
 

 

EDITAL NEAD Nº 02/2021 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES CONTEUDISTAS PARA AS 

DISCIPLINAS OFERTADAS VIA AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO GRUPO 

UNIFACEAR 

 

O Núcleo de Educação a Distância, com o apoio da Direção Pedagógica dos Campi Curitiba, Araucária e 

Fazenda Rio Grande, faz saber a todos os interessados, que estão abertas as inscrições para o processo seletivo 

simplificado, destinado ao preenchimento de vagas para professores-autores ou conteudistas para a elaboração de 

materiais didáticos das disciplinas que integram o Projeto Pedagógico dos Cursos da Unifacear, conforme descrito no 

Anexo I, nos seguintes termos: 

 

1. Dos requisitos:   

 

1.1 DO PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

 O edital do processo seletivo simplificado busca atingir o seguinte público-alvo:   

 

a) Profissionais com experiência em produção de material didático EAD; 
b) Professores do Grupo Unifacear, 
c) Professores de outras instituições de ensino. 

 

 Quanto aos critérios para a inscrição, o candidato deve: 

   

a) Ser especialista na área da disciplina/vaga ofertada; 
b) Residir, preferencialmente, em Curitiba e/ou região metropolitana, 
c) Possuir currículo lattes atualizado. 

 

 1.2 REQUISITOS RELATIVOS À PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO   

 

Ao se inscrever, o candidato declara atender os seguintes requisitos:  

 

a) Disponibilidade para participar de reuniões online com a equipe durante a fase de produção de conteúdo;   
b) Disponibilidade para o cumprimento das atividades e dos prazos estabelecidos, tanto neste edital como em 

contrato de prestação de serviço posterior;  
c) Disponibilidade para se deslocar até o estúdio da Unifacear, localizado no Campus Kennedy para gravação 

das videoaulas para os professores que residem em Curitiba e região metropolitana. 
d) Capacidade de produzir conteúdo, atendendo as normas e orientações da Instituição;   
e) Capacidade de aceitar e incorporar as sugestões da equipe de Revisão do NEAD e dos Coordenadores de 

curso (quando for o caso).  
 

2. Da inscrição e seleção:   

 

2.1 As inscrições serão realizadas de 14 a 20 de abril de 2021. 

 

2.2 A inscrição constará do preenchimento online do currículo do candidato em formulário:  

https://forms.gle/U5onTsvoqfX2MWzH8 

 

2.3 Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital.   

2.4 A etapa única de seleção é classificatória, podendo o candidato ser excluído do processo, caso não cumpra 

com os requisitos descritos neste Edital.  

 

2.5 O processo de análise e seleção dos candidatos será conforme descrito no item 3.  



 

 

 

3. Da etapa única de seleção:   

 

3.1 Por meio da análise do Curriculum Lattes, será verificado o preenchimento do item 1, ou seja, “Requisitos 

mínimos e obrigatórios deste Edital”.  

   

 3.2 A análise do currículo lattes será classificatória, levando-se em consideração os seguintes requisitos:  

 

  a) Titulação de pós-graduação, mestrado e/ou doutorado; 

  b) Atuação profissional na área específica da disciplina ofertada, 

  c) Experiência em EAD. 

 

4. Do resultado:  

 

 Após a análise do Curriculum Lattes, descrito no item 3, será divulgado o resultado do concurso via edital e por 

meio de e-mail aos candidatos selecionados até o dia 26 de abril de 2021. 

 

5. Do conteúdo a ser produzido (pacote completo de produção de conteúdo), caso o(a) professor(a) seja 

selecionado(a), e das atividades a serem realizadas:    

 

5.1 O pacote de produção de conteúdo para as disciplinas Tipo 1 (6 tópicos) compreende: elaborar o plano 

 de ensino, preenchendo os itens do modelo a ser enviado e conforme ementa do Anexo III.  Elaborar o texto 

das orientações gerais de cada tópico. Elaborar, um mapa mental, gráfico, esquema ou figura para o subtópico 

“Fique por dentro”, de cada tópico. Elaborar, no mínimo, onze (11) páginas por tópico, atendendo os requisitos 

do modelo a ser enviado. Selecionar e indicar, para cada tópico do “Texto complementar”, um capítulo dos 

livros da biblioteca online Pearson ou artigo científico atualizado. Elaborar 54 questões (padrão ENADE), com 

o gabarito comentado da resposta correta. Sendo que o total das questões será dividido em seis tópicos, ou seja, 

nove questões de múltipla escolha para cada tópico. Elaborar vinte (20) questões de múltipla escolha para prova 

(abarcando todos os tópicos), com o gabarito comentado da resposta correta. Postar essas 20 questões no AVA. 

Gravar seis videoaulas (uma por tópico) com duração, no mínimo, de quarenta a quarenta e cinco minutos, para 

a disciplina selecionada. A gravação não deve ser lida em nenhum momento e sim explicada com exemplos 

práticos. Elaborar slides, conforme modelo a ser enviado, para cada videoaula gravada. O slide não deve conter 

textos longos, ou seja, deve ser curto e objetivo. Inserir o conteúdo produzido diretamente na plataforma do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme orientações da equipe do NEAD. Aos professores que 

residem em Curitiba ou região metropolitana será necessário comparecer ao estúdio da Unifacear para gravar as 

videoaulas. 

 

5.2 O pacote de produção de conteúdo para as disciplinas Tipo 2 (10 tópicos) compreende: elaborar o plano 

 de ensino, preenchendo os itens do modelo a ser enviado e conforme ementa do Anexo III. Elaborar o texto das 

orientações gerais de cada tópico. Elaborar, um mapa mental, gráfico, esquema ou figura para o subtópico “Fique 

por dentro”, de cada tópico. Elaborar, no mínimo, onze (11) páginas por tópico, atendendo os requisitos do 

modelo a ser enviado. Selecionar e indicar, para cada tópico do “Texto complementar”, um capítulo dos livros 

da biblioteca online Pearson ou artigo científico atualizado. Elaborar 90 questões (padrão ENADE), com o 

gabarito comentado da resposta correta. Sendo que o total das questões será dividido em dez tópicos, ou seja, 

nove questões de múltipla escolha para cada tópico. Elaborar vinte (20) questões de múltipla escolha para prova 

(abarcando todos os tópicos), com o gabarito comentado da resposta correta. Postar essas 20 questões no AVA. 

