
 

 
1 

EDITAL NEAD Nº 08/2021 

 

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 nos 

Anexos I e II, 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 24 de novembro a 01 de dezembro de 2021. 

 

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

https://forms.gle/NVRWaNzcHHXbywTJA 

 

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.  
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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 13 de dezembro 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 II.  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. Gravar seis videoaulas (uma por 

tópico) com duração, no mínimo, de quarenta minutos cada, 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. 

Aos professores que residem em Curitiba ou região metropolitana será necessário comparecer ao estúdio da 

Unifacear para gravar as 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 14 de fevereiro de 2022, 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: 
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Os valores brutos da remuneração variam de R$ 800,00 a R$ 1.200,00, conforme previsto no contrato de 

prestação de serviços. O Anexo I apresenta 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, 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 15 de fevereiro de 2022. 

 

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.   
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Curitiba, 24 de novembro de 2021. 

 

 

 

________________________________________________ 

DARINY CHRISTINA DUTRA SCHODER BONATO 

COORDENADORA NEAD 
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ANEXO I  - VALORES 
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ANEXO II - EMENTAS 

 

ARTES VISUAIS 

 
Pesquisa de Materiais Expressivos 

Panorama de técnicas, materiais e possibilidades utilizados nas artes visuais. Gravura, técnicas e materiais. Pintura, 

técnicas e materiais. Escultura, técnicas e materiais. Colagem e Collage. 

 

Serigrafia 

Estudo dos elementos da linguagem da serigrafia. Pesquisa e procedimentos da serigrafia em seus aspectos históricos, 

conceituais e expressivos.  

 

COMÉRCIO EXTERIOR 

 

Legislação Aduaneira 

Introdução à Legislação Aduaneira Comparada. Política de Comércio Exterior. Sistemática de classificação de 

mercadorias. Normas fiscais aplicáveis à exportação. Normas fiscais aplicáveis à importação. Regimes aduaneiros - 

especiais e atípicos. Despacho aduaneiro. Infrações e penalidades. Processo administrativo-fiscal e judicial. Normas 

internacionais. 

 

Negócios Internacionais 

Estrutura do Comércio Exterior brasileiro: instituições intervenientes; Mercado internacional: regras, marketing e 

política comercial; Internacionalização da empresa e do produto; Principais operações comerciais, formas contratuais; 

Administração de exportações; Administração de importações; Práticas cambiais e principais modalidades de 

pagamentos internacionais; Operações de câmbio e pagamentos internacionais; Conceitos e práticas de transportes 

internacionais; Contratação de seguros no comércio exterior. Teoria e política do comércio internacional. Blocos 

econômicos. Contabilidade Nacional e Balanço de pagamentos. Sistema monetário internacional. Mercado de câmbio. 

Taxas de câmbio flutuantes e fixas. Principais regras aplicadas no comércio exterior. 

 

Sistemas do Comércio Exterior Brasileiro 

Utilização prática dos sistemas que integram o conjunto de procedimentos para embarque e desembarque de 

mercadorias, a formação dos preços de venda e dos custos de aquisição, a importância do conhecimento das normas 

aduaneiras vigentes. Utilização de softwares específicos para a Gestão de Comércio Exterior. SISCOMEX - Sistema 

Integrado de Comércio Exterior (Receita Federal). 

 

Teoria e Prática Cambial 

Conhecer a origem e evolução da moeda, suas funções e sua emissão desde a fixação do padrão ouro como lastro até os 

dias de hoje (fidúcia). Conhecimentos dos mercados financeiros internacionais, dos fluxos de capitais estrangeiros e da 

macroeconomia relacionada com as finanças internacionais. A estrutura do mercado financeiro nacional, conhecimento 

do mercado cambial mundial, possibilitando a compreensão das diversas variáveis que interveem nesse mercado, dos 

riscos envolvidos e dos meios disponíveis para eliminação dos mesmos. Conhecer as diferenças entre Operações de 

