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ICA0437 COMPORTAMENTO ANIMAL A 20 Jatobá 3T12 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.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ICA0447 CULTURAS DO TRIGO E AVEIA A 30 Jatobá 5M34 Histórico e importância. Nutrição e adubação. Tratos culturais. Colheita. 

Beneficiamento e armazenamento.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ICA0442 EXCEL BÁSICO APLICADO AO 

MELHORAMENTO ANIMAL

A 20 Jatobá 4M345 Introdução ao excel. Criando e editando texto e fórmulas. Manipulando funções 

básicas no excel. Modificando uma planilha do excel. Formatando dados na planilha 

do excel. O básico de gráficos no excel. Impressões no excel.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ICA0395 EZOOGNÓSIA A 20 Jatobá 5M12 Proporcionar aos alunos 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.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ICA0402 INTERPRETAÇÃO DE ANÁLISE 

DE SOLO

A 30 Jatobá 2M34 Análise de rotina; unidades na análise de solo e transformações; parâmetros de 

interpretação; recomendação de corretivos; base para recomendação de fertilizantes.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ICA0444 PRODUÇÃO DE ANIMAIS 

SILVESTRES

A 20 Jatobá 37M12 Princípios gerais do manejo e conservação de animais silvestres. Potencial e 

preservação de espécies silvestres. Criação de animais silvestres para fins econômicos, 

científicos e proteção de espécies ameaçadas. Legislação brasileira relacionada à 

exploração e manejo da fauna silvestre.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ICA0443 PRODUÇÃO E 

PROCESSAMENTO DE 

AMENDOIM E MANDIOCA

A 30 Jatobá 5M12 Semeadura e/ou plantio. Tratos culturais. Colheita. Processamento e armazenamento 

de amendoim e mandioca.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ICA0419 SEMINÁRIO EM CIÊNCIAS 

AGRÁRIAS

A 20 JATOBA 3M34 Preparação e apresentação de dados em planilha eletrônica. Elaboração de resumos. 

Apresentação oral e pôster.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

ICA0427 TÉCNICAS AVANÇADAS NA 

PRODUÇÃO DE BOVINOS DE 

CORTE

A 30 Jatobá 45T56 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.

UAE - CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
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IBI0052 QUÍMICA ORGÂNICA 

EXPERIMENTAL

A 40 jatobá 5M1234 Transformações funcionais de compostos alifáticos e aromáticos envolvendo reações 

de substituição, eliminação, adição, redução, oxidação, entre outras. Caracterização 

de grupos funcionais e substâncias orgânicas por meio de métodos químicos e físico-

químicos. Introdução dos procedimentos de segurança no manuseio e descarte de 

produtos e resíduos de laboratório de química orgânica.

UAE - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

IBI0194 TÓPICOS ESPECIAIS EM 

DISSECAÇÃO ANATÔMICA

A 5 Jatobá 5M123 Estudo topográfico e anatomo-funcional dos sistemas orgânicos com ênfase em 

técnicas de preparo, tratamento, manutenção e dissecação de material biológico.

UAE - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

ICS0023 BASQUETEBOL A 4 Campus 

Jatobá

6M12 7M34 Conhecimento teórico-prático dos fundamentos técnicos e regras básicas do 

basquetebol, e suas diferentes manifestações esportivas e culturais, objetivando o 

reconhecimento, o domínio, a transmissão e a ressignificação do basquetebol e de 

suas características em diferentes contextos da aprendizagem.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0024 BIOESTATÍSTICA A 3 Jatobá 2N34 Estudo dos conceitos básicos de estatística aplicada às 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.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0362 COMUNICAÇÃO DE MÁS 