Gravar dez videoaulas (uma por tópico) com duração, no mínimo, de quarenta a quarenta e cinco minutos, para 

a disciplina selecionada. A gravação não deve ser lida em nenhum momento e sim explicada com exemplos 

práticos. Elaborar slides, conforme modelo a ser enviado, para cada videoaula gravada. O slide não deve conter 

textos longos, ou seja, deve ser curto e objetivo. Inserir o conteúdo produzido diretamente na plataforma do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme orientações da equipe do NEAD. Aos professores que 

residem em Curitiba ou região metropolitana será necessário comparecer ao estúdio da Unifacear para gravação 

das videoaulas. 



 

 

 

6. Dos prazos para realização e entrega das atividades: 

 

 O prazo final de entrega do material aqui disposto, caso o candidato seja selecionado e devidamente contratado 

por meio da modalidade de prestação de serviço, é o dia 28 de junho de 2021, com entregas parciais. 

 

7. Da autoria e dos direitos autorais: 

 

7.1 Todo conteúdo será submetido à comprovação de autoria mediante software análise de plágio e, sendo 

constatada a não autoria, a produção não será aceita, ficando a instituição isenta de qualquer compromisso 

financeiro e vínculo, de acordo com contrato firmado entre as partes. 

  

 7.2 O professor selecionado dará a concessão total dos direitos autorais e de imagem à Instituição conforme 

contrato de prestação de serviços a ser assinado quando da contratação.   

 

8. Da remuneração: 

 

Os valores brutos da remuneração variam de R$ 800,00 a R$ 2.400,00, conforme previsto no contrato de 

prestação de serviços. Os Anexos I e II apresentam os valores referentes à produção disponível neste Edital.  

As gravações das videoaulas serão remuneradas por hora/aula de acordo com a titulação do professor 

selecionado, sendo 1 hora/aula a partir da seguinte tabela: 

 

 
 

9. Da contratação e das disposições finais e transitórias  

 

9.1 Os candidatos selecionados por este Edital, caso contratados pela IES e por meio do contrato de prestação de 

serviços, deverão produzir todos os materiais para as disciplinas às quais foram selecionados, conforme 

descrito no item 5.1 e  5.2, em consonância com a orientação da equipe do NEAD.  
 

9.2 É de responsabilidade do candidato, caso não receba qualquer informação dos prazos citados neste edital, 

verificar eventuais problemas de comunicação e retorno de informação, por meio do e-mail: 

producao.ead@unifacear.edu.br 
 

9.3 O processo de seleção será organizado pelos representantes da Direção Geral da IES, da Coordenação do 

NEAD, da Coordenação Pedagógica dos Campi Unifacear, dos coordenadores de curso da área em que o 

candidato escolheu para a seleção, constituindo uma comissão de Avaliação Docente, composta de 05 (cinco) 

membros, responsáveis pelo julgamento, classificação dos candidatos e revisão das disciplinas.   
 

9.4 Fica o candidato selecionado, obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a documentação necessária para a 

contratação, prevista na regulamentação da mantenedora, a ser divulgada por e-mail aos selecionados.   
 

9.5 Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação faculta-se à Direção Geral da IES e a 

Coordenação do NEAD, a convocação de novos candidatos com classificações posteriores para provimento 

das vagas previstas neste Edital. 
 



 

 

9.6 Em caso de desistência do professor-autor que tiver produzido o material didático, será descontado o valor 

de 50% do valor total pago por tópico aproveitável. 
 

9.7 Em caso de atraso na entrega final do material didático, o professor-autor estará sujeito a um desconto diário 

de R$ 10,00, a partir de 29 de junho de 2021. 
 

9.8 A inscrição no processo de seleção implica no conhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas 

no presente Edital, bem como nas instruções específicas que o acompanham, não podendo, portanto, o 

candidato alegar desconhecê-las.   
 

9.9 Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção.   
 

 

Curitiba, 14 de abril de 2021. 

 

 

 

________________________________________________ 

DARINY CHRISTINA DUTRA SCHODER BONATO 

COORDENADORA NEAD 
 

 

 

 
 

  



 

 

ANEXO I 

Disciplinas disponíveis Tipo 1 (6 tópicos) 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO II 

Disciplina disponível Tipo 2 (10 tópicos) 

 
 

ANEXO III 

 

Ementas 

 

ARTES VISUAIS 

 
Arte e Ilustração 

Ementa: Conceitos e elementos básicos da ilustração. A prática do desenho à mão livre; criação e desenvolvimento de 

personagens, ilustrações, charges, cartuns, tiras e histórias em quadrinhos. Projetos gráficos. 

 

Arte Moderna e Pós Moderna 

Ementa: Abordagem sobre a História das Artes, mormente as Visuais, a partir de fins do século XIX, contemplando as 

realizações artísticas fovistas, expressionistas, cubistas, dadaístas, abstracionistas, surrealistas, bem como da segunda 

metade do século XX aos dias atuais. 

