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EDITAL NEAD Nº 04/2022 

 

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) Habilidade para gravar as videoaulas em casa, se não residir em Curitiba e região metropolitana. 

f) Possuir computador e ser usuário do Pacote Office (Word, Powerpoint e Excel). 

g) Capacidade de aceitar e incorporar as determinações 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 02 de dezembro de 2022. 

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

https://forms.gle/mwNwRY2eyF1V5Kjg6 

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.  



 

 
2 

 

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 15 de dezembro 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 9 questões de múltipla escolha (padrão 

ENADE), com o gabarito comentado da resposta correta, por tópico, totalizando 54 questões. 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 20 de fevereiro de 2023, com entregas parciais. 

 

7. Da autoria e dos direitos autorais: 

 

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

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

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

  

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

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

 

8. Da remuneração: 

 

Os valores brutos da remuneração variam de R$800,00 a R$1.200,00, conforme previsto no contrato de 

prestação de serviços. O Anexo I apresenta os valores referentes à produção disponível neste Edital.  



 

 
3 

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 21 de fevereiro de 2023. 

 

9.8 O pagamento será realizado em até 60 dias após a entrega e revisão do material didático. 

 

9.9 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.   

 

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

 

 

 

 

 



 

 
4 

 

 

Curitiba, 24 de novembro de 2022. 

 

 

 

________________________________________________ 

DARINY CHRISTINA DUTRA SCHODER BONATO 

COORDENADORA NEAD 
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ANEXO I  - VALORES 

 

CURSO VALOR POR DISCIPLINA 

ARTES VISUAIS R$ 800,00 

BIOMEDICINA R$ 1.200,00 

EDUCAÇÃO FÍSICA R$ 1200,00 

ENGENHARIA AMBIENTAL R$ 1.200,00 

ENGENHARIA CIVIL R$ 1.200,00 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO R$ 1.200,00 

ENGENHARIA ELÉTRICA R$ 1.200,00 

ENGENHARIA MECÂNICA R$ 1.200,00 

FISIOTERAPIA R$ 1.200,00 
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GESTÃO DE TI R$ 800,00 

GESTÃO DO AGRONEGÓCIO R$ 800,00 

 
GESTÃO HOSPITALAR R$ 800,00 

 
HISTÓRIA R$ 800,00 

 
LETRAS R$ 800,00 

 
PEDAGOGIA R$ 800,00 

 
SERVIÇO SOCIAL R$ 800,00 
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ANEXO II - EMENTAS 

 

ARTES VISUAIS 

 

A Dança e a Performance 

Conceitos de Música. Elementos caracterizadores do som. Elementos caracterizadores da Música e Dança. 

Abordagem de algumas metodologias da educação musical; relação entre expressão corporal e dança; o papel da 

música e dança na educação; História da dança e música. 

 

Arquitetura e Patrimônio Histórico 

O Patrimônio Histórico; O Patrimônio Material; O Conceito Jurídico de Patrimônio Histórico; Cidade e Memória. 

história e prática da preservação 

 

Arte Urbana 

Conceito e influências da arte Urbana e os espaços nos contornos urbanos por meio de diferentes imagens que se 

inserem nestes contextos, as relações dos sujeitos com a cidade. Modos de vivenciar a cidade que se apresentam 

como respostas às questões urbanas de maneira crítica e criativa. História da cidade moderna, desde a sua origem 

até os dias atuais.  
 

Linguagem da Arte Visual - Desenho e  Corpo Humano 

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 

 

Recursos e Técnicas Visuais 

Estética das formas geométricas. Instrumental de trabalho e seu uso aplicado nas construções geométricas. Traçado 

e morfologia de formas geométricas. Formas geométricas bidimensionais e tridimensionais: características, 

elementos, concordâncias, ângulos, escalas e proporções. O processo do desenho técnico: códigos, algarismos e 

letras, vistas ortogonais, cortes, perspectivas e sombras. 

 
 

BIOMEDICINA 

 

Citologia e Urianálise 

Introdução à uroanálise. Composição, coleta e conservação de materiais biológicos. Metodologia de técnicas 

analíticas de rotina em urinálise. Métodos para análise de urina, líquidos e secreções biológicas por meio de exames 

físicos, químicos e microscópicos da urina e de outros fluídos corporais. Interpretação de resultados laboratoriais 

e diagnóstico das patologias que compreendem o sistema urinário e análise de líquidos e secreções. 