NOTÍCIAS: TREINANDO 

FUTUROS MÉDICOS

A 30 Riachuelo 2N1234 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 dos pacientes e 

médicos. Evidências científicas sobre falhas comunicacionais. Necessidade dos 

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0052 DANÇA A 4 Campus 

Jatobá

4M1234 Estudo dos aspectos conceituais, técnicos e estéticos da dança. Análise de métodos de 

ensino sobre a dança em seus variados contextos. Estudo da linguagem expressiva 

desenvolvida pela dança, considerados como básicos e universalizantes pelas 

diferentes manifestações artísticas e culturais e as possibilidades para a formação 

humana.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0287 ESPORTES DE AVENTURA II A 40 Jatobá 7M345 Evolução histórica do esporte e dos esportes de aventura. Noções de turismo, turismo 

rural e ecoturismo. Integração homem-natureza. Noções de trabalho em equipe. 

Benefícios da atividade ligada à natureza para melhoria da qualidade de vida. Possível 

campo de trabalho para profissionais de diversas áreas. Aprofundamento da 

compreensão de aspectos do ciclismo (etapa2), rafting, escalada e rapel.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE
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ICS0289 ESTUDOS DA PERFOMANCE E 

DO DESEMP. HUMANO NO 

VOLEI

A 40 Jatobá 5T56 A percepção do organismo humano submetido ao esforço e ao treinamento de uma 

modalidade esportiva de alto desempenho, o voleibol. As relações da biomecânica 

humana e a dinâmica das estruturas anatômicas próprias da técnica esportiva, com a 

saúde e com o lazer, bem como com o desempenho de atletas de competição. A 

percepção do voleibol em sua manifestação para a performance como objeto da 

ciência no campo da biodinâmica do movimento humano, e suas diversas 

possibilidades de atuação/investigação em áreas como fisioterapia, biomedicina, 

ciências biológicas, enfermagem, educação física, matemática, estatística etc.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0138 HANDEBOL A 4 Campus 

Jatobá

6M34 7M12 Conhecimento teórico-prático dos fundamentos técnicos e regras básicas do 

handebol, e suas diferentes manifestações esportivas e culturais, objetivando o 

reconhecimento, o domínio, a transmissão e a ressignificação do handebol e de suas 

características em diferentes espaços e contextos.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0160 LUTAS A 4 Campus 

Jatobá

35M34 Conhecimento teórico-prático dos fundamentos técnicos e regras básicas das lutas, 

raízes históricas e suas diferentes manifestações culturais e esportivas, com ênfase às 

lutas mais expressivas da cultura brasileira, objetivando o reconhecimento de suas 

características e o processo de ensino-aprendizagem no contexto escolar. Reflexão 

sobre pesquisas e práticas de ensino das lutas na escola. Estudo sobre o conteúdo de 

lutas e se influência no processo de formação pessoal e social dos indivíduos.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0361 NUTRIÇÃO ESPORTIVA A 40 Jatobá 4M1234 Os recursos ergogênicos nutricionais, sua classificação, seus aspectos metabólicos e 

sua utilização como estratégia nutricional na atividade física e no esporte.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0363 PRINCÍPIOS DE 

ELTROMIOGRAFIA DE 

SUPERFÍCIE

A 20 Riachuelo 4T6  4N12 Anatomofisiologia do músculo estriado esquelético; conceitos básicos da 

eletromiografia de superfície: potencial de ação muscular, aquisição do sinal elétrico; 

metodologia: fatores que são inalteráveis e os interferem no sinal coletado 

(intrínsecos e extrínsecos); eletrodos: modelo e estrutura, posição, a distância entre 

os eletrodos, o padrão para recolocação; análise e leitura do sinal eletromiográfico; 

protocolo de avaliação eletromiográfica para a mastigação, deglutição, fonação; 

avaliação do sinal elétrico muscular cervical. Considerações anatômicas e técnicas, e 

os achados eletromiograficos mais comuns nas patologias mais frequentes.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE
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ICS0314 SEMIN. EM ATIV FÍSICA, EX. 

FÍSICO E ASP PSICOBIO.