 

Arte nas Mídias 

Ementa: A informática como meio produtor de linguagem na arte. As linguagens tecnológicas nas mídias digitais. O 

processo na criação e desenvolvimento dos trabalhos digitais.  Tecnologias de geração de imagens digitais. Ética, direitos 

autorais e de uso de imagem. Produção e edição de imagens digitais 

 

Serigrafia 

Ementa: Estudo dos elementos da linguagem da serigrafia. Pesquisa e procedimentos da serigrafia em seus aspectos 

históricos, conceituais e expressivos. 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

Contabilidade do Terceiro Setor 

Ementa: Fundamentos da contabilidade para o Terceiro Setor. Práticas de mensuração, evidenciação e prestação de 

contas das organizações do terceiro setor. Perfil das organizações do terceiro setor no contexto brasileiro. Evidenciação 

do papel social Aspectos tributários, imunidade, isenções e natureza jurídica. Evolução histórica e regime jurídico das 

sociedades cooperativas das ONGs de direitos humanos, de proteção ao meio ambiente e associação de catadores de 

resíduos sólidos. Aspectos tributários das sociedades cooperativas. Aspectos contábeis das sociedades cooperativas: 



 

 

normas brasileiras e normas internacionais de contabilidade. Operações entre cooperados e cooperativas e sua 

importância nos direitos humanos, meio ambiente, questões raciais e de gênero. 

 

Optativa 2 - Finanças Corporativas  

Ementa: Eficiência de mercado. Modelos de precificação de ativos. Custo de agência. Políticas financeiras. Opções 

reais. gestão do valor. Capital de risco. Project finance. Falência, reorganização e liquidação. Governança corporativa. 

Avaliação de empresas. Emissão de títulos. 

 

Pronunciamentos Contábeis 

Ementa: Tópicos emergentes, contemporâneos e avançados na área da contabilidade societária. Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBC) e Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) não alcançados por outras 

unidades curriculares em função da sua atualidade. 

 

DESIGN DE PRODUTO 

 
Desenho de observação e Perspectiva 

Ementa: Fundamentos e Atitudes para o desenho; Representação da forma. Volume e proporção no desenho; Estudos 

de contraste, variação tonal e relação entre volumes e cores;  Representação do espaço tridimensional no desenho; 

Estudo de composição com materiais diversos; Desenho e tecnologia. 

 

Fundamentos da Linguagem visual 

Ementa: Percepção: Conceituação - abordagens analíticas e sintéticas; Processo de percepção visual: Campo visual; 

centro geométrico e centro perspectivo;  As tensões do campo; os limites do quadro. Estudo da forma no campo 

bidimensional: ponto, linha, plano, rede, modulação, valor e escala acromática. Valor: forma, figura x fundo, volume, 

profundidade, proporção, equilíbrio, ritmo e movimento. 

 

Imagem digital em design 

Ementa: Conceitos básicos. Digitalização e representação de imagens. Elementos de um sistema de tratamento de 

imagens. Percepção visual. Realce de imagens. Técnicas de modificação da escala de cinza. Pseudo-coloração. 

Suavização de imagens. Aguçamento de bordas. Filtragem espacial. Conceitos de segmentação, codificação e 

classificação de imagens. 

 

Metodologia do projeto 

Ementa: Evolução e importância do emprego de metodologias de projeto em design; A importância do registro das 

etapas de projeto, características e funções; diagrama de rede e gráfico de Gantt aplicado em design; Coleta de 

informações - Briefing; Matriz de Decisão: critérios para escolha das melhores opções de alternativas; Memorial 

Descritivo: conceitual, técnico e comercial; Metodologia e desenvolvimento de projeto segundo referências do design; 

Técnicas de exploração do processo lógico no design. 

 

DESIGN GRÁFICO 
 

Estética aplicada ao Design gráfico 

Ementa: Definição dos conceitos básicos para compreender o fenômeno estético no contexto cultural dos diferentes 

períodos históricos. Abordagens de como os elementos da estética foram trabalhados ao longo da História. Relações 

interdisciplinares entre a Estética e o Design. Trabalhar conceitos da estética e Gestalt tais como Harmonia, Equilíbrio, 

Ritmo, Contraste, Proporção, Centros de Interesse, Variedade, e outros. Análise da estética nos interiores de ambientes 

de design. 

 

Estética e história da arte 

Ementa: Arte como linguagem; Função da arte e o papel social do artista; Conceitos de Arte e Estética; Primórdios da 

arte e antiguidade; arte na idade média e moderna; da arte neoclássica às vanguardas européias; Arte Contemporânea; 

Fotografia Digital 



 

 

Ementa: Fundamentos da fotografia - filtros, fotometria, metering; Métodos para criar assuntos a serem fotografados. 

Regra dos terços, emolduramento, figura e fundo; Fundamentos de Fotografia: mecanismo de ajuste da sensibilidade 

luminosa da câmera fotográfica; Câmera e Tipos de focagem; Fluxo fotográfico; Processo para gerenciamento de fluxo 

fotográfico. 

 

Fundamentos do Design 

Ementa: Design e as influências da cultura e da economia relacionadas ao design no Brasil; Design e 

Multidisciplinaridade; Diretrizes do ensino de Design (conteúdos básicos, específicos, teórico-práticos Áreas de 

atuação, atribuições e aplicações do Design ; Formas de atuação do profissional de design; Natureza do Design: O que 

é design; Nomenclaturas do Design: Design de produto; Design gráfico; Design Visual;  Design de Interação; Design 

de Moda; Design de Ambientes; Design de Interiores; Atribuições e aplicações do design; paisagismos, comunicação 

visual; Compreendendo papel do designer; Design e Meio Ambiente; O tecnológico e o orgânico; Design sustentável. 

Ciclo de vida do produto. Reuso. Reciclagem. A criação de objetos utilitários e mobiliário a partir da reutilização e 

ressignificação de objetos cotidianos. Novos usos para velhos objetos. A cor no Impressionismo (e além dele). 

