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EDITAL: PROGRAMA DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA ABERTA À TERCEIRA IDADE 

UNATI IMESB-VC 2020 
 

DISCIPLINAS A SEREM OFERECIDAS PARA O PROGRAMA DE 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA ABERTA À TERCEIRA IDADE – 

UNATI IMESB-VC 2020  
 

 O presente Edital está fundamentado na Lei Municipal nº 5.403 de 16 de dezembro 

de 2019 que cria o programa de extensão universitária aberta à terceira idade UNATI 

IMESB-VC. 

 

1) PERÍODOS DE INSCRIÇÕES PARA UNATI IMESB-VC: de 09/03/2020 a 

13/03/2020 diretamente na Secretaria Acadêmica do IMESB – VC, situada na Rua Nelson 

Domingos Madeira, nº 300 – Parque Eldorado, Bebedouro/SP, no horário das 7h30 às 

22h30, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados, sendo o início das aulas no dia 

16/03/2020. 

 

1.1) As disciplinas oferecidas, conteúdos, horários e professores responsáveis constam no 

ANEXO I do presente Edital, sendo que o preenchimento das vagas obedecerá o critério de 

ordem de inscrição e os horários e datas das disciplinas oferecidas seguirão o calendário 

estabelecido pelo IMESB-VC, estando sujeito à alterações. 

 

2) HORÁRIO DE ATENDIMENTO PARA INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O 

VESTIBULAR E PROESB: De 2ª à 6ª feira, exceto feriados, das 7h30 às 22h30 na 

Secretaria Acadêmica do IMESB-VC, ou através do telefone (17) 3345-9366, Ramal 1- 

Secretaria.  

 

3) DAS MATRÍCULAS PARA UNATI IMESB-VC 

 

3.1) Poderão se matricular as pessoas que preencherem os requisitos contidos no 

Artigo 5º da Lei Municipal nº 5403 de 16 de dezembro de 2019, matrículas estas que 

poderão ser efetuadas na Secretaria do IMESB - VC no horário das 7h30 às 22h30: 

 

Art. 5º É necessário para o ingresso nas disciplinas regulares: 

 

I - ter idade igual ou superior a 60 anos; 

 

II - atender a alguma eventual condição especifica da disciplina, de acordo com definição 

do IMESBVC estabelecida em edital. 

 

3.2) Documentação Exigida para as Matrículas:  

• 02 cópias da Cédula de Identidade - RG do aluno 

• 01 cópia do CPF do aluno 

http://www.imesb.br/


                                                                             

 

 

 

 

 
   
 
 
  

 

Fone: (17) 3345-9366 
Site: www.imesb.br  | E-mail: secretaria@imesb.br 
Facebook: www.facebook.com/imesb | Twitter: www.twitter.com/imesbvc 
Rua Nelson Domingos Madeira, 300 – Parque Eldorado - Bebedouro/SP – CEP: 14706-124 

 

Autarquia criada pela lei municipal, n. º 1.612 

Regulamentada pelo Decreto nº. 1955 (25/06/1987) 
CNPJ nº. 57.725.681/0001-72. 

 

• 01 cópia do Comprovante de residência (com nº do CEP) do aluno 

• 02 cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento se for casado(a) ou averbação se 

separado ou divorciado judicialmente ou extra judicialmente 

• 02 cópias do histórico escolar e do certificado de conclusão do 2º grau ou equivalente 

(supletivo ou técnico) do aluno 

• 01 foto recente tamanho 3x4 do aluno 

 

4) VALIDADE: O presente Edital terá validade para o ano letivo de 2020.  

 

5) ATIVIDADES: deverão obedecer a previsão contida no Artigo 6º da Lei Municipal nº 

5403 de 16 de dezembro de 2019 

 

Art. 6º As atividades serão divididas em três grupos: 

 

I - participação em disciplinas regulares dos cursos existentes, tendo o aluno direito, a cada 

término desta, de receber um certificado de conclusão da disciplina integrante do programa 

de extensão universitária, tendo cumprido no mínimo 70% de frequência na disciplina em 

que se matriculou, não sendo obrigatório realizar avaliações; 

 

II - atividades complementares didático-culturais, como palestras, visitas, trabalhos em 

grupos, sessões de vídeo, oficinas, música; 

 

III - cursos e atividades livres a serem disciplinadas pelo IMESBVC. 

 

§ 1º Cada disciplina disponibilizada aos idosos poderá ter até cinco alunos da UNATI, 

dependendo do tamanho da turma e outras condições definidas pelo IMESBVC através de 

edital próprio. 