 

Optativa II: Reprodução Humana Assistida 

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

laboratoriais no campo da medicina reprodutiva. 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Aprendizagem Motora e Psicomotricidade 

Estudo analítico dos conceitos e dos aspectos históricos da psicomotricidade, dos movimentos e das leis 

relacionadas à sua evolução, bem como dos campos de atuação e principais linhas de trabalho da psicomotricidade, 

das funções psicomotoras, suas implicações nos jogos infantis, na educação física para a criança dos 2 aos 10 anos 

de idade. 
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Atividade Rítmica e Dança 

Aspectos do ritmo e da expressão; contextualização sócio-histórico-cultural; corporeidade e sociedade; etapas, 

fatores e técnicas; expressão corporal no ensino informal e formal. Ritmo: classificação, valores, composição. 

Movimentos: classificação, postura, posições, passagens, deslocamentos. Coreografias. Exercícios rítmicos. 

Expressão e comunicação artística. Atividades rítmicas adaptadas às populações especiais. Relatar fatos ligados à 

história do ritmo, brinquedo cantado e movimento; Identificar, executar e aplicar os diferentes ritmos, exercícios 

rítmicos e deslocamentos elementares; Difundir e aplicar a dança como arte educacional; Relatar fatos relacionados 

à expressão corporal; Conhecer as formas de coreografias; Executar atividades rítmicas adaptadas às populações 

especiais. 

 

Crescimento e Desenvolvimento Humano e Aprendizagem Motora 

Explanar o conhecimento das mudanças desenvolvimentais que ocorrem no comportamento motor ao longo da 

vida, referenciado nas características e princípios do crescimento, envelhecimento e fases do desenvolvimento 

motor. Compreensão das características e princípios que norteiam a aquisição de habilidades motoras e as 

mudanças comportamentais decorrentes do processo ensino – aprendizagem da atividade física e do esporte 

escolar. Relação das mudanças desenvolvimentais com a aprendizagem motora. 

 

Fundamentos da Iniciação Esportiva 

Fundamentos da iniciação esportiva. Métodos convencionais e alternativos de iniciação esportiva. Iniciação 

esportiva para população especial. O objetivo dessa etapa é introduzir os elementos técnicos fundamentais, táticas 

gerais e regras através de jogos educativos e contestes e atividades esportivas com regras. Oportunizar a 

compreensão dos fundamentos pedagógicos para a iniciação esportiva relacionando-os com os métodos 

convencionais e alternativos. 

 

Recreação e Lazer 

O lazer, a educação e o trabalho na sociedade. Caracterização e conceituação de lazer e recreação. Teoria e aspectos 

metodológicos da recreação e lazer. O jogo no processo de sociabilização. Espaços públicos de recreação e lazer. 

O recreacionista e sua função nos diversos campos de intervenção profissional. Planejamento, preparação, 

execução e avaliação de atividades de recreação. Prática pedagógica, sob orientação e supervisão docente, 

compreendendo atividades de observação dirigida ou experiência de ensino. 

 
ENGENHARIA AMBIENTAL 

 

Biologia, Ecologia e Ecossistemas 

Ecologia e ecossistema: níveis de organização e relações alimentares. Transferências de matéria e energia nos 

ecossistemas. Ciclos Biogeoquímicos e alterações ambientais do ar, da água e do solo. Relações ecológicas entre 

as comunidades. Dinâmica de populações: potencial biótico versus resistência ambiental. Sucessões ecológicas. 

Os biomas e a fitogeografia do Brasil. Biodiversidade. Alimentos transgênicos. 

 

Ciência dos Materiais 

Estrutura atômica dos metais. Imperfeições nos sólidos, movimentos: átomos, íons, moléculas. Diagramas de 

Equilíbrio de Fases Metálicas. Mecanismos da corrosão. Ensaios Mecânicos e propriedades dos materiais. 
 

Climatologia 

Tempo e Clima. Fatores e Elementos do Clima. Objeto e método. Repercussões geográficas da forma e movimentos 

do planeta Terra. Aquecimento diferencial da superfície da terra e o efeito sobre os parâmetros atmosféricos. 

