
Disciplina EMENTA

Administração 

Contemporânea

    Questões Contemporâneas da gestão organizacional

    Responsabilidade social corporativa e terceiro setor

    Cultura organizacional: Administração no Cenário global

    Governança Corporativa

    Tecnologia da informação nas organizações

Administração da 

Produção

Administração da Produção

- Sistemas de Produção

- Sistemas de Organizações e Gestão da Produção

- Gestão de Materiais

- Controles de Produção

Administração de 

Materiais

Entender o que são os recursos e suas importâncias no sistema produtivo e na cadeia de suprimentos. Conhecer a diferença de administração de

materiais no cenário da logística. Entender como se deu a evolução da administração de matérias ao longo da história. Aprender sobre a relação

de diferentes sistemas produtivos e importância da administração de matérias nesse processo. Conhecer a função da administração de materiais

no âmbito das organizações. Conhecer os tipos de matérias dentro da cadeiade suprimento. 

Administração e 

Economia

Introdução a Administração - questões relativas a conceituação e significado da administração, identificando os elementos das empresas,

recursos e competências; Abordagem Clássica da Administração - seus antecedentes e os seus percussores, abordagem alinhada ao surgimento

da Revolução Industrial; Teoria das Relações Humanas - importância das pessoas no ambiente de trabalho, o deslocamento da ênfase na

estrutura e nas tarefas para a ênfase nas pessoas, mostrar a Experiência de Hawthorne e por fim, demostrar a concepção do homem social;

Fundamentos de Economia - importância da tecnologia atualmente, aprofundar o estudo do capitalismo e conhecer os dois grandes ramos do

estudo da economia; Mercado de Trabalho - principais fontes de dados sobre o mercado de trabalho brasileiro, a identificação da população

economicamente ativa, apresentação dos elementos acerca do desemprego estrutural, friccional e conjuntural.



Administração e 

economia pública

Trajetória da Administração pública brasileira; Princípios da Administração Pública; Modelos de administração pública (Patrimonialismo,

Burocracia, Gerencialismo e Administração pública societal); Reforma do Estado e da administração pública no Brasil. Conceitos de economia, de

economia como ciência, das teorias do pensamento econômico, da definição de escassez, dos elementos básicos da atividade econômica, das

questões fundamentais para econômica e dos recursos econômicos, intervenção estatal no domínio econômico, agregados econômicos (o que é o 

PIB e para que serve, mercados financeiros, políticas públicas), governabilidade, governança, acountability e a ética na administração pública.

Administração 

Estratégica

Conceitos Fundamentais de Administração estratégica - os principais conceitos e importância da administração estratégica nas organizações, sua

área de abrangência e os seus principais objetivos; Administração Estratégica e suas perspectivas - questões relativas a globalização e mudanças,

assim como seus impactos, a adequação administrativa frente as novas configurações do ambiente de trabalho e por fim, as tendências

empresariais e estratégias possíveis; Avaliação do Ambiente Externo - questões relativas a descrição do ambiente geral e entender como isso

pode afetar as organizações, principalmente em relação as oportunidades e ameaças, descrição do modelo das cinco forças de ameaça,

apresentar as principais diferenças entre rivais e substitutivos, e por fim, descrever as quatro estruturas genéricas de setor e oportunidades

estratégicas especificas; Implementação de estratégias - Formulação das estratégias e o quanto elas implicam na determinação dos caminhos

adequados para se alcançar os objetivos, sendo que isso inclui as atividades como análise, planejamento e seleção de estratégias que aumentem

as chances da organização de atingir as suas metas; Balanced Scorecard (BSC) - as perspectivas do BSC, as relações de causa e efeito e os

componentes do Balanced Scorecard e modelagem.

Adm. Financeira e 

Gerenciamento de 

Capital

1. Introdução à administração financeira

2. Orçamento empresarial

3. Fluxo de caixa

4. Capital de Giro

5. Análise das demonstrações financeiras



Alfabetização e 

Letramento

Na disciplina de Fundamentos da Alfabetização e Letramento serão apresentadas as concepções mais relevantes advindas sobre o assunto, quais

sejam: primeiramente discutiremos os diferentes métodos de alfabetização, bem como o sentido de existência deles; em seguida será retratada a

aquisição da escrita e o processo de aprendizagem; em um terceiro momento serão discutidas e analisadas as fases de desenvolvimento no

processo de concepção da escrita; em seguida será traçado um histórico e conceituação sobre a teoria do Construtivismo e sua diversidade de

aplicação em sala de aula. A disciplina encerra seus tópicos com um estudo aprofundado sobre a alfabetização como uma das facetas de

aprendizagem da escrita. Teremos como principais autores estudados Magda Soares, Marlene de Carvalho, Emilia Ferreiro, Ana Teberoski,

Marcos Bagno e Paulo Freire.

Álgebra Linear
Matrizes, determinantes e inversão de matrizes; 2. Resolução de equações lineares e espaços vetoriais; 3. Transformações lineares; 4. Autovalores 

e Autovetores; 5. Operações lineares e produto interno.

Análise de 

Gerenciamento de 

Riscos

A disciplina apresenta o gerenciamento de riscos, desde sua estrutura e processos a cada etapa do gerenciamento, como os processos de

identificação, avaliação do risco enquanto probabilidade de tornar-se real, quanto a proporção de seus impactos. A partir dessa análise

compreender que tipo de resposta ou controle deverá ser tomado.



Análise de Investimento 

Financeiros

Identificar, compreender e criticar assuntos que norteiam a introdução da análise de investimento, compreendendo quais assuntos introdutórios

são relevantes quanto ao investimento. Métodos para análise de investimento (VPL, TIR e Payback). Mercado de ações no Brasil, entendendo

como e de que forma investir por aqui. Avaliação de risco e as incertezas de investimento. Aspectos macroeconômicos na análise de

investimento.

Análise de Sistemas
Conceitos iniciais sobre a análise de sistemas; documentos iniciais de um software; casos de uso; diagrama de atividades e descrição dos casos de

uso; diagrama de classes.

Análise e Tendência de 

Mercado

Os conteúdos abordados na disciplina estão organizados em tópicos, de acordo com a sequência: Compreendendo o Consumidor, Análise de

Mercado: “P” de produto, Processo de Decisão de Compra do Consumidor, Estruturas de Distribuição e Operações e Principais tendências e

Mercados.



Análise e 

Demonstração 

Financeiras

Estrutura das demonstrações financeiras. Análise vertical e horizontal. Análise financeira através dos índices de liquidez. Análise da estrutura de

capitais. Análise endividamento. Análise de lucratividade.

Antropologia e estudo 

das etnias

    Objeto de estudo, campo e método da Antropologia.

    Introdução ao conceito de Cultura.

    Origem, explicação e como opera a Cultura. 

    Cultura segundo Raymond Williams?.

    Modernidade Líquida e Pós-Modernidade.

Arquitetura de 

Computadores e 

Telecomunicações

1. Introdução à Arquitetura dos Computadores.

2. Organização de Sistemas de Computadores.

3. Dispositivos de Entrada e Saída E/S.

4. Arquitetura de Computadores Paralelos I.

5. Arquitetura de Computadores Paralelos II.



Arquitetura e 

Patrimônio Histórico

O Patrimônio Histórico; O Patrimônio Material; O Conceito Jurídico de Patrimônio Histórico; Cidade e Memória; Estudo de Caso: A Cidade de

Ouro Preto.

Arquitetura, Urbanismo 

e Conforto Ambiental

Introdução à Arquitetura, Urbanismo e o conforto ambiental. Conceitos fundamentais e centrais relacionados a importância do clima, da radiação

solar, ruídos e conforto ambiental. Relações do meio ambiente e do edifício.

Arte Urbana Street Art - Fundamentos. Graffiti. Pichação (Pixo). Instalações. Apresentações.



Auditoria da Qualidade 

e ISO

1. Programas e metodologias de melhoria da qualidade em processos de produção de bens e serviços

2. Gestão da Qualidade

3. Normas de Gestão

4. O auditor e os personagens de uma auditoria

5. Certificação de uma empresa

Avaliação da 

Aprendizagem e dos 

Sistemas de Ensino

Concepções, tendências e perspectivas de avaliação. Função pedagógica da avaliação. Implicações das práticas avaliativas e dos instrumentos de

avaliação. Análise, acompanhamento e registro dos resultados. Avaliação: formativa, contínua, diagnóstica e processual na construção do

conhecimento durante o processo ensino-aprendizagem. Avaliação na Educação Infantil, no Ensino Fundamental: contexto pedagógico, político e

legal. As políticas de avaliação educacional no Brasil. Avaliação institucional e dos sistemas federal, estadual e municipal de ensino.

Avaliação de 

Desempenho e Clima 

Organizacional

Conceito de avaliação de desempenho humano, questões fundamentais na avaliação de desempenho, identificação, mensuração e administração

do desempenho humano nas organizações, modelos de avaliações, avaliações do clima organizacional. Cultura, Cultura Organizacional e Cultura

Brasileira. Cultura organizacional e sua influência no processo de análise do clima corporativo. Clima organizacional como uma ferramenta que

viabiliza processos de melhoria na organização. Pesquisa e modelos de clima organizacional. Modelos de projetos de clima organizacional.



Avaliação de Impactos 

Ambientais

1. Conceitos Fundamentais

2. Legislação

3. Estudos de Impactos Ambientais - EIA e Relatórios de Impactos Ambientais - RIMA

4. Fundamentos da Metodologia

5. Metodologias

Avaliações e Perícias
Engenharia de avaliações 2. O processo de avaliações 3. Método comparativo direto de dados de mercado 4. Homogeneização de valores 5.

Métodos de avaliações

Biogeografia 
Introdução à Biogeografia. Distribuição dos seres vivos e os fatores interferentes. Biomas e sistemas aquáticos. Elementos da biogeografia

cultural. Conjuntos biogeográficos do mundo atual.



Biologia Geral Aplicada

A disciplina aborda uma introdução básica a Biologia, e trabalhará com a evolução e origem da vida; diferenças entre células procarióticas e

eucarióticas; tipos, tamanhos e formas celulares; bem como estrutura, composição e organização celular; Também será abordado noções sobre

os Reinos Reino Monera; Reino Protista; Reino Fungi; Reino Animal; Reino Vegetal; Além de noções de fisiologia e fundamentos de botânica e

zoologia.

Cadeia de Suprimentos
Cadeias de Suprimentos: definições, tipos. Gestão da cadeia de suprimento. Modais de transporte. Transporte. Planejamento operacional.

Logística empresarial. Planejamento estratégico corporativo nas atividades da Cadeia de Suprimentos. Otimização dos custos logísticos.

Cálculo Numérico

    Equações não lineares; 

    Equações não lineares: Sistemas e equações polinomiais; 

    Sistemas lineares: métodos exatos e iterativos; 

    Funções de aproximação e diferenciação; 

    Integração numérica e equações diferenciais ordinárias.



Capelania Hospitalar, 

Militar e Carcerária

O resgate do cuidar, resgatando o "ethos" da humanidade. História da capelania e o perfil do capelão. Capelania hospitalar. Capelania militar.

Capelania prisional.

Cartografia 
Compreensão da superfície terrestre. Leitura, análise e interpretação de documentos cartográficos. Referências de posicionamento na superfície.

Interpretação planimétrica e altimétrica da superfície. Representação de eventos geográficos

Cartografia geral

História da cartografia. Teoria e método da cartografia. Principais ramos da cartografia. Elementos de Geodésia. Sistemas de projeção. Sistema de

Coordenadas. Escalas. Introdução a Cartografia digital e Cartografia Temática. Mapeamento sistemático brasileiro. Leitura e interpretação de

cartas topográficas



Ciência dos Materiais

    Os materiais e sua essência; 

    Polímeros; 

    Eletroquímica;

    Metais;

    Defeitos dos cristais e estruturas não cristalinas. 

Climatologia
Composição, massa e estrutura da 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 e Mudanças climáticas

Comércio Eletrônico e 

Mídias Digitais

1. Mídias digitais 2. Introdução ao comércio eletrônico 3. Mecanismos de Mercado no comércio eletrônico 4. Consumidor eletrônico e a logística

para o comércio eletrônico

5. Segurança nos negócios eletrônicos



Comércio Exterior

    Surgimento e evolução do comércio internacional.

    Teoria do comércio internacional.

    Políticas comerciais e cambiais.

    Mercado internacional.

    Exportação & Importação.

Comportamento do 

Consumidor

Transmitir conhecimentos teóricos e práticos sobre os procedimentos para entender como os consumidores se relacionam com produtos,

serviços, marcas e, principalmente, como eles fazem suas escolhas pode fazer toda a diferença na hora de colocar algumas estratégias em prática,

pois o comportamento do consumidor é caracterizado pelas atividades mentais e emocionais que ocorrem no momento da seleção, da compra e

do uso dos produtos/serviços, como algumas variáveis que influenciam o comportamento através dos fatores culturais, sociais, pessoais e

psicológicos.

Comunicação e oratória
Fundamentos da Comunicação; Técnicas e estratégias de oratória; Planejamento e Elaboração para a Comunicação; Redações

Empresariais/Institucionais; Trabalhos Técnicos.



Comunicação 

Empresarial

Entendendo a Comunicação organizacional. O processo de Comunicação nas organizações. A Comunicação interna. A relação da comunicação

interna com a organização das empresas e a administração das pessoas. Os meios de comunicação nas organizações. Comunicação Integrada e

Imagem Empresarial. Plano Integrado de Comunicação Empresarial. A comunicação na pequena empresa.

Contabilidade avançada

A Organização das Sociedades Anônimas e Limitadas, Lei da Sociedades Anônimas, Governanças Corporativas, Investimentos e Variações,

Regulamentação e Estrutura Legal das Demonstrações Contábeis, Contabilização de Operações Financeiras (Mercado de Capitais e

Investimentos), Demonstrações Financeiras.

Contabilidade Básica

Conhecer a história e a importância da contabilidade, dentro e fora das organizações, bem como pessoa física ou jurídica. Mostrar que o

profissional contábil, pode ajudar nas organizações, de forma a reduzir custos e aumentar o lucro. Demonstrar os regimes contábeis e aplicar a

contabilidade de forma ampla para a melhor compreensão por parte dos usuários.