Comércio Exterior e Operações Cambiais; Obter informações sobre os mercados cambiais; Conhecer as moedas 

conversíveis e inconversíveis; Conhecer os regimes de taxas cambiais; Conhecer o mercado de câmbio brasileiro; 

Aprender a elaborar um contrato de câmbio; Conhecer os adiantamentos e financiamentos à exportação; Conhecer os 

financiamentos de importação; Conhecer os pagamentos de comissões de agente de importação e exportação; Obter 

informações sobre posição cambial. 
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DESIGN DE INTERIORES 

 

Aprimoramento de Software para o Design de Interiores 

Análise das operações com softwares técnicos no ambiente gráfico para aplicação na representação e desenvolvimento 

de projetos arquitetônicos. Criação e visualização de modelos tridimensionais complexos visando auxílio ao raciocínio 

espacial. 

 

Ergonomia para o Design de Interiores 

Conceituação de Design e Ergonomia. o História, desenvolvimento, definição e abrangência; Organismo Humano; 

Biomecânica; Antropometria / pesquisa; Antropometria / aplicação; Projeto de postos de trabalho; Projeto de 

dispositivos manuais; Ergonomia Informacional; Ergonomia do Ambiente: temperatura, ruídos, iluminação e cores; 

Design Ergonômico; Usabilidade, Acessibilidade e Projeto. 

 

Gestão de Obras 

Gerenciamento, programação e controle de obras, desde a concepção do projeto até sua materialização. Estudo das 

responsabilidades profissionais e ferramentas para o gerenciamento de obras, bem como conceitos básicos sobre 

qualidade aplicada. Elaboração de quantitativos de materiais, memoriais e orçamentos. Quantitativos de mão-de-obra e 

custos. Planejamento das etapas de execução e definição do cronograma físico-financeiro de obras de interiores. 

Questões trabalhistas. 

 

Materiais e Revestimentos 

Propriedades, características, manuseio e instalação dos produtos de revestimento utilizados em construção, reforma e 

restauro de ambientes. Materiais para execução e acabamento, de acordo com as especificações de projeto tendo o 

domínio dos processos da tecnologia dos revestimentos utilizados nos ambientes; tipos de materiais e acabamentos 

existentes no mercado; Características gerais, propriedades, principais tipos e aplicações dos materiais e acabamentos, 

considerando o equilíbrio na composição do ambiente e o menor impacto quanto às questões ambientais. Executar 

projetos elegendo os materiais e acabamentos adaptáveis ao projeto concebido, levando em consideração o 

custo/benefício, avaliando a aplicabilidade dos revestimentos e acabamentos quanto às suas características estéticas e 

funcionais. 

 

Representação gráfica 
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. 
 

DESIGN DE PRODUTO 

 

Desenho de Observação e Perspectiva 

Registro gráfico, por meio da observação direta. Estudo das relações figura-espaço e figura-fundo estimulando o 

desenvolvimento do controle motor do discente, através do desenho à mão livre e com instrumentos gráficos. Busca nos 

exercícios práticos a observação crítica e analítica de formas da natureza, objetos manufaturados e industrializados 

explorando técnicas de luz e sombra. 

 

Desenho Vetorial no Design  

Introdução ao Desenho: conceitos e objetivos. Instrumentos: escolha e manejos. Escalas. Normas Técnicas da ABNT. 

Classificação dos desenhos. Letras e Algarismos. Construções Geométricas. Figuras geométricas planas e seus 

elementos. Polígonos regulares. Representação em escala. Aplicação de desenho técnico à mão e com auxílio do 

computador. 
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Modelagem Digital  

Técnicas de modelagem em poligonal; Ferramentas e possibilidades disponibilizadas pelos softwares de modelagem 

digital; Aspectos básicos do espaço tridimensional e as referências especiais de volume.  

 

Teoria do Objeto e Imagem  

A relação sujeito-objeto e história. Obra de arte e objeto utilitário. Indústria cultural, consumo e crítica da cultura. Objeto 

e sociedade. 