Composição vertical da atmosfera. Circulação geral da atmosfera. Massas de ar e mecanismos de desenvolvimento 

frontal. Mudanças climáticas. Classificações climáticas. As ações antrópicas e o clima. 
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Hidráulica 

Orifícios, bocais, comportas e vertedouros. Número de Reynolds e turbulência. Escoamento viscoso em condutos 

forçados: perda de carga e linha de energia. Cavitação. Acessórios nas tubulações. Condutos em série e em paralelo. 

Problema dos três reservatórios. Estações elevatórias. Golpe de Ariete. Escoamento em canais. Número de Froud. 

Hidrometria. 

 

Modelagem Matemática Ambiental 

Formulações e solução de problemas na engenharia ambiental. Exemplos. Conceito de balanço de massa, balanço 

de energia e balanço da quantidade de movimento; Analogia entre massa, energia e quantidade de movimento. 

Volume de controle, tipos de regimes temporais; Princípios de modelagem matemática: leis gerais e leis 

específicas; Determinação de parâmetros empíricos, simulação com programas, calibração e validação de modelos; 

Apresentação e aplicação de modelos de qualidade de águas; Apresentação e aplicação de modelos de dispersão 

de plumas de poluição atmosférica; Apresentação e aplicação de modelos de pluma de contaminação de 

organoclorados; Apresentação e aplicação de modelos de mudanças climáticas. 

 

Resíduos Sólidos 

Conceitos. Tipos de resíduos. Caracterização dos resíduos. Gerenciamento integrado de resíduos sólidos. 

Metodologias e técnicas de minimização, reciclagem, e reutilização. Acondicionamento, coleta, transporte. 

Processos de tratamento: compostagem, vermicompostagem, usina de reciclagem. Processo de disposição final: 

aterro sanitário. Avaliação do impacto causado no ambiente. Legislação ambiental. Gerenciamento de resíduos 

especiais. 

 
ENGENHARIA CIVIL 

 

Estudo Integrado IV - Acessibilidade na Construção Civil 

Conceitos básicos em Acessibilidade: deficiências, restrições, autonomia, independência e dependência. Noções 

de Antropometria e Ergonomia e os quatro componentes da Acessibilidade Espacial. Conhecimento sobre a Norma 

de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 

 

Instalações Prediais Elétricas 

Conceitos de eletrotécnica. Estimativa de cargas. Simbologia para projetos elétricos. Dimensionamento de 

circuitos. Distribuição de circuitos em projetos. Elaboração de diagramas unifilares. Dimensionamento de entradas 

de energia. Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Instalações telefônicas prediais. Cabeamento 

estruturado. Métodos de acionamento e proteção de motores elétricos de indução. 

 

Instalações Prediais Hidrossanitárias 

Instalações prediais de água fria e água quente. Instalações prediais de combate e prevenção contra incêndio. 

Instalações prediais de esgotos sanitários. Instalações e construção de fossas sépticas, sumidouros e valas de 

infiltração. Águas pluviais. Instalações para consumo de águas pluviais e reaproveitamento de águas servidas. 

Instalação de gás. 

 

Mecânica dos Solos 

Pressões e tensões do solo. Percolação e Fluxo d'água, Redes de Fluxo. Compactação no solo. Adensamento. 

Recalque. Resistência ao Cisalhamento do solo. 
 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Gestão Empresarial 

Compreender os principais conceitos da Gestão Empresarial. Dominar as principais áreas de decisão estratégicas. 

Dominar o processo de formulação de estratégias e planos. Identificar e analisar processos envolvidos nas 
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operações de Gestão Empresarial. Compreender o conceito de sistema de informações gerenciais. Compreender os 

principais Modelos de Gestão. Analisar liderança e motivação no ambiente organizacional. Compreender os 

principais conceitos relacionados à gestão de pessoas. Identificar a importância da ética empresarial e da gestão 

socioambiental. 

