
 

 

EDITAL NEAD Nº 01/2021 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES  PARA VIDEOAULAS 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 para a gravação de videoaulas das disciplinas do 

curso de Engenharia que integram o Projeto Pedagógico dos Cursos da Unifacear, conforme descrito nos Anexo I, II e 

III, e ementas no Anexo IV 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) Professores do Grupo Unifacear; 
b) Profissionais com experiência em produção de material didático EAD; 
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 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 o cumprimento das atividades e dos prazos estabelecidos, tanto neste edital como em 

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

das videoaulas. 
c) Capacidade de produzir os slides, atendendo as normas e orientações da Instituição;   
d) 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 06 a 12 de abril de 2021. 

 

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

https://forms.gle/AyMiT9VFCpgKT3nx5 

 

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 por meio de e-

mail aos candidatos selecionados até o dia 16 de abril de 2021. 

 

5. Do conteúdo a ser produzido, caso o(a) professor(a) seja selecionado(a), e das atividades a serem realizadas:    

 

Disciplinas Tipo 1 (5 tópicos)  

5.1 Elaborar videoaulas e slides a partir do subtópico intitulado “Capítulo do livro” ou “Texto-base” por tópico 

e disciplina. Gravar cinco videoaulas (uma por tópico) com duração, no mínimo, de quarenta a cinquenta 

minutos cada, para a disciplina selecionada. Durante a videoaula, os slides não devem ser lidos e sim explicados 

com exemplos práticos. Elaborar slides com textos curtos e objetivos, conforme modelo a ser enviado, para cada 

videoaula gravada. Elaborar vinte (20) questões de múltipla escolha para prova (abarcando todos os tópicos), 

com o gabarito comentado da resposta correta em word.  

 

Disciplinas Tipo 2 (6 tópicos)  

5.2 Elaborar videoaulas e slides a partir do subtópico intitulado “Capítulo do livro” ou “Texto-base” por tópico 

e disciplina. Gravar seis videoaulas (uma por tópico) com duração, no mínimo, de quarenta a cinquenta minutos 

cada, para a disciplina selecionada. Durante a videoaula, os slides não devem ser lidos e sim explicados com 

exemplos práticos. Elaborar slides com textos curtos e objetivos, conforme modelo a ser enviado, para cada 

videoaula gravada.  Elaborar vinte (20) questões de múltipla escolha para prova (abarcando todos os tópicos), 

com o gabarito comentado da resposta correta em word. 

 

Disciplinas Tipo 3 (10 tópicos)  

5.3 Elaborar videoaulas e slides a partir do subtópico intitulado “Capítulo do livro” ou “Texto-base” por tópico 

e disciplina. Gravar dez videoaulas (uma por tópico) com duração, no mínimo, de quarenta a cinquenta minutos 

cada, para a disciplina selecionada. Durante a videoaula, os slides não devem ser lidos e sim explicados com 

exemplos práticos. Elaborar slides com textos curtos e objetivos, conforme modelo a ser enviado, para cada 

videoaula gravada.  Elaborar vinte (20) questões de múltipla escolha para prova (abarcando todos os tópicos), 

com o gabarito comentado da resposta correta em word. 

 

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 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: 

 

As gravações das videoaulas serão remuneradas por titulação do professor selecionado, de acordo com a tabela 

abaixo, sendo 1 hora/aula por videoaula e 2 horas/aula para elaboração da prova.   

 

Titulação Hora/aula 

Especialista R$ 38,65 

Mestre R$ 44,90 

Doutor R$ 50,15 

 

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,  5.2 e 5.3, 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 que tiver produzido o material, será descontado o valor de 50% do valor 

total pago por videoaula aproveitável. 

 

9.7 Em caso de atraso na entrega final do material didático, o professor 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, 06 de abril de 2021. 