A 40 Jatobá 2N12 Apresentação e discussão de temas que abordam a influência da atividade física e do 

exercício físico na cronobiologia, no sono, nos distúrbios do sono, bem como nos 

transtornos psiquiátricos.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS0265 TÓPICOS SOBRE AMPUTAÇÕES A 20 jatobá 4M12 Histórico das amputações e das próteses. Etiologia das amputações. Intercorrências 

das amputações: causas e soluções. Níveis de amputações. Anomalias congênitas. 

Amputações nos pacientes vasculares. Amputações traumáticas. Amputações 

neoplásicas. Amputações nas crianças. Amputações bilaterais. Avaliação funcional dos 

pacientes amputados. Reabilitação nos pacientes amputados. Proterização imediata, 

pré-proterização. Próteses.

UAE - CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICE0043 CÁLCULO II A 5 A definir 3N34 6N12 A integral indefinida e definida de funções de uma variável real. Integrais impróprias. 

Aplicações da integral. Função logarítima e exponencial. Séries de números reais.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0055 CÁLCULOS EM QUÍMICA A 5 A definir 5N12 Operações matemáticas básicas (notação científica, exponenciais, logaritmos, 

algarismos científicos e método de análise dimensional); principais grandezas e suas 

relações; composição e fórmulas de substâncias; equações químicas e métodos de 

balanceamento de equações químicas; cálculos estequiométricos e estequiometria de 

solução.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0480 DIDÁTICA EM QUÍMICA A 5 A definir 2N34 4N12 A complexidade do trabalho docente; transposição didática e o ensino de química; 

currículos e programas de química para o ensino médio; sistema de avaliação da 

educação básica e seu planejamento; planejamento escolar: o projeto político 

pedagógico das escolas, o plano de ensino, o plano de aula; a interação professor – 

aluno e aluno – aluno na construção do conhecimento; procedimentos, recursos e 

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0161 FÍSICA 2 A 5 A definir 45T56 Lei de Coulomb. Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. 

Corrente e resistência. Força eletromotriz e circuitos elétricos. Campo magnético. Lei 

de ampère. Lei da indução de Faraday. Indutância. Propriedades magnéticas da 

matéria. Corrente alternada.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0129 FÍSICA EXPERIMENTAL 1 A 5 A definir 5N34 Algarismos significativos, medidas e erros. Instrumentos de medidas. Construção de 

gráficos. Experiências de laboratório sobre mecânica clássica.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0131 FÍSICA EXPERIMENTAL 2 A 5 A definir 6T56 Instrumentos de medidas. Experiências de laboratório de eletricidade, magnetismo, 

óptica, geométrica e física.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS
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ICE0140 FÍSICA I A 5 A definir 3N12 6N34 Medidas físicas e vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento em um plano. 

Dinâmica da partícula. Trabalho e energia. Conservação da energia. Conservação do 

momento linear. Colisões. Cinemática da rotação. Dinâmica da rotação. Equilíbrio de 

corpos rígidos.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0166 FÍSICO-QUÍMICA 

EXPERIMENTAL

A 5 A definir 6N1234 Estudos experimentais relacionados às leis da termodinâmica e espontaneidade. 

Soluções. Soluções de polímeros e soluções eletrolíticas. Determinação experimental 

a partir de técnicas espectrofotométricas de constante de equilíbrio de reação e 

cinética. Equilíbrio de fase em sistema de ternários. Viscosidade. Preparação de sóis, 

géis e emulsões. Corrosão.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0484 FÍSICO-QUÍMICA II A 10 A defnir 3N34 5N12 Soluções. Equilíbrio químico e eletroquímico; cinética química. Conceitos básicos de 

fenômenos e de superfície de transporte. Introdução a coloides.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0179 FUNDAMENTOS DE 

MINERALOGIA

A 5 A definir 2N34 4N12 Não informado. UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0490 IMPLEMENTAÇÃO DE 