 

Teorias Da Cor 

Ementa: Premissas básicas sobre cor; Cores primárias, secundárias e terciárias. Cores complementares. Cores quentes 

e frias; A função dos fotorreceptores (cones e bastonetes). Explicações para o Daltonismo. Diferença entre Cor-luz e 

Cor-pigmento; O espectro da radiação eletromagnética. Refração da luz solar através do prisma óptico. Explicação 

fisiológica para a percepção da cor pelo olho humano; Teorias Cromáticas; Aspectos psicológicos e culturais da cor; 

Aplicações da cor; A cor no design gráfico: Sinalização. Peças gráficas (folders/flyers/cartazes). A cor nos editoriais de 

revistas/jornais. A cor na identidade visual (logotipos, marcas, etc); A cor nos movimentos modernistas. A cor no 

Realismo americano. A cor no Expressionismo abstrato. A cor na Pop-Art. A cor na arte geométrica; A cor no web 

design. A cor no design de moda. A cor no design de ambientes. A cor no design de embalagem; A cor nos móveis. A 

cor em equipamentos. A cor em eletrodomésticos. A cor em jóias. 

 

DESIGN DE INTERIORES 

 
Gestão da Qualidade 

Ementa: Definições e Conceitos da Qualidade. Histórico da evolução do controle de qualidade, objetivos e campos de 

atuação do controle de qualidade. Principais Gurus da Qualidade. Sistemas de Garantia da Qualidade. Gestão da 

Qualidade Total. Normas Série ISO 9000. Gestão Participativa. Auditoria da Qualidade. Custos da Qualidade. As 7 

Ferramentas da Qualidade. Controle Estatístico de Processo. Gestão da Qualidade e Inovação. Benchmarking. Seis 

Sigma. Código de Defesa do Consumidor. 

 

Representação gráfica 

Ementa: Normas de representação gráfica do desenho arquitetônico, conforme à ABN; técnicas básicas da 

representação gráfica das edificações, focalizando o domínio da leitura de projetos arquitetônicos. Visão especial para 

planejamento e organização de espaços, análise e identificação dos elementos básicos para concepção de projetos de 

interiores, execução de desenhos arquitetônicos e de interiores,  aplicação dos métodos de representação gráfica 

utilizando o instrumento necessário.  Níveis bidimensionais do projeto de desenho e procedimentos de adequação do 

projeto arquitetônico; conhecer e distinguir as características de instalações elétricas, hidráulicas e tubulações nos 

projetos. 

 

Introdução ao design de interiores 

Ementa: Estudo dos Conceitos Fundamentais vinculados ao Design de Interiores. Exploração dos procedimentos 

projetuais para o espaço socialmente utilizado. Introdução às relações espaciais básicas entre sujeito e espaço. Exame 

de questões sobre a Percepção do espaço arquitetônico. Estabelecimento de relações entre percepção espacial e projeto 

dos lugares.Estudo dos conceitos fundamentais da formação do profissional. Organização das práticas profissionais: 

montagem de escritórios, relação com fornecedores, clientes e outros profissionais. Elaboração de propostas, contratos. 

Estudo das relações entre cliente e designer. 

ENGENHARIA AMBIENTAL 

 



 

 

Gerenciamento e Tratamento de Água 

Ementa: Sistemas de Abastecimento de Água; Tecnologias de Tratamento de Água; Tratamento de Água em Ciclo 

Completo; Desinfecção; Filtração Direta Ascendente; Filtração Direta Descendente; Dupla Filtração; Floto-Filtração; 

Filtração em Múltiplas Etapas; Tratamento dos Resíduos Gerados nas Estações de Tratamento de Água. Padrões de 

Qualidade. 

 

Operações Unitárias 

Ementa: Balanço de massa e energia; Operações de separação de fases: sedimentação, precipitação química, coagulação 

e floculação, flotação, filtração, centrifugação, secagem, levedação, cristalização, elutriação; Destilação: separação por 

estágios de equilíbrio, misturas binárias, equilíbrio de fases, operação por uma coluna de fracionamento; Separação de 

múltiplos componentes; Seleção de equipamentos. Critérios de dimensionamento; Absorção e Extração. 

 

ENGENHARIA CIVIL 
 

Administração Aplicada 

Ementa: Conceitos básicos do processo de Administração aplicada. O ambiente externo e a organização. As 

organizações são estudadas sob a visão de sistemas sociais abertos. As funções da administração: Planejamento, 

Organização, Direção e Controle. Autoridade e responsabilidade. Conceito de linha e assessoria. Processo decisório. 

Controle ao nível intermediário e operacional. Mudança organizacional. Cultura organizacional. Gestão nas 

organizações: da produção, de marketing, financeira e de pessoas. Licitações e Contratos. 

 

Estruturas em Madeira 
Ementa: Introdução à madeira como elemento estrutural. Caracterização mecânica da madeira. Sistemas construtivos 

em madeira. Elementos tracionados. Elementos comprimidos. Elementos flexionados. Elementos sob solicitação 

composta. Ligações. Estruturas de cobertura em madeira. Elaboração de projeto estrutural. 

 

Optativa - Pontes e Grandes Estruturas 

Ementa: Introdução a pontes e grandes estruturas; longarinas; Transversinas; Lajes; Mesoestrutura; Infraestrutura e 

elementos especiais. 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

Manufatura Enxuta 

Ementa: Considerações gerais sobre a manufatura enxuta: técnicas e ferramentas de identificação e resolução de 

problemas. Introdução, contexto histórico e principais expoentes Conceitos básicos: Valor, Qualidade, PDCA, DMAIC 

Tipos de desperdícios. Os sete desperdícios Mapeamento de processos Mapeamento de fluxos: VSM (Value Stream 

Mapping) ou MFV (Mapeamento do Fluxo de Valor) Sistemas de produção puxada (análise de capacidade) Projetos de 

layout de manufatura: linha, processo, posição, células, diagrama espaguete Kaizen (melhoria contínua) Produção JIT / 

Kanban / 5S / Poka Yoke / Gestão Visual / Folha A3 Takt Time e tempo de ciclo Setup: tempo de setup, SMED Controle 

de produção e avaliação de desempenho Lean Seis Sigma. 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

 
Avaliações e Perícias 

Ementa: Inspeção, análise e avaliação de conformidade técnica instalações elétricas, em edificações comerciais, 

industriais e hospitalares, máquinas e equipamentos industriais de média e baixa tensão. Inspeção e análise de 

equipamentos eletrônicos analógicos e digitais. Avaliação de danos a equipamentos causados por interrupção no 

fornecimento de energia ou da sua qualidade. 