Contabilidade 

Comercial

Conceito de contabilidade, objeto, objetivo e finalidade da contabilidade, técnicas utilizadas para atingir seus objetivos, patrimônio, patrimônio

líquido, investimentos patrimoniais e origem de recursos, aspectos qualitativo e quantitativo do patrimônio, a estrutura contábil brasileira,

conceitos e objetivo da contabilidade comercial, constituições de empresas comerciais e noções sobre tributação nas empresas comerciais,

escrituração contábil, operações com mercadorias e noções sobre as operações contábeis mais comuns, relatórios contábeis tradicionais -

balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício, grupo e principais contas contábeis e critérios de avaliação dos elementos

patrimoniais, demonstrações das mutações do patrimônio líquido (DMPL), demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados (DLPA),

demonstração do fluxo de caixa (DFC) e demonstração do valor adicionado (DVA).

Contabilidade de 

Custos

Introdução a Contabilidade de Custos. Custeio por Absorção. Custeio Variável. Outros métodos de Custeio. Custos em empresas comerciais e

prestadoras de serviços

Contabilidade 

financeira

Exposição dos conceitos teóricos e práticos da contabilidade financeira orientando o aluno na utilização desta ferramenta. Esta disciplina

apresenta os conceitos e modus operandi da contabilidade, facilitando o entendimento e uso das informações contábeis. Desenvolve no

acadêmico uma visão sistêmica da informação contábil para uso cotidiano nas empresas. Transmite conhecimento das terminologias técnicas de

âmbito contábil utilizadas nos registros e nas percepções das variantes patrimoniais. Desenvolve conhecimento para habilitar o estudante na

leitura e compreensão das demonstrações contábeis e o habilita a analisar demonstrações contábeis na tomada de decisões administrativas e a

planejar em face destas, as organizações.



Contabilidade Gerencial
Estudo das funções e da importância da contabilidade gerencial para as organizações, considerando a relevância das informações contábeis e seu

gerenciamento

Contabilidade 

Intermediária

Apuração do resultado do exercício. Demonstração do resultado do exercício. Métodos de avaliação de estoque. Custos das Mercadorias

Vendidas. Gastos Pré-operacionais. Processo da integralização do Capital (capital integralizado e capital a integralizar). Apuração e Elaboração do

Resultado do Exercício. Contabilização de Operações Financeiras (Investimentos, Empréstimos, Juros e Descontos). Contabilização e Apuração de

Impostos sobre a Revenda de Mercadoria.

Contabilidade no 

Serviço público

Forma de constituição do Patrimônio público, balanços e demonstrativos aplicados ao setor público, orçamento público e as etapas da receita e

despesa. Plano de contas e princípios contábeis aplicado ao setor público. Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento

Anual.



Contratos e Licitações

1. Licitação: conceito e fundamentação constitucional

2. Noção geral de contrato

3. Modalidades e formas de licitações

4. Contratos públicos

5. Classificação do contrato

Controladoria

As demandas de controle na Administração Pública advêm de diversas situações da ação administrativa que exigem transparência, efetividade e

atenção à legalidade, dada a sua natureza voltada aos interesses e atendimento da coletividade. A ação do administrador público é norteada e

suportada pelos mecanismos de controle, assim, a controladoria dá base aos processos decisórios com vistas à melhoria dos serviços e à

utilização dos recursos. A disciplina apresenta o conceito e função do controle no contexto da Administração Pública, seus mecanismos e órgãos

de controle interno e externo.

Controle da qualidade e 

metrologia

Os conteúdos abordados na disciplina estão organizados em tópicos, de acordo com a sequência: Conceitos de Qualidade, Gestão da Qualidade e

princípios, Histórico do Controle da Qualidade, Instrumentos de medição, Sistemas de Tolerâncias e Calibração, Inspeção e Conceito de

amostragem (amostragem por atributos e por variável).



Criminologia

1.      O Que é a Criminologia?

2.      A História da Criminologia.

3.      A Virada Criminológica.

4.      A Teoria do Consenso X Teoria do Conflito.

5.     A Luta Antimanicomial.

Currículos e Programas

O papel do currículo na estrutura escolar. O currículo como instrumento pedagógico de (re) construção do saber escolar. A relação/interferência

do currículo na estrutura social – ideologia, poder e cultura. Inter, Multi e Transdisciplinaridade do conhecimento nas propostas curriculares da

Educação Básica, entre elas: PCNs e as Diretrizes Curriculares Nacionais. Tendências curriculares contemporâneas. O currículo e as manifestações

e abordagens das questões de gênero, classe, étnico raciais e multiculturalistas.

Custos da Qualidade
Os conteúdos abordados na disciplina estão organizados em tópicos, de acordo com a sequência: A evolução histórica da qualidade; Levando

Inovação às organizações e ao Mercado; Classificação dos Custos; Custos de Produção; Custo da Qualidade Total.



Desenho Técnico e CAD

Traçado dos ângulos. Circunferência e círculos. Figuras equivalentes. Estudos de ponto, reta e plano. Mudanças de plano de projeção. Interseção.

Paralelismo. Perpendicularismo. Rotação. Rebatimento. Alçamento. Planificação. Instrumentos de desenho. Escalas. Normas de desenhos

técnicos. Roteiro para elaboração de projetos. Noções de perspectiva – croquis. Projetos.

Desenvolvimento e 

Formação de Talentos

Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento. Gestão por competências: conjunto de habilidades, atitudes e competências;

diferentes práticas e interferências nas últimas décadas. Desdobramento de Competências: Importância e definição do CHA (conhecimento,

habilidades e atitudes). Método de Kellner: sua utilização, diferença entre atitude e habilidade. Treinamento e Desenvolvimento. Desenho do

Programa de Treinamento. Diferença entre educação corporativa e o treinamento tradicional. Indicadores de necessidade de treinamentos X

identificação de perfis. Comparação entre os métodos de identificação de potencial e como se processam (auto avaliação, avaliação de

desempenho, testes específicos de mapeamento de potencial, observação no posto de trabalho, entrevista, dinâmicas de grupo. Educação

corporativa. O Treinamento como processo cíclico e contínuo composto de quatro etapas: Diagnóstico, Desenho, Implantação e Avaliação.

Treinamento como fonte de elevação do capital intelectual e de lucratividade.

Didática

Conceitos fundamentais e desenvolvimento histórico da didática. Didática e democratização do ensino. A relação didático-pedagógica: professor,

aluno, conhecimento, e os diferentes aspectos do ensinar e do aprender. A aula como forma de organização do ensino. A avaliação e o

planejamento escolar. Especificidades da formação docente no mundo contemporâneo.



Dificuldade da 

aprendizagem

Histórico das concepções de ensino-aprendizagem. Fracasso Escolar x dificuldades de aprendizagem na perspectiva da psicopedagogia.

Transtornos funcionais específicos da aprendizagem da leitura, da escrita e da matemática. Relações entre a aprendizagem e a plasticidade

cerebral. Transtornos de comportamento. Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH).

Direito Comercial 
Direito Comercial. Conceitos e Objetos. Constituição de comercial, sociedades anônimas, acionistas e assembleias. Direitos Societários. Contrato

Mercantil. Título de Crédito. Noções básicas sobre Falência e Concordata. Código de Defesa do Consumidor.

Direito e legislação 

ambiental

Direito e a Legislação aplicada ao meio ambiente, iniciando com o histórico da legislação ambiental, passando a compreensão do que vem a ser

meio ambiente, adentrando nos princípios que regem o sistema, após estudando as formas de responsabilidade por dano ocasionado ao meio

ambiente e finalizando com o estudo de alguns dos instrumentos da política nacional do meio ambiente.



Direito - Estatuto da 

Criança e do

Adolescente

1.      Histórico;

2.      Princípios;  

3.      O ECA e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

4.      Ato Infracional e as Medidas socioeducativas;

5.      A Política de Atendimento.

Direito Internacional e 

Contratos

1. Direito internacional público - noções gerais

2. Noção geral de contrato

3. Noções introdutórias aos contratos internacionais

4. Contratos internacionais e as regras brasileiras

5. Contratos internacionais e arbitragem

Direito Público

1. Noções de Direito Público; O que é o Direito Público; Direito Público x Direito Privado; 2. Fontes do Direito Público; Diferença entre Fontes

Formais e Materiais; 3. A Constituição Brasileira e os Princípios e Garantias Constitucionais; Princípios Fundamentais; 4. Ramos do Direito Público;

5. Relação do Direito Público com os Direitos Humanos.



Direito tributário
Estudo do Direito tributário, iniciando pela compreensão do que vem a ser tributo, passando a análise dos princípios, fontes e espécies. Após

estuda-se a estrutura tributária e, ao final, as hipóteses que ensejam o crédito tributário e as formas de cobrança.

Disciplina Optativa – 

Consultoria e Auditoria 

em Recursos Humanos

Estrutura de assessoria e atuação de consultor nas organizações. Gestão de uma consultoria. Prestação de serviços e portfólio de produtos

Instrumentos e ferramentas de consultoria. Modelos de diagnóstico e construção de relatórios. Processos de intervenção organizacional.

Oportunidades e plano de negócios. Conceitos de Auditoria de RH: aspectos gerais e legais. Auditoria como consultoria interna e externa.

Aspectos da avaliação da área de RH: indicadores, critérios e métodos. Gerenciamento de RH e auditoria. Processos de monitoração e controle na

gestão de RH. Auditoria como instrumento de monitoramento. Auditoria e rotinas de admissão. Racionalização do setor de RH e a auditoria.

Dispositivos Eletrônicos

    Sistemas de Numeração, Álgebra Booleana, portas lógicas.

    Circuitos Lógicos Combinacionais

    Circuitos de Memória/Sequenciais (Flip-Flops)

    Contadores e Registradores

    Multiplexadores e Conversores AD/DA



Ecologia e Ecossistemas

Fluxos energéticos. Cadeias tróficas, Biomas. Ciclos Biogeoquímicos, Interação entre os meios biótico /abiótico. Ecologia de populações e

comunidades no ambiente aquático, terrestre e interfaces. Distúrbio natural e antrópico. Desenvolvimento e evolução no ecossistema. Ecologia

de sistemas. Ecossistemas.

Economia e Mercado

Estruturas de mercado - influência dos fatores de produção na economia, objetivos da curva de possibilidades de produção, sistema econômico e

como ele é classificado; Relação entre oferta e demanda - compreender como esses fatores influenciam a economia e ajudam nas tomadas de

decisões no mercado econômico; Noções de Microeconomia – estudo dos agentes econômicos sobre uma ótica individual, tendo como objeto de

estudo os modelos de oferta e demanda; os preços de mercado; Noções De Macroeconomia - abordadas questões relativas aos problemas que a

macroeconomia busca resolver, tendências em longo prazo e as flutuações em curto prazo, inflação, emprego, desemprego, PIB e renda; Política

Monetária - abordagem nos conceitos de moeda e suas funções, aprofundar o nível de conhecimento sobre as funções do Banco Central,

demanda e oferta por moeda, instrumentos da política monetária, política monetária por regras ou discricionárias.

Economia Internacional

A disciplina estuda os principais conceitos sobre Economia Internacional, Taxa de juros e Taxa de Câmbio no Comércio Internacional, analisando o

Ambiente de Negócios Globalizado e como ele interfere nos ciclos econômicos e política macroeconômica, estuda também elementos importante

da Economia Internacional como: GATT/OMC, BIRD, FMI, finalizando com os Instrumentos de Política Comercial e Defesa da Concorrência nos

Mercados.



Economia no Setor 

Público e Privado

Fundamentos da economia no setor público, atribuições econômicas do governo, conceito de política pública e privada, conceitos de economia,

princípios de economia, mercado e preços, modelos microeconômicos e microeconômicos, demanda e oferta, teoria do consumidor, teoria do

produtor, estrutura de mercado, teoria dos jogos, política fiscal, política monetária e política externa.

Educação e direitos 

humanos

    História dos direitos humanos e suas implicações para o campo educacional

    Educação, direitos humanos e formação para a cidadania

    Documentos nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos

    Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos humanos; sociedade, violência e construção de uma cultura da paz

    Preconceito, discriminação e prática educativa

Educação e Diversidade

Introdução Conceitual para a Educação e Diversidade; Educação para Populações Específicas – EJA, Educação do Campo, Educação Indígena e

Educação Quilombola; Educação para as Questões de Gênero e Diversidade Sexual; Educação para as Relações Étnico-Raciais – Afrodescendentes,

Indígenas e Ciganos; A Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.



Educação e Trabalho* 

(disciplina virtual)

Elementos de Cálculo
Conjunto numérico e suas propriedades. Funções lineares e polinomiais. Domínio e imagem de funções, conceito de funções bijetoras. Funções

modulares, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. Gráficos e o espaço bidimensional. Introdução à teoria de funções contínuas.

Elementos de Direito 

Penal

Nesta disciplina será estudado os Elementos do Direito Penal, como essa ciência é estruturada dentro do ordenamento jurídico, quais são as suas

fontes, conceitos, características, princípios e objetos de estudo. Além disso, serão estudados e aprofundados o conceito da Teoria Geral do

Crime, que baseia e estrutura os Elementos do Direito Penal, caracterizando o que é um crime: a) Fato Típico; b) Ilícito e c) Culpável.



