ANEXO I
MOBILIDADE VIRTUAL DA ABRUEM 2021-1
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VAGAS DISPONIBILIZADAS POR SUA IES PARA 2021-1
Curso

Disciplina

Metodologia e Pratica da Pesquisa

Química Geral II

CH

68

102

Periodo de oferta

2021.1

2021.1

N° de vagas a serem
disponibilizadas
18

18

Data do inicio da
Oferta

Emenda

05/03/21

O curso pretende dar condições ao aluno de utilizar o Método Científico,
com instrumento de trabalho, através das etapas da investigação
científica, sua estrutura, métodos e técnicas, visa ainda orientar o aluno
no processo de aprendizagem e na apresentação dos trabalhos escritos.

12/03/21

Reações químicas; Cálculos estequiométricos; Soluções; Cinética;
Equilíbrio químico; Gases e Fundamentos da eletroquímica. Aplicação de
métodos e técnicas de ensino no desenvolvimento dos conteúdos de
Química Geral II.

Licenciatura em Química

Psicologia do Desenvolvimento

68

2021.1

18

21/05/21

Dar oportunidade aos alunos para que eles compreendam a importância
das diferenças individuais. 2. Criar atividades para que os alunos sintam
a importância do auto – realização. 3. Fazer com que os alunos sintam a
crise da adolescência é uma fase normal do ser humano. 4. Fornecer aos
alunos as diretrizes básicas para o estudo da psicologia da adolescência

Calculo Diferencial e Integral II

102

2021.1

18

28/05/21

Aplicações da integral definida; coordenadas polares; métodos de
integração; funções transcedentes.

Fundamentos de Artes Plasticas

68

2021.1

5

05/mar

Estudar e conhecer as linguagens e tendências de produção das Artes
Visuais observando as diferentes configurações artísticas representadas
por meio da percepção visual, garantindo a dinâmica expressiva na arte.

26/mar

Elementos estruturais do desenho: ponto, linha, plano e textura com
ênfase no tratamento das superfícies. Relação entre o desenho e a
pintura: introdução à linguagem pictórica e ao conhecimento de
técnicas, materiais e suportes.

Desenho e Pintura I

68

2021.1

5

Licenciatura em Artes Visuais

Antropologia da Arte

Psicologia do Desenvolvimento

Laboratório de Informática aplicada a Arte

68

68

2021.1

2021.1

5

5

09/04/2021

23/04/2021

07/05/2021

Abordagem antropológica da arte: manifestação da cultura, meio de
comunicação e socialização, forma de expressão, conhecimento,
revelação e produção humana. Compreensão da arte em sua origem e na
especificidade de suas linguagens. Diferenciação de elementos universais
e aspectos circunstanciais das linguagens artísticas, por meio de
categorias antropológicas fundamentais: cultura, imaginário e simbólico.
A origem e a evolução da psicologia do desenvolvimento, as concepções
da psicologia do desenvolvimento na infância Crescimento e
desenvolvimento humano: fatores, fases e aspectos biopsicossociais da
infância. Teorias do desenvolvimento da infância A aprendizagem conceitos, características e produtos. Motivação e aprendizagem na
infância.
Nesta disciplina, o aluno será capaz de criar trabalhos artísticos por meio
do computador. Ele terá uma visão geral do ensino de Arte e Tecnologias
Contemporâneas. Todo esse processo será materializado com a
impressão de seu trabalho realizado em sala.

68

2021.1

5

68

2021.1

26

05 e 06/03/2021 Não informou

Metodologia do Trabalho Científico

68

2021.1

26

12 e 13/06/2021 Não informou

Matemática Financeira

68

2021.1

26

23 e 24/03/2021 Não informou

Instituição de Direito Público e Privado

68

2021.1

26

05 e 06/04/2021 Não informou

Contabilidade Básica

68

2021.1

26

09 e 10/04/2021 Não informou

Estatística

Bacharelado Ciências
Contabeis

Ensino de Lutas

68

2021.1

5

22/mai

História e evolução das lutas (judô, karatê, boxe, capoeira, sumô, jiujitsu, luta greco-romana, etc.). Aspectos filosóficos e educacionais.
Fundamentos básicos de cada luta. Classificação/nomenclatura geral das
técnicas. Noções de regras. Atividades recreativas envolvendo lutas.

05/jun

Conceitos essenciais sobre o Sistema Escolar Brasileiro. Problemática
atual da Educação Básica no Brasil. Estudo da lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e Legislação complementar. Currículo, organiza-ção e
gestão escolar. Organização e Gestão do Esporte Escolar Brasileiro.

Licenciatura em Educação
Fisica
Politicas publicas e gestão da educação e
do esporte escolar

Licenciatura em Matemática Calculo Diferencial e Integral II

68

2021.1

5

102

2021.2

20

