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EDITAL NEAD Nº 09/2021 

 

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 21 de dezembro de 2021 a 02 de janeiro de 2022. 

 

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

https://forms.gle/koC6kzfQ58jmm9Qe8 

 

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 24 de janeiro de 2022. 

 

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 28 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.   
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8. Da remuneração: 

 

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 01 de março 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, 21 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

________________________________________________ 

DARINY CHRISTINA DUTRA SCHODER BONATO 

COORDENADORA NEAD 
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ANEXO I  - VALORES 

 

CURSO VALOR POR DISCIPLINA 

2ª LICENCIATURA R$ 800,00 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

R$ 800,00 

ARTES VISUAIS R$ 800,00 

COMÉRCIO EXTERIOR R$ 800,00 

DESIGN DE INTERIORES R$ 1.200,00 

DESIGN DE PRODUTO R$ 1.200,00 

DESIGN GRÁFICO R$ 1.200,00 

DIREITO R$ 1.200,00 

ENGENHARIA CIVIL R$ 1.200,00 

ENGENHARIA ELÉTRICA R$ 1.200,00 

ENGENHARIAS (NÚCLEO COMUM) R$ 1.200,00 

GESTÃO (NÚCLEO COMUM) R$ 800,00 
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GESTÃO COMERCIAL R$ 800,00 

GESTÃO DA QUALIDADE R$ 800,00 

GESTÃO DE TI R$ 800,00 

GESTÃO FINANCEIRA R$ 800,00 

GESTÃO PÚBLICA R$ 800,00 

HISTÓRIA R$ 800,00 

LETRAS R$ 800,00 

MARKETING R$ 800,00 

RECURSOS HUMANOS R$ 800,00 

SAÚDE R$ 1.200,00 

SEGURANÇA PÚBLICA R$ 800,00 

SERVIÇO SOCIAL R$ 800,00 
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ANEXO II - EMENTAS 

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Administração do Terceiro Setor 
Perspectiva histórica e o cenário atual do terceiro setor. Características e desafios das organizações não governamentais. 

O desafio da gestão. Administração das organizações orientadas por valores. Os conselhos e suas funções especiais. 

Estratégias para organizações do terceiro setor.  Liderança nas organizações do terceiro setor. Ética de valor. 

Tópicos contemporâneos em Administração 

Revisão de teorias administrativas, novas tecnologias em administração, o fenômeno administrativo, perfil do 

administrador de empresas, mercado do profissional de administração. Megatendências mundiais e seus impactos na 

atividade administrativa. O fenômeno da mudança nas organizações. Tópicos avançados em Administração. 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Introdução à Computação 
Histórico da Computação e Informática. Conceitos de Hardware: Organização Básica de um computador. Conceitos de 

Software: Os Programas e as Linguagens de Programação. Geração e processamento de Sistemas de informação. 

Sistemas de numeração e representação de dados. Introdução a Sistemas Operacionais, Redes de computadores e 

Segurança: conceitos e arquiteturas. 

 

ARTES VISUAIS 

 
Linguagem da Arte Visual - Forma, Desenhos e Objetos 

O desenho do corpo humano na história da arte. Relação entre corpo e figura, seus significados. Cânones de 

representação da figura humana. O autorretrato. Formas de expressão da figura humana. 

 

Metodologia do Ensino da Arte Visual 

Estudos sobre interdisciplinaridade. Projetos pedagógicos. Mediação e curadoria pedagógica. Materiais pedagógicos. 

 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Contabilidade Intermediária 
Ativo não Circulante: Investimentos, Imobilizado, Intangível. Passivo Circulante e não Circulante: Provisões e 

Contingências, Empréstimos e financiamentos, Debêntures. Patrimônio Líquido: Capital Social, Reserva de Capital, 

Ajustes de Avaliação Patrimonial, Ações em Tesouraria. Aprofundamento do Balanço Patrimonial e da Demonstração 

do Resultado do Exercício. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração das Origens e 

Aplicações de recursos. Notas Explicativas. Demonstração do Fluxo de Caixa. Demonstrações Contábeis em Moeda de 

Capacidade Aquisitiva Constante.  