Eletricidade básica e 

instalações elétricas

1. Conceitos Básicos em Eletricidade 1 2. Conceitos Básicos em Eletricidade 2 3. Fundamentos de Instalações Elétricas 4. Instalações Elétricas

Prediais 5. Instalações Elétricas Industriais

Eletromagnetismo 
Campo magnético estacionário. Campo magnético produzido por corrente e Lei de Ampere. Lei de Faraday. Densidade de energia do campo

magnético e Indutância. Equações de Maxwell

Eletrotécnica
1. Conceitos básicos de eletricidade; 2. Circuitos elétricos; 3. Máquina elétricas; 4. Sistemas de potência: geração, transmissão e distribuição de

energia elétrica; 5. Proteção de sistemas elétricos



Embalagens e 

Equipamentos

Embalagens no sistema logístico; Funções das embalagens; Características das embalagens; Design de Embalagens; Embalagens para Alimentos;

Embalagens e o meio ambiente; Embalagens e descarte: responsabilidades; Embalagens especiais; Tempo de vida das embalagens; Unidades

lineares; Unidades quadráticas; Unidades volumares; Cálculo de áreas; Cálculo de volumes; Conversão de unidades; Ótimo entre áreas e volumes;

Seleção de equipamentos; Transportadores e movimentadores; Equipamentos na produção; Cálculo de produção; Cálculo de custos; Avaliação

custo/benefício; Cálculo de fluxo de transporte / movimentação; Cálculo de carregamento; Transporte/movimentação com esteiras; Pallets; Fator

de utilização (áreas); Carrocerias; Fator de utilização (volumar); Inventários; Cálculo e dimensionamento de equipes para inventários; Estimativa

de custo de inventário.

Empreendedorismo

A disciplina tem por objetivo apresentar estratégias de globalização de empresas. Negócio: estratégias de expansão, diferenciais competitivos, as

bases da atividade empreendedora, a importância do empreendedor, Fatores inibidores e potencializadores e por fim os elementos de

identificação de oportunidades.

Empreendedorismo, 

inovação e inteligência 

competitiva

    O Valor da Inovação: Inovação e aumento de competitividade.

    Conhecimento, Empreendedorismo e Inovação.

    Tipos e grau de inovação: produtos, serviços, modelos de gestão, inovação radical.

    Novos modelos de negócios e acordos colaborativos: Co-opetição, co-inovação, redes de inovação.

    Gestão de Mudanças e Sistemas de Inovação: identificando e avaliando oportunidades para a Inovação.



Endomarketing

Tratado a respeito dos conceitos de Endomarketing, para entender como ele é constituído e como pode ser utilizado dentro das organizações.

Além de tratar sobre as estratégias de Endomarketing com os clientes e fornecedores, como ele se associa a marketing pessoal, e por fim, como

se pode melhorar a comunicação através do uso do Endomarketing.

Energias Renováveis e 

Alternativas
1. Aspectos teóricos e conceituais; 2. Energia Nuclear; 3. Energia eólica; 4. Energia Solar; 5. Outras fontes de energia.

Engenharia de Métodos 
Pesquisa e definição do melhor método de trabalho. Padronização do melhor método encontrado. Determinação do tempo padrão. Tempos

sintéticos. Tempos complexos.



Engenharia de Software
Fundamentos da engenharia de software; requisitos de engenharia de software; definição da modelagem de sistemas; Dependabilidade de

sistemas; Desenvolvimento orientado a serviços;

Engenharia e Segurança 

do Trabalho

A segurança do trabalho e sua importância na empresa 2. Metodologia de investigação, análise de acidentes, doenças do trabalho e medidas de

controle de riscos ambientais 3. Legislação trabalhistas e previdenciárias relativa à segurança e medicina do trabalho 4. Noções básicas de

ergonomia 5. Proteção contra incêndios

Engenharia Econômica 

e Orçamentária

Conceitos de economia. Demanda e oferta. Dinâmica de mercado. Produção e custos de produção. Escolha em condições de incerteza. Teoria dos 

jogos e estratégia competitiva. Organização industrial.



Ensino em Língua 

Inglesa

 Os diferentes métodos/abordagens do ensino de LE

2. O ensino de LE no Brasil

3. As concepções de língua e suas implicações para o ensino de LI

4. O letramento crítico no ensino de LI

5. As tendências no ensino de LI

Epistemologia da 

Geografia

Evolução histórica do pensamento geográfico: Aspectos da geografia grega, romana e árabe. A geografia pré-moderna. A Europa e o nascimento

da geografia científica. Escolas do pensamento geográfico moderno. Principais paradigmas da geografia. Tendências recentes do pensamento

geográfico.

Epístolas Paulinas e 

Epístolas

Gerais

1. Romanos, 1 e 2 Coríntios

2. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses

3. 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemom

4. Tiago, 1 e 2 Pedro

5. 1, 2 e 3 João e Judas



Equações Diferenciais e 

Ordinárias

1. Introdução à equações diferenciais 2. Equações diferenciais de primeira ordem 3. Modelos matemáticos envolvendo equações de primeira

ordem 4. Equações lineares de segunda ordem 5. Transformadas de Laplace.

Ergonomia do Trabalho

Entender Ergonomia e Segurança no Trabalho nos requisitos da Fundamentação histórica, legalidade e conceitos abordando a História da

segurança do trabalho, Legislação aplicada à segurança e saúde do trabalho, Programa de Segurança e Saúde do Trabalho (PSST) e os Custos dos

acidentes. Atribuindo as Responsabilidades e o dimensionamento do SESMT e Cipa nas responsabilidades diante da SST, Controle dos riscos e dos

acidentes, dimensionando a Cipa e o SESMT, e importância do treinamento pessoal. Abordaremos a Inspeção, sinalização e equipamentos de

segurança aprofundando em Inspeção de segurança, Equipamentos de segurança, Sinalização de segurança, Proteção contra incêndio.

Analisaremos os Primeiros socorros, riscos elétricos, ergonomia e gestão em SST, com ênfase em Primeiros socorros, Riscos elétricos, Ergonomia e

Gestão de segurança e saúde do trabalho. Por fim, vamos nos guiar para Ergonomia segundo a NR 17 nos requisitos de Conceitos (NR 17.1),

Levantamento, transporte e descarga individual de materiais (NR 17.2), Mobiliário do posto de trabalho (NR 17.3), Equipamentos do posto de

trabalho (NR 17.4), Condições ambientais de trabalho (NR 17.5) e Organização do trabalho (NR 17.6).

Estatística Aplicada
1. Introdução a Estatística e Apresentação de dados; 2. Medidas de tendência central e medidas de dispersão; 3. Probabilidade; 4. Amostragem e

intervalos de confiança; 5. Testes de hipóteses com uma amostra.



Estatística e 

Probabilidade

Organização e apresentação de dados estatísticos; Frequências, medidas de posição, dispersão e variabilidade; Probabilidade e amostragem;

Números índices e séries temporais; Análise de regressão e correlação linear.

Estética

1. O que é Estética

2. Estética, Arte e Filosofia

3. Teorias da Arte e do Belo

4. A formação estética dos professores

5. Estética na sala de aula

Estratégias de leitura 

em língua inglesa

Conscientizar o aluno sobre os processos envolvidos na atividade de leitura em língua inglesa para que ele tenha maior autonomia. Desenvolver a

competência linguística do aluno para que ele possa reconhecer estruturas gramaticais, semânticas e lexicais. Dar subsídios para que o aluno

entenda melhor os padrões de organização textual. Capacitar o aluno a aplicar as estratégias de leitura como ferramentas facilitadoras para

melhor compreensão de textos.



Estrutura e 

Funcionamento da 

Educação Brasileira

Introdução Conceitual da Constituição e os Direitos Educativos; Estrutura e Organização da Educação Brasileira; Diferentes Níveis e Modalidades

de Educação e de Ensino no Brasil; Profissionais que atuam na Educação; Políticas Educacionais do Sistema de Ensino Brasileiro.

Estrutura Educacional 

Brasileira, Políticas e 

Legislação

A educação brasileira e o sistema educacional: aspectos históricos, legais e organizacionais. Organização do sistema escolar brasileiro. Legislação

educacional: Constituição Federal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Estatuto da Criança e do Adolescente; Políticas Públicas

Educacionais: níveis e modalidades de ensino e formação dos professores. Financiamento da Educação nos diferentes níveis de ensino

Estudo dos Evangelhos Estudo da formação dos Evangelhos Sinóticos. Análise dos Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e o de João.



Ética Profissional 

Aplicada ao Serviço 

Social

Fundamentos do comportamento humano e de ética: moral, valores e normas. Doutrinas éticas na Filosofia. Ética, Política e Cidadania. Moral e

Direito. Cultura e axiologia. A formação da consciência moral. Ética e Direitos humanos. Bioética. Ética e deveres profissionais. Normatização do

agir profissional. Códigos de Ética Profissional. Formação profissional. Noções sobre profissão, vocação, trabalho, leis que regulam o exercício

legal das profissões

Ética, Responsabilidade 

Social e 

Sustentabilidade

Esta disciplina trata da gestão socialmente responsável e sustentabilidade e seu envolvimento na cultura corporativa, das questões éticas, sociais

e ambientais nos negócios, a partir da visão crítica dos conceitos de responsabilidade socioambiental, ética empresarial, sustentabilidade e

investimento socioambiental, analisa criticamente os impactos ambientais, e sociais da empresa em relação aos acionistas, colaboradores,

clientes, concorrentes, governo, sociedade e meio ambiente e a orientação para a geração de valor ético, social e ambiental, visando o

desenvolvimento sustentável da sociedade.

Embalagem e

Equipamentos

Sistema de embalagem como componente estratégico de negócio.

Embalagem e rotulagem na estratégia gerencial de produtos.

A importância da embalagem num centro de distribuição.

Os fundamentos na movimentação de materiais e o sistema logístico.

A logística reversa como valor econômico e ecológico.



Fenômenos de 

Transporte

1. Conceitos básicos de Fenômenos de Transporte; 2. Estática dos fluídos; 3. Conceitos fundamentais da teoria de transporte de fluídos; 4.

Cinemática dos fluídos; 5. Equação da energia para regime permanente

Filosofia da 

Administração

A Filosofia e as empresas: introdução. Modelos e empresa. Metáfora, imagem e figura. Enraizamento filosófico da ética empresarial. Visão geral

de ciência. Evolução das ideias científicas: dos gregos ao positivismo. Debates sobre ciência contemporânea. Práticas de pesquisa. Sistema de

produção científica. Discurso científico. O mundo organizacional. Teorias das organizações.

Filosofia da Educação

Conceito de Filosofia e Filosofia da Educação. Objeto da Filosofia na Educação. Abordagem lógica, ética, metafísica, estética e epistemológica da

Filosofia da Educação. Filosofia e Conhecimento. Correntes filosóficas contemporâneas e implicações na Educação. Conceitos filosóficos essenciais 

e sua relação com a práxis educacional.



Formação de Preços
Desenvolvimento da formação de preço. Modelos de decisão de formação de preço. Métodos de apreçamento – concorrência. Métodos de

apreçamento - valor percebido pelo consumidor. Mark up na formação do preço de vendas.

Fotografia – princípios 

e técnicas

A fotografia é essencial para todas as profissões que valorizam o talento e a criatividade. A disciplina estuda os principais conceitos teóricos sobre

a linguagem fotográfica bem como as técnicas de captação e edição.

Fundamento de 

Ondulatória

1 - Oscilações e Ondas (Conceito de onda e ondas eletromagnéticas, comprimento de onda e frequência, função de onda) 2 - Velocidade das

ondas progressivas, energia e potência numa onda 3 - Ondas estacionárias e harmônicas, ondas sonoras 4 - Interferência e superposição de ondas

5 - Efeito Doppler e condições de ressonância



Fundamentos e 

Metodologia do

Ensino de Geografia

Perspectiva histórica da Geografia e suas diferentes abordagens.

Conceitos geográficos e os diferentes espaços estudados.

Currículo: Conteúdos no ensino básico e conceitos geográficos

Alfabetização cartográfica.

Avaliação em geografia.

Fundamentos e 

Metodologia do Ensino 

da Língua Portuguesa

1 - FUNDAMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA: HISTÓRICO DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL.

2 - A LÍNGUA MATERNA NAS SÉRIES INICIAIS: NATUREZA, ESTRUTURA E OBJETIVOS.

3 - O CURRÍCULO PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA.

4 - A PRÁTICA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA.

5 - DIDÁTICA E AVALIAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA.

Fundamento e 

Metodologia do Ensino 

de Matemática

1. Fundamentos da matemática, histórico do ensino de matemática no Brasil, concepção, metodologias e formas de avaliação; 2. As diretrizes

curriculares nacionais do ensino fundamental e infantil para o ensino da matemática. A educação matemática e o desenvolvimento da criança; 3.

Estudo dos fundamentos teórico-metodológicos do número, sistema de numeração, operações com números naturais, frações e da geometria

voltado a construção dos conhecimentos matemáticos; 4. Elementos construtivos do raciocínio lógico matemático; 5. O ensino da matemática na

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.



Fundamentos da 

educação de jovens e 

adultos

Investigar por meio da história da Educação de Jovens e Adultos o percurso dessa modalidade. Analisar o perfil do professor para atuar na EJA.

Identificar os sujeitos da EJA e as questões de gênero, classe, multiculturalistas e étnico raciais. Elucidar a especificidade do trabalho pedagógico

em EJA: tempo, trabalho e cultura Verificar a legislação e políticas para educação de jovens e adultos.

Fundamentos da 

Educação Especial e 

Inclusiva

Inclusão em diversas perspectivas. Inclusão e exclusão: questões de gênero, classe, multiculturalistas e étnico-raciais. Evolução histórica da

educação especial no Brasil. Legislação e normas da educação inclusiva. O aluno especial e suas características. A atuação docente na educação

especial. Desenvolvimento e aprendizagem na educação especial. Adaptação curricular.

Fundamentos da 

Educação Infantil

Aspectos fundantes da educação infantil. Concepção de infância: concepção de educação infantil e os profissionais da educação infantil.

Institucionalização da educação infantil no Brasil. A educação infantil, após a Constituição Federal de 1988 e a LDB nº 9394/96. Desenvolvimento

infantil: o brinquedo e o desenvolvimento, aquisição do conhecimento na primeira infância: o gesto, brinquedo, desenho, a oralidade. A natureza

do trabalho educativo na educação infantil, conteúdos, tempos e espaços. Especificidades da prática pedagógica na educação infantil: funções de

cuidar e educar. Concepções do Projeto Político Pedagógico e construção do Currículo na Educação Infantil.



Fundamentos da 

Gestão WEB/CLOUD

Conceitos fundamentais das telecomunicações, internet e tecnologia sem fio; segurança em sistemas de informação; visão geral sobre

computação em nuvem; datacenter; arquitetura e infraestrutura do datacenter.

