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ICH0540 ALG CONTRIB DE MIKHAIL BAKHTIN P/ AS CIENC HUMANAS Alguns conceitos do círculo de Bakhtin inerentes às ciências humanas: a língua, a fala, a enunciação, a interação verbal, os 

gêneros do discurso. O objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista. A enunciação e suas formas. O enunciado: unidade da 

comunicação verbal.
ICS0011 ANTROPOLOGIA DO CORPO Aborda a Antropologia do corpo como estudo do comportamento social humano, seu campo de observação e métodos de 

investigação. Ênfase no estudo da diversidade cultural a partir de campos de significado: natureza e cultura, corpo e imagem, 

norma e desvio, multiculturalismo e identidade cultural, a partir das análises de categorias como sistema de parentesco e 

sistema sociocultural. Apresentação do processo de formação do povo brasileiro

ICS0024 BIOESTATÍSTICA Estudo dos conceitos básicos de estatística aplicada as Ciências Sociais e da Saúde. Estruturação e organização de dados 

coletados em pesquisas de campo. Interpretação de dados, tabelas e gráficos estatísticos relacionados à Educação Física.

ICS0401 CICLOCULTURA E MOBILIDADE URBANA NO CONTEXTO DAS 

CIDADES INTELIGENTES

Análise e reflexão sobre o conceito de cidade inteligentes e a ciclocultura. A cultura do uso de bicicleta como veículo para saúde 

e qualidade de vida. Aspectos legais que envolvem bicicletas. Ciclocultura no seu aspecto histórico-social. Ações globais e locais 

que envolvem a cultura da bicicleta. Associativismo e pertencimento social como forma de desenvolvimento urbano.

ICA0437 COMPORTAMENTO ANIMAL Estudo do ambiente e seus efeitos sobre as características fisiológicas e produtivas dos animais domésticos. Conceito de bem-

estar animal. Saúde e comportamento: etologia. Estresse. Dor e depressão e saúde. Meio ambiente e bem-estar animal. Animais 

de companhia. Criação em cativeiro; tipos de gaiolas ou jaulas. Enriquecimento dos alojamentos. Animais de laboratório. 

Zoológicos. Transporte. Criação e abate de animais para alimentação. Eutanásia.

ICS0400 COMUNICAÇÃO CLÍNICA NA PRÁTICA MÉDICA Introdução à Ciência da Comunicação. Relação médico-paciente. A comunicação de más notícias:  mentira piedosa ou 

sinceridade cuidadosa. Comunicação em situações especiais.  Comunicação de más notícias na visão dos profissionais de saúde. 

Protocolo SPIKES: conhecendo e praticando. Comunicação entre familiares do paciente e médicos. Evidências científicas sobre 

falhas comunicacionais. Necessidades dos pacientes. O ABCDE da comunicação de más notícias: Preparo avançado; Construção 

de um ambiente terapêutico; boa comunicação; Preparo para lidar com reações de pacientes e familiares; encorajamento de 

emoções. Grupos Balint. Cuidados paliativos. Percepções dos pacientes. Conhecimento e Informação de qualidade ao Paciente.

ICH0037 CULTURAS DE LÍNGUA INGLESA (DP) Desenvolvimento da competência sociocultural relacionada ao mundo anglófono e a aplicabilidade de aspectos culturais na sala 

de aula.

ICS0353 EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE Educação popular. Educação popular e cultura popular. Potencialidades da aproximação entre Educação popular e saúde. 

Valorização do saber popular nas práticas de Saúde. Política Nacional de Práticas Interativas e Complementares. Política Nacional 

de Educação Popular em Saúde no âmbiro do SUS (PNEP-SUS)

ICS0104 EXERCÍCIO FÍSICO EM CONDIÇÕES E POPULAÇÕES ESP II Estudo das particularidades do exercício físico realizado por crianças, adolescentes, adultos e idosos. Modificações decorrentes 

do envelhecimento. Respostas agudas e crônicas ao exercício físico em condições especiais.