 

§ 2º A participação nas disciplinas e atividades extracurriculares é gratuita, salvo quando 

envolver investimentos externos ao IMESBVC, os quais serão tratados previamente com os 

interessados. 

 

6) São objetivos da UNATI IMESB-VC  os contidos no Artigo 2º da Municipal nº 5403 de 

16 de dezembro de 2019:                                                                

 

I - possibilitar a inserção da pessoa idosa no meio acadêmico; 

 

II - trazer à comunidade acadêmica jovem a oportunidade de intercambiar experiências; 

 

III - fazer com que o IMESB-VC esteja mais próximo das questões relacionadas à 

comunidade da terceira idade de Bebedouro e região, exercitando assim o tripé ensino, 

extensão e pesquisa; 

 

http://www.imesb.br/
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IV - ampliar o papel do IMESB-VC, tornando-o elo entre o idoso e instituições e serviços a 

ele voltados; 

V - criar condições de conscientização da pessoa idosa sobre a importância de seu papel na 

sociedade; 

 

VI - possibilitar ao idoso adquirir ou aprofundar conhecimentos em alguma área de seu 

interesse relacionados às disciplinas e/ou atividades oferecidas pelo IMESB-VC e ao 

mesmo tempo trocar informações e experiências; 

 

VII - proporcionar condições de aprendizagem ligadas ao oferecimento de cursos e 

atividades de cunho social, educacional e cultural; 

 

VIII - oportunizar condições de conhecimento acerca das temáticas relacionadas à terceira 

idade aos profissionais e comunidade. 

 

7) O aluno regularmente matriculado deverá comparecer às aulas, obtendo no mínimo 70% 

de frequência, participar das atividades complementares didático culturais, como palestras, 

visitas, trabalhos em grupo, sessões de vídeo, oficinas , música, participar de palestras e 

atividades pedagógicas oferecidas pelo IMESB-VC, conforme previsto no Artigo 6º, inciso 

I a III da Lei Municipal nº 5403.     

8) São previstas ainda as seguintes exigências legais para efetivação do referido Programa 

conforme os parágrafos 1º e 2º do Artigo 6º: 

§ 1º Cada disciplina disponibilizada aos idosos poderá ter até cinco alunos da UNATI, 

dependendo do tamanho da turma e outras condições definidas pelo IMESBVC através de 

edital próprio. 

 

§ 2º A participação nas disciplinas e atividades extracurriculares é gratuita, salvo quando 

envolver investimentos externos ao IMESB-VC, os quais serão tratados previamente com 

os interessados. 

9) Serão conferidos certificados de participação ao final de cada semestre aos alunos que 

cumprirem as exigências contidas no presente Edital.   

 

Bebedouro, 06 de março de 2020. 

 

 

 

Prof.ª Ms. Damaris Cunha de Godoy                                                                                                                                              

Diretora do IMESB-VC

http://www.imesb.br/
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ANEXO I 

 

 

CURSO DISCIPLINA CONTEÚDOS 
CARGA 

HORÁRIA 
PROFESSOR PERÍODO SERIE 

Administração 

Mercado financeiro 

e de capitais. 

 

Estrutura e compreensão do Sistema 

Financeiro Nacional. Mercado monetário. 

Mercado de crédito. Mercado cambial. 

Mercado de capitais. Títulos e valores 

mobiliários. Mercado primário. Abertura 

de capital. Mercado secundário. Agentes 

do mercado de capitais. Mercado a vista. 

Análise fundamentalista. Análise Técnica. 

Avaliação do desempenho de carteiras. 

Análise do mercado de ações. Mercado de 

opções e derivativos financeiros. 

36 horas - 

aula 

Prof.ª Ms. 

Damaris 

Cunha de 

Godoy 

Diurno e 

noturno 

5º período 

Empreendedorismo 

 Elaboração e avaliação de propostas de 

implantação de novos empreendimentos. 

Gestão, inovação tecnológica e visão de 

futuro das pequenas empresas. 

Competitividade de pequenas e médias 

empresas. Identificação de oportunidades 

de investimentos. Análise de projetos. 

Análise de mercado. Técnicas 

quantitativas de projeção de demanda. 

Técnicas qualitativas de previsão. 

36 horas - 

aula 

Prof. Ms. 

Marcus Lúcius 

de Carvalho 

Correa 

Diurno e 

noturno 

http://www.imesb.br/
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Quadros financeiros do projeto de 

investimento. Análise de sensibilidade e 

simulação. Elaboração de um "Business 

Plan": planejamento de marketing, 

produção, financeiro, estrutura 

organizacional e sistemas administrativos. 