Fundamentos da 

Política Social

Histórico da evolução das Políticas Sociais. Industrialização e Políticas sociais. Estado Liberal e Políticas Sociais. Crise do Liberalismo e Políticas

Sociais. Estado de Bem-Estar Social – Welfare State. Neoliberalismo e Políticas Sociais. Políticas Sociais e Políticas Públicas. Dimensões das

Políticas Sociais. Políticas Sociais no Brasil. Constituição Federal e LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social.

Fundamentos de Big 

Data 

Introdução à Big Data e a Ciência de Dados; Conhecendo o Big Data; Fundamentos da Tecnologia de Big Data; Business Intelligence e Big Data;

Principais problemas de Big Data; Conceitos de Mineração de Dados; Exemplos de aplicações em Big Data; Visão Geral de Data Warehousing;

Introdução à Data Science.



Fundamentos de 

Eletricidade e 

Magnetismo

1 – Campo Elétrico, Lei de Gauss e Potencial Elétrico 2 – Corrente, Resistência, Circuito R-C 3 – Campo Magnético e Força Magnética 4 – Fonte de

Campo Magnético 5 – Indução Eletromagnética e Equações de Maxwell

Fundamentos de 

Gestão WEB/CLOUD

TELECOMUNICAÇÕES, INTERNET E TECNOLOGIA SEM FIO.

SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.

VISÃO GERAL SOBRE COMPUTAÇÃO EM NUVEM.

DATACENTER.

ARQUITETURA E INFRAESTRUTURA DO DATACENTER.

Fundamentos de 

Mecânica e 

Termodinâmica

Unidades, grandezas físicas, vetores e movimento retilíneo; Movimento em duas ou três dimensões e Leis de Newton do Movimento; Conceito de

trabalho, energias (cinética, gravitacional e elástica) e teorema do trabalho/energia; Temperatura, calor e propriedades térmicas da matéria;

primeira e segunda lei da termodinâmica.



Fundamentos de 

Ondulatória - 

Eletricidade

1. Conceito de Onda e Ondas Eletromagnéticas, Comprimento de Onda e Frequência, Função de Onda 2. Ondas Estacionárias e Harmônicas,

Ondas Sonoras e Efeito Doppler 3. Carga elétrica, Campo Elétrico, Lei de Gauss 4. Potencial Elétrico e Capacitância 5. Corrente Elétrica, Resistência

e Força Eletromotriz

Fundamentos de 

Ondulatória

Oscilações e Ondas (Conceito de onda e ondas eletromagnéticas, comprimento de onda e frequência, função de onda)

Velocidade das ondas progressivas, energia e potência numa onda

Ondas estacionárias e harmônicas, ondas sonoras

Interferência e superposição de ondas

Efeito Doppler e condições de ressonância

Fundamentos do 

direito penal

Estudo do direito penal e seus fundamentos, iniciando pela compreensão do que é o direito penal e suas fontes, passando ao estudo dos

princípios. Após adentra-se ao estudo do direito penal no tempo e no espaço e, por fim, a teoria geral do crime.



Fundamentos e 

metodologia da língua 

portuguesa

Fundamentos da língua portuguesa. Histórico do ensino de língua portuguesa no Brasil. Concepção, metodologias e formas de avaliação. As

diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental e infantil para o ensino de língua portuguesa. Processos de ensino da leitura e da escrita.

Textualidade: Compreensão e produção de textos, abordando os processos de falar, ouvir, ler e escrever. Gramática. Análise linguística. Leitura.

Narrativa. O ensino da língua portuguesa na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

Fundamentos e 

metodologia do ensino 

de ciências

- Fundamentos das ciências. Histórico do ensino de ciências no Brasil. Concepção, metodologias e formas de avaliação. As diretrizes curriculares

nacionais do ensino fundamental e infantil para o ensino de Ciências. Reconhecimento das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e

ambiente. Interdisciplinaridade em Ciências. Temas transversais. O ensino das ciências na educação infantil e nos anos iniciais do ensino

fundamental.

Fundamentos e 

Metodologia do Ensino 

de Educação Física 

Fundamentos da educação física. Histórico do ensino de educação física no Brasil. Concepção e metodologias. 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.



Fundamentos e 

Metodologia do Ensino 

da Geografia

Perspectiva histórica da Geografia e suas diferentes abordagens.

Conceitos geográficos e os diferentes espaços estudados.

Currículo: Conteúdos no ensino básico e conceitos geográficos

Alfabetização cartográfica.

Avaliação em geografia.

Fundamentos e 

Metodologia do Ensino 

de História 

    A historiografia em sala de aula e seus diferentes enfoques

    História no século XIX e XX - conceitos fundamentais.

    A história e o ensino, saberes e elementos em sala de aula.

    Ensino de história no fundamental – Currículo e Avaliação.

    Diferentes fontes e linguagens para ensinar História.

Fundamentos e 

Metodologias para o 

Ensino das Artes

Fundamentos da arte. Histórico do ensino de artes no Brasil. Concepção, metodologias e formas de avaliação. As diretrizes curriculares nacionais

do ensino fundamental e infantil para o ensino de artes. As práticas pedagógicas do ensino das artes visuais, da música, da dança e do teatro.

Linguagens artísticas na infância. A produção artística no cotidiano escolar. O ensino da arte na educação infantil e nos anos iniciais do ensino

fundamental.



Fundamentos teóricos 

metodológicos do 

serviço social

Influência das correntes filosóficas e sociológicas no Serviço Social: estrutural-funcionalismo e fenomenologia; Doutrina Social da Igreja e o

Serviço Social; As Influências dos movimentos sociais e dos sindicatos na formação e desenvolvimento do serviço Social; Perspectivas críticas ao

Serviço Social Modernizador: “reatualização conservadora” e “intenção de ruptura”; Serviço Social na contemporaneidade: tendências e debates

atuais.

Geografia bíblica

1. Principais características do mundo antigo

2. Impérios antigos

3. Condições climáticas, animais e tipos de terrenos

4. Principais cidades

5. Geografia econômica

Geografia da População

1. Fundamentos da geografia da população

2. Crescimento demográfico e estrutura da população

3. Dinâmicas demográficas e políticas populacionais

4. Movimentos migratórios nacionais e internacionais

5. População e meio ambiente



Geografia Econômica
Geografia e economia, conceitos e aplicações. Modelos econômicos e suas classificações. Sistemas econômicos. Capitalismo. Divisão internacional

do trabalho. Revoluções industriais e dinâmicas econômicas industriais. Economia do Brasil.

Geografia Física Dinâmica ambiental do mundo tropical. Geossistemas. Processos interativos da litosfera, atmosfera e hidrosfera.

Geologia

Processos geológicos; fatores e processos de formação do solo, formação das rochas, evolução cronológica da Terra; O solo e sua distribuição

geográfica; Os processo físicos e químicos dos solos; Classificações taxonômicas e utilitárias dos solos; Intemperismo nas diferentes regiões do

globo terrestre e Principais propriedades.



Geologia Aplicada
Dinâmica e estrutura interna da Terra. A tectônica global e a formação de ambientes tectônicos. Processos deformadores de rochas. Tipos de

intemperismo. Os recursos minerais da Terra.

Geometria Analítica

Geometria Analítica no plano: sistema de coordenadas, estudo da reta e circunferência. 2. Geometria Analítica no plano: Cônicas (Elipse, Parábola 

e Hipérbole). 3. Geometria Analítica no espaço: Equações Paramétricas. 4. Geometria Analítica no espaço: sistema de coordenadas, estudo da 

reta e estudo do plano. 5. Geometria Analítica no espaço: quádricas, superfície cilíndrica, superfície esférica e superfícies de revolução.

Gerenciamento de 

Infraestrutura

1. Introdução à Infraestrutura.

2. Introdução ao Gerenciamento de Infraestrutura.

3. Introdução ao Gerenciamento de Serviços de TI.

4. Entrega de Serviço.

5. Suporte à Serviços.



Gerenciamento e 

Organização de Banco 

de Dados

Introdução aos conceitos de bancos de dados; Modelo de Entidade e Relacionamento; Regras de normalização de dados; Projeto de Bancos de

Dados – Modelo Relacional; Gerenciamento de transações e controle de concorrência; Linguagem de definição e manipulação de dados( SQL –

DDL e DML);

Gerenciamento de 

Processos

1. Estrutura organizacional

2. Mapeando os processos 

3. Processos e cadeia de valor 

4. Sistemas de gerenciamento de processos de negócios

5. Métodos para gestão de processos

Gestão Ambiental / 

Recursos Naturais

Apresentação das leis ecológicas elementares e o funcionamento de base da ecoesfera. As atividades produtivas que possuem potencial poluidor.

Mecanismos de avaliação do impacto ambiental de processos produtivos e avaliação dos potenciais de danos ecológicos. Métodos de tratamento

de efluentes e destaque aos pontos críticos de poluição de uma planta industrial. Políticas de educação ambiental , Lei 9795 de 27/04/1999 e

Decreto n.4281 de 25/06/2002.



Gestão da Qualidade
Conceitos Básicos de Qualidade e Gestão da Qualidade; Enfoques para Gestão da Qualidade. Sistemas de Gestão da Qualidade. Custos da

Qualidade. Histórico da Qualidade no Brasil. Ferramentas e técnicas para a Qualidade total, Normatização.

Gestão da Tecnologia 

da Informação

    Tecnologia da informação: conceitos e evolução.

    Conquistando vantagem competitiva com sistemas de informação

    Conquistando excelência operacional e intimidade com o cliente: aplicações integradas

    Tendências em sistemas de informação

    Examinando um caso de Negócio: Investimento

Gestão da tecnologia e 

inovação

A mudança no ambiente de negócios. Tecnologia da informação: conceitos e evolução. Conquistando vantagem competitiva com sistemas de

informação. Tecnologias aplicadas a sistemas de informação empresariais. Planejamento em tecnologia da informação e inovação Sociedade da

Informação. Estratégias competitivas na era da globalização. O valor e a gestão estratégica da informação. Examinando um caso de Negócio:

Investimento



Gestão de Cargos e 

Salários

    Salários - Conceitos e Definições 

    O plano de cargos e salários

    Estrutura salarial e política salarial

    Planejamento de carreiras

    Benefícios

Gestão de custos
Conceitos básicos de Custos; Classificação dos Custos; Métodos de Custeios: por Absorção, Custo-Padrão, Custeio Variável e ABC; Métodos de

Avaliação de Estoques: Custo médio, PEPS e UEPS e Ponto de Equilíbrio e Margem de Contribuição.

Gestão de Custos 

Logísticos

    Conceitos básicos de custo

    Custos envolvidos na logística

    Pontos de medição de custo ao longo da cadeia logística

    Métodos de apuração de custos (ABC e absorção) aplicados a logística

    Tomadas de decisões logísticas baseadas em custos



Gestão de Importação e 

Exportação

1. Comércio Internacional

2. Operações de Comércio Exterior: Importação

3. Exportação

4. Contrato de Câmbio, Modalidades de Pagamento e Riscos nas Operações 

5. Logística Globalizada

Gestão de marketing
Fundamentos de Marketing; Posicionamento estratégico; Sistema de informações de marketing; Processo de desenvolvimento; ambiente de

marketing.

Gestão de Obras 

Públicas

A base legal envolvida na execução de obras públicas, as necessidades de infraestrutura urbana, formas de implantação, controle, fiscalização de

obras públicas, envolvimento da sociedade civil, os processos licitatórios, os agentes gestores, a implantação de obras e os direitos e deveres na

fiscalização de obras públicas.



Gestão de Operações 

em Serviços 

Administração da Produção. Sistemas de Serviços. Estratégias de Operações. Gestão e Organização dos Serviços. Avaliação da Qualidade dos

Serviços.

Gestão de Orçamento 

Público

A disciplina do Gestão do Orçamento Público apresenta aos estudantes os principais conceitos, legislação base, princípios e ferramentas para

gerenciar as despesas e receitas públicas.

Gestão de Pessoas

    Evolução Recursos Humanos

    Recrutamento e Seleção

    Avaliação de Desempenho

    Recompensar Pessoas

    Descrição e Análise de Cargos 



Gestão de Projeto de 

Fábrica

1. Fundamentos de gestão de projetos; 2. Localização das instalações; Capacidade produtiva e Layout; 4. Movimentação de materiais; 5.

Ergonomia, higiene e segurança no trabalho.

Gestão de Projetos

Conhecimentos, habilidades e técnicas utilizadas na iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento de um projeto. Introdução ao

Gerenciamento de Projetos: Conceitos básicos; Identificação e estabelecimento das necessidades e formulação de propostas; Ciclo de vida e

organização de projetos; Processos de gestão de projetos (GP). Visão geral das áreas de conhecimento em gestão de projetos: Gestão da

integração; Gestão do escopo; Gestão do tempo; Gestão dos custos; Gestão da qualidade; Gestão de recursos humanos; Gestão das

comunicações; Gestão dos riscos; Gestão das aquisições.

Gestão de Recursos 

Humanos

As organizações e a administração de pessoal. Evolução da administração de pessoal. Funções administrativas e operacionais de administração de 

pessoal. Desafios da gestão de pessoal. Responsabilidade social das organizações.



Gestão de Serviços 

Públicos

Compreender o funcionamento dos serviços públicos. Os modelos de administração pública. Ética e moral. Ética, princípios e valores. Ética e

democracia: exercício da cidadania. Ética e Função Pública. Ética no setor público. Nova gestão pública, novo serviço público e a inovação na

gestão pública.

Gestão de Sistemas 

Produtivos

Entender a evolução da gestão da produção. Entender o conceito de sistemas de produção. Definir parâmetro da estrutura organizacional

produtiva. Definir layout de produção. Identificar os tipos de manufatura em produção. Identificar os elementos fundamentais da produção.

Conhecer os processos de transformação na produção. Identificar os insumos do processo produtivo.