 

 

Eletrônica de Potência 

Ementa: Semicondutores de potência (diodos e tiristores): características estáticas e dinâmicas, cálculo térmico; 

retificadores a diodo; retificadores a tiristor e inversores não-autônomos; estudo da comutação; conversores duais e 



 

 

princípios de cicloconversores; gradadores; circuitos básicos para controle de fase. Transistor bipolar de potência; 

MOSFET de potência; IGBT de potência; GTO de potência; conversor CC-CC abaixador de tensão; conversor CC-CC 

elevador; conversor CC-CC a acumulação de energia; reversibilidade dos conversores CC-CC diretos; conversores CC-

CA de tensão; conversores CC-CA de corrente; controle de tensão nos conversores CC-CA. 

 

Instalações Elétricas Industriais 

Ementa: Instalação elétrica industrial e seus componentes; Dimensionamento e especificação de circuitos; Proteção, 

dimensionamento e especificação de subestações; Correção do fator de potência; Cargas especiais e fontes de 

emergência. 

 

Introdução a Telecomunicações 

Ementa:  Conceito Básico de Telecomunicações; Canais de Comunicação; Processamento de Sinais; Modulações em 

Telecomunicações; Sistema de Comunicação via Rádio, sistema de comunicações com e rede de comunicação. 

 

Sistemas de Potência 

Ementa: Circuitos trifásicos. Frequência complexa e funções de rede. Resposta em frequência. Transformadores. 

Teorema da Máxima Transferência de Potência. Conceituação de Potência e Energia, Modelos de Componentes de 

Sistemas Elétricos  Sistemas em Por Unidade (PU), Fluxo de Potência em Grandes Redes Elétricas. Fluxo de Potência 

Ótimo. Princípios e conceitos técnicos de sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Planejamento da 

expansão e da operação de distribuição e transmissão de energia elétrica. Configuração dos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica o. Subestações. Alimentadores. Redes subterrâneas. Modelos de previsão espacial de 

demanda. Análise de cargas: curvas típicas, fatores de carga e de diversidade. Regulação de tensão. Normas. Proteção 

de circuitos de distribuição. Operação de Sistemas de Distribuição e transmissão de energia elétrica. Confiabilidade. 

Análise de perturbações e soluções técnicas. Alocação de capacitores. Ações de chaveamentos. Automação da 

Distribuição. Parametrização das linhas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Cálculo Elétrico das linhas de 

distribuição e transmissão de energia elétrica. 

 

ENGENHARIA MECÂNICA 

 
Inovação e Tecnologia 

Ementa: A mudança no ambiente de negócios. Tecnologia da informação: conceitos e evolução. Conquistando 

vantagem competitiva com sistemas de informação. Tecnologias aplicadas a sistemas de informação empresariais. 

Planejamento em tecnologia da informação e inovação Sociedade da Informação. Estratégias competitivas na era da 

globalização. O valor e a gestão estratégica da informação. Examinando um caso de Negócio: Investimento. 

 

ENGENHARIAS (NÚCLEO COMUM) 

 
Engenharia de Segurança no Trabalho 

Ementa: Fundamentos da ergonomia. Introdução à segurança, higiene e medicina do trabalho, riscos e acidentes do 

trabalho. Movimentação de matérias. Proteção e prevenção de incêndios. Ruído e vibração. Ventilação. Riscos 

ambientais. Equipamentos de Proteção individual e coletiva. Emergências. Princípio de análise ergonômica do trabalho. 

NR-18. Estudo das legislações específicas pertinentes a cada tópico.  

 

Fundamentos de Mecânica  

Ementa: Medidas e Sistema Internacional de Medidas. Grandezas Escalares e Vetoriais. Movimento em duas ou três 

dimensões e Leis de Newton do Movimento. Cinemática da rotação. Movimento relativo. Dinâmica da Partícula. 

Trabalho e Energia (cinética, gravitacional e elástica). Conservação da Energia Mecânica. Quantidade de Movimento. 

 

 

Geometría Analítica e Álgebra Linear 

Ementa: Matrizes. Inversão de Matrizes.  Diagonalização. Determinantes. Resolução de Sistemas Lineares 

(substituição, adição, cramer, método de Gauss). Espaços Vetoriais. Operações vetoriais. Dependência linear. Base. 

Transformações Lineares. Autovalores e Autovetores. Geometria Analítica no plano. Sistemas de coordenadas.  



 

 

Geometria analítica no espaço. Sistema de coordenadas. Retas. Planos. Circunferência. Quádricas e cônicas. Superfícies 

cilíndricas. Superfícies de revolução. 

 

Gestão Ambiental e Recursos Naturais 

Ementa: Sustentabilidade e Engenharia. Atmosfera (composição da atmosfera, estrutura vertical da atmosfera, dinâmica 

do clima, variabilidade climática, mudanças climáticas, poluição atmosférica). Solos (formação e características dos 

solos, erosão, movimentos de massa e técnicas de controle). Águas Superficiais (ciclo hidrológico e bacia hidrográfica, 

balanço hídrico, disponibilidade hídrica superficial, tratamento de água e efluentes líquidos, reuso de água). Águas 

Subterrâneas (conceitos Gerais, noções de Geologia de águas subterrâneas, contaminação de solos e águas subterrâneas, 

principais processos e técnicas de remediação de solos e águas subterrâneas). Resíduos Sólidos (Gerenciamento de 

resíduos sólidos, reciclagem, Política Nacional de Resíduos Sólidos). Avaliação de Impactos Ambientais (definição e 

classificação de impacto ambiental, licenciamento ambiental, composição dos estudos ambientais. Sistemas de gestão 

ambiental (sistema de Gestão Integrada – SGI 222, Ferramentas de Gestão 234). Fontes Alternativas de Energia 

(bioenergia e biocombustíveis, hidroeletricidade – pequenas centrais hidrelétricas (PCH), energia eólica, energia solar, 

radiação solar). Eficiência Energética (Conceitos e fundamentos da eficiência energética, exemplos de medidas de 

fomento à eficiência energética, legislação para a eficiência energética, aspectos ambientais e econômicos). Abordagem 

da educação ambiental preconizada pela Lei 9.795/99 e decreto 4281/02, dando consciência ao uso racional e adequado 

aos recursos utilizados na Engenharia. 