ICA0395 EZOOGNÓSIA Proporcionar um conhecimento mais dinâmico a respeito dos fundamentos das regiões do corpo dos animais domésticos, seus 

tipos morfológicos e produção econômica; a determinação da idade e estudo das pelagens; sua identificação e inscrição dos 

animais nos livros genealógicos, nas exposições e nos livros de mérito; aprumos e métodos de julgamento de bovinos e equinos.

ICH0167 FONÉTICA E FONOLOGIA Fonética articulatória. As noções de som, fone e fonema. Transcrição fonética e fonológica. Processos fonológicos e 

dialetológicos. Teorias e métodos de análise fonológica.
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ICS0136 GINÁSTICA II O universo da ginástica: diferentes manifestações gímnicas e finalidades (ginásticas competitivas, ginástica geral, etc). Noções da 

ginástica adaptada com seus diferenciais, visando os métodos convencionais e alternativos para o ensino da mesma. 

Organização e composição de sessões, análise dos métodos e técnicas adequados ao desenvolvimento da ginástica. Tendências 

atuais e surgimentos de novos implementos para a prática da ginástica.

ICA0402 INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE DE SOLO Análise de rotina; unidades na análise de solo e tranformações; parâmetros de interpretação; recomendação de corretivos; base 

para recomendação de fertilizantes.

ICH0594 INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA A antropologia como saber científico. O homem como objeto de estudo. Definição e divisão da disciplina. Conceitos básicos 

antropológicos. Cultura, identidade, etnocentrismo, norma, papel social, alteridade, relativismo etc. O olhar sobre o outro 

indivíduo e grupo.
ICH0515 LENDO O TEXTO LITERÁRIO: NOÇÕES BÁSICAS Instrumentalização do aluno para a leitura de textos literários. Especificidades da linguagem literária. Diferenciação entre prosa e 

poesia. Análise de textos poéticos e em prosa. História da literatura.

ICH0601 LIBRAS 2 Possibilitar a aquisição de novos sinais. Construir, a partir dos conteúdos básicos adquiridos, a construção de vocabulário em 

libras. Formar e capacitar comunicadores em língua de sinais. Difundir a cultura surda.

ICH0300 LÍNGUA ESTRANGEIRA 4 INGLÊS Aprofundamento das estruturas da língua, enriquecimento do léxico e aperfeiçoamento da compreensão e produção orais e 

escritas em nível pré-intermediário. Fonética e fonologia.

ICH0326 LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA 2 Estudo sincrônico ou diacrônico da produção lírica inglesa e norte-americana, canônica e não canônica, assim como das 

literaturas pós-coloniais dos séculos XVI ao XXI. Estudo e reflexão de aspectos pedagógicos referentes ao uso do texto literário 

em sala de aula de língua inglesa.
ICH0328 LITERATURAS DE LÍNGUA INGLESA 4 Estudo sincrônico ou diacrônico da produção dramática inglesa e norte-americana, canônica e não-canônica, assim como das 

literaturas coloniais e pós-coloniais dos séculos XVI ao XXI. Estudo e reflexão de aspectos pedagógicos referentes ao uso do texto 

literário em sala de aula de língua inglesa.

ICE0421 MATEMÁTICA BÁSICA Conjuntos Numéricos; Intervalos numéricos, valor absoluto de um número Real, Equações e Inequações; Matrizes, 

determinantes e sistemas lineares; Funções, gráficos de funções via Translação e Reflexão, Funções Elementares: funções 

constante, afim, quadrática, cúbica, polinomial modular, raiz quadrada, maior inteiro, recíproca, exponencial, logarítmica e 

trigonométricas. Composição de Funções e Função InversaICE0516 MODELAGEM DE SOFTWARE Introdução a Engenharia de Software, Engenharia de requisitos, Modelagem de sistemas usando UML, Métodos Formais, 

Modelagem de sistemas usando métodos formais, Análise e verificação de sistemas.