Gestão de Marcas e 

Branding

1. Marketing em um mundo em mudança: criando valor e satisfação para o cliente

2. Criando e gerenciando o valor da marca 

3. A sistematização da identidade visual

4. Comunicação de marcas

5. A busca pelo posicionamento da marca



Gestão do 

Conhecimento

Fundamentos da arte. Histórico do ensino de artes no Brasil. Concepção, metodologias e formas de avaliação. As diretrizes curriculares nacionais

do ensino fundamental e infantil para o ensino de artes. As práticas pedagógicas do ensino das artes visuais, da música, da dança e do teatro.

Linguagens artísticas na infância. A produção artística no cotidiano escolar. O ensino da arte na educação infantil e nos anos iniciais do ensino

fundamental.

Gestão do Terceiro 

Setor

Entendendo o surgimento do terceiro setor. Como se estrutura o Terceiro Setor. Estratégia e projetos. Captação de Recursos. Ética e Captação

de Recursos

Gestão e cadeia de 

suprimentos

Cadeias de Suprimentos: definições, tipos. Gestão da cadeia de suprimento. Modais de transporte. Transporte. Planejamento operacional.

Logística empresarial. Planejamento estratégico corporativo nas atividades da Cadeia de Suprimentos. Otimização dos custos logísticos.



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 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 e Projeto de 

Fábrica

1. Fundamentos para a Gestão de Projetos;

2. Localização de instalações;

3. Capacidade Produtiva e Layout;

4. Movimentação de materiais;

5. Ergonomia, higiene e segurança no trabalho.

Gestão Financeira

Compreender os conceitos básicos e a simbologia dos cálculos financeiros. Identificar o papel do administrador financeiro, das instituições

financeiras e mercado de capitais. Avaliar risco e retorno. Dominar os conceitos, legislação e ferramentas da gestão financeira e tributária. Avaliar

os principais índices financeiros. Método do Payback . Taxa Interna de Retorno. Apuração de custos e formação de preços. Ponto de equilíbrio.



Gestão Financeira e 

Orçamentária

A disciplina aborda a gestão financeira como forma de planejamento e controle da saúde financeira empresarial, poderá também compreender

quem são os agentes do mercado financeiro e sua dinâmica. Além disso, a disciplina apresenta as principais ferramentas para as finanças

empresariais, seus componentes e sua função. Desta forma, possibilita que o aluno reflita sobre o papel do administrador na maximização dos

lucros para os acionistas e conheça ferramentas práticas.

Gestão Marketing
Mediar o estudo e aprendizado de temas fundamentais da gestão de marketing referentes aos Fundamentos de Marketing, Posicionamento

estratégico, Sistemas de informações de marketing, Processo de desenvolvimento e Ambiente de marketing.

Gestão orçamentária
A disciplina estuda os instrumentos de análise financeira de balanços, prática de análises em demonstrações financeiras de empresas, com uso de

índices e indicadores de desempenho.



Gestão pedagógica

Aspectos sociais e legais do trabalho pedagógico nas instituições educacionais e as formas de organização, estruturação e gestão da escola de

ensino fundamental e médio. Os processos de gestão da educação frente à complexidade sociológica, cultural, econômica, ética e política das

organizações sociais. Estudo das teorias da gestão educacional e administração escolar e suas implicações na organização de processos

educacionais. Atribuições do gestor educacional. Importância do conhecimento nas organizações.

Gestão pública

Evolução histórica da gestão pública, gestão da inteligência organizacional pública, gestão do conhecimento, modelos de gestão, o papel do

gestor, inteligência artificial e tecnologias de gestão pública inteligente, as reformas do Estado e da Administração Pública no Brasil, gestão, do

papel do gestor público, dos modelos de gestão, gestão do conhecimento, inteligência artificial e tecnologias de gestão da inteligência, segurança

pública, ética na gestão pública, nova gestão pública, do novo serviço público, da inovação na gestão pública e a administração pública dialógica.

Globalização e 

Desenvolvimento social

A globalização e o desenvolvimento social: concepções e perspectivas contemporâneas. As causas e consequências sociais da globalização. O

capitalismo e o desenvolvimento social. O problema da pobreza e dos direitos sociais. A globalização na perspectiva do desenvolvimento social

sustentável. Dilemas e perspectivas de desenvolvimento social em torno dos temas sociais emergentes.



Hebraico instrumental

1. A gênese hebraica

2. Noções ortográficas, consoantes e vogais

3. Numerais, sinais e acentos

4. Adjetivos, pronomes e sufixos

5. Sistema verbal hebraico

Hidráulica

Fundamentos da Hidrostática e Hidrodinâmica. Tensões normais e tangenciais; força devido à pressão. Equação de Bernoulli e aplicações aos

escoamentos ideias. Escoamentos em condutos forçados: perda de carga localizada e perda de carga contínua (Equações de resistência). Sistemas

de tubulações: em série e em paralelo. Bombeamentos: tipos de bombas; NPSH e cavitação. Escoamentos livres; tipos de escoamento

(permanente e não permanente / uniforme e variado). Propriedades hidráulicas dos canais. Remanso, Ressalto Hidráulica.

Hidrologia

    Conceitos básicos de Hidrologia e Bacia Hidrográfica;

    Ciclo Hidrológico; 

    O escoamento superficial, as enchentes e ocupações nas bacias hidrográficas;

    Previsão de eventos extremos;

    Águas Subterrâneas.



História 

Contemporânea 

Análise do século XVIII e XIX, destacando transformações e permanências econômicas, políticas e culturais, com destaque para: revoluções

políticas, industrialização/movimentos sociais; nacionalismos; imperialismos e modernidade e cultura. Isto buscando compreender a constituição

de uma ordem socioeconômica e cultural burguesa, com seus embates com as forças da reacionárias e o seu posterior embate com novas forças

sociais – os socialistas. 

Além disso, compreender o surgimento de nações e nacionalismos, e a expansão imperial das potências europeias, um movimento que vai

culminar com a 1ª Guerra Mundial. Depois, uma análise da chamada crise do liberalismo, com a ascensão do fascismo (em especial o italiano e o

alemão) e a 2ª Guerra Mundial. Os chamados “anos dourados” posteriores à 2ª Guerra Mundial, e o seu esgotamento, tal qual o do Estado de

Bem Estar. Por fim, uma análise sobre o que se passou a denominar Globalização. 

História da américa 

colonial

O Contexto da Descoberta da América. As Civilizações da América Pré-Colombiana. A Colonização da América Espanhola. A Colonização da

América Inglesa. A Colonização da América Portuguesa.

História da América 

Contemporânea 

Análise histórica dos séculos XIX e XX no continente americano, destacando transformações e permanências econômicas, políticas e culturais,

com destaque para: Independência dos Estados Unidos e da América Espanhola; abolição da escravidão nas Américas, autoritarismo na América

Latina, e a trajetória norte-americana no século XIX e XX, constituindo a principal força econômica do continente ascendendo a condição de

potência global.



História da Arquitetura
Introdução à história da Arte e da Arquitetura e Urbanismo da pré-história aos dias atuais. Conceitos fundamentais e centrais relacionados a

importância da teoria e da história da arquitetura, da cidade e da cultura. Análise crítica da produção arquitetônica através da história.

História da Arte

A proposta da disciplina é mostrar um panorama da produção artística, da pré-história aos dias de hoje. Para tanto, será necessário apresentar

alguns conceitos que permearão este universo, como o de filosofia, estética, arte e cultura. Serão trazidos também, para um melhor

entendimento do processo, elementos que compõem a história da arte e os possíveis olhares para uma obra artística.

História da arte antiga 

e medieval

Filosofia da arte na Grécia antiga – Platão e Aristóteles. Arte na antiguidade e arte na Idade Média. A produção da Arte Clássica antiga. A arte

medieval, com destaque para a arte românica e a arte gótica.



História da Arte 

Brasileira

Apresentar o período da chegada da família real no Brasil e a Missão Francesa. Mostrar a importância da Semana de Arte Moderna de 22.

Aprofundar a produção após a Semana, no período do Modernismo. Mostrar o início do Contemporâneo, no início dos anos 50, e a produção até

os anos 70. Apresentar a produção contemporânea mais recente, dos anos 70 (período do governo militar) aos anos 2000 (estabilidade

econômica e democrática).

História da Arte 

Contemporânea

A proposta desta disciplina é oferecer recursos para que se possa criar um repertório adequado para o conhecimento, a apreciação e a leitura da

produção artística contemporânea. Como a graduação é licenciatura e visa formar futuros profissionais docentes, é de fundamental importância a 

compreensão das motivações, do pensamento, do contexto e dos recursos que artistas utilizaram e usam na produção da contemporaneidade.

Especificamente neste período, são muitos os questionamentos e as indagações sobre o que seja arte ou se determinada obra alcança tal status.

É preciso ter conhecimentos sobre filosofia, linguagem, estética, entre outros, para poder absorver os conceitos propostos e desfrutar da

experiência de fruição. Desta forma, a metodologia oferece imagens, vídeos, textos, esquemas, resumos, etc., para estimular o olhar, a

curiosidade e a mente para a ampliação deste universo de conhecimento.

História da Educação

Mudanças dos processos educacionais: das práticas educativas, das teorias pedagógicas e das organizações do ensino em diferentes contextos e

períodos históricos da sociedade ocidental. Educação no período clássico, na Idade Média, no Renascimento, no Realismo e no Iluminismo.

Períodos históricos da organização escolar brasileira. Escolarização colonial – fase jesuítica, pombalina e joanina. Organização escolar brasileira –

fase imperial e republicana. A Revolução de 30. Correntes e tendências da educação brasileira.



História da Igreja e 

Igrejas Emergentes

As origens da igreja cristã. Os fundamentos históricos do nascimento e da evolução expansiva da igreja cristã. As fases críticas da igreja cristã na

Alta e Baixa Idade Média. A fase da Reforma Protestante e a Contrarreforma.  O Movimento Puritano. A igreja cristã contemporânea.

História das Missões do 

Brasil

Entendendo ás Missões no Brasil. Principais missionários no Brasil. Os Jesuítas no Brasil Influências dos missionários na Cultura do Brasil.

Desafios dos Missionários nos dias atuais no Brasil

História de Israel até os 

dias atuais
Tempos bíblicos. As origens de Israel e o tribalismo. A monarquia em Israel/ exílio e pós-exílio. Israel no novo Testamento. Israel atual.



História e estudos da 

Bíblia Sagrada

Entendimento da bíblia como livro histórico e a representação disso nos tempos antigos e hoje em dia. Interação sobre o assunto do cânon

bíblico quando se refere ao antigo testamento e também ao novo testamento. Entendimento sobre os manuscritos que nos apresentam a bíblia

hoje em dia assim também como a apresentação da bíblia em língua portuguesa que é a língua materna do Brasil.

História e Historiografia 

da África

1. A pré-história da Africa

2. Africa pré-colonial - parte I

3. Africa pré-colonial - parte II

4. Africa colonial

5. A descolonização e os dias atuais

História e historiografia 

da antiguidade clássica

Abordagens sobre a Grécia Antiga, envolvendo a gênese, expansão e declínio. Abordagens sobre a Roma Antiga, envolvendo a gênese, expansão

e declínio. O legado histórico cultural das sociedades Grega e Romana. A Cultura Helenística. O lento declínio do mundo Antigo (Antiguidade

Tardia).



História e historiografia 

da antiguidade oriental

Egito: formação, unificação e evolução política. As primeiras civilizações do Crescente Fértil. Mesopotâmia: economia, sociedade e religião. O

Imperialismo das civilizações orientais. Reflexões acerca do legado cultural das sociedades antigas.

História e historiografia 

da antiguidade oriental

Estudo da história da formação do Brasil, iniciando com a descoberta do novo território, quem povoou, como foram as relações entre o

colonizador e nativo, as atividades de exploração e comércio que formaram as primeiras vilas urbanas, as descobertas de metais preciosos, a

administração pelas Capitanias Hereditárias, o Governo-geral e as reformas Pombalinas, movimentos de resistência ao colonizador até a

Independência.

História e Historiografia 

do Brasil Imperial 

1. O fim da Corte Joanina no Rio de Janeiro e a Independência do Brasil;

2. A construção do Estado Imperial e A Guerra do Paraguai (1865-1870);

3. A escravidão no Império: a nova historiografia social da escravidão;

4. O fim do trabalho escravo no Brasil e a nova configuração social;

5. Republicanismo e a queda do regime monárquico.



História e Historiografia 

do Brasil República 

Intérpretes do Brasil: Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr.; A República Velha; A “Era Vargas”; A República Democrática; A

República do café.

História e Historiografia 

Medieval Ocidental

O conceito de Idade Média. A formação dos reinos cristãos O Feudalismo: estruturas e espaços de poder. A Religiosidade Medieval. O imaginário

medieval.

História e Historiografia 

Medial Oriental

O conceito de Idade Média Oriental. A formação da sociedade Bizantina. A Cultura e Religiosidade Bizantina. A formação da sociedade Árabe. A

Cultura e Religiosidade Árabe.

História e historiografia 

moderna

A Civilização do Renascimento. As Reformas Protestantes e a Contrarreforma. A formação dos Estados Nacionais Modernos. As Grandes

Navegações. O Iluminismo.



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.

Humanidades

    Sociedade Moderna e Industrialização.

    Poder e Dominação.

    Sociedade de massa.

    A nova face das demandas sociais.

    Sociedade Pós Moderna...do Conhecimento...Modernidade Líquida.

Inclusão Social e 

Cidadania

A expressão da realidade econômica, política, social e cultural brasileira e serviço social - conceituando a sociedade; Sociedade capitalista e

a minimização dos direitos sociais; A cidadania nos diferentes períodos históricos, o desenvolvimento da afirmação dos direitos básicos; áreas;

Ludicidade. 



Indicadores de 

qualidade e 

produtividade

1. Indicadores; 2. Sistemas de Avaliação; 3. Indicadores da Qualidade; Indicadores de Produtividade; 5. Balanced Score Card

Inquérito policial
Estudo do inquérito policial: desde o início até seu encerramento, ou seja: inicia-se com o conceito do tema, passando as formas de instauração,

após os meios de investigação e encerrando com o arquivamento e indiciamento.