 

DESIGN GRÁFICO 

 

Design de Superfície  

Entendimento do design de superfícies, estamparia suas possibilidades e seus suportes. Estudo de técnicas de produção 

em design de superfície. Compreensão no desenvolvimento de composição cromática e de padronagem. Aplicação de 

técnicas de padronagens em diferentes superfícies. 

 

Identidade de Marca 

Conceito de marketing. O mix de marketing (produto, preço, praça e promoção) e o seu papel nas organizações. Os 

objetivos do sistema de marketing para o design gráfico. Mercados consumidores e organizadores. Segmentação de 

mercado. Teoria e prática de consumo. Identidade corporativa. Branding. Comunicação (publicidade, propaganda, 

marcas, design gráfico, relações públicas e força de vendas).  

 

Ilustração  

Técnicas manuais e digitais para produção de ilustrações. Ilustração na pré-produção e produção de animações: concept 

arts, cenários, criação de personagens, model sheets e materiais gráficos. Instrumentação digital (tablets e mesas 

digitalizadoras) e a colorização digital (Fineart). 

 

Pesquisa em Design 

Transmissão dos conceitos e fundamentos que auxiliem o aluno a definir, caracterizar e descrever o objeto de estudo 

com vistas à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, que poderá ser teórico ou teórico/ prático. A proposta 

compreende a definição e conceituações das diferentes abordagens científicas e os aspectos metodológicos para a sua 

elaboração.  

 

Projeto Multidisciplinar III - Identidade Visual 

Aprofundamento das questões relacionadas ao projeto de programação visual. Identificação da situação problemática. 

Levantamento de dados. Análise gráfica. Conceituação. Desenvolvimento formal, técnico e funcional de Marca e de 

Manual de Identidade Visual. Observação de uso. 

 

Tipografia 

A Tipografia investigada de modo abrangente, desde a manifestação dos primeiros sinais gráficos realizados na pré-

história à produção tipográfica em meio digital. Origens e estruturação da cultura tipográfica na Europa e sua expansão 

nas Américas e, em especial, no Brasil. Aspectos práticos e teóricos do fazer tipográfico contextualizados na história e 

na teoria do design. Estabelecimento das afinidades entre caligrafia e tipografia com vistas ao estudo da classificação 

tipográfica, bem como, ao desenvolvimento de projeto tipográfico.  

 

DIREITO 

 

Português e Metodologia 

O processo de comunicação. Direito, cultura e comunicação. Registro linguístico profissional. Estratégias e 

possibilidades de comunicação. A produção textual escrita, criativa, funcional. Técnicas de oratória. Comunicação 

verbal e não verbal. Redação acadêmica e científica. As diferentes formas de conhecimento. O conhecimento científico. 

Métodos. O processo de pesquisa. Metodologia de estudos. Trabalhos científicos 
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Democracia, Política e Direito Eleitoral 

A invenção da política e a origem da ideia de democracia. A trajetória teórica e prática da democracia no século XX. 

Correntes clássicas e neoclássicas. Concepções normativas e empíricas de democracia. Principais correntes 

democráticas. Democracia liberal. Democracia participativa. Democracia deliberativa. Democracia radical. Democracia 

e pluralismo. O processo de democratização. Democracia e desafios da globalização. Direitos políticos, sufrágio e 

elegibilidade. Direito Eleitoral: Fontes e Conceitos. Sistemas eleitorais. Princípio majoritário e princípio proporcional. 

Sistema distrital.  Organização Judiciária Eleitoral. Partidos políticos e alterações das reformas eleitorais. Alistamento 

Eleitoral. Registro de Candidatos. Propaganda política. Medidas preliminares à votação e à apuração. Votação. 

Apuração. Diplomação. Recursos Eleitorais. Direito eleitoral e Judiciário. 

 

Processo Licitatório e Contratos Administrativos 

Conceitos básicos e princípios da licitação: licitação dispensada, dispensável e inexigibilidade; modalidades de licitação; 

tipos e critérios; fases da licitação - interna e externa; projeto básico e projeto executivo; qualificação técnica e 

econômico-financeira; homologação e adjudicação. Contrato administrativo: conceitos básicos; duração dos contratos; 

alteração do contrato administrativo; execução do contrato administrativo. 
 