 

 

________________________________________________ 

DARINY CHRISTINA DUTRA SCHODER BONATO 

COORDENADORA NEAD 

 

 

 
 

ANEXO I 

Disciplinas disponíveis Tipo 1 (5 tópicos) 

 

DISCIPLINAS (Tipo 1) CURSO 

Admistração de Marketing Engenharia de Produção 

Avaliação e Impactos Ambientais  Engenharia Ambiental 

Dispositivos Eletrônicos  Engenharia Elétrica 

Ecologia e Ecossistemas Engenharia Ambiental 

Equações Diferenciais Ordinárias Engenharia Elétrica 

Gestão e Projeto de Fábrica Engenharia de Produção 

Monitoramento Engenharia Ambiental Engenharia Ambiental 

Organização do Trabalho na Produção  Engenharia de Produção 

Planejamento e Controle de Processos Engenharia de Produção 

Planejamento e Controle de Projetos Engenharia de Produção 

Qualidade e Produtividade Aplicadas à Engenharia Engenharia Civil 

Química Analítica Engenharia Ambiental 

Recursos Hídricos Engenharia Ambiental 

Termodinâmica e Sistemas Térmicos Engenharia Ambiental 

Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica Engenharia Elétrica 

 



 

 

 

ANEXO II 

Disciplinas disponíveis Tipo 2 (6 tópicos) 

 

DISCIPLINAS (Tipo 2) CURSO 

Análise de Riscos Ambientais  Engenharia Ambiental 

Climatologia Engenharia Ambiental 

Energias Renováveis e Alternativas Engenharia Elétrica 

Geoprocessamento Engenharia Ambiental 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias Engenharia Civil 

Pavimentação e Estradas Engenharia Civil 

Saneamento e Saúde Pública Engenharia Ambiental 

Saneamento Urbano Engenharia Civil 

Sistemas Digitais e Microcontroladores Engenharia Elétrica 

 

 

ANEXO III 

Disciplinas disponíveis Tipo 3 (10 tópicos) 

 

DISCIPLINAS (Tipo 3) CURSO 

Análise de Circuitos Engenharia Elétrica 

Construção em Concreto Estrutural Engenharia Civil 

Eletrônica analógica e digital  Engenharia Elétrica 

Geração de Energia Elétrica Engenharia Elétrica 

Materiais de Construção Engenharia Civil 

Sistemas Integrados de Produção Engenharia de Produção 

Teoria de Integrais Engenharia Civil 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

EMENTAS 

 

ENGENHARIA AMBIENTAL 
 

Análise de Riscos Ambientais 

Ementa: Conceitos fundamentais de análise de risco. Metodologias de avaliação de impactos ambientais. Produtos 

perigosos: controle e gestão. Programa de gerenciamento de risco. Acidentes ambientais. O gestor ambiental e a análise 

de risco.  

 

Avaliação e Impactos Ambientais  

Ementa: Conceitos Fundamentais. Legislação. Estudos de Impactos Ambientais - EIA e Relatórios de Impactos 

Ambientais - RIMA. Fundamentos da Metodologia. Metodologias.  

 

Climatologia 

Ementa: A Atmosfera Terrestre. Radiação Solar e o Balanço da Energia Global. Umidade, Características e Medidas 

de Precipitação. Instabilidade Atmosférica, Formação de Nuvens e Processos de Precipitação. Mudanças Climáticas. 

 

Ecologia e Ecossistemas 

Ementa: Ecologia, conceitos iniciais. Evolução conceitual de Ecologia de sistemas. Fluxo de energia e matéria, 

diversidade, estabilidade e maturidade dos ecossistemas. Os Biomas e Ecossistemas da Terra. Manejo e Conservação 

dos Biomas. 

 

Geoprocessamento  

Ementa: Bases Conceituais e Teóricas do geoprocessamento. Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Métodos de 

abstração, conversão e estruturação em SIG. Instrumentalização de técnicas do geoprocessamento. Potencial das 

técnicas de geoprocessamento para a representação de fenômenos e modelos ambientais. Uso do SIG no planejamento 

ambiental.  

 

Monitoramento Ambiental  

Ementa: Monitoramento de Águas Superficiais e Subterrâneas. Monitoramento do Solo. Monitoramento da Qualidade 

do Ar. Sistemas de Monitoramento. Padrões de Qualidade. 

 

Química Analítica  

Ementa:  Introdução à química analítica qualitativa e quantitativa. Reações fundamentais em análise química. 

Solubilidade e precipitação química e a marcha analítica para separação e identificação de cátions e ânions. Equilíbrio 

químico em meio aquoso. Métodos titulométricos e gravimétricos. 

 

Recursos Hídricos  

Ementa: Bacia Hidrográfica e Ciclo Hidrológico. Os usos múltiplos da água e a crise hídrica. Gerenciamento dos 

recursos hídricos e a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. Planejamento e gestão de recursos hídricos: novas abordagens e tecnologias. 