 

Gestão de Operações em Serviços 

Introdução a administração da produção de bens e serviços; Definição de produto e serviço; Serviços profissionais; 

Loja de serviços; serviços profissionais e serviços de massa; Prestação de serviços; Sistemas de serviços; 

Estratégias de serviços; Gestão de serviços e os 4Ps; Qualidade de serviço; Cliente externo e interno; Elementos 

da qualidade de um serviço; Indicador da qualidade de serviço;  

 

Projeto de Sistemas de Informação 

Introdução aos Sistemas de Informação; fluxo de informações; dados;informação; processamento de dados; a 

informação nas organizações;qualidade nas informações; informações qualitativas e quantitativas; Infraestrutura 

dos Sistemas de Informação; hardware; software; rede de computadores; intranet; extranet; Prática gerencial; 

tomada de decisão; processo decisório; decisões estruturadas; decisões semi estruturadas; decisões não 

estruturadas; Sistema de Informação nas Empresas; Sistemas de Informação Organizacional; Sistemas de 

Processamento de Transações; Sistemas de Informações Estratégicas; Sistemas de Apoio à Decisão; Sistemas de 

Informações Gerenciais; Sistemas Integrados de Gestão; Sistemas de Controle de Processos; Gestão de 

Relacionamento com os Clientes.  

 

Tópicos Especiais em Engenharia de Produção 

Projeto Universal: O conceito do Design no projeto universal. Os sete princípios básicos do Desenho Universal. 

Leis de acessibilidade e Desenho Universal. Metodologias para projetos específicos com ênfase na acessibilidade. 

Processo de tomada de decisões para o deslocamento seguro em um ambiente ou em uma rota pré-definida. 

Desenvolvimento de instrumentos de leitura de projetos para indivíduos com diferentes habilidades hápticas. 

 

 
ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

Dispositivos Eletrônicos 

Sistemas de numeração; Álgebra Booleana; Portas lógicas; Circuitos lógicos combinacionais; Circuitos de 

memória (Flip-flops); Circuitos sequenciais; Aritmética binária; Simulação lógica. 

 

Equações Diferenciais e Ordinárias 

Introdução às equações diferenciais; Equações diferenciais de primeira ordem; Modelos matemáticos        

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

 

Materiais Elétricos e Ciência dos Materiais 

Estrutura atômica e molecular; estrutura microscópica dos materiais, imperfeições nos sólidos e difusão, 

propriedades mecânicas e falhas, propriedades elétricas e magnéticas, semicondutores. Propriedades Ópticas.  

 
 

ENGENHARIA MECÂNICA 

 

Comandos Hidráulicos e Pneumáticos 

Conceitos básicos de hidráulica e pneumática. Fluídos. Condicionamento de fluídos. Reservatórios. Dutos. 

Conexões. Componentes Hidráulicos e Pneumáticos. Acumuladores e multiplicadores de pressão. 

Desenvolvimento de circuitos pneumáticos/Eletro-pneumáticos e hidráulicos/Eletro-hidráulicos. Integração dos 
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conteúdos com aplicações usuais na indústria. Simulação em software e bancada de sistemas hidráulicos e 

pneumáticos. 

 

Estudo Integrado II - Mecânica da Fratura e Fadiga 

Breve revisão de modos de falha em materiais e comportamento mecânico. Introdução à mecânica da fratura 

elástica linear. Análise do fenômeno da fadiga (causas e efeitos). Resistência à fadiga dos metais e regimes de vida 

de fadiga. Resistência à fadiga de componentes mecânicos. Efeito de solicitações médias. Métodos de contagem 

de ciclos para carregamento irregulares. Estados de tensão e deformação multiaxiais em fadiga. Propagação de 

trincas de fadiga.  

 

Métodos matemáticos aplicados 

Introdução aos métodos de diferenças finitas e volumes finitos. Aspectos matemáticos das equações governantes. 

Método das diferenças finitas (MDF). Método dos volumes finitos (MVF). Aplicações dos métodos de diferenças 

finitas e volumes finitos. Introdução ao método dos elementos finitos. Método dos resíduos ponderados. Problemas 

unidimensionais. Problemas bidimensionais. Principais tipos de elementos utilizados em análise estrutural e suas 

aplicações. Outros métodos numéricos para soluções de problemas de engenharia. Elementos finitos para 

problemas de dinâmica estrutural. Utilização de programas comerciais de elementos finitos. 

 

Sistemas de Ventilação e Refrigeração 

Introdução, energia vs. potência, conceitos físicos fundamentais e propriedades do ar úmido (analogia de gás 

perfeito, lei de Dalton para misturas, entalpia, umidade, saturação adiabática, psicrômetro e cartas psicrométricas). 