Tópicos contemporâneos em Contabilidade 

Análise das questões relevantes e atuais relacionadas à área contábil: aspectos de contabilidade ambiental, ativo 

intangível, Capital Intelectual. Balanço social. Logística de distribuição. Cadeia de valor. Operações de leasing, 

factoring. Mercado futuro de opções, etc. 
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DESIGN DE INTERIORES 

 

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. 

 

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. 

 

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). 
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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 

 

Ciência Política e Teoria Geral do Estado 
Origem do conceito de política. Conceitos fundamentais da ciência Política: poder, dominação, representação, 

participação, democracia, igualdade, liberdade. Estado e sociedade. As diversas concepções e teorias sobre o Estado. 

Formação histórica do Estado moderno em contraposição à antiguidade greco-romana e à política greco-romana. 

Legalidade e legitimidade do poder estatal. Personalidade jurídica do Estado e constitucionalidade. Tipologia do Estado. 

Estado, Nação e Soberania. Formas e regimes de governo. Poder social e poderes do Estado. O Estado enquanto 

promotor do bem comum. O Estado e a nova ordem política mundial: as formas do poder global. 
 
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. 

 

Direito Empresarial 

Direito Comercial. Contexto Histórico: Teoria dos atos de comércio e da Teoria da empresa. Conceito e objeto do direito 

comercial. Conceito de empresário e suas características. Atividades econômicas civis: profissionais intelectuais, 

empresário rural e cooperativas. Direito comercial na Constituição Federal. Empresário individual. Registro de empresa. 

Empresário irregular. Livros comerciais e regularidade na escrituração. Estabelecimento empresarial. Nome 

empresarial. Direito societário: sociedade empresária. Constituição e dissolução das sociedades contratuais. Espécies de 

sociedades contratuais: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em conta de 

participação e sociedade limitada. Espécies das sociedades por ações institucionais: sociedade em comandita por ações 

e sociedade anônima ou companhia. Constituição e dissolução das sociedades institucionais. Propriedade industrial. 

Registros empresariais. Concorrência. 

 

Direito Tributário 
Introdução ao Direito Tributário. O tributo como obrigação legal, regras constitucionais, competência tributária e suas 

limitações legais. Fontes do Direito Tributário. Obrigação Tributária. Impostos. Taxas Fato Gerador. Sujeito ativo e 

sujeito passivo na relação jurídica tributária. Tributos Federais, Estaduais e Municipais. Relação jurídica tributária. 

Extinção, exclusão. Garantias e privilégios do crédito tributário.  
 
ENGENHARIA CIVIL 

 

Análise de transportes 

Engenharia De Transportes – Conceitos. Projeto Rodoviário. Elementos da Engenharia de Tráfego. Mobilidade Urbana. 

Transporte Público Urbano e Intermunicipal.  Conceitos sobre Geração de Viagens. Planejamento em Sist. De 

Transportes. Engenharia de Transportes – Conceitos. Projeto Rodoviário.  Elementos da Engenharia de Tráfego. 
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Mobilidade Urbana. Transporte Público Urbano e Intermunicipal. Conceitos sobre Geração de Viagens. Planejamento 

Em Sist. De Transportes.  

 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

Avaliações e Perícias 

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. 

 

Sistemas de controle I 
Representação de sistemas de controle por diagramas de blocos; análise de sistemas de controle contínuos e discretos 

em regime permanente: precisão e sensibilidade; estabilidade de sistemas de controle contínuos e discretos: métodos de 

Routh-Hurwitz, Jury, Nyquist e Bode; estruturas básicas de controladores; projeto de controladores contínuos e 

discretos: método de Ziegler-Nichols, projeto usando o lugar das raízes, projeto usando métodos e frequências, projeto 

usando o método do tempo mínimo (dead-beat). 
 
Sistemas de controle II 
Introdução aos sistemas de controle discreto: representação de um sistema de controle discreto; controle digital; 

diferença entre sinais e sistemas representado em tempo contínuo e discreto; critério Nyquist. Transformada Z: 

Definição e propriedades da transformada Z, representação de funções transferências por transformada Z; conversão de 

funções transferências do domínio S para o domínio Z; Análise do plano Z dos sistemas de controle em tempo discreto. 