Administração de 

serviço e varejo 

Conceito de serviço. Visão especializada e 
integrada da administração de serviços. 
Conceitos, técnicas e práticas na gestão 
de serviços. Ambiente macroeconômico 
do setor de serviços. Processos de 
serviço. Relacionamentos com clientes e 
fornecedores. Capacidade produtiva do 
serviço. Estratégia de serviço. A 
importância estratégica das operações 
em serviços. O comportamento do 
consumidor de serviços. Planejamento, 
programação e controle dos sistemas de 
serviços. Avaliação do desempenho dos 
serviços. Qualidade e melhoria dos 
sistemas de serviços. Canais de entrega 
de serviços. Cenário de serviço. 
Integração de marketing, recursos 
humanos e operações.  
Introdução ao varejo. Importância do 

36 horas - 

aula 

Prof. Ms. 

Angelo 

Aparecido 

Sastre 

noturno 

http://www.imesb.br/
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varejo na economia brasileira. Estrutura 
do varejo. O papel do varejo e níveis do 
canal. Tipos de varejo. Classificações e 
formatos varejistas. Mudanças nas 
características do varejo brasileiro. 
Estratégia de mercado de varejo. 
Decisões do varejo: escolhas do 
segmento em que se vai atuar, dos 
formatos organizacionais, do mix de 
produtos, do elenco de fornecedores, da 
política de preços, do composto 
promocional, do mix de serviços, da 
localização das lojas e da imagem da loja. 
Novos formatos e composições 
varejistas. Varejo virtual. Tendências 
varejistas.  

Gestão da inovação 

tecnológica e 

desenvolvimento 

de novos produtos 

Tecnologia e competitividade 
empresarial. Empresas inovadoras versus 
empresas tradicionais. Inovação 
incremental e inovação de ruptura. 
Inovação técnica, tecnológica e 
administrativa. A função tecnológica na 
empresa. Fontes de inovação para a 
empresa. Gestão da informação 
tecnológica. Clima para inovação na 

36 horas - 

aula 

Prof. Ms. 

Eduardo de 

Carvalho 

Machione 

Diurno e 

noturno 

http://www.imesb.br/
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empresa. Desenvolvimento industrial de 
P&D. A internacionalização do P&D.  
Estratégias de desenvolvimento de 

produtos. Funil de decisões. Fases de 

desenvolvimento de produtos. Análise do 

ciclo de vida. QFD - Quality Function 

Deployment. Análise e redução de custos 

em produtos/ serviços. Níveis de produto. 

Decisões de linhas de produtos. 

Propriedade industrial. Patentes. 

Prospecção tecnológica e transferência de 

tecnologia. Desenvolvimento de um novo 

produto/serviços pelos alunos 

 

Arquitetura e 

Urbanismo 

Projeto de 

Arquitetura 

Paisagística II 

Intervenção na paisagem urbana. Projeto 

de espaços urbanos livres e de espaços 

abertos vinculados à edificação. Estudo 

geral das espécies vegetais para uso 

paisagístico. Metodologia e representação 

gráfica de projetos de paisagismo. 

Exercício de projeto tendo como objetivo 

a intervenção e transformação paisagística 

de área urbana e edifício. 

80 horas-

aula 

 

Prof.ª Ms. 

Ana Carolina 

Capelozza 

Mano 

noturno 5º período 

 

Ciências 

Contábeis 

Laboratório de 

práticas contábeis I 

Prática de contabilidade informatizada. O 

ambiente do sistema de informação 

36 horas - 

aula 

Prof. Ms. 

Adalberto 
noturno 5º período 

http://www.imesb.br/
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contábil. O uso de software especializado. 

Organização empresarial. Constituição e 

legalização de empresas. Estruturação 

tributária do simples. Estruturação do 

plano de contas. Escrituração contábil. 

Encerramento do exercício. Escrituração 

do sistema fiscal e folha de pagamento. 

Cesário da 

Hora 

  

Direito 

Direitos Humanos 

Estudo introdutório aos Direitos 

Humanos. Estabelecimentos de relações 

dos Sistemas Protetivos Internacionais de 

Direitos Humanos e os Direitos Humanos 

no Brasil. Aplicação e detalhamento dos 

Mecanismos Internacionais de Proteção 

aos Direitos Humanos. Organização e 

processamento dos Tribunais 

Internacionais. Análise das Convenções 

de Direitos Humanos Aplicadas na 

interpretação e construção dos Direitos 

Humanos. 

36 horas - 

aula 

Prof.ª Ms. 

Lívia Pelli 

Palumbo 

Diurno e 

noturno 

2º período 

Direito Civil I 

Noção e Elementos. Classificação. 