Instalações Elétricas 

Industriais

1. Instalação elétrica industrial e seus componentes

2. Dimensionamento e especificação de circuitos

3. Proteção, dimensionamento e especificação de subestações

4. Correção do fator de potência

5. Cargas especiais e fontes de emergência



Instalações Prediais e 

Eletroeletrônicas

1. Noções sobre geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 2. Instalações elétricas de luz e força. 3. Projetos elétricos prediais 4.

Luminotécnica 5. Instalações prediais telefônicas e lógica.

Instrumentos Técnicos 

Operativos do Serviço 

Social

Conceitos, objetivos, importância e funções do Instrumental Técnico Operativo do Serviço Social. Reconhecer as finalidades dos Instrumentos, e a

mediação entre instrumental e objetivo do trabalho. Aproximação aos instrumentais: observação, relatório, técnicas de coleta de dados e

aproximação com a realidade, acolhimento e visita domiciliar. Atribuição privativa do Serviço Social: estudo social e parecer social. Técnicas e

processos necessários para a utilização de instrumentos. Compromisso éticopolítico da profissão e sua aplicação na instrumentalidade. Desafios

institucionais e a importância de apropriar-se dos instrumentos técnicos operativos para um fazer profissional eficaz.

Introdução à 

Arquitetura e 

Urbanismo

Introdução à Arquitetura e Urbanismo. Conceitos fundamentais e centrais relacionados a importância da teoria da arquitetura, da cidade e da

cultura. Análise crítica da produção arquitetônica. Relações de escala, programa de projeto e projeto arquitetônico e urbano.



Introdução à 

Engenharia

Conceito de engenharia. Conceitos de ciência, Tecnologia e arte. Noções de história da engenharia. Conceitos de projeto de engenharia.

Ferramentas de engenharia. A função social do engenheiro. Ética na engenharia. Engenharia e meio ambiente. O curso de engenharia.

Introdução a Estudos e 

pesquisas em história

    O que é História?

    Conceitos históricos

    A escrita da história

    O que é um documento histórico?

    História e Memória

Introdução à Filosofia

    Conceitos Filosóficos: Grécia Antiga e Período Medieval.

    Principais conceitos filosóficos da modernidade.

    Críticos da Modernidade: Darwin, Marx, Freud, Nietzsche e Wittgenstein.

    Concepções Antigas e Medievais de Ciências.

    Concepções Modernas e Contemporâneas de Ciências.

Introdução a Linguística

    LINGUÍSTICA: ORIGEM, CONCEITO E OBJETO DE ESTUDO  

    AS CORRENTES LINGUÍSTICAS 

    LÍNGUA, LINGUAGEM E FALA

    LÍNGUA PADRÃO E GRAMÁTICA

    AS VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS



Introdução a 

Telecomunicações

    Conceito Básico de Telecomunicações

    Canais de Comunicação

    Processamento de Sinais

    Modulações em Telecomunicações

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

Introdução a Estudos e 

Pesquisas em História

Os conceitos de História e Historiografia: definição, objeto, função e conceitos específicos. As diferenças entre filosofia e teorias da história. A

história como ciência. Diversos paradigmas historiográficos: Historicismo, Positivismo, Annales, Marxismo e a Nova Esquerda, Micro-história,

Nova História.

Introdução à 

Historiografia

Os conceitos de História e Historiografia: definição, objeto, função e conceitos específicos. As diferenças entre filosofia e teorias da história. A

história como ciência. Diversos paradigmas historiográficos: o Historicismo, o Positivismo, os Annales e o Marxismo.

Introdução à Linguística
Linguística: conceito, objeto de estudo e evolução. As ideias de Saussure (sincronia x diacronia, língua x fala, signo e valor). As correntes

linguísticas: estruturalismo, gerativismo. Variações linguísticas e o preconceito linguístico.



Introdução à Psicologia

Introdução à Psicologia: entendendo como uma ciência e sua evolução; Epistemologia da Psicologia; Principais contribuições da Psicologia.

Estrutura da Personalidade. Alicerces da Psicologia: sensação, percepção, memória, pensamentos, aprendizagem. Introdução à Doenças

psicológicas. Psicologia da Religião.

Introdução ao Direito 

do Trabalho

Abordagem das questões do ser humano com ser social, suas interações básicas, qual seu papel social e seu status. Também questões

relacionadas entre direito e moral, algumas teorias sobre o tema e também a coercibilidade do Direito e a Incoercibilidade da Moral. Sendo o ser

humano com ser social, suas interações básicas, qual seu papel social e seu status. Assim, como e criado as leis, através do conceito da Teoria

Tridimensional de Miguel Reale e, por fim, questões relacionadas as fontes do Direito e sua aplicação.

Introdução ao Estudo 

da Língua Inglesa

A disciplina tem o foco em aspectos que permeiam o processo de alfabetização e letramento, abordando: Alfabetização e letramento:

fundamentos linguísticos, psicolinguísticos e sociolinguísticos; A psicogênese da leitura e da escrita; O processo de aquisição da linguagem; O

processo de construção da escrita; O processo de construção da leitura: intervenções do professor alfabetizador.

Introdução aos Tópicos 

de

Alfabetização e 

Letramento

Conceito de alfabetização e letramento

História da alfabetização no Brasil

Função social e política da alfabetização/ analfabetismo

Teorias, métodos e processos de alfabetização

Planejamento de atividades organizativas do processo de ensino-aprendizagem



Introdução a Teologia

1. O que é teologia?

2. Pilares da teologia

3. Revelação divina no Antigo Testamento

4. Revelação divina no Novo Testamento

5. A Reforma

Jogos

Conceituação. Importância e necessidade da recreação e do lazer. Diferenças individuais e equilíbrio funcional dos educandos. Ludicidade e

implicações no desenvolvimento do sujeito. Progressividade, intensidade e complexidade das atividades com relação à idade e sexo. A

recreação de acordo com os interesses e atividades nas diversas faixas etárias. Liderança, qualidades e técnicas do recreador. Teoria, valor

educativo, social e classificação dos jogos recreativos. Técnicas de recreação. Monitoramento. Planejamento das atividades de recreação e lazer.

Uso do espaço e do tempo nas atividades

Laboratório de Ensino e 

Aprendizagem

Tendências Pedagógicas da Prática Escolar; Relação entre Ensino e Aprendizagem; Práticas de Ensino e Experiências Pedagógicas; Pedagogia de

Projetos e Ensino pela Pesquisa; Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade.

Legislação e Ética

O exercício legal da engenharia. Entidades Reguladoras. Resoluções CONFEA. Ética e cidadania. Licitações e contratos de obras públicas. 

Legislação trabalhista, previdenciária,civil, comercial e tributária pertinente à atividade de engenharia civil. Código de Defesa do Consumidor. As 

relações étnico-raciais e a história e cultura afro-brasileira e africana.



Legislação 

Previdenciária Aplicada 

a Recursos Humanos

Financiamento da Seguridade Social no Brasil. Benefícios previdenciários. Auxílios previdenciários (auxílio doença, auxilio doença acidentário,

auxílio reclusão). Salários previdenciários (salário família, salário maternidade). Serviços previdenciários (serviço social, reabilitação). Pensão por

morte. Aposentadoria por idade e tempo de contribuição / especial

Legislação Social e 

Trabalhista

Introdução ao Direito do Trabalho: conceito, função, origem e evolução. Princípios. Direito Individual e Coletivo do Trabalho. Relação de

emprego. Contrato de trabalho. O Empregado. O empregador. Admissão. Remuneração. Processo judiciário do trabalho. Efeitos do Contrato de

trabalho. Normas Gerais de Tutela do trabalho. O sindicalismo no Brasil. Seguridade Social: conceito, origem, função e evolução. Normas Gerais

da Seguridade Social.

Legislação Trabalhista e 

Previdenciária

Nesta disciplina será estudado as noções básicas das legislações trabalhistas e previdenciárias, ambas essenciais para a efetivação dos direitos

basilares dos trabalhadores brasileiros. A primeira legislação abarca o momento do trabalho, já a segunda, calcada em princípios de assistência, o

momento no qual este trabalhador necessita de algum auxílio ou encerrar a sua carreira laboral.

LIBRAS
A língua de sinais no mundo. História da língua brasileira de sinais. A aquisição de libras. A inclusão social através de libras. O ensino de libras. O

intérprete de libras.



Liderança
Principais características dos líderes. Tipos de líderes. Liderança e a organização. Tipos de grupos e equipes. Grupos formais e informais.

Desenvolvimento de líderes. Estratégias gerenciais. Estilos de liderança. Empowerment. Feedback.

Língua Inglesa II 
Estudos de práticas sociais (saudações, apresentações, despedidas, aceitação e recusa). Estruturas gramaticais simples(verbo to

be,    presente    simples).    Leitura    de    textos. Desenvolvimento de habilidades linguísticas em nível básico.

Língua portuguesa – 

semântica e pragmática

Estudo dos aspectos linguísticos do texto em língua portuguesa a partir da ótica da semântica e da pragmática. Os elementos textuais e

intertextuais presentes no texto que corroboram para o processo de produção de sentido.

Língua Portuguesa e 

Dimensões da Leitura

Leitura, texto e sentido (diferentes concepções de leitura, estratégias e produção de sentido). Sistemas de conhecimento e processamento

textual e contexto. Fatores de textualidade. Gêneros e tipologia textuais. O trabalho do texto em sala de aula.



Língua Portuguesa e 

Morfossintaxe

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

aplicação das classes gramaticais. Os sintagmas e sua importância para a compreensão da construção textual. As orações coordenadas e suas

divisões. Períodos compostos por subordinação, orações subordinadas e suas respectivas classificações e especificidades. A produção textual no

cotidiano escolar. O ensino da língua portuguesa no ensino fundamental e médio.

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

Linguagem da arte 

visual – desenho e 

paisagem

Elementos visuais: ponto, linha, plano, cor, luz e volume; • Conceito de Alfabetismo Visual, características, técnicas de comunicação e Gestalt; •

Diversidade de técnicas de representação no desenho; • A relação entre o desenho e a história – da pré-história ao século XX.

Linguagem da Arte 

Visual – forma, 

desenhos e objetos

Os elementos básicos da linguagem visual. O geométrico e o orgânico: diferentes formas das artes visuais. Conceito e características do desenho.

Instrumentos de trabalho do desenho. O bidimensional e o tridimensional nas artes visuais.



Linguística geral
Semiótica (conceito, objeto de estudo e análise). Os modelos teóricos da produção, da compreensão e da aquisição da linguagem. Conceitos

básicos em pragmática. Teoria dos atos de fala. Noções de análise do discurso. Tendências da análise discursiva no meio digital.

Literatura Brasileira

    História da Literatura Brasileira.

    Era Colonial: Quinhentismo.

    Era Colonial: Barroco.

    Era Nacional: Romantismo, Realismo e Naturalismo.

    Era Nacional: Pré-modernismo e Modernismo.

Literatura Infanto 

Juvenil

Contextualização da legislação vigente (Parâmetros Curriculares Nacionais) – Abordagem: 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.

Literatura Norte 

Americana 

Período Inicial e Colonial Americano até 1776. Origens Democráticas e Escritores Revolucionários. A Prosa Americana. A Poesia Americana. A

Poesia Norte-americana na 1ª metade do Século XX



Literatura Portuguesa
Estudo da história da literatura portuguesa e dos movimentos literários que fizeram parte de cada período. Análise das características de cada

época, os principais autores e obras.

Livro de Atos e Hebreus

1. Hebreus (Introdução)

2. Hebreus (Autoria)

3. Hebreus (Local e Data, Destinatários e Propósito, e Conteúdo)

4. Atos (Introdução e Autoria)

5. Atos (Local e Data, Destinatários e Propósito, e Conteúdo)

Livros históricos e livros 

poéticos

Na disciplina de Livros Históricos e Poéticos abordaremos, de forma introdutória, os aspectos gerais desses livros do Antigo Testamento. O

objetivo é apresentar as principais temáticas e princípios teológicos nesses livros.

Lógica de Programação 

e Algoritmos

Introdução à Lógica de Programação e à Algoritmos; Conceitos Básicos de Programação e Algoritmos; Estruturas de Seleção e de Repetição;

Estrutura de Dados Homogêneas (Vetor e Matriz) e Heterogêneas (Registros); Estrutura de Dados Avançadas (Listas, Filas, Pilhas, Árvores e outras

estruturas).



Logística Ambiental e 

Reversa

Logística reversa: conceito, importância, estrutura. Meio ambiente e competitividade. Canais de distribuição reversos. Cadeia de suprimento e de

distribuição reversas. Oportunidades de negócios, processos distributivos da reciclagem. Reciclagem e logística reversa, gestão integrada de

resíduos, serviços de coleta e transporte de resíduos.

Logística Empresarial

Identificar, compreender e criticar as atividades da operação logística, a saber, compras, estoques, armazenagem/estocagem, manuseio de

materiais, embalagem, distribuição, processamento de pedidos, transportes e serviços ao consumidor. Utilizar as previsões de demandas para

propor alternativas de atendimento destas previsões.

Logística Internacional

A disciplina tem por objetivo apresentar ao aluno os principais conceitos acerca das noções sobre a Teoria geral do comércio internacional, a

estrutura monetária do comércio internacional, cooperação econômica internacional. Assim como adquirir conhecimento sobre o GATT à

formação dos blocos econômicos, as perspectivas legais e econômicas e os aspectos bilaterais e multilaterais no comércio internacional, sistema

brasileiro de comércio exterior. Também será demonstrado aspectos gerais do direito comercial internacional, fontes do direito comercial

internacional e organismos de direito comercial internacional, Legislações e regulamentações. Por fim reconhecer as formas de distribuição

internacional e identificar dificuldades e estratégias logísticas de modais e distribuição.

Marketing de 

relacionamento

O Marketing de Relacionamento é mais uma das diversas vertentes competitivas do mercado contemporâneo e seu papel tem se tornado cada

vez mais indispensável em cenários acirrados na disputa pelos clientes. A disciplina irá apresentar conceitos e práticas dessa estratégia.



Marketing digital
Princípios de marketing; composto de marketing; ambiente de marketing; atividades de marketing; a internet como ambiente de marketing;

marketing direto e on-line; a internet como canal de comunicação interativa.