Controladores em tempo discreto: controle PID e alocação de polos. Projeto Final: Implementação de uma das 

estratégias de controle via simulação e implementação de uma das estratégias de controle via microcontrolador.  
 
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. 

 

Logística Empresarial 
Logística Integrada: logística, integração das operações logísticas, serviço ao cliente, relacionamento na cadeia de 

suprimentos, logística globalizada, logística reversa e logística sustentável. Escopo da logística: supply chain design, 

transporte, informação, estoque, armazenagem, movimentação e acondicionamento do produto, embalagem. Operadores 

Logísticos. Gerenciamento da Logística Empresarial: organização, planejamento, controle e operação da logística e 

custos logísticos. Planejamento de sistemas de distribuição. 

 
Marketing de Relacionamento 

Princípios de marketing de relacionamento. Políticas de captação, retenção e fidelização de clientes. Administração das 

ferramentas de relacionamento com clientes. tópicos sobre Marketing de Relacionamento. Definir Marketing de 

Relacionamento, seus objetivos, vantagens e quando ele é indicado. Identificação do público-alvo, escolha do mix de 

comunicação e implementação de uma estratégia de Marketing de Relacionamento. Fatores para decisão de compra, 

atração e retenção de clientes e processo de fidelização. O que é CRM, qual o objetivo do CRM e aplicações práticas de 
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uma ferramenta de CRM. O Marketing de Relacionamento como vantagem competitiva, seu impacto no ROI e riscos 

de não possuir uma estratégia de Marketing de Relacionamento. 

 

GESTÃO DA QUALIDADE 
 
Indicadores de Qualidade e Produtividade 

Indicadores de Desempenho. Dashboard como ferramenta de controle. FMEA - Failure mode and effect analysis 

function deployment (QFD). 5 S. House Keeping. MASP - método de análise e solução de problemas. Folha de 

Verificação. Gráfico de Pareto. Diagrama de Causa e Efeito. Histograma. Carta de Controle. Estratificação. Os 5 

porquês. Trabalho Padronizado. Melhoria Contínua. 

 

GESTÃO DE TI 

 

Análise de Sistemas 

O desenvolvimento de sistemas. Conceitos para criação de sistemas de informação. Conhecer os principais, criar 

documentos de software. Visualizar Casos de Uso, Diagramas de Atividades, Diagramas de Atividades e Descrição dos 

Casos de Uso e Diagramas de Classes. 

 

Fundamentos de Gestão WEB/CLOUD 

Conhecer os principais recursos em uma infraestrutura de WEB/CLOUD. Conhecer os riscos de WEB/CLOUD.  

 
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. 

 

Logística Internacional 

Estratégias da logística nas operações globais. Implicações dos acordos econômicos na distribuição física internacional. 

Global sourcing. Planejamento de operação global. Definição e avaliação do plano logístico internacional. Cadeia 

logística internacional. Os International Commercial Terms – INCOTERMS na definição da logística. Modais de 

transporte internacional – Aquaviário, aéreo e terrestre. Intermodalidade e Multimodalidade. Embalagem para 

transporte. Movimentação internacional de carga. Seguro no transporte internacional. 

MARKETING 

 

Marketing de Varejo 

Evolução e formatos do varejo, sistema de informação de marketing no varejo, segmentação e posicionamento no varejo. 

Decisões do composto de marketing no varejo. Características e classificação dos serviços. O processo dos serviços. 

Marketing de relacionamento e endomarketing. Estratégias de serviços. Decisões do composto de marketing nos 

serviços. Varejo: conceito, tipos e tendências; Sistemas de informações de marketing e pesquisa de mercado: 
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componentes, características e uso; Consumidor de varejo: características e comportamento de compra; Estratégias de 

marketing no varejo; Estrutura, planejamento e decisão sobre os produtos; Estratégias e objetivos da precificação e 

políticas de preços; Planejamento, estratégias e objetivos do marketing de varejo; Localização e canais de distribuição. 