SOLUÇÕES VOIP

A 12 LARC 2M12 Implementação de soluções voip, com enfoque na instalação, configuração e 

manutenção.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0198 INTERAÇÕES QUÍMICAS A 5 A definir 2N12 Modelo iônico e cálculos de energia reticular. A teoria dos orbitais moleculares homo 

e heteronucleares. A ligação metálica; teoria das bandas. Forças intermoleculares e 

suas consequências nas propriedades e estados da matéria.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0215 INTRODUÇÃO À TEORIA DOS 

NÚMEROS

A 10 Campus 

Jatobá

36N34 Indução finita; divisibilidade; algoritmo de Euclides; MDC; números primos; MMC; 

critérios de divisibilidade; congruência linear; os teoremas de Euler, Fermat e Wilson; 

teorema chinês do resto; princípio da casa dos pombos; a função de Euler; a função 

de möebius; números perfeitos; recorrência e números de Fibonacci; resíduos 

quadráticos; símbolo de Legendre e o critério de Euler; lei da reciprocidade 

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0217 INTRODUÇÃO AOS MÉTODOS 

INSTRUMENTAIS DE ANÁLISE

A 5 A definir 2N34 4N12 Espectrometria no ultravioleta, visível e infravermelho. Fotometria de chama. 

Absorção atômica. Métodos cromatográficos de análises.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0487 LEITURA, COMPREENSÃO E 

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

CIENTÍFICOS EM LÍNGUA 

ESTRANGEIRA

A 30 LEC 1 4T56 Diferença entre ler e compreender. Importância de uma leitura eficiente. Ferramentas 

para auxiliar a leitura: conhecimento prévio (background), palavras repetidas, 

cognatos e falsos cognatos, elementos tipográficos, dicionário. Estratégias e técnicas 

de leitura. Compreensão de textos técnicos. Noções e prática de produção textual.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0254 MÉTODOS DE SEPARAÇÃO E 

EXTRAÇÃO

A 5 A definir 3N12 6N34 Não consta. UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0431 MINERALOGIA I A 10 CA 1 4M34  5T34 A definir UAE - CIÊNCIAS EXATAS

Fonte: SIGAA/UFG - 14/09/2016 5



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Lista de componentes com vagas em NL - Regional Jataí - 2016/2

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR TURMA VAGAS 

NL

LOCAL HORÁRIO EMENTA UNIDADE ACADÊMICA 

ESPECIAL 

ICE0296 QUÍMICA AMBIENTAL A 5 Jatobá 26N12 4N34 Hidrosfera: propriedades e química das águas naturais, poluição e contaminação. 

Atmosfera: características, poluição atmosférica. Litosfera: características, 

contaminação e remediação de solos. Poluentes ambientais. Amostragem: água, solo, 

gases e particulados. Legislação ambiental. Gerenciamento de resíduos.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0481 QUÍMICA ANALÍTICA 

EXPERIMENTAL

A 5 A definir 6N1234 Experimentos envolvendo reações de precipitação, ácido-base, complexação e óxido-

redução para separação e identificação de alguns cátions e alguns ânions. 

Experimentos envolvendo preparo de amostras e métodos clássicos de análise 

química (gravimétricos e volumétricos).

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0323 QUÍMICA DESCRITIVA A 5 A definir 2N34 A origem dos elementos. Propriedades radioativas dos elementos. A química 

sistemática dos elementos: hidrogênio, grupo do boro, grupo do carbono, grupo do 

nitrogênio, grupo do oxigênio, halogênios, gases nobres, metias do bloco s, metais do 

bloco p, metais do bloco d e metais do bloco f.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0348 QUÍMICA INORGÂNICA 2 A 5 A definir 2N12 4N34 Estrutura de complexos: metais ligantes, isomeria e quiralidade. Teoria do campo 

cristalino, teoria do campo ligante e regra dos dezoito elétrons. Reações, cinética e 

mecanismos em complexos: equilíbrio de coordenação, reações em complexos. 