 

Informática, Algoritmos e Programação 

Ementa: Conceitos básicos de computação (hardware, software, rede, armazenamento, memória, internet). Utilização 

de planilhas eletrônicas e editores de texto. Lógica e linguagens de programação, abordagem geral. 

 

Teoria de Limites e Derivadas 

Ementa: Limites e Continuidade das Funções. Assíntotas horizontais e verticais. Propriedades do cálculo de limites. 

Regra de L'Hôpital. Limites de séries e sequências. Derivadas. Propriedades do cálculo de derivadas. Derivadas das 

funções. Derivadas sucessivas. Aplicações das derivadas. Derivadas Parciais. Funções diferenciáveis. Gradiente e 

Derivada Direcional. Máximos e mínimos de funções de mais de uma variável. 

 

GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

 
Cluster e Mercadologia do Agronegócio 

Ementa: Visão geral da Administração de Marketing no agronegócio. Os componentes do plano de marketing. Análise 

do Consumidor. Segmentos de Mercado. Posicionamento de Produtos. Marcas e Empresas do Agronegócios. Estratégia 

de Preços e Produtos. Desenvolvimento de Mercado e Expansão de Demanda. Controle do plano anual. Compreensão 

da cadeia de valor mental na direção de Marketing. Interpretação dos papéis dos consumidores e processadores. 

Reposicionamento dos produtores rurais e suas organizações em nível local e mundial, para a condição essencial de 

competitividade. 

 

GESTÃO FINANCEIRA 

 
Economia 

Ementa: O conteúdo inicia com uma introdução aos fundamentos da economia. Busca a caracterização das divisões do 

estudo econômico, aplicações e instrumentos, bem como a compreensão dos mecanismos que conduzem ao equilíbrio 

de mercado. Análise dos efeitos das elasticidades sobre a demanda, a oferta e o equilíbrio de mercado. Estabelecimento 

de relações entre o estabelecimento de impostos sobre os preços e quantidades de equilíbrio. Análise do efeito de 

políticas de preços mínimos e máximos. Caracterização das principais estruturas de mercado. Introdução aos agregados 

econômicos e suas principais variáveis. Discussão sobre os objetivos das políticas macroeconômicas e seus principais 

instrumentos. Estudo dos principais tipos de inflação, suas causas e distorções provocadas. Análise dos aspectos micro 

e macroeconômicos da Economia Internacional. 

 

GESTÃO (NÚCLEO COMUM) 

 



 

 

Contabilidade Básica 

Ementa: Importância e funções da contabilidade para as organizações e terminologias comuns utilizadas na 

contabilidade: elementos ativos e passivos do patrimônio das organizações. Técnica da escrituração contábil, por 

intermédio do conhecimento do método de partidas dobradas, plano de contas, reconhecimento do fato contábil, 

princípios, convenções e legislação aplicada. Lançamentos contábeis básicos, diferenciando as contas de patrimônio e 

resultados, com a elaboração de balancetes de verificação e movimentação. Balanço Patrimonial e a Demonstração do 

Resultado do Período, compreendendo a interligação desses demonstrativos na representação do Patrimônio da 

organização. Princípios e fundamentos da Contabilidade de Custo, nos setores da indústria, comércio e serviços. 

Sistemas de Custeio por Absorção e Custeio Direto, determinando o grau de alavancagem operacional e o ponto de 

equilíbrio. Orçamento empresarial, compreendendo o processo de construção do Orçamento de Vendas, Capacidade de 

Produção, Materiais e Estoques, Tributos e Despesas Operacionais. Projeção do Balanço Patrimonial, Demonstração de 

Resultado e Fluxo de Caixa a partir das diretrizes orçamentárias. 

 

Estatística 

Ementa: Introdução a Estatística e Apresentação de dados. Medidas de tendência central e medidas de dispersão. 

Probabilidade. Amostragem e intervalos de confiança. Testes de hipóteses com uma amostra. 

 

Fundamentos da Administração 

Ementa: Fornecer informações a respeito do que é uma organização, dos tipos de organizações e de como elas 

funcionam e desenvolver raciocínio analítico para expressar-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 

organizacionais e sociais. Promover a habilitação para o processo de gestão e transformação das empresas, estimulando 

a capacidade de atuar como agente de mudança na evolução das organizações e mercado. Apresentar e ampliar o 

entendimento sobre a necessidade de coordenação entre as funções administrativas e, também, entre as diversas áreas 

funcionais de uma organização. 

 

Gestão de Pessoas 

Ementa: A Gestão de Pessoas nas organizações, seu papel estratégico e funcional. A evolução histórica dos modelos 

de Gestão de Pessoas, os desafios e as responsabilidades da Gestão de Pessoas. Desafios do mundo contemporâneo e 

impactos da tecnologia na GP. Gestão por competências. Recrutamento e seleção de pessoal. Movimentação de pessoas. 

Cargos e salários. Planejamento de carreira. Gestão do desempenho. Treinamento, desenvolvimento. Gestão da 

remuneração, dos incentivos e benefícios. Relações com empregados. 

 

Psicologia Organizacional 

Ementa: Comportamento Organizacional. Valores, atitudes e percepção. Personalidade e emoção. Motivação. 