Optativa - Direito e Cooperativismo 

História do Cooperativismo. Cooperativismo e associativismo. Cooperativismo e regime monetário. Cooperativismo e 

regime tributário. Cooperativismo e Direito Civil. Espécie de cooperativas. Cooperativismo e terceirização. 

Cooperativismo e regime trabalhista. Responsabilidade do tomador de serviço cooperativado. Avaliação da Disciplina. 

 

Direito Ambiental 

Estudo do Direito Ambiental – Evolução Histórica – Conceito – Fontes - Princípios. Campos de Avaliação. O Direito, 

os Recursos Ambientais e o Desenvolvimento. Desenvolvimento Sustentável - Direito Ambiental Brasileiro: Sede 

Constitucional e Relevância. Direito Ambiental Comparada. A Tutela Administrativa e Judicial do Meio Ambiente - 

Multidisciplinaridade do Direito Ambiental com ênfase no Direito Agrário - Legislação ambiental no Brasil. 

 

Responsabilidade Civil  

Estrutura e funções da responsabilidade civil. Responsabilidade extracontratual subjetiva. Dano patrimonial e dano 

moral. Responsabilidade extracontratual objetiva. Excludentes de responsabilidade civil. Responsabilidade Contratual. 

 

ENGENHARIA (NÚCLEO COMUM) 

 

Automação e Controle 

Introdução aos conceitos de automação de processos; Acionamentos e controle eletromecânicos; Diagramas 

elétricos de comandos e força; Programação de Controladores Lógicos (CLP's), linguagem LADDER; Introdução 

aos Sistemas de Comunicação e Supervisão na indústria. 

 

Elementos de Máquinas I 
Noções de projeto, normas, tipos, aplicações e cálculos de dimensionamento e/ou seleção para: parafusos, chavetas, 

mancais de rolamento e de deslizamento, eixos e árvores, molas, cabos de aço e acoplamentos elásticos. 

 

Elementos de Máquinas II 

Noções de projeto, normas, tipos, aplicações e cálculos de dimensionamento e/ou seleção para: engrenagens cilíndricas 

retas e helicoidais, engrenagens cônicas, transmissão coroa e parafuso sem-fim, transmissão por correias, transmissão 

por correntes, freios e embreagens. 

 

Motores de Combustão Interna 

Introdução (histórico, nomenclaturas, classificações e componentes principais). Ciclos termodinâmicos (Otto, 

Diesel, Sabathé, Brayton, ciclos reais e teóricos). Curvas características de motores, Automobilística 

(relacionamento motor-veículo e aerodinâmica veicular - forças atuantes, aplicações). Combustão (combustíveis, 

propriedades, componentes). Mistura e injeção (relação ar-combustível, estequiometria, componentes, detonação, 
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auto ignição, injeção Otto e Diesel), Ignição (tempo de ignição, sensores principais), Consumo de ar (eficiência 

volumétrica), Lubrificação e lubrificantes. Exaustão (emissões). 

 

Sistemas de Potência à Vapor 

Ciclo Rankine. Geradores de vapor. Combustíveis e combustão. Turbinas a vapor. Trocadores de Calor. Utilização 

e distribuição de vapor. 
 

ENGENHARIA CIVIL 

 

Estudo Integrado I - Desenho Técnico Aplicado à Engenharia Civil 

Noções básicas de projetos de engenharia civil: desenho topográfico, desenho de estruturas de madeiras, metálicas e de 

concreto, desenho de instalações hidrossanitárias, desenho de instalações elétricas. Análise de desenho de projetos 

considerando o impacto socioambiental. Desenho auxiliado por computador aplicado à engenharia.  

 

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. 

 

Circuitos elétricos II 

Conceito e análise de fasores; Métodos de análise de circuitos no domínio da frequência; Potências em circuitos de 

corrente alternada; Circuitos trifásicos balanceados e desbalanceados; Circuitos não lineares com transistor; Circuitos 

amplificadores com transistores de único e múltiplos estágios; Circuitos não lineares com amplificador operacional e 

amplificadores realimentados. 