 

Saneamento e Saúde Pública 

Ementa: Saúde e qualidade de vida. Aspectos conceituais e história e evolução da saúde pública/saúde coletiva e saúde 

ambiental. Microbiologia e epidemiologia. Doenças relacionadas ao ambiente. Prevenção de doenças. Indicadores de 

saúde. Saneamento. Sistemas de abastecimento de água. Sistemas de Esgoto. Gestão dos resíduos sólidos. 

 

Termodinâmica e Sistemas Térmicos  

Ementa:  Introdução à Termodinâmica. Propriedades de uma substância Pura. A primeira Lei da Termodinâmica e a 

equação da energia. Análise energética para um volume de controle. A segunda Lei da Termodinâmica. 

 



 

 

ENGENHARIA CIVIL 

 
Construção em Concreto Estrutural  

Ementa: Introdução ao concreto estrutural; Propriedades do concreto e do aço estrutural; Ação e segurança nas 

estruturas; Qualidade e durabilidade das estruturas; Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; Hipóteses de 

cálculo: estádios e domínios; Dimensionamento e detalhamento de vigas à flexão normal simples; Dimensionamento e 

detalhamento de vigas ao cisalhamento; Estado limite de utilização: abertura de fissuras e deformações excessivas; 

Dimensionamento e detalhamento de lajes maciças, pré-fabricadas e nervuradas. 

 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

Ementa: Sistemas de instalações de água fria. Sistemas de instalações de água quente. Sistemas de instalações de esgoto 

predial. Sistemas de tratamento de esgoto predial e instalações de baixo impacto ambiental. Sistemas de instalações de 

coleta e afastamento de águas pluviais. Noções de sistemas de instalações prediais de gás e de prevenção contra 

incêndios. 

 

Materiais de Construção  

Ementa: Introdução e Propriedades dos materiais; Aglomerantes; Materiais cerâmicos e porcelanato; Fibrocimento e 

vidro; Aço; Polímeros e pinturas; Agregados e aditivos Estrutura do concreto e argamassa; Concreto estado fresco e 

endurecido; Dosagem de concreto.  

 

Pavimentação e Estradas 

Ementa: Fases de uma obra de engenharia: infraestrutura e superestrutura. Infraestrutura viária: elementos e construção. 

Pavimentos rígidos e flexíveis. Dimensionamento de pavimentos. Desempenho, avaliação e restauração de pavimentos. 

Pavimentos sustentáveis. 

 

Qualidade e Produtividade Aplicadas à Engenharia  

Ementa: Fundamentos  da  Qualidade  e  Produtividade  na  Construção  Civil;  Histórico  da Qualidade, Conceitos 

básicos da Qualidade, Gestão de Processos, Ferramentas básicas da Qualidade, Padronização, Certificações na 

Construção Civil, A Dimensão Humana da Qualidade, Sistema de Gestão da Qualidade para Empresas Construtoras 

com base na NBR ISO 9002 e noções de auditoria interna da qualidade. 

 

Saneamento Urbano  

Ementa: Introdução ao saneamento urbano e sistema de abastecimento urbano; Tratamento de água, adução de rede de 

distribuição; Sistema de esgotamento sanitário; Tratamento de efluentes sanitários; Drenagem urbanas: conceitos; 

Drenagem urbanas: dimensionamento.  

 

Teoria de Integrais  

Ementa: Limite e continuidade, derivadas, regras de derivação, aplicações de derivadas; A integral indefinida, regras 

de integração; Soma de Riemann e integral definida; Integração por partes;  Integração de frações parciais; Integrais por 

substituição trigonométricas; A regra de I'Hôpital e a Integral Imprópria; Integrais duplas; Integrais triplas; Aplicações 

de Integrais 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
Planejamento e Controle de Processos 

Ementa: Mapeamento de processos. Controle de processos. Métodos para gestão de processos. Armazenamento e 

transporte de matéria-prima e produtos acabados. Função de perdas de processo. 

 

Gestão e Projeto de Fábrica 

Ementa: Fundamentos para a Gestão de Projetos. Localização de instalações. Capacidade Produtiva e Layout. 

Movimentação de materiais. Ergonomia, higiene e segurança no trabalho. 

 

Planejamento e Controle de Projetos 

Ementa: Conceitos Básicos e Planejamento do projeto. Escopo do projeto. Execução do projeto. Controle do projeto. 