Sistemas de condicionamento de ar (componentes, sistemas all air, sistemas air and water, sistemas all water, 

sistemas de aquecimento). Processos de condicionamento de ar (aquecimento, resfriamento com ou sem 

umidificação ou desumidificação). Ciclos de refrigeração ( ciclos de compressão mecânica de vapor de único 

estágio; ciclos de compressão mecânica de vapor de múltiplos estágios, ciclos de refrigeração por absorção). 

Conforto e saúde: qualidade do ambiente interno. Transferência de calor em estruturas de construção. Carga 

térmica de aquecimento. Radiação solar. Carga térmica de resfriamento. Cálculos energéticos e simulação de 

construções. Componentes de sistemas de condicionamento de ar (compressores; dispositivos de expansão; fluidos 

refrigerantes. bombas). Difusão de ar no espaço: ventiladores e distribuição espacial de ar. Trocadores de calor. 

 

Transferência de calor 

Introdução e conceitos básicos: mecanismos de transferência de calor. Equação de condução de calor: 

Unidimensional, geral, condições iniciais e de contorno. Condução de calor em regime permanente: paredes planas, 

resistência térmica de contato, generalização. Condução de calor em cilindros e esferas: raio crítico de isolamento. 

Superfícies aletadas. Condução de calor em regime transiente: sistemas aglomerados, paredes planas, cilindros e 

esferas (extra: sólidos semi-infinitos, sistemas multidimensionais. Métodos numéricos: exemplos básicos 

unidimensionais. Fundamentos de convecção: Nusselt, escoamentos, camada limite hidrodinâmica, camada limite 

térmica, escoamento laminar e turbulento, transferência de calor e quantidade de calor e quantidade de movimento, 

equações diferenciais da convecção, placa plana, analogias entre quantidade de movimento e transferência de calor. 

Convecção forçada externa: arrasto, placas planas, escoamento cruzados. Convecção forçada interna: velocidade e 

temperaturas médias, região de entrada, análise térmica, escoamento laminar em tubos, escoamento turbulento em 

tubos. Convecção natural: número de Grashof, superfícies planas e aletadas. Trocadores de calor: coeficiente global 

de transferência de calor, método DTML, efetividade-NTU, seleção de trocadores de calor. Fundamentos de 

radiação térmica: corpo negro, intensidade. Transferência de calor por radiação: fator de forma, superfícies negras.  

 

Vibrações Mecânicas 

Sistemas mecânicos; Vibrações de sistema com um e dois graus de liberdade; Vibrações de sistemas de vários 

graus de liberdade; Respostas características de sistemas lineares, séries de fourier, transformada de Fourier, 

transformada discreta, transformada rápida de fourier, sistemas de conversão e introdução à análise modal e 

instrumentação. Aquisição de dados: Conversores A/D e D/A; Teorema da amostragem, Aliasing, Leakage, Janelas 
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temporais, exemplos com aplicações industriais (Monitoramento de máquinas, manutenção preditiva, detecção de 

falhas). Convolução e correlação de sinais. Controle de vibrações. 
 

FISIOTERAPIA 

 

Fisioterapia Esportiva 

Estudo das patologias traumatológicas e ortopédicas. Estudo e análise da fisioterapia em paciente com disfunção 

no sistema osteomioarticular. Análise das várias modalidades dos esportes sob a óptica fisioterapêutica. Prescrição 

e controle de exercícios adaptados ao ambiente físico das práticas desportivas. Avaliação e tratamento das lesões 

e disfunções mais presentes nos esportes 

 

Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva II 

Revisão de anatomia e fisiologia do aparelho respiratório, compreensão fisiopatológica e abordagem semiológica 

das principais afecções do aparelho respiratório. Avaliação cardiorrespiratória. Técnicas de fisioterapia respiratória 

para higiene brônquica, expansão pulmonar, desinsuflação pulmonar. Equipamentos, recursos e incentivadores 

respiratórios. Oxigenioterapia. Avaliação, interpretação de exames laboratoriais e de imagens, assistência 

respiratória e manipulação do paciente crítico no âmbito hospitalar. Análise do ambiente, equipamentos e rotinas 

da UTI. As condições do paciente de UTI e suas complicações. Assistência ventilatória invasiva e não invasiva. 