 

GESTÃO (NÚCLEO COMUM) 

 

Direito Público 

Noções de Direito Público; O que é o Direito Público; Direito Público x Direito Privado; Fontes do Direito Público; 

Diferença entre Fontes Formais e Materiais; A Constituição Brasileira e os Princípios e Garantias Constitucionais; 

Princípios Fundamentais; Ramos do Direito Público; Relação do Direito Público com os Direitos Humanos.  

 

Planejamento e Controle da Produção 

Produção e Conceitos Fundamentais; Sistemas de Produção; MRP I e MRP II (Softwares); . Previsão de Demanda; 

Programação de Produção. Sequenciamento de Linhas; Balanceamento de Linhas; Teoria das Restrições; Controle de 

Produção; Controle de Estoques. 

 

GESTÃO DE TI 

 

Gestão da Tecnologia da Informação 

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. Sociedade da Informação. Estratégias competitivas na era da globalização. O valor e a 

gestão estratégica da informação. 

 

Qualidade de Software 

Fundamentos da qualidade de software; característica de qualidade; gerência do processo de qualidade; definição de 

processo de desenvolvimento de software; verificação e validação de software; controle do processo de qualidade; 

requisitos de qualidade; gerenciamento da qualidade. 
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GESTÃO FINANCEIRA 

 

Crédito e Rotinas Bancárias 

Mercado de Crédito no Brasil. Crédito - Introdução, conceito; abrangência e utilidade. Risco de Crédito: Conceito e 

Classificação; Risco do Cliente. Política de Crédito. Administração e Controle do Crédito. Análise para pessoa física e 

jurídica; Garantias; Produtos de crédito; Recuperação de crédito; Sistemas de análise de crédito; Mercados para atuar 

com crédito; Os princípios dos créditos; O crédito e o negócio bancário; Definições de risk rating; Produtos oferecidos 

pelo mercado financeiro. 

 

Gestão de Riscos e Investimentos 

Avaliação de gestão de riscos em investimentos financeiros e produtivos. Aplicação das ferramentas estatísticas básicas 

para Gestão de Riscos. Investimentos em estruturas, retorno e risco. Fontes de financiamento de longo prazo, mercado 

de ações. Conceitos Básicos em Gerenciamento de Risco Estratégico e Corporativo. 

 

Sistema Financeiro Internacional e Práticas Cambiais 

Sistema financeiro internacional. Taxas de câmbio e regimes cambiais. Crises cambiais. Conceito de PPP. Mercados 

futuros de câmbio. Estratégias de hedge cambial. Mercado de capitais internacionais. Mercado de commodities. 

Derivativos internacionais. Operações de swap cambial, de juros e de crédito. 

 

GESTÃO PÚBLICA 

 

Controladoria 

Histórico e conceito. Funções básicas da controladoria. Papel e importância da controladoria. Aspectos relacionados à 

coordenação do sistema de planejamento, controle, sistema de informação, gestão de pessoas e organização. 

Configuração da Controladoria. Exigências técnicas e pessoais do controller. 

 

Contabilidade no Serviço Público 

Serviço Público: aspectos sociais, políticos e constitucionais. Administração Pública e Campo de Aplicação da 

Contabilidade Pública. Origem e Evolução Histórica da Contabilidade Pública. Gestão Administrativa. Orçamento: 

Plano Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamentos Anuais. Orçamento por 

Programas. Receita Pública. Despesa Pública. Licitações e Contratos Administrativos. Execução Orçamentária e 

Controles Contábeis. Créditos Orçamentários e Créditos Adicionais. Regime de Adiantamento. Controle Interno e 

Externo: Auditoria Interna, Tribunais de Contas e Poder Legislativo. Princípios Fundamentais de Contabilidade 

(Revisão). Conceituação de Contabilidade governamental. Histórico da contabilidade pública no Brasil. Estrutura do 