ICS0188 NÚCLEO TEMÁTICO DE PESQUISA II Intermediação das relações entre orientando e orientador na produção do Trabalho de Conclusão de Curso, vinculado a uma das 

áreas de aprofundamento do conhecimento: Educação Física Esporte e Lazer, Educação Física e Educação, Educação Física e 

Saúde. Acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa no que se refere: à estrutura e forma do trabalho final; e às normas 

técnicas da ABNT. Metodologia de pesquisa: tipos de pesquisa; definição de sujeitos e local de pesquisa; técnicas de coleta de 

dados; e análise de dados. Organização das bancas de avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e das

apresentações.

ICS0191 NUTRIÇÃO E BIOQUÍMICA DO EXERCÍCIO FÍSICO Introdução aos conceitos básicos de nutrição e das funções dos alimentos. Estudo dos macronutrientes e micronutrientes quanto 

às suas propriedades e funções, aspectos gerais da sua digestão, absorção e metabolização, bem como conhecimento dos 

requerimentos nutricionais e recomendações para diferentes populações. Necessidades e orientações nutricionais para 

diferentes modalidades esportivas. Estudo da bioquímica do exercício aplicado a manutenção e a melhora do desempenho 

humano.
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ICH0381 PRÁTICA ORAL DE INGLÊS 2 Aprimoramento da capacidade de expressão oral, compreendendo as competências gramatical, discursiva, sociolinguística e 

estratégica. Estudo da fonologia da língua inglesa.

ICH0003 RELAÇÕES DE GÊNERO E INTERDISCIPLINARIDADES Relações de gênero, sexualidades e feminismos nas ciências humanas e da saúde, no trabalho e nos contextos educativos. 

Interfaces entre as políticas públicas e as práticas profissionais envolvendo corpo e sexualidade, feminilidade/masculinidade e 

orientação sexual como construções sócio-históricas. Violências de gênero, sociedade e universidade. Intervenções escolares e 

não escolares sobre relações de gênero e suas intersecções com as categorias classe, raça, etnia e geração. 

ICA0419 SEMINÁRIO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS Preparação e apresentação de dados em planilha eletrônica. Elaboração de resumos. Apresentação oral e pôster.

ICE0451 SOFTWARE LIVRE PARA A EDIÇÃO DE TEXTOS MATEMÁTICOS Sistema Latex: vantagens e desvantagens, editores de texto Paa Latex, pacotes e preâmbulo, classes de documentos, ambientes, 

formatação, bibliografia, índices, modo matemático, objetos flutuantes, tabelas e imagens.

ICS0227 SUJEITO, APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA Introdução aos conceitos de filogênese e ontogênese. Estudo das concepções teórico-metodológicas de aprendizagem e 

desenvolvimento humano, com destaque para as concepções histórico-cultural, psicogenética e funcionalista e a sua relação 

com as teorias da Educação Física. Perspectivas de aprendizagem e desenvolvimento do sujeito a partir da educação corporal.

ICA0427 TÉCNICAS AVANÇADAS NA PRODUÇÃO DE BOVINOS DE CORTE Produção de novilhos superprecoces; acasalamento de fêmeas superprecoces; manejos alternativos para aumentar a eficiência 

reprodutiva de rebanhos; suplementação estratégica de bovinos a pasto; planejamento e gerenciamento de bovinocultura de 

corte; melhoramento genético aplicado a sistemas intensos de produção; confinamento de bovinos de corte; administração e 

gestão de bovinos de corte.

ICH0485 TÓPICOS DE HISTÓRIA DA LITERATURA Estudo dos principais estilos e períodos literários e de suas características básicas, mediante a análise de autores e obras 

representativas da literatura universal. Reflexões sobre o ensino da literatura.