Liderança. Poder e Política. Estresse e Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

Saúde e Segurança do Trabalho 

Ementa: Saúde e Segurança no Trabalho. Normas Regulamentadoras. Riscos Ambientais. Acidentes no trabalho e 

doenças profissionais: causas, consequências, análise e legislação. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 

Equipamentos indispensáveis (EPI, EPC). Medicina Ocupacional. Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional 

-PCMSO. SUS e Previdência Social. Gestão dos riscos de incêndio. Qualidade de vida no trabalho. Meio ambiente: 

Programas de gestão ambiental nas empresas; políticas de educação ambiental, Lei 9795 de 27/04/1999 e Decreto n.4281 

de 25/06/2002. 
 

Sistemas de Informação Gerencial 

Ementa: Organização e Sistemas. Sistemas de informação: conceitos e fundamentos. Informação: dados, sistemas, 

hardware, software. Bancos de dados: conceitos e fundamentos. Níveis de uso das informações: estratégico, tático e 

gerencial. Tecnologias aplicadas aos sistemas de informação: telecomunicações, software e hardware. Automação de 

escritórios: aplicativos. ERP – Enterprise Resource Planning: gestão empresarial integrada, módulos verticais e 

horizontais. CRM – Customer Relationship Management. Gerenciamento do Relacionamento com o cliente: Técnicas 

e Aplicações, maturidade do CRM. WMS – Warehouse Management Systems – Sistemas de Gerenciamento de 

Depósitos. Aplicações. Os conceitos de e-business e e-commerce. B2B – Business to Business: Negócios eletrônicos 

entre empresas. Modelos e aplicações. B2C – Business to Customer – Comércio eletrônico varejista e serviços. Modelos 



 

 

e Aplicações. Sistemas de Colaboração. SAD – Sistema de Apoio à Decisão: BI – Business Intelligence, Dashboards 

and Scorecards. EIS – Executive Information Systems: conceitos, aplicações, Data Warehouse, conceitos e 

fundamentos. Data Mining: conceitos e fundamentos. Business Intelligence. Inteligência artificial: conceitos e recursos. 

Modelos de decisão. A internet, seu funcionamento, infraestrutura, utilização e níveis de segurança. O estado da arte na 

tecnologia da comunicação e informação. 

 

LETRAS 

 
Língua Inglesa IV 

Ementa: Aprofundamento das estruturas da língua, enriquecimento do léxico e aperfeiçoamento da compreensão oral 

e escrita em nível intermediário. Troca de informações em contextos formais e informais; descrição de fatos passados 

no tempo perfeito (presente perfeito simples, presente contínuo perfeito, passado perfeito simples, passado perfeito 

contínuo). Desenvolvimento de planos futuros (futuro com “will” e “going to”, futuro contínuo, futuro perfeito, futuro 

perfeito contínuo, futuro do passado). Ocorrência das sentenças condicionais (zero, first, second, third). Como fazer 

perguntas (formulação de perguntas, subject and object questions, question tags e respostas curtas, perguntas abertas e 

fechadas). Tipos de discursos; uso da voz passiva (no passado, no futuro e com verbos modais), formação e uso dos 

verbos frasais (phrasal verbs separáveis e inseparáveis). 

 

Pesquisa em Linguística Aplicada 

Ementa: Estudo sobre o conceito e a importância da pesquisa em Linguística Aplicada (LA); reflexão sobre ética; etapas 

do processo de pesquisa; métodos de pesquisa (quantitativa, qualitativa e híbrida); e as diversas áreas do conhecimento 

em LA.   

 

Tópicos Gramaticais em Língua Portuguesa 

Ementa: Estudo relacionado aos problemas mais comuns aos falantes da língua portuguesa. Emprego das palavras: 

mau/mal, onde/aonde, cessão/sessão/secção/seção, há/a, mas/mais e uso dos porquês. Palavras parônimas e homônimas. 

Acentuação gráfica (regras gerais e específicas). Concordância nominal e verbal. Regência verbal e nominal. Uso da 

crase. Pontuação. Novo acordo ortográfico. Vícios de linguagem. 

 

Tópicos Gramaticais em Língua Inglesa 

Ementa: Estudo relacionado ao uso dos conectivos para ligar as sentenças. Uso dos prefixos e sufixos para modificar o 

significado das palavras. Falsos cognatos. Técnicas para facilitar a fluência do diálogo. Expressões idiomáticas. 

Pontuação.  

 

LOGÍSTICA 

 
Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Ementa: Cadeias de Suprimentos: definições, tipos. Gestão da cadeia de suprimentos. Modais de transporte. Transporte. 

Planejamento operacional. Logística empresarial. Planejamento estratégico corporativo nas atividades da Cadeia de 

Suprimentos. Otimização dos custos logísticos. Logística Reversa. 

 

PEDAGOGIA 

 
Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva 

Ementa: A inclusão em diversas perspectivas. Inclusão e exclusão: questões de gênero, classe, multiculturalistas e 

étnico-raciais. Evolução histórica da educação especial no Brasil. Legislação e normas da educação inclusiva. O aluno 

especial e suas características. A atuação docente na educação especial. Desenvolvimento e aprendizagem na educação 

especial. Adaptação curricular. 

 

Laboratório de Ensino e Aprendizagem 

Ementa: Tendências Pedagógicas da Prática Escolar; Relação entre Ensino e Aprendizagem; Práticas de Ensino e 

Experiências Pedagógicas; Pedagogia de Projetos e Ensino pela Pesquisa;Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e 

Transdisciplinaridade. 



 

 

 

Jogos, Recreação e Dinâmicas de Grupo 

Ementa: Conceituação. Importância e necessidade da recreação e do lazer. Diferenças individuais e equilíbrio funcional 

dos educandos. Ludicidade e implicações no desenvolvimento do sujeito. Progressividade, intensidade e complexidade 

das atividades   com   relação   à   idade   e   sexo.   A  recreação   de   acordo   com   os interesses e  atividades   nas  

diversas  faixas   etárias. Liderança, qualidades   e técnicas do recreador. Teoria, valor educativo, social e classificação 

dos jogos recreativos.   Técnicas   de   recreação.   Monitoramento.   Planejamento   das atividades de recreação e lazer. 