Plano de Contas. Classificação contábil e classificação orçamentária. SIAFI e SIAFEM. Sistemas de contas: 

orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Estágios das receitas e das despesas. Prática de Escrituração 

contábil. Balanço patrimonial, orçamentário, financeiro e Demonstração das varias Patrimoniais. Patrimônio e 

Inventário na administração Pública. Análise e interpretação de balanço com aplicação de índices dos quocientes do 

balanço orçamentário, balanço financeiro, patrimonial e da demonstração das variações patrimoniais. Controles e 

Avaliação. Lei 4.320 e Lei de responsabilidade Fiscal: objetivos, transparência, controles e responsabilidade da área 

contábil. 

 

LETRAS 

 

Língua Portuguesa - Semântica e Pragmática 

Descrição do significado de palavras, sentenças e enunciados. Aspectos de significado e sentido no contexto de uso da 

linguagem. 

 

Linguística Textual 

Linguística de texto. Objeto da linguística textual. Noção de texto. Gêneros Textuais. Gêneros textuais e a noção de 

comunidade discursiva. Mecanismos de textualização. Dimensões sócio-discursivas dos gêneros textuais. Sócio-

interacionismo e atividade de linguagem. Mecanismos enunciativos. Produção de textos e prática social. 
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Língua Portuguesa e Morfossintaxe 

Fundamentos da estrutura gramatical da língua portuguesa. A morfossintaxe, suas divisões e estruturas. Concepção, 

metodologias e formas de aplicação das classes gramaticais. Os sintagmas e sua importância para a compreensão da 

construção textual. As orações coordenadas e suas divisões. Períodos compostos por subordinação, orações 

subordinadas e suas respectivas classificações e especificidades. A produção textual no cotidiano escolar. O ensino da 

língua portuguesa no ensino fundamental e médio. 

 

LOGÍSTICA 

 
Armazenagem e Distribuição 

Compreender a administração da logística Interna. Compreender as tendências em logística. Reconhecer a importância 

do processo de melhoria contínua na gestão logística. Reconhecer as vantagens competitivas proporcionadas por um 

bom gerenciamento logístico. Conhecer os diversos conceitos e ferramentas associados a gestão eficaz na armazenagem. 

Conhecer e compreender as ferramentas de seleção, separação e distribuição de pedidos. Utilizar ferramentas e técnicas 

de logística. Utilizar a internet como infraestrutura para gerenciamento da cadeia de produção x distribuição. Realizar 

levantamentos das melhores práticas de gestão eletrônica de armazéns. Aplicar as ferramentas de desenvolvimento nos 

projetos logísticos. Processos e áreas de Picking. Desenvolvimento de layout logístico eficaz. Análise dos tipos de 

estoque para as diferentes organizações. Apresentação e seleção de sistemas, equipamentos e acessórios para elevação, 

movimentação e armazenagem de materiais. Sistemas de informações logísticas. Estrutura e estratégias de distribuição. 

Os diversos tipos de transportadores e operadores logísticos. Roteirização e controle de frotas. As operações de 

recebimento, abastecimento, atendimento de pedidos, embalagem e expedição em CD ś. Definindo os canais de 

distribuição. Indicadores de desempenho relacionados à armazenagem e distribuição. Segurança do trabalho em 

operações logística. 
 

MARKETING 

 

Comportamento do Consumidor 

Fatores influentes no comportamento do consumidor. Modelo de comportamento do consumidor. Tipos de 

comportamento de compra. Estágios do processo de decisão de compra. O processo de adoção por parte do consumidor. 

Pesquisa de mercado: planejamento, organização, execução e coordenação. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Rotinas de Departamento Pessoal 

Rotinas trabalhistas como: folha de pagamento; desligamentos; 13º. Salário; adicionais; contratos de trabalho. 

 

Treinamento e Desenvolvimento 

Treinamento e desenvolvimento de pessoal. Relações com empregados. Higiene, segurança e Qualidade de Vida. 