Marketing de varejo
Os conteúdos abordados na disciplina estão organizados em tópicos, de acordo com a sequência: Fundamentos do Marketing, O ambiente de

Marketing, Comportamento do Consumidor, Tomada das Decisões de Marketing e Compreendendo o Marketing de Varejo e Atacado

Marketing 

Internacional

O ambiente internacional (aspectos econômicos, financeiros, políticos, normativos e culturais). Características dos mercados na economia

globalizada. O composto de marketing nos mercados internacionais. Estratégia de acesso ao mercado internacional. Seleção de mercados,

entrada e formas de operação. Estratégias de produtos e de comunicação no mercado global. Estratégias de preços e competitividade

internacional.

Matemática Básica
1. Conjunto, Subconjunto e a Teoria dos números; 2. Operação com números relativos e Expressões Algébricas; 3. Equações e Inequações; 4.

Funções de 1° e 2° grau; 5. Exponencial e Logaritmos.



Matemática financeira

Juros Simples. Taxas Proporcionais. Descontos Simples (Racional e Comercial). Análise da Taxa de Juros Simples numa Operação de Desconto

Bancário. Juros Compostos. Descontos Compostos. Taxas. Séries de Pagamentos (Capitalização e Amortização). Planos de Amortização de

Empréstimos. Fluxo de Caixa (Introdução à Análise de Investimentos). Descrever fluxo de caixa. Identificar as principais características do fluxo de

caixa. Distinguir e conhecer o desenvolvimento de juros simples. Distinguir conhecer o desenvolvimento de juros compostos. Identificar as

características da matemática financeira. Identificar fórmulas de cálculos financeiros.

Matemática 

Fundamental

Conjuntos numéricos e os números reais; Radiciação e Potenciação; Polinômios, fatoração e Expressões fracionárias; Equações e Inequações;

Funções e suas propriedades.

Materiais Elétricos A importância dos materiais para a engenharia; Materiais condutores; Materiais dielétricos; Materiais semicondutores; Materiais magnéticos

Mecânica dos sólidos 1. Princípios gerais e Vetores força; 2. Tensão e Deformação; 3. Propriedades Mecânicas dos Materiais; 4. Carga Axial; 5. Torção



Mecânica dos Solos

     Propriedades e Índices;

    Tensões no Solo e Compactação;

    Permeabilidade e Percolação;

    Adensamento e Compressibilidade;

    Resistência ao Cisalhamento.

Mercado de Capitais

1. O Sistema Financeiro Nacional 

2. O funcionamento do Mercado Financeiro

3. Mercado de Monetário e de Crédito

4. Mercado Cambial e de Capitais

5. Gerenciamento de Riscos

Metodologia Científica 

e da Pesquisa

Conteúdo Programático: Ciência e Conhecimento. Pesquisa cientifica. Métodos e técnicas para a elaboração e apresentação de trabalhos

científicos. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Projeto de Pesquisa. Técnicas de coleta de dados. Análise de dados.

Trabalhar no aluno a construção da sistematização do conhecimento científico e da construção do saber por meio da pesquisa científica.

Trabalhar no aluno a importância do conhecimento científico e sua postura ética, imparcial e objetiva, tanto na elaboração de hipóteses,

proposições e sua investigação, quanto na busca de soluções aos problemas levantados pela pesquisa científica.

Metodologia da 

Pesquisa Acadêmica

A disciplina de Metodologia da Pesquisa Acadêmica tenciona percorrer os aspectos que englobam a Metodologia Científica como fonte de

embasamento fundamental para a realização de trabalhos científicos, desenvolvidos principalmente no decorrer da vida acadêmica do aluno.

Desta forma, a Metodologia científica aborda as principais regras para uma produção científica, fornecendo as técnicas, os instrumentos e os

objetivos para um melhor desempenho e qualidade de um trabalho científico. A pesquisa é uma das atividades primordiais para a elaboração dos

trabalhos realizados com base na metodologia científica. É a fase da investigação e da coleta de dados sobre o tema a ser estudado. É de

fundamental importância para aprimorar a linguagem acadêmica, fugindo ao senso comum, estruturando a linguagem acadêmica, trazendo

cientificidade e embasamento teórico para a pesquisa. Assim a disciplina objetiva fornecer embasamento para a construção textual e da

pesquisa, adequando-os aos padrões normativos exigidos pela ABNT.



Microbiologia 

Ambiental 

Descrever os microrganismos existentes no ambiente de solo, água, ar e resíduos, caracterizando o modo de ação, metabolismo e fisiologia dos

mesmos; Avaliar técnicas para crescimento dos microrganismos e uso para biorremediação de vários poluentes no ambiente;

Conhecer a interação de microrganismos com outros seres vivos e com o ambiente, e reconhecer os benefícios dessas interações nos ciclos

biogeoquímicos, controle e prevenção de poluição ambiental.

Microeconomia e 

macroeconomia

Fornecer aos acadêmicos o embasamento teórico, conceitual e prático, bem como os instrumentais técnicos, para que estejam capacitados a

resolver problemas inerentes a área de Micro e Macroeconomia que estejam relacionados a Gestão Financeira.

Modais de Transporte

Identificar os modais de transporte; estabelecer o planejamento de transportes; analisar as relações de custos entre os diversos modais;

Conhecer as plataformas logísticas; Reconhecer a multimodalidade; Conhecer a influência do planejamento de necessidades, planejamento de

produção, planejamento de distribuição.

Modelagem 

Matemática Ambiental

    A Modelagem Matemática Ambiental

    Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais

    Interfaces de Utilização

    Modelos de Simulação

    Estudos de Técnicas de Simulação



Monitoramento 

Ambiental

Monitoramento de Águas Superficiais e Subterrâneas. Monitoramento do Solo. Monitoramento da Qualidade do Ar. Sistemas de Monitoramento.

Padrões de Qualidade

Música e Imagem
A disciplina tem por objetivo apresentar ao aluno os principais conceitos acerca da Música e Imagem; como são produzidas e quais são os efeitos

da somatória desses dois elementos que resultam na linguagem audiovisual.

Negociação e Gestão de 

Conflitos

Identificar os diversos tipos de conflitos, propondo a gestão dos mesmos de forma adequada, com a utilização de técnicas e habilidades de

negociação em diferentes situações, com vistas a conduzir impasses e convergências de interesses a bom termo.

Oficina de Produção de 

Textos

O texto e a situação comunicativa. O texto, discurso e suas modalidades. Tipologia e gêneros textuais. Coesão, coerência textual e os aspectos

gramaticais. A estrutura textual e seus elementos constituintes. Intertextualidade.



O Processo Decisório 

nas Organizações

    Tópico 1 - Introdução ao processo decisório

    Tópico 2 - O processo decisório dentro das organizações

    Tópico 3 - Processo racional de decisão

    Tópico 4 - Processos decisórios nas estruturas – Decisões programadas e decisões não programadas

    Tópico 5 - Decisão na era da informação e do conhecimento 

Organização do Espaço 

Geográfico Mundial 

Contemporâneo

A formação do Estado Nacional Moderno e seus componentes. A Ordem Bipolar no contexto da Guerra Fria. A Globalização e a Nova Ordem

Mundial. A Geografia das Indústrias, a distribuição da produção econômica e a formação dos Blocos Econômicos. A Ordem Ambiental

Internacional e a organização do espaço geográfico mundial na gestão dos territórios nacionais.

Organizações, Sistemas 

e Métodos

1. Princípios de organização, sistemas e métodos 

2. Organizações 

3. Sistemas

4. Métodos Organizacionais

5. Análise e aplicação de ferramentas em OSM

Organização do 

Trabalho na Produção

1. Introdução à Organização do Trabalho;

2. Trabalho em equipe;

3. Métodos, Tempos e Movimentos;

4. Sistemas de Produção e Células de Manufatura;

5. Ergonomia.



Pedagogia no Contexto 

não

Escolar

    Processo de Criação e a Educação

    Interlocuções da Pedagogia com a Saúde

    O Pedagogo na Educação Especial

    O Pedagogo como Agente Cultural

    Pedagogia na Empresa - Conceito e Atuação

Pentateuco

1 - Introdução ao Pentateuco;

2 - Gênesis;

3 - Êxodo;

4 - Levítico e Números;

5 - Deuteronômio.

Perícia Científica
Relevância da perícia no contexto probatório; Teoria geral do crime; A atuação do perito no local de crime; principais perícias internas; A

estrutura básica dos órgãos de polícia técnica.

Pesquisa de materiais 

expressivos

• Técnicas e matérias do desenho, da gravura, da pintura, da colagem, da escultura e da arquitetura. • Os alicerces da gravura tradicional e suas

principais características, assim como os materiais, ferramentas, papéis e suportes de impressão. • Técnicas e materiais da encáustica, do afresco,

da pintura da pintura a óleo, do guache e da acrílica. • Modelagem: processo de adição de material e seus principais procedimentos, o uso de

materiais flexíveis. • A expressão da colagem na arte terapia, nas artes e na escola. A técnica da colagem como linguagem artística, assim

chamada de COLLAGE.



Pesquisa de Mercado
Conceituação de pesquisa de mercado. Métodos quantitativos. Métodos qualitativos. Coordenação, planejamento e execução de pesquisas de

mercado. Processamento e interpretação de dados. Aferição de resultados.

Pesquisa na Prática 

Pedagógica I

    EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESSUPOSTOS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

    FORMAÇÃO DE EDUCADORES  - DAS CONCEPÇÕES TEÓRICAS ÀS PRÁTICAS

    TEORIAS DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO

    O DIÁLOGO NA EDUCAÇÃO

    O TRABALHO DOCENTE   NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Pesquisa e prática 

pedagógica II

Educação: pressupostos fundamentais. Gestão democrática: democracia e autonomia. Mecanismos de ação coletiva no interior da escola:

conselho de classe, associação de pais, grêmio estudantil, conselho de escola, reunião pedagógica e reunião com pais. Diferentes formas de

organização do ensino: organização curricular por temas, ciclos e séries, projetos, complexos temáticos e disciplinas. A natureza e a especificidade

do trabalho pedagógico. A escola como lócus de formação continuada dos profissionais da educação. A organização do trabalho pedagógico e a

inclusão.

Planejamento e 

Controle de Processos

Definição dos conceitos de processo, produto, produção, suprimentos, estoques, matéria prima, perda e desperdício; modelos de produção;

produtividade e indicadores; mapeamento de processos; controle de processos; melhorias de processo; perdas de produção; diagrama tartaruga,

SIPOC; flowchart; relationship map; cross function ; armazenagem e movimentação de materiais; movimentação de materiais e produtos;



Planejamento e 

Controle de Projetos

1. Conceitos básicos e planejamento do projeto; 2. Escopo do projeto e planejamento do escopo; 3. Execução do projeto e suas etapas; 4.

Monitoramento e controle do projeto; 5. Técnicas e ferramentas para planejamento e controle de projetos.

Planejamento 

Educacional

Concepções de Política, Poder, Estado e Democracia e suas relações com a educação. Reformas educacionais no Brasil e na América Latina. A

política e o planejamento educacional no Brasil: planos de educação, descentralização, municipalização, regime de colaboração. Financiamento

da educação no Brasil: fundos públicos, descentralização financeira, manutenção e desenvolvimento do ensino. Plano estratégico, agências

internacionais de financiamento e demandas educacionais. Contexto histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro.

Planejamento 

Estratégico

Teorias de Gestão Estratégica. Formulação estratégica. Balanced Scorecard (BSC). Administração estratégica. Análise SWOT. Estruturas 

Organizacionais. Análise de ambiente. Organização e Método. Planejamento e Controle da Organização.

Plano de Negócios

Identificar, compreender e criticar assuntos acerca do perfil empreendedor e o empreendedorismo estratégico. Identificar oportunidades de

negócio, sabendo compreender os prós e os contras. Definir o negócio, sabendo a missão, os valores, a visão e os objetivos da organização. Ainda,

identificar as estratégias competitivas mercadológicas do plano de negócios. Por fim, análise de viabilidade econômica e financeira do negócio.



Políticas de Segurança

    O que são Políticas Públicas?

    Espécies de Políticas Públicas.

    Ciclos de Políticas Públicas.

    Instituições e Instrumentos para Políticas Públicas.

    Formulação e Implementação de Políticas Públicas.

Políticas Públicas

1. Noções de Políticas Públicas; O que são as Políticas Públicas; Atores das Políticas Públicas; 2. Espécies de Políticas Públicas; Diferença entre as

Espécies, Pluralidade de Espécies; 3. Ciclos de Políticas Públicas, Fases dos Ciclos, Importância dos Ciclos; 4. Instituições e Instrumentos de

Políticas Públicas; 5. Implementação e Formulação das Políticas Públicas.

Políticas públicas em 

serviço social

Construção sóciohistórica das políticas públicas no Brasil. Conceito de cidadania e lógica da seguridade social instituída na Constituição Federal de

88. Princípios e diretrizes das Políticas Sociais e do Sistema Único de Assistência Social –SUAS.

Políticas Públicas para o 

Meio

Ambiente

    O que são Políticas Públicas?

    Espécies de Políticas Públicas.

    Ciclos de Políticas Públicas.

    Instituições e Instrumentos para Políticas Públicas.

    Formulação e Implementação de Políticas Públicas.



Português e 

Metodologia da 

Pesquisa

Importância da Escrita e Leitura para o Acadêmico. Técnicas de Leitura e de Estudo. Normas para redação de trabalho. Pesquisa

científica,  bibliográfica,  de  laboratório  e  de  campo. Elaboração e execução de projetos de pesquisa. Confecção de trabalhos científicos.

Práticas Educacionais – 

Educação Especial e 

Inclusiva

Inclusão em diversas perspectivas. Inclusão e exclusão: questões de gênero, classe, multiculturalistas e étnico-raciais. Evolução histórica da

educação especial no Brasil. Legislação e normas da educação inclusiva. O aluno especial e suas características. A atuação docente na educação

especial. Desenvolvimento e aprendizagem na educação especial. Adaptação curricular.