Catalisadores homogêneos e heterogêneos.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0482 QUÍMICA INORGÂNICA I A 5 A definir 2N12 4N34 Estrutura cristalina de sólidos. Teoria dos orbitais moleculares em moléculas 

poliatômicas. Simetria molecular. Reações ácidos-bases de br&#1060; nsted e Lewis e 

critérios de dureza e moleza de ácidos e bases. Tendências periódicas da acidez de 

br&#1060; nsted e Lewis. Reações ácidos-bases em sistemas heterogêneos. 

Oxirredução: reações com a água, desproporcionamento e comproporcionamento, 

oxidação pelo oxigênio atmosférico, diagramas de potenciais. Complexação. 

Obtenção dos elementos por redução e oxidação.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0483 QUÍMICA ORGÂNICA II A 5 A definir 3N12 5N34 Propriedades físicas de hidrocarbonetos aromáticos. Reações de substituição 

eletrofílica aromática. Estrutura, ocorrência, propriedades físicas, preparação, 

reatividade e aplicação de representantes de compostos orgânicos das classes 

funcionais dos aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e derivados, como os haletos de 

acila, anidridos, ésteres, amidas e nitrilas, os fenóis e aminas.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0489 ROTEIRO PARA JOGOS DIGITAIS A 25 LEC 1 2T56 Introdução ao desenvolvimento de jogos. As funções de um projetista de jogos 

digitais. As habilidades necessárias para projetar jogos digitais. O documento de 

projeto. Os átomos de um jogo. Percepções e emoções de um jogador. Desafios para 

o jogador. Interface com o usuário. Gerenciamento de inventário e itens que 

melhoram as habilidades do jogador. O projeto do ambiente do jogo.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS
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ICE0486 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

COMPUTACIONAIS

A 25 LEC 2 23T56 Introdução à solução de problemas computacionais. Programação competitiva. 

Constituição de equipes de programação competitiva. Critérios de escolha da melhor 

abordagem para resolver diferentes categorias de problemas. Técnicas de construção 

de casos de testes. Resolvendo problemas através de: busca exaustiva, estratégia 

gulosa, dividir para conquistar. Resolvendo problemas matemáticos: teoria dos 

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICE0475 TERMODINÂMICA E MECÂNICA 

ESTATÍSTICA

A 2 CA 1 SALA 3T34 5T12 Introdução aos métodos estatísticos, descrição estatística de um sistema físico, 

roteiro para uma revisão da termodinâmica, ensemble microcanônico, ensemble 

canônico, gás clássico no formalismo canônico, ensemble grande canônico e 

ensemble das pressões, gás ideal quântico, gás ideal de fermi e bósons livres.

UAE - CIÊNCIAS EXATAS

ICH0539 ALFABETIZAÇÃO PARA 

DIVERSIDADE

A 35 2M1234 Igualdade e diversidade. Integração e inclusão. Portadores de necessidades especiais e 

a aprendizagem da linguagem escrita. Definições sobre síndrome de Down, Autismo, 

deficiência auditiva e visual. A linguagem de libras e o braile. Recursos metodológicos 

e didáticos para a aprendizagem da leitura e da escrita.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0004 ANÁLISE DO DISCURSO (DP) A 7 C2 Sala a 

definir

3N1234 A constituição da análise do discurso. A noção de discurso: condições de produção, 

ideologia, efeito de sentido e sujeito. Formação discursiva, interdiscursividade, 

memória discursiva e história. Polifonia e heterogeneidade discursiva. Os gêneros 

discursivos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0822 EDUCAÇÃO E CINEMA A 20 2N1234 Introdução à formação na história e na linguagem cinematográfica e sua utilização em 

sala de aula como recurso didático e como fonte de conhecimento; panorama 

histórico do cinema e sua recepção; elementos básicos da linguagem cinematográfica; 