Introduzindo o assunto Endomarketing, apresenta-se a sua definição, conceitos, objetivos e funções; estabelece-se a sua 

relação com o Marketing Interno; destaca-se o bem-estar do funcionário no trabalho; a sua evolução; a contraposição 

do que não é Endomarketing. Os efeitos do programa de Endomarketing sobre funcionários e as estratégias da 

organização; as contribuições da área de RH no programa de endomarketing. 

 

Marketing Digital 

Princípios de marketing de serviços. Compreensão dos Serviços: o papel dos serviços na economia; a natureza dos 

serviços; a estratégia em serviços. A importância do conteúdo e das ações, possibilidades e estratégias frente à nova 

mídia; no enfoque da Internet com canal de marketing de relacionamento, marketing direto, de permissão e viral e o uso 

das ferramentas colaborativas para a construção de conteúdo em redes sociais, comunidades de marca e empresariais e 

o papel de dispositivos de integração entre pessoas, comunidades e empresas. 

RECURSOS HUMANOS 

 

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 

 

Anatomia Muscular, Esquelética e Neurológica 

Trata das principais estruturas anatômicas, com especial atenção ao reconhecimento da nomenclatura e posição 

anatômica; planos, eixos e conceitos sobre a construção geral do corpo humano; sistema ósseo, articular, muscular e 

nervoso. 

 

Anatomia Palpatória 

Estudo dos aspectos relacionados à palpação dos músculos, ossos, articulações e tendões do corpo. Introdução à 

anatomia palpatória. Definição de palpação. Contato ao paciente; Técnicas gerais de palpação; Palpação em tecidos 

distintos. Relaciona os diferentes tipos de avaliação/palpação, assim como o posicionamento adequado do paciente e 

terapeuta para a atividade. Identificação tátil das estruturas anatômicas palpáveis do sistema músculo-esquelético. 

Palpação das regiões do corpo: Tronco e quadril; membro superior e membro inferior. 

 
Atuação Biomédica 
A história e evolução da Biomedicina. Noções básicas sobre a atuação do Biomédico e sobre a regulamentação da 

profissão. Diretrizes curriculares e o curso de Biomedicina da EBMSP. Ato profissional e limites de atuação. Campos 

de atuação, mercado de trabalho e interface com outras profissões. Código de ética do biomédico. Casos biomédicos 

polêmicos, reais ou hipotéticos, de natureza interdisciplinar envolvendo questões éticas e bioéticas e relacionados às 

áreas de atuação do biomédico como reprodução humana assistida, acupuntura, medicina forense, genética, bioimagem, 

pesquisa, análises clínicas, citopatológicas e ambientais, saúde pública e estética. Visitas técnicas às áreas de atuação 

do biomédico. 
 
Cuidado de Enfermagem ao Paciente Oncológico 
Assistência de enfermagem em oncologia e cuidados paliativos. Epidemiologia, fisiologia, níveis de prevenção, 

classificação, procedimentos diagnósticos e terapêuticos do câncer. Programa Nacional de Câncer. Aspectos ético-legais 

no cuidado ao cliente oncológico. Cuidados paliativos: definições, critérios de elegibilidade para encaminhamento, 
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fundamentos. Estágios psicológicos e emocionais do paciente, familiares e do profissional. Medo, preconceitos e 

estigmas do paciente. Qualidade de vida, processo de morrer com dignidade. 

 

Ética e deontologia em Enfermagem 

Leis do Exercício Profissional. Ética e Deontologia: conceitos. Código de Ética da Enfermagem. Entidades e Órgãos 

representativos de classe. Ética e moral: conceitos, mudanças histórico-sociais e mudança moral. Ética e saúde no 

contexto social, político e econômico. Reconhecimento, valorização e respeito à diversidade, inclusive das culturas e 

crenças afro-brasileiras e indígenas. Bioética: questões éticas relacionadas à vida e a morte. Equipe de 

saúde/Enfermagem frente à morte. Questões éticas na investigação científica e experiência com seres vivos. Código de 

ética dos Hospitais. Direito dos pacientes. Direito dos idosos. Direito da Criança e do Adolescente. Direitos Humanos. 

Comitê de Ética. Legislação de Enfermagem: Leis, resoluções, decisões: sistema COREN-COFEN. 