Atendimento domiciliar, ambulatorial e clinica, bem como programas de tratamentos e de prevenção. 

 

Fisioterapia em Gerontologia 

Estudo do envelhecimento; declínio funcional causado pela idade; conhecimento científico teórico e prático de 

acordo com as características de estilo de vida. Políticas e programas de saúde para o idoso. Prevenção de fatores 

limitantes da 3ª idade. Reabilitação do idoso; atividade prática supervisionada. 

 

Fisioterapia Neurofuncional II 

A disciplina abrange o conhecimento teórico- prático das funções do sistema nervoso central e periférico, 

compreensão das alterações fisiopatológicos nas enfermidades neurológicas e suas repercussões sistêmicas. 

Desenvolvimento de habilidades e competências na formação do profissional fisioterapeuta que o habilite a avaliar, 

desenvolver proposta de tratamento, intervenção, diagnóstico cinesiológico-funcional, prescrição terapêutica, 

elaboração dos critérios de alta e orientações domiciliares nas diversas patologias neurológicas. 

 

Fisioterapia Cardiovascular 

Revisão da anatomia, semiologia e fisiologia do coração. Estudo das principais patologias do sistema 

cardiovascular, identificação de técnicas fisioterapêuticas que possam ser aplicadas a essas alterações. Avaliação 

da capacidade funcional em Cardiologia. Reabilitação cardíaca do paciente clínico e cirúrgico. Principais cirurgias 

cardíacas e a fisioterapia no pré e pós-operatório. Estratificação de riscos para prescrição de exercícios físicos para 

pacientes cardiopatas. Atuação do fisioterapeuta na prevenção de doenças cardiovasculares.  

 

Fisioterapia Reumatológica 

Avaliação e diagnóstico fisioterapêutico do paciente reumatológico. Tratamento fisioterápico das principais 

afecções reumáticas. Órteses e adaptações em reumatologia. Prevenção nas doenças reumatológicas. Etiologia, 

semiologia, patogênese, diagnóstico: avaliação dos exames complementares, tratamento clínico e evolução das 

doenças reumatoióaicas. Avaliação e tratamento fisioterapêutico nas doenças reumatológicas. 

 

Prótese e Órtese 

A disciplina abrange estudo dos aspectos gerais das próteses e órteses, a evolução histórica dos materiais, principais 

tipos, componentes e indicações. Abordagem das causas, dos aspectos cirúrgicos, dos níveis e tratamento das 

amputações dos membros inferiores e superiores. 
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GESTÃO DE TI 

 

Gerenciamento de Infraestrutura 

Introdução à Infraestrutura. Introdução ao Gerenciamento de Infraestrutura. Introdução ao Gerenciamento de 

Serviços de TI. Entrega de Serviço. Suporte à Serviços. 

 

Sistemas para Internet e Software Livre 

Conceitos Fundamentais de Sistemas Distribuídos. Sistemas de informação na era digital. TI & Convergência de 

negócios nas comunicações. Principais aplicações de sistemas de informação na era digital. Conceitos Básicos de 

Software Livre. 

 

Tecnologias Emergentes em TI 

Inteligência Artificial e Internet das Coisas. Realidade Aumentada e Realidade Virtual. Blockchain e Moedas 

Virtuais. Robótica e suas Aplicações. Impressoras 3D e suas aplicações. 

 
 

GESTÃO DO AGRONEGÓCIO 

 

Aprimoramento Biotecnológicos no Agronegócio 

Tópicos atuais mostrando atuação da área de biotecnologia no campo do Agronegócio. 

 
GESTÃO HOSPITALAR 

 

Gestão de Estoque Hospitalar 

Tópicos relacionados a gestão de estoques e logística com foco no segmento de saúde. 

 

Organização e Financiamento do Sistema de Saúde e Regulação 

Sistemática da Organização e Financiamento do Sistema de Saúde e Regulação. 

 
 

HISTÓRIA 

 

História da América Contemporânea 

Análise dos considerados, pela historiografia tradicional, principais processos políticos, econômicos e sociais que 

marcaram os séculos XIX e XX no continente americano. 