Cláusula Penal. Pagamento. Novação. 

Compensação. Transação. Pagamento 

Indevido. Inadimplemento. Execução. 

Compulsória. Cessão. Princípios Gerais 

do Direito Contratual. Contratos de 

Adesão. Função Social do Contrato. Boa-

72 horas - 

aula 

Prof.ª Ms. 

Patrícia 

Helena de 

Avila 

Jacyntho 

3º período 

http://www.imesb.br/
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fé Objetiva. 

Direito 

Constitucional I 

História das Constituições. 

Constitucionalismo. 

Neoconstitucionalismo. Classificação das 

Constituições. Estrutura, funções e 

conceitos da Constituição. Poder 

constituinte e mudança constitucional. 

Eficácia e aplicabilidade das normas 

constitucionais. A norma constitucional 

no tempo. Hermenêutica constitucional. 

Teoria geral dos direitos fundamentais. 

Direitos fundamentais em espécie. Ações 

constitucionais. Direitos sociais. Direitos 

de nacionalidade. Direitos políticos. 

72 horas - 

aula 

Prof. Ms. 

Gustavo 

Henrique 

Schneider 

Nunes 

2º período 

Teoria Geral do 

Estado 

A Teoria Geral do Estado ou o Direito 

Político. O Estado. A sociedade política e 

sua evolução. O Estado de Direito. 

Formas de Estado e de governo. 

Problemas contemporâneos. O Estado 

moderno. Filosofia do Estado 

democrático. O Estado e demais grupos 

sociais. Tendências do Estado 

contemporâneo. 

36 horas - 

aula 

Prof. Ms. 

Josué Justino 

do Rio 

1º período 

Direito do 

Consumidor 

Breve histórico do direito do 

consumidor. Princípios constitucionais 

aplicáveis à defesa do consumidor. O 

Código de Defesa do Consumidor. 

36 horas - 

aula 

Prof.ª Ms. 

Patrícia 

Helena de 

Avila 

9º período 
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Direitos básicos do consumidor. 

Distinção entre vício e defeito do 

produto ou do serviço. Fato do produto e 

do serviço. Responsabilidade civil dos 

fornecedores pelo vício e pelo fato do 

produto ou do serviço. Prescrição e 

decadência do direito de reclamar. 

Desconsideração da personalidade 

jurídica. Práticas comerciais. Práticas e 

cláusulas abusivas. Proteção contratual. 

Contrato de adesão. A repercussão do 

CDC e da legislação extravagante nos 

ensinos de direito público e privado. 

Jacyntho 

 

Engenharia 

Agronômica 

Física I 

Grandezas físicas e unidades de medida. 

Sistema Métrico. Estática da Partícula. 

Cinemática (tempo, espaço e rotação). 

Dinâmica da Partícula. Sistemas de 

Transmissão. Princípio da Conservação 

de Energia. Realização de Trabalho. 

40 horas-

aula 

 

Prof. Dr. 

Eduardo Pahor 

Filho 

noturno 1º período 

Informática 

Conceitos básicos de processamento de 

dados. Hardware. Software. Pesquisas 

Acadêmicas via Internet. Prática de 

criação e edição de textos acadêmicos. 

Prática de utilização de Planilhas 

eletrônicas. Prática de utilização de 

programas para gerar apresentações. 

40 horas-

aula 

 

Prof. Ms. 

Eduardo de 

Carvalho 

Machione 
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Matemática I 

Números reais. Funções. Limites e 

continuidade; Derivação. 

40 horas-

aula 

Prof. Ms. 

Josney Freitas 

Silva 

Química I 

Estrutura atômica e eletrônica. 

Propriedades periódica. Ligação química. 

Química analítica qualitativa e 

quantitativa. Equilíbrio químico. 

Princípios gerais de separação: 

gravimetria; volumetria de neutralização; 

precipitação, complexação e óxido-

redução. Soluções. Cinética química.  

 

40 horas-

aula 

Prof. Dr. 

Eduardo Pahor 

Filho 

Introdução à 

Agronomia 

Histórico da agricultura mundial e 

brasileira. Formação profissional e 

mercado de trabalho. Áreas de atuação do 

agrônomo. O solo e o meio ambiente. 

Desenvolvimento da planta. A água: 

importância para a agricultura. O homem 

e a produção agrícola. Biotecnologia na 

agricultura. Modelos de exploração 

agrícola. Administração da empresa rural. 

Ética profissional. 