 

Imunologia Aplicada 

Aspectos gerais das funções do sistema imune, importância, origem e os mecanismos envolvidos na imunidade inata e 

adquirida. Princípios de imunogenicidade, interação antígeno-anticorpo, imunorregulação e sistema complemento. 

Mecanismos de defesa do organismo (imunidade natural e adaptativa) e sua correlação com processos 

imunofisiopatológicos. Mecanismos efetores do sistema imunológico e suas consequências associadas a patologias 

diversas. 

 
Introdução à Biomedicina 
A história da Biomedicina. O primeiro profissional biomédico. A legalização da profissão. O Conselho Federal e 

Regional de Biomedicina. O estatuto do Biomédico. Ética e bioética. Pesquisa com seres humanos e animais. Princípios 

éticos e morais. Área de atuação do Biomédico. Análises Clínicas. Imagenologia. Reprodução Assistida Genética. 

Pesquisa Docência. Perfusão Extracorpórea. Acupuntura. Banco de Sangue. Criminalística. 

 
Introdução a enfermagem 
O que é a enfermagem. Contexto histórico da enfermagem, no Brasil e no mundo. As teorias da enfermagem. O cuidar. 

O processo de trabalho em saúde e em enfermagem. Princípios legais da atuação profissional, princípios da ética. A 

Faculdade IEDUCARE e sua organização. Contextualização do Curso de Graduação em Enfermagem. O Projeto 

Político-Pedagógico do curso. A concepção pedagógica, metodológica e as estratégias utilizadas no processo de ensino-

aprendizagem. As bases teóricas, filosóficas e históricas da Enfermagem. Influência religiosa na arte de cuidar. O 

trabalho de Florence Nightingale: aspectos epidemiológicos e humanísticos. A Enfermagem como prática social. O 

cenário de atuação da Enfermagem. O exercício profissional. A realidade profissional do setor saúde. O trabalho em 

equipe. As relações interpessoais na equipe de saúde. Equipe de enfermagem. Entidades de classe. O cuidador e o ser 

cuidado. 
 

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. 
 

Microbiologia Aplicada 
Introdução a célula bacteriana: nomenclatura, classificação, identificação, morfologia e estrutura (baseando no 

diagnóstico). Os aspectos da fisiologia, patogenia e genética bacteriana. Ação dos principais agentes antimicrobianos. 

Estudo das características fenotípicas dos microrganismos de interesse médico. Mecanismos de patogenicidade 

microbiana. Antimicrobianos e uso racional. Doenças endêmicas e emergentes. Infecções hospitalares. 
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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, inserindo 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. 

 

Processo Saúde Doença 

Ser humano histórico e socialmente determinado. Organização do trabalho na sociedade capitalista. Família na 

sociedade contemporânea: Abordagem Familiar. Cidadania. As concepções e os determinantes do processo saúde 

doença. Avaliação do estado da saúde da coletividade. Promoção, prevenção e reabilitação da saúde. Cadeia de 

transmissão das doenças envolvendo seus agentes e seu poder de patogenicidade. Relação parasita-hospedeiro. Defesa 

imunológica e princípios de imunização. 

 

Saúde Ambiental, Ecologia e Sustentabilidade 

Saúde ambiental, com ênfase nos problemas ambientais que afetam a saúde. Noções básicas sobre ecologia e a dimensão 

ética da crise ecológica. Interdependência entre saúde, desenvolvimento e meio ambiente. Desenvolvimento sustentável.   

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 biológicas. 

 

Vigilância em Saúde 

Vigilância da Saúde (conceito e evolução histórica): Políticas Públicas de Saúde no Brasil; Vigilância sanitária e 

vigilância epidemiológica; Educação em Saúde; Promoção de saúde; Prevenção de doenças; Participação da 

comunidade; Intersetorialidade; Ações Programáticas em Saúde. Saúde do Trabalhador: conceitos, estruturação, 

aspectos previdenciários, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, vigilância em saúde do 

trabalhador; Programa Nacional de Imunização; Profilaxia do tétano e da raiva humana. 

 
 
 

        
 

 