Projetos de educação continuada e educação corporativa. Aprendizagem Organizacional. Gestão do conhecimento. 

Gestão por Competência. Enfoques Contemporâneos. 

 

SAÚDE 

 

Atuação Biomédica 

Compreensão e produção de diversos tipos de textos. Leituras e análise de textos da Área Biomédica. História do 

Curso de Biomedicina. Bases conceituais e aspectos éticos e legais relacionados ao exercício profissional. Perfil e 

formação do profissional. Proposta do Curso de graduação – correlação das disciplinas. Campo de atuação. 
 

Bioética, Espiritualidade e Cuidados Paliativos 

Conceitos sobre tanatologia, aspectos históricos e culturais acerca da morte. A visão da morte no contexto 

contemporâneo. O processo da morte e do morrer nas diversas fases da vida. Luto: conceitos, tipos e fases. Questões 

éticas e legais em cuidados paliativos. Aplicação dos princípios da bioética no campo dos cuidados paliativos. Diretivas 
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antecipadas de vontade. Dilemas éticos: eutanásia, distanásia e ortotanásia. Atuação multiprofissional na assistência ao 

paciente e família no processo de luto. Conceito de espiritualidade versus religiosidade. Importância da espiritualidade 

na prática dos cuidados paliativos. Comunicação: aspectos conceituais, tipos e estratégias utilizadas no contexto dos 

cuidados paliativos. Comunicação de más notícias. 
 

Biologia Celular Aplicada 

Métodos de Estudo da Célula. Membranas. Transporte através da membrana plasmática. Receptores e sinalização 

intracelular. Secreção celular. Endocitose. Lisossomos. Tráfego intracelular. Citoesqueleto. Mitocôndrias. Cloroplastos. 

Peroxissomos. Ciclo celular. Núcleo interfásico. Divisão celular. A célula epitelial :junções ocludentes e junções 

comunicantes. Matriz extracelular. Adesão celular. Movimento da célula aderida.Transmissão neuro-muscular. Biologia 

celular do neurônio. Sinapse. Biologia celular do músculo esquelético. 

 

Estética Biomédica 

Histórico da Biomedicina Estética. Exercício da Biomedicina Estética. Código de ética aplicado a Biomedicina estética. 

Relações com outras profissões da área da saúde. Técnicas básicas em biomedicina estética. Classificação da pele quanto 

aos fototipos, à hidratação e a oleosidade. Envelhecimento da pele com aplicação pela escala de Glogau. Preparação da 

pele para os diferentes procedimentos estéticos. Principais disfunções estéticas. Principais doenças da pele. Aplicação 

de procedimentos injetáveis minimamente invasivos. 

 

Micologia e Virologia 

Propriedades gerais e classificação dos fungos. Biologia e fisiologia dos fungos. Antifúngicos. Coleta e processamento 

de material para exames micológicos. Métodos diagnósticos. Estudo das principais micoses de interesse médico. 

Histórico da virologia; Estrutura, classificação e multiplicação viral. Métodos de diagnóstico; Principais viroses, 

humanas; Antivirais e vacinas.  

 

Análise Ambiental 

Conhecer a legislação ambiental, as características e os parâmetros de qualidade de ar, água, esgoto, resíduos sólidos e 

solo, considerando-se fatores químicos, físicos e microbiológicos. Determinar e avaliar fontes poluidoras de recursos 

hídricos, ar e solo, assim como métodos de análise de qualidade e controle da poluição ambiental. 

Toxicologia 

Princípios de Toxicologia Geral - as áreas de estudo e atuação da Toxicologia, os diversos tipos de drogas de abuso e 

de drogas lícitas, medicamentos, raticidas, agrotóxicos e domissanitários, mecanismos de ação. Análises Toxicológicas 

- técnicas e mecanismos de detecção de agentes tóxicos nas diversas matrizes biológicas e não biológica 

 

Medicina Tradicional Chinesa 

Estudo dos princípios da Medicina Tradicional Chinesa e das técnicas terapêuticas utilizadas na avaliação, prevenção e 

tratamento de desequilíbrios energéticos. Ênfase na Acupuntura com seus pontos energéticos e procedimentos básicos. 