utilização do cinema como ferramenta pedagógica; função pedagógica do cinema a 

partir dos próprios filmes; os cineastas e obras; o vídeo de bolso.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0167 FONÉTICA E FONOLOGIA B 15 A definir 5N1234 Fonética articulatória. As noções de som, fone e fonema. Transcrição fonética e 

fonológica. Processos fonológicos e dialetológicos. Teorias e métodos de análise 

fonológica.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0263 INGLÊS 6 (DP) A 10 A definir 6N1234 Aprimoramento das estruturas da língua e aperfeiçoamento da compreensão e 

produção orais e escritas em nível intermediário. Reflexão sobre os processos de 

ensino e aprendizagem de le. Fonética e fonologia.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0594 INTRODUÇÃO À 

ANTROPOLOGIA

A 40 Jatobá 5T1423 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.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0512 INTRODUÇÃO ÀS LITERATURAS 

AFRICANAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

A 40 C2 Sala a 

definir

4N1234 Panorama das literaturas africanas de língua portuguesa, considerando o contexto 

colonial, africano, os fatores culturais e estéticos e construção das identidades 

nacionais.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

Fonte: SIGAA/UFG - 14/09/2016 7



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Lista de componentes com vagas em NL - Regional Jataí - 2016/2

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR TURMA VAGAS 

NL

LOCAL HORÁRIO EMENTA UNIDADE ACADÊMICA 

ESPECIAL 

ICH0600 LIBRAS 1 A 30 C2 Sala a 

definir

2M1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0600 LIBRAS 1 B 40 C2 Sala a 

definir

2T1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0600 LIBRAS 1 C 30 C2 Sala a 

definir

2N1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0600 LIBRAS 1 D 20 C2 Sala a 

definir

3N1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0600 LIBRAS 1 E 30 C2 Sala a 

definir

4N1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0600 LIBRAS 1 F 30 C2 Sala a 

definir

6T1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0600 LIBRAS 1 G 30 C2 Sala a 

definir

6N1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0600 LIBRAS 1 H 30 C2 Sala a 

definir

7M1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0600 LIBRAS 1 I 30 C2 Sala a 

definir

5M1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS
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ICH0600 LIBRAS 1 J 30 C2 Sala a 

definir

5N1234 Discussão sobre a cultura da comunidade surda. Aquisição da língua de sinais pelo 

educando surdo. Assimilação da libras pela comunidade ouvinte. Formação de 

comunicadores em língua de sinais. Sinais básicos.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0601 LIBRAS 2 A 30 C2 Sala a 

definir

2N1234 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.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0326 LITERATURAS DE LÍNGUA 

INGLESA 2

A 10 A definir 4N1234 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.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0374 PRÁTICA ESCRITA DE INGLÊS A 25 A definir 2N1234 Desenvolvimento da capacidade de expressão escrita, através do uso de estratégias 

discursivas, visando à compreensão do processo de escrita e à produção dos vários 

gêneros textuais.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0380 PRÁTICA ORAL DE INGLÊS A 25 A definir 5M1234 Desenvolvimento da capacidade de expressão oral, compreendendo as competências 

gramaticais, discursiva, sociolinguística e estratégica.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0786 PRÁTICAS EM PERMACULTURA 

E SISTEMAS AGROFLORESTAIS

A 40 Campus 

Riachuelo

7M2345 Canteiros, reaproveitamento de resíduos orgânicos; animais no design sustentável; 

utilização de técnicas tradicionais de construção; soluções estéticas; sistemas 

agroflorestais; cercas vivas; quebra-ventos; conservação da água; estratégicas de 

transição agroecológica; destino do excedente e economia do sistema permacultural.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0451 SINTAXE A 5 C2 Sala a 

definir

3N1234 Apreciação de teorias sintáticas com base na análise de fenômenos linguísticos de 

línguas naturais.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS

ICH0485 TÓPICOS DE HISTÓRIA DA 

LITERATURA

B 10 A definir 3N1234 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.

UAE - CIÊNCIAS HUMANAS E 

LETRAS
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