 

 

Técnicas e Ferramentas. 

 

Sistemas Integrados de Produção 

Ementa: Conceitos Básicos sobre Manufatura. Introdução aos Sistemas de Manufatura. Estratégias para Manufatura.  

Células de Manufatura. Sistemas Flexíveis de Manufatura. Tecnologia de Grupos. Manufatura Integrada por 

Computador. Engenharia Simultânea. Sistema Integrado de Gestão / ERP. Manuseio de Materiais e Tecnologias de 

Identificação. 

 

Organização do Trabalho na Produção  

Ementa: Introdução à Organização do Trabalho. Trabalho em equipe. Métodos, Tempos e Movimentos. Sistemas de 

Produção e Células de Manufatura. Ergonomia. 

 

Administração de Marketing 

Ementa: Fundamentos de Marketing. Posicionamento estratégico. Sistema de informações de marketing. Processo de 

desenvolvimento de marketing. Ambiente de marketing. 
 

ENGENHARIA ELÉTRICA 
Análise de Circuitos 

Ementa: Lei de ohm e circuitos de corrente contínua série paralelo. Leis de kirchhoff e divisores de corrente e tensão. 

Circuitos série-paralelo e misto. Teorema da superposição, thévenin e norton. Capacitores e indutores. Formas de onda, 

fasores e elementos básicos. Circuitos série e paralelo com indutores e capacitores. Teorema da máxima transferência 

de potência, potência total CA e introdução à transformadores. Ressonância e sistemas polifásicos. Circuitos não 

senoidais.  

 

Dispositivos Eletrônicos  

Ementa: Sistemas de Numeração, Álgebra Booleana, portas lógicas. Circuitos Lógicos Combinacionais. Circuitos de 

Memória/Sequenciais (Flip-Flops). Contadores e Registradores. Multiplexadores e Conversores AD/DA. 

 

Eletrônica analógica e digital  

Ementa: Introdução à eletrônica. Diodos. O transistor de junção bipolar. Transistores de efeito de campo. Componentes 

optoeletrônicos. Sensores e transdutores. Aplicações do amplificador operacional; fontes de alimentação reguladas. 

Circuitos de amostragem/retenção; conversor digital/analógico. Conversor digital/analógico; conversor 

analógico/digital. Blocos eletrônicos analógicos. 

 

Energias Renováveis e Alternativas 

Ementa: Energia e meio ambiente. Conversão de energia. Energia alternativa: energia nuclear. Energias renováveis: 

solar e eólica. Energias renováveis: maremotriz, hidráulica e térmica dos oceanos. Energias renováveis: geotérmica e 

biomassa. 

 

Equações Diferenciais Ordinárias 

Ementa: Introdução à equações diferenciais. Equações diferenciais de primeira ordem. Modelos matemáticos 

envolvendo equações de primeira ordem. Equações lineares de segunda ordem. Transformadas de Laplace. 

 

Geração de Energia Elétrica 

Ementa: Perspectivas de geração de eletricidade; tendências futuras. Demanda de energia elétrica; curvas típicas; 

expansão de geração. Panorama das principais fontes de energia elétrica; evolução. Sistemas centralizados e 

descentralizados de energia elétrica. Centrais geradoras. Geração hidroelétrica. Geração termoelétrica. Geração nuclear. 

Energia solar-painéis fotovoltaicos; energia eólica-aerogeradores. Sistemas não convencionais de produção. 

 

Sistemas Digitais e Microcontroladores 

Ementa: Sinais e sistemas contínuos e discretos. Transformada de Laplace, Transformada Z, amostragem de sinais e 

aplicações na Engenharia Elétrica. Funções singulares e sistemas lineares invariantes no tempo. Séries de Fourier, 

Transformada de Fourier, correlação, autocorrelação, densidade espectral de potência e filtragem através de sistemas 



 

 

lineares e invariantes no tempo. Microcontrolador, arquitetura, organização de memória e modos de endereçamento. 

Tipos de endereços, conjunto de instruções, interrupções e estrutura de programação. 

 

Tópicos Especiais em Engenharia Elétrica 

Ementa: Conhecimentos Elementares para um projeto Fotovoltaico. Gerador Fotovoltaico e Conexão à Rede 

Figuras de Mérito e de Desempenho. Modelamento e dimensionamento de SFCRs (Sistemas Fotovoltaicos Conectados 

à Rede). Exemplo de um projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