Estudo dos fundamentos da auriculoterapia, moxabustão, ventosaterapia e da massoterapia chinesa. 

 

Pesquisa e Inovação Tecnológica 

Atuação do biomédico na pesquisa clínica, centros de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico 

relacionado principalmente a biotecnologia. Abordar o passo a passo da pesquisa, inserido o aluno aos Sites de 

busca científica. Bibliotecas virtuais. Bancos de teses e dissertações. Inicializar o mesmo sobre o uso e importância 

da Plataforma lattes. 
 

Primeiros Socorros 

Primeiros Socorros: caracterização, funções, aspectos fundamentais. Acidentes: características e tipologia. 

Emergências: gravidade da lesão e condição da vítima; cuidados gerais e preliminares. Hemorragias. Ferimentos: 

superficiais e profundos; na cabeça; fraturas e luxações. Métodos de Respiração. Parada Respiratória. Massagem 

Cardíaca. Envenenamentos. Corpos estranhos. Picadas de Insetos e de Cobras. Lesões na Coluna Vertebral. Estado de 

Choque. Queimaduras. Transporte de Acidentados. 
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Fisiologia do Exercício   
As adaptações agudas e crônicas causadas pela atividade física. As vias glicolíticas. O controle neuromuscular. A 

regulação térmica e metabólica durante a atividade física. O exercício físico em diferentes ambientes. O exercício físico 

em diferentes populações. As adaptações orgânicas em diferentes modalidades desportivas e utilizando a aplicação de 

resultados de pesquisa relacionados ao treinamento e a competição. 

       
Fisioterapia Baseada em Evidências 

A prática baseada em evidências, recorrendo a três tipos de informação: pesquisa clínica, experiência clínica do 

fisioterapeuta e preferências do cliente. Apresenta a prática baseada em evidências, recorrendo à pesquisa clínica e sua 

aplicabilidade na prática fisioterapêutica. Esta disciplina integra o planejamento dos recursos fisioterapêuticos e terapia 

complementares em todos os níveis de atenção à saúde. Introdução a Fisioterapia baseada em Evidência - Tipos de 

Estudos e níveis de relevância para a prática baseada em Evidência - Plataformas de Pesquisa- PubMed e PEDro - Escala 

PEDro e AMSTAR-2 - Seminários com discussão baseada na qualidade do estudo e aplicabilidade à fisioterapia. 
 

Introdução à Fisioterapia        
Noções Gerais de Fisioterapia. Fundamentos Históricos e Metodológicos de Fisioterapia. Organização no Brasil e no 

Mundo. Atuação Social da Fisioterapia e sua participação na solução de problemas da comunidade. Principais recursos 

terapêuticos e sua utilização na fisioterapia. A Ética e como o Fisioterapeuta é um Promotor da Saúde. Campos de 

atuação e atribuições dentro de cada área específica nas áreas de atuação. Importância da interdisciplinaridade e 

intersetorialidade na atuação profissional. 

 

Reprodução Humana Assistida 

Conhecimento dos conceitos na área da reprodução humana e noções básicas dos principais procedimentos 

laboratoriais no campo da medicina reprodutiva. 

  
SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Políticas de Segurança 

Evolução histórica da Segurança Pública. Ideologias da Segurança Pública. Sistema Formal da Segurança Pública no 

Brasil. Sistema Informal da Segurança Pública. Órgãos de Segurança Pública. 

 

SEGURANÇA PRIVADA 

 

Modelagem e Análise de Processos 

Introdução a processos empresariais (bpm). Ciclos de vida em processos. Processos integrados e sistêmicos. Análise e 

modelagem de processos. Melhoria de processos. Qualidade, produtividade, inovação e responsabilidade social em 

processos. Estratégias, metodologias, técnicas e ferramentas para a racionalização e padronização de processos. 

Propostas de mudanças e melhorias de processos que apoiem as estratégias de negócios.  

 

 