Uso do espaço e do tempo nas atividades. 

 

Psicologia da Aprendizagem 

Ementa: Conceituação de psicologia e de aprendizagem. Fatores que influenciam a aprendizagem: motivação, atenção, 

percepção e memória. Teorias contemporâneas da aprendizagem. Aplicações à prática pedagógica: o processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula. 

 

Sociologia da Educação 

Ementa: Relação entre educação e sociedade. Educação como fato social. Diferentes teorias sociológicas para a 

compreensão e interpretação da sociedade e da educação. Função social da escola. Educação e reprodução social. 

Abordagem sociológica das questões étnico raciais, de gênero, classe e multiculturalistas. Educação e mudança social. 

Educação e emancipação. Educação como experiência de relação com o saber. Abordagem sociológica dos problemas 

educacionais. 

 

SAÚDE (NÚCLEO COMUM) 

 
Cinesiologia e Biomecânica 

Ementa: Conceitos e princípios cinesiológicos do movimento; Planos e eixos; Princípios fundamentais da biomecânica: 

inércia e aceleração, ação e reação; Conceito de cinemática; Conceito de cinética; Formas de avaliação na cinemática; 

movimento projétil; movimentos lineares e angulares; cinética linear e angular; formas de avaliação na cinética; Noções 

básicas de força, massa, torque, alavancas e funcionamento de polias; Cinesiologia e biomecânica do movimento 

humano: membros superiores, tronco e coluna vertebral; Cinesiologia e Biomecânica do Movimento Humano: Membros 

inferiores e sistema locomotor; marcha humana e movimentos no meio fluído; Biomecânica da marcha normal; 

deslocamento do centro de massa; equilíbrio e centro de gravidade; Ciclos e fases da marcha; marcha antálgica; marchas 

anormais; marchas patológicas. 

 

Educação e Saúde 

Ementa: A corporeidade; O corpo sob diversos pontos de vista; Conceito de Saúde, qualidade de vida e bem-estar; 

Promoção da Saúde; Responsabilidade e o papel das equipes multiprofissionais sobre saúde e qualidade de vida da 

população; Programas de bem-estar e qualidade de vida em saúde coletiva; Importância da informação para uma vida 

saudável; A qualidade de vida no período escolar; O papel comunitário sobre a melhoria da qualidade de vida no 

ambiente escolar (família, docentes, funcionários, profissionais externos). 

 

Ergonomia 

Ementa: Contextualizando homem e trabalho; Organização do trabalho; tecnologia e revolução industrial; diabetes 

melittus; dislipidemias; doenças cardiovasculares; obesidade; doenças osteomioarticulares no trabalho; estratégias de 

intervenção para estresse; estresse organizacional; Campo de aplicação da ergonomia; definição de ergonomia; 

ergonomia no trabalho; o meio se ajustando ao colaborador; análise ergonômica no trabalho; ferramentas utilizadas na 

análise ergonômica; NR17 e NBR condições de trabalho; análise da tarefa; análise do ambiente; análise do posto de 

trabalho; etapas de análise ergonômica do trabalho; métodos e técnicas para análise ergonômica; Ginástica Laboral: 

conceito, diagnóstico e implantação. 

 

Psicologia Humana 

Ementa: Conceitos básicos de psicologia e saúde; Psicologia organizacional e do trabalho: relações interpessoais, 

trabalho em equipe, estresse e trabalho; psicologia aplicada ao profissional da saúde: a saúde e seus determinantes, 

identidade e trabalho, relação profissional de saúde e paciente/cliente; Psicologia e Desenvolvimento: estrutura e 



 

 

dinâmica de personalidade, aspectos fundamentais do comportamento, senescência e aspectos relacionados à finitude 

da vida. 

 

SERVIÇO SOCIAL 

 
Assessoria, Consultoria e Avaliação de Políticas, Programas e Projetos Sociais 

Ementa: Temas contemporâneos da sociedade brasileira e latino-americana, e a atuação do assistente social. Questões 

da globalização e problemas na pós-modernidade. Contradições e possibilidades: da análise à intervenção na sociedade. 

 

Estudos, Laudos e Pareceres Sociais 

Ementa: A competência técnico-operativa do Serviço Social, sua utilização nos processos de conhecimento e 

intervenção profissional do assistente social. A postura crítico-reflexiva acerca das dimensões, dos saberes, das 

habilidades e das atitudes na construção das estratégias de intervenção, em especial na elaboração dos instrumentos de 

trabalho. A documentação, os registros e os instrumentais privativos 

 

Optativa - Libras 

Ementa: Aspectos linguísticos da Libras; Direitos humanos e legislação para inserção de surdos em diferentes setores 

da sociedade; a língua de sinais no mundo. História da língua brasileira de sinais. A aquisição da Libras. O ensino de 

Libras. O intérprete de Libras. 

 

Supervisão em Serviço Social 

Ementa: Entendimento sobre a expressão da unidade teoria e prática, possibilitando um olhar para o fazer profissional 

de forma multifacetada mas comprometido com o projeto político-pedagógico da profissão. A supervisão portanto tem 

sua unidade dialética, onde todas as questões se expressam no cotidiano profissional e necessitam de um olhar para as 

expressões práticas e construções teóricas em constante movimento. Observação das modalidades de supervisão, seu 

compromisso e competências necessárias para essa atribuição. Estudo reflexivo frente às experiências profissionais, seja 

no âmbito do estágio ou no processo de supervisão acadêmica, nos processos do âmbito das políticas sociais e de 

entidades responsáveis pela sua execução. 

 

Temas Contemporâneos em Serviço Social 

Ementa: Temas contemporâneos da sociedade brasileira e latino-americana, e a atuação do assistente social. Questões 

da globalização e problemas na pós-modernidade. Contradições e possibilidades: da análise à intervenção na sociedade. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


