

Resistências históricas e movimentos sociais negros. 

Cultura e diversidade no Brasil.           Ações Afirmativas e 

Lei 10.639/03.   

Recursos 

audiovisuais em sala 

de aula 

 

Letícia de 

Souza 

Pantoja 

Faculdade de 

Ciências da 

Educação 

Marabá 

10 

5ª feira 

18h30 às 

22h 02.03 a 08.06.20 

Identidade negra brasileira e democracia racial. 

Branquitude e branqueamento no          Brasil. Congressos 

Afro-Brasileiros e Negros. Raça e racismo no Brasil. 

Religiões de            matriz africana: unidade e diversidade. 

Quilombos e remanescentes de quilombos.          

Resistências históricas e movimentos sociais negros. 
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Cultura e diversidade no Brasil.           Ações Afirmativas e 

Lei 10.639/03.   

Matemática básica Luiz Paulo 

de Souza 

Correia 

Instituto de 

Estudos do 

Xingu (IEX) 

São 

Félix do 

Xingu 

10 

2ª feira 

14h20 às 

18h30 02.03 a 04.07.2020 

Conjuntos e Relações. Potenciação, Radiciação, Logaritmo 

e Exponencial. Produtos Notáveis. Razão, Proporção e 

Porcentagem. Frações. Equações de 1º e 2º graus. 

Inequações de 1º grau. Noções de trigonometria. 

Aplicações. 

História e Filosofia 

da Educação 

José 

Nazareno 

Araújo dos 

Santos Junior 

Instituto de 

Estudos do 

Xingu (IEX) 

São 

Félix do 

Xingu 

5 

5ª feira 

18h30 às 

22h40 02.03 a 04.07.2020 

História das instituições escolares. Principais marcos da 

educação no Brasil do período colonial ao século XXI. 

História da profissão docente. Concepções de homem, de 

mundo e de sociedade no contexto dos processos 

formativos. Concepções filosóficas da educação no Brasil. 

A natureza do pensamento filosófico. O pensamento 

moderno: racionalismo, empirismo e idealismo. O 

materialismo dialético no pensamento pedagógico 

brasileiro. A filosofia da pedagogia histórico-crítica na 

formação do educador. Relação entre teoria e prática 

pedagógica. 

Histologia e 

Embriologia 

José 

Nazareno 

Araújo dos 

Santos Junior 

Instituto de 

Estudos do 

Xingu (IEX) 

São 

Félix do 

Xingu 

5 

4ª feira 

15h50 às 

18h20 02.03 a 04.07.2020 

Estudo histológico e histofisiológico básico dos tecidos 

(epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso, linfóide e do 

sangue). Estudo histológico dos sistemas cardiovascular, 

linfático, tegumentar, respiratório, digestório, urinário, 

endócrino e reprodutor. Gametogênese, fertilização e início 

da embriogênese. Gastrulação e formação dos primórdios 

de órgãos. Embriogênese e organogênese dos 

equinodermos, anfíbios, aves e mamíferos. Tópicos de 

embriologia experimental. Teratologia. Relação entre 

teoria e prática pedagógica. 
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ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

 
Eu,    , 

maior de idade, portador do RG   , emitido por    

e CPF nº  , declaro estar ciente de que a minha inscrição 

no Programa de Extensão "Junte-se" da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa) não gera vínculo acadêmico regular nesta universidade e reconheço a minha 

condição de discente de extensão. 

 

 

  ,  de  de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura 