80 horas-

aula 

Prof. Dr. João 

Emmanuel 

Ribeiro 

Guimaraes 

Sociologia Rural 

A herança histórica do espaço agrário 

brasileiro. Estrutura fundiária e estrutura 

de classes. Os movimentos sociais no 

campo. Os impactos sociais da 

modernização da agricultura. 

40 horas-

aula 

Prof. Dr. 

Lucas Gibin 

Seren 

3º período 
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Desenvolvimento humano e 

desenvolvimento sustentável. Agricultura 

familiar e agricultura integrada. Inovação 

tecnológica na agricultura e as 

contradições ambientais e sociais. 

Máquinas, 

Mecanização 

Agrícola e 

Logística 

Tratores agrícolas. Capacidade 

operacional. Máquinas e técnicas 

utilizadas no preparo do solo. 

Implementos utilizados na distribuição de 

adubos e calcários; plantio, cultivo, 

aplicação de defensivos agrícolas, 

colheita e processamento de produtos 

agrícolas. Determinação do custo 

operacional dos conjuntos mecanizados. 

Logística de transporte. 

80 horas-

aula 

Prof.  Dr. João 

Alberto 

Fischer Filho 

5º período 

Tecnologia de 

Produtos de origem 

Vegetal 

Sistemas de comercialização, 

classificação, propriedades físicas e 

químicas, estabilidade, maturação, 

colheita, estocagem, possibilidades de 

aproveitamento e alterações de frutas e 

hortaliças. Operações de pré-

processamento, limpeza, operações 

térmicas, princípios dos principais 

processos de conservação. Desidratação 

de frutas e hortaliças. Resfriamento e 

congelamentos de frutas e hortaliças. 

Processamento mínimo. Armazenamento 

40 horas-

aula 

Prof. Dr. João 

Emmanuel 

Ribeiro 

Guimaraes 
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e embalagem. 

Paisagismo e 

Floricultura 

Conceito de paisagismo, parques e 

jardins. Importância econômica do 

paisagismo e floricultura. Principais 

espécies florísticas e ornamentais. 

Propagação e multiplicação vegetativa. 

Tratos culturais; Produção e 

comercialização de mudas ornamentais. 

Arborização urbana. Elaboração e 

execução de projetos paisagísticos. 

Implantação e Manutenção de jardins. 

40 horas-

aula 

Prof. Dr. João 

Emmanuel 

Ribeiro 

Guimaraes  

7º período 

Agricultura I 

Introdução às culturas anuais (arroz, 

feijão, milho e trigo). Ecofisiologia das 

culturas. Fases de desenvolvimento. 

Principais variedades. Nutrição. Manejo 

plantas daninhas, pragas e doenças. Tratos 

culturais. Sistemas de produção. Colheita. 

Mecanização agrícola. Rotação e 

consórcio. Beneficiamento e 

armazenamento 

80 horas-

aula 

Prof. Dr. João 

Emmanuel 

Ribeiro 

Guimaraes 

Fruticultura 

Importância econômica das principais 

espécies de frutas de clima tropical e 

exóticas e/ou regionais. Áreas de cultivo. 

Épocas de plantio. Formas de cultivo. 

Preparo do solo e adubação. Importância 

80 horas-

aula 

Prof.ª Dra. 

Alessandra 

Karina Otuka   
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do planejamento de pomares. Poda e 

técnicas especiais aplicadas às árvores 

frutíferas. Propagação de frutíferas.  

Agricultura III 

Histórico e introdução às culturas do 

amendoim, soja, girassol, canola e 

mamona. Botânica. Ecofisiologia das 

culturas. Ciclo de cultivo. Variedades ou 

cultivares. Nutrição. Plantio. Práticas 

culturais. Manejo de Plantas daninhas, 

pragas e doenças. Colheita. 

Beneficiamento e armazenamento. 

Rotação e consorciação. Melhoramento 

genético. Sustentabilidade das práticas 

agrícolas. 

80 horas-

aula 

Prof.ª Dra. 

Alessandra 

Karina Otuka  

9º período 

Tecnologia de 

produção de 

Açúcar e Álcool 

Importância da agroindústria 

sucroalcooleira no Brasil e no mundo. 

Aspectos tecnológicos da cana-de-açúcar 

e os processos industriais de produção de 

açúcar e álcool. Fluxograma industrial 

para produção de açúcar refinado, líquido 

e invertido. Fluxograma industrial para 

produção de álcool hidratado, anidro. 

Tipos, características e propriedades dos 

diferentes açúcares. Noções de controle 

dos processos industriais. Subprodutos, 

resíduos e efluentes. 

80 horas-

aula 

Prof. Dr. 

Edgard 

Henrique 

Costa Silva 
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