Práticas Educativas – 

Tecnologia 

Educacionais

Usos das tecnologias no processo ensino-aprendizagem; recursos tecnológicos em atividades educacionais; tecnologias integradas na educação;

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA’s).



Processos de 

certificação

Os conteúdos abordados na disciplina estão organizados em tópicos, de acordo com a sequência: Conceitos de Padronização da Qualidade,

Normas ISO, Implantação, organização, auditorias, certificação e avaliação de Sistema de Qualidade, Processo de Certificação – Organismos

Certificadores e Vantagens Competitivas da Certificação.

Profetas maiores e 

menores

A importância dos profetas maiores e menores na interpretação do Antigo e do Novo Testamento. As profecias que os homens de Deus

anunciam, seu contexto histórico e seu cumprimento. O tempo histórico que cada profeta viveu, sua vida pessoal e seu ministério. Universo das

profecias no Antigo e Novo Testamento.

Programação de 

máquinas

Comando numérico, máquinas a comando numérico computadorizado (CNC), comandos CNC mais comuns. Codificação CNC ISO/EIA.

Programação Manual CNC, Funções de programação, manufatura auxiliada por computador (CAM), integração da manufatura computadorizada

(CIM): Projeto, manufatura, estrutura, planejamento do processo (CAD/CAM/CAE/CAPP), Controlador Lógico programável (CLP). Tipos e

Aplicações, Linguagem de programação, Robótica, Tipos e aplicações de robôs, programações de robôs.

Projeto de Produto 
Conceitos para o desenvolvimento de produtosemarcas. Planejamento estratégico do produto para o mercado. Concepção de bens e serviços.

Desenvolvimento de bens e serviços. Mercado de bens e serviços.



Projeto Informatizado Estrutura geral do sistema CAD. Funções de geração de desenho. Funções de editoração. Desenvolvimento de aplicativos. Arquivos/Comunicação.

Propagação de ondas 

eletromagnéticas

1 – Revisão de Cálculo Vetorial e Equações de Maxwell 2 – Propagação de Ondas Eletromagnéticas 3 – Linhas de Transmissão - LT 4 – Guias de

Onda 5 – Teoria de Antenas

Psicologia da 

Aprendizagem

Conhecer os fundamentos teóricos das teorias psicológicas contemporâneas sobre a aprendizagem humana e suas contribuições para a

educação. Articular conhecimentos teóricos com estudos de caso através de bibliografia especifica; Compreender os processos psicológicos

básicos e suas relações com o processo de aprender. Refletir sobre os mecanismos que definem o que é o fracasso escolar. Contribuir para a

ampliação do universo conceitual e da capacidade crítica e reflexiva do profissional da educação.

Psicologia da Educação

    Desenvolvimento: parâmetros definidores; desenvolvimento físico; desenvolvimento cognitivo; desenvolvimento das interações sociais.

    Aprendizagem: definição; Teoria do Condicionamento; Teoria da Gestalt; Teoria de Campo; Teoria Cognitiva; Teoria Fenomenológica.

    Motivação e aprendizagem: classificação dos motivos; frustração e incentivos; teorias da motivação e o processo de aprendizagem.

    Trabalho docente em sala de aula: planejamento e avaliação; a relação professor – aluno.

Fracasso escolar: diferença entre fracasso escolar e dificuldade de aprendizagem; o professor face às diferenças individuais; por que o aluno

não aprende; atitude pedagógica do professor diante dos problemas de aprendizagem.



Psicologia do 

Desenvolvimento

Fatores e etapas do desenvolvimento humano. Fundamentação psicológica do desenvolvimento nos aspectos: cognitivo (Piaget), psicossexual

(Freud), afetivo (Wallon) e sociocultural (Vygotsky). Relação entre desenvolvimento e processo educativo.

Psicologia 

Organizacional

Comportamento Organizacional. Valores, atitudes e percepção. Personalidade e emoção. Motivação. Liderança. Poder e Política. Estresse e 

Qualidade de Vida no Trabalho.

Psicologia social
Origem, fundamentos históricos, epistemológicos e metodológicos da Psicologia Social. Principais categorias de análise da Psicologia Social

utilizadas para compreensão da construção da realidade e dos fenômenos psicossociais.

Psicomotricidade

 1- PSICOMOTRICIDADE  E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO

2 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR E O TRABALHO CORPORAL NA ESCOLA

3 - AS FASES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS NO TRABALHO EDUCATIVO

4 - ÁREAS PSICOMOTORAS  E A RELAÇÃO COM OS PROCESSOS EDUCACIONAIS

5 - A LUDICIDADE E AS RELAÇÕES COM AS CONCEPÇÕES DA PSICOMOTRICIDADE



Publicidade, 

Propaganda e 

Merchandising

1. Origens e desenvolvimento 

2. Publicidade online 

3. Comunicação integrada de marketing

4. A criatividade e a publicidade ao longo da história

5. O merchandising, a promoção de vendas e a exibitécnica

Qualidade da água

1. Saúde Pública, saneamento, poluição e contaminação; 2. Critérios e padrões de qualidade e de emissão, características físicas, químicas e

biológicas; 3. Contaminantes inorgânicos e radio nucléicos; controle de qualidade (limpeza de reservatório); 4. Proteção e controle de mananciais

e bacias hidrográficas; 5. Controle sanitário de bacias hidrográficas e Autodepuração dos cursos d’águas.

Qualidade de software

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

desenvolvimento de software; verificação e validação de software; controle do processo de qualidade; requisitos de qualidade; gerenciamento da

qualidade.

Qualidade e 

Produtividade 

Aplicadas à Engenharia

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.



Questão social e serviço 

social

Questão Social. A Questão Social e o capitalismo. A Questão Social e o Terceiro Setor. A Ética e a Questão Social. A Questão Social e a

Transformação Social.

Química
1. Método científico, a matéria e sua microestrutura; 2. Tabela periódica e suas propriedades; 3. Ligações químicas e interações intermoleculares;

4. Funções inorgânicas e orgânicas; 5. Reações Químicas, Eletroquímica e Estequiometria.

Química Analítica

Introdução à química analítica qualitativa e quantitativa: A natureza e o papel da química analítica; métodos analíticos quantitativo; produtos

químicos, equipamentos e operações unitárias em química analítica. 2. Reações fundamentais em análise química: Reação ácido-base; reação

oxirredução; reação de complexação. 3. Solubilidade e precipitação química e a marcha analítica para separação e identificação de cátions e

ânions 4. Equilíbrio químico em meio aquoso: Conceitos; reações reversíveis; termodinâmica; constantes de equilíbrio; princípio de Le Chatelier;

soluções tampão. 5. Métodos titulométricos e gravimétricos: conceitos; titulação ácido-base; titulação complexométrica; titulação redox;

titulação de precipitação; métodos e condições de precipitação; separação quantitativas.

Química Geral e 

Inorgânica

Método científico, a matéria e sua microestrutura; 2. Tabela periódica e suas propriedades; 3. Ligações químicas e interações intermoleculares; 4.

Funções inorgânicas; 5. Reações Químicas, Eletroquímica e Estequiometria.



Química Orgânica 1. Química Orgânica e Biológica; 2. Enzimas; 3. Introdução ao Metabolismo; 4. Glicólise; 5. Ciclo de Krebs.

Recrutamento e 

Seleção

Conceitos básicos de Recrutamento e Seleção, Recursos Humanos como função estratégica: vantagem competitiva, captação e retenção de

talentos. Fontes de recrutamento e seleção; Avaliação do recrutamento. Papel do selecionador. Técnicas de seleção. Relação do requisitante com

a área de recrutamento e seleção. Momento da decisão. Técnicas, Modalidades e Processos de recrutamento e seleção interno e externo; Como

avaliar os resultados da seleção, Conceito e bases para seleção de pessoas, como avaliar os resultados da Seleção e Movimentação de Pessoas;

Perspectivas da empresa X perspectivas das pessoas; Elaboração de CV.

Recursos Hídricos

    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. 

Remediação de áreas 

contaminadas

Conceituação. Fatores impactantes. Avaliação e monitoramento das atividades antrópicas. Aspectos legais da recuperação de áreas degradadas.

Critérios para a seleção de espécies vegetais a serem usadas para a recuperação em áreas degradadas. Interações fauna x flora aplicadas a

recuperação de áreas degradadas. Avaliação e monitoramento de áreas degradadas. Fatores de risco para áreas degradadas. Projetos de

recuperação de áreas degradadas. Estudo de casos.



Resíduos Sólidos 
Conceituação, Caracterização e normas de Resíduos Sólidos. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Resíduos de serviços de saúde. Resíduos

Industriais: normas, legislação aplicada e o seu tratamento. Tratamento final de resíduos sólidos

Resistência dos 

Materiais
          Princípios gerais e vetores força.  Tensão e Deformação.  Propriedades Mecânicas dos Materiais.  Carga axial.  Torção.

Rotinas e Práticas 

Trabalhistas

Elaborar cálculos da folha de pagamento, rescisões de contratos de trabalho, férias, 13º salário, cálculo de horas extras, adicional noturno e seus

reflexos, adicional de periculosidade e insalubridade. Calcular os principais encargos sociais: INSS, IR.

Saúde coletiva e 

epidemiologia

Evolução histórica da saúde pública e saúde coletiva; modelos assistenciais de saúde no Brasil. Vigilância em Saúde. Políticas públicas de

atenção à saúde, vulnerabilidade social; grupos minoritários, populações negra e indígena, pessoas com deficiências emobilidade

reduzida. Estratégias de organização das ações do sistema de saúde e implantação de programas de saúde nos municípios. Saúde,

sociedade, condições de vida, quadro sanitário brasileiro, transição demográfica e epidemiológicos. Processo saúde-doença, prevenção e

promoção de saúde. Gestão política do sistema de saúde e participação popular. Principais marcos teóricos da Epidemiologia. Instrumental

básico para o estudo dos agravos à saúde das populações humanas, analisando a distribuição, frequênciae os fatores determinantes dos

problemas de saúde, danos e eventos associados à saúde coletiva. Causalidade em saúde. Fundamentos da pesquisa epidemiológica.

Estudos observacionais e experimentos. Medidas de associação e de impacto. Validade de estudos epidemiológicos. Vícios,

confundimento  e  interação. Amostragem e cálculo de tamanho de amostra.



Saúde, Segurança e 

Qualidade de

Vida no Trabalho

    Saúde e segurança no trabalho - história e normas regulamentadoras.

    Riscos ambientais, gestão de riscos de incêndio, acidentes no trabalho e doenças profissionais.

    Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva (EPC's).

    Saúde ocupacional e Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO); 

    Qualidade de vida o trabalho; meio ambiente: programas de gestão ambiental nas empresas; 

Segurança e auditoria 

de sistemas

Abordagem dos principais conceitos de Segurança da Informação, mapear os principais riscos. Apresentar os principais conceitos de auditoria

Conceitos de segurança da informação. - Mapeamento de riscos. - Controle e métodos de defesa. - Segurança em sistemas computacionais. -

Auditoria.

Segurança Pública e 

Trânsito

1. A História da segurança pública no Brasil

2. Segurança pública

3. Políticas públicas para o trânsito brasileiro

4. Trânsito e comunidade

5. Uso do carro como uma extensão da casa e os conflitos no trânsito

Serviço social, 

movimentos sociais e 

relações de classes

Estado, Sociedade Civil e Sociedade Capitalista: Compreensões Teóricas. Movimentos Sociais no Mundo e no Brasil e Organizações Sociais. Classes

e Movimentos Sociais no Brasil. Direitos Humanos, Movimentos Sociais e Serviço Social. Serviço Social e a sua Relação com as Classes e os

Movimentos Sociais no Contexto Brasileiro.



Sistema de 

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 

Sistemas 

Administrativos

Teorias contemporâneas da administração. Evolução das organizações. Funções administrativas. Planejamento e Estratégia. Estabelecimento de

objetivos e metas organizacionais. Divisão do trabalho. Especialização. Departamentalização. Centralização x Descentralização. Tomada de

decisão. Estrutura Organizacional. Autoridade e poder. Controle e coordenação. Administração da tecnologia e da inovação. Abordagens recentes

da administração, mudanças e quebras de paradigmas.

Sistemas de Exportação 

e Drawback

Identificar, compreender e criticar assuntos acerca de exportação e todos os temas que o cercam, estudando e analisando as características

existentes nesse ramo aprofundado. Plano de internacionalização. Plano de exportação. Organização Mundial do Comércio. Drawback, legislação,

vantagens, modalidades e documentação. Canais de distribuição. Modais de transporte. Cadeia de suprimentos. Blocos econômicos e acordos.

Taxas de Câmbio e taxas de juros.

Sistemas de importação 

e exportação

Atividade de comércio, o ressurgimento do comércio internacional e a inserção do Brasil no comércio mundial, agentes intervenientes e sistemas

informatizados de apoio ao comércio exterior, processo de importação, processo de exportação, fontes do direito aduaneiro, normas e regulação

aduaneira, conhecer quem são os agentes envolvidos nestes processos, entender o surgimento do comércio internacional, comprovar a origem

do comércio, tratamento administrativo na importação, trânsito aduaneiro, regimes cambiais, canais de parametrização, comissão de agente,

Drawback, exporta fácil, documentos utilizados, pagamentos, despacho aduaneiro.



Sistemas de Informação 

Gerencial

Introdução aos sistemas de Informação; Sistemas de informação nas empresas;Planejamento e Gestão de Sistemas de Informação; 

Desenvolvimento de Sistemas; Gerenciamento de Sistemas de Informação empresariais.

Sistemas de Transporte

Sistemas de Transportes. Modalidades de Transportes. Transporte Intermodal. Características Geométricas das Vias de Transportes.

Características Técnicas dos Veículos de Transportes. Terminais de Cargas e Passageiros. Características de Operação das Modalidades de

Transportes. Administração dos Transportes no Brasil. Inventário dos Transportes no Brasil. Política de Transportes. Projeção da Demanda de

Transporte de Cargas e Passageiros.

Sistemas mecânicos e 

eletromecânicos

Importância da disciplina no contexto do Setor de Máquinas e Mecanização. Amplitude (espectro) de um domínio