 

História e Historiografia do Século XIX  

Historiografia: Estudo de História; Romantismo: Individualismo e Exaltação da Natureza; Historiografia 

Positivista; Materialismo Histórico ou Historiografia Marxista; Nova História ou Escola das Mentalidades. 

 

 

História e Historiografia da África 

Analisar algumas características das diversas sociedades africanas, especificamente aquelas pertencentes à 

chamada África Sul Saariana, entre os séculos XVI e XIX. O objetivo é compreender o dinamismo dessas 

sociedades nas suas formas de organização, no que há de comum e de específico entre elas, nas suas determinações 

e dinâmicas internas e nas relações estabelecidas entre os povos africanos e os de fora do continente. 

 

História e Historiografia do Brasil Imperial 



 

 
14 

Estudo do processo de independência do Brasil. A construção do Estado Nacional e a sociedade brasileira durante 

o século XIX. As rebeliões no Brasil Império. O declínio do escravismo. A prática liberal e a constituição do 

mercado de mão-de-obra livre. Instituições, Ideologia e Trabalho. Imperialismo e relações internacionais. 
 

LETRAS 

 

Literatura Brasileira 

Estudo da história da literatura brasileira e dos movimentos literários que fizeram parte de cada período. Análise 

das características de cada época, os principais autores e obras e a relação da literatura com a história nacional. 

 

Literatura Norte Americana 

Estudo da literatura norte-americana desde seu período inicial e colonial, até a poesia da 1ª metade do Século XX, 

passando pelos escritores revolucionários, prosa e poesia romântica do Século XIX. 
 

PEDAGOGIA 

 

Fundamentos e Metodologia da Educação Física 

Fundamentos da educação física. Concepção e metodologias do ensino de Educação Física. As diretrizes 

curriculares nacionais do ensino fundamental e infantil para o ensino da educação física. Estudo teórico e prático 

dos processos de ensinar e aprender Educação Física. Educação Física no currículo escolar. Cultura escolar. 

Metodologia do ensino de Educação Física - jogo, esporte, ginástica, dança. O ensino da educação física na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. As competências básicas construídas pelo ensino de 

Educação Física, conforme a BNCC. 

 

Literatura Infanto Juvenil 

Abordagem do texto literário; pluralidade de leituras; Definições de texto e diversidades de gêneros textuais; 

Desenvolvimento do interesse pela leitura; A prática de reflexão sobre a língua; Tipos de linguagem; A leitura no 

ensino do Brasil; Formação/prática docente no ensino de literatura infantojuvenil; Objetivos do livro paradidático; 

Estimular a prática da leitura; Por uma pedagogia da leitura. 

 
 

SERVIÇO SOCIAL 

 

Economia Política 

Economia: conceito e evolução teórica. Noções de teoria econômicas: clássicos, neoclássico, keynesianos, 

marxistas. conceitos, noções de teorias econômicas - clássicos, neoclássicos, marxistas, desenvolvimento 

econômico, funções do governo, intervenção do Estado na economia de mercado, relações no comércio 

internacional, emprego e desemprego, falhas de mercado. 

 

Formação Sócio Histórica do Brasil 

Compreender os movimentos sócio histórico cultural  de identidades e sociedade relacionadas à consolidação de 

determinados padrões de desenvolvimento capitalista no país e os impactos econômicos, sociais e políticos 

peculiares à sociedade brasileira contemporânea. Desenvolvimento do  senso crítico na análise da realidade 

brasileira, considerando aspectos regionais, de imigração, colonização e formação étnica e cultural de território. 

 

Seguridade Social: Previdência, Saúde e Assistência Social 

Processos de conceituação da Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social. Relações com o poder 

público e ação do Serviço Social na Seguridade Social. Compromisso do Serviço Social com a população usuária 

e relações de poder. A importância das três esferas da Seguridade Social para o desenvolvimento e amparo da 

população. 



 

 
15 

 

Trabalho Social com Famílias 

Estudo da família, sua historicidade, transformações através dos tempos até a sociedade contemporânea. A família 

no contexto das relações sociais contemporâneas. O universo das relações familiares e sua importância na 

constituição dos sujeitos. Inclusão nas políticas sociais. A centralidade da família nas políticas sociais. Desafios 

colocados para os profissionais na abordagem com famílias na atualidade. 

 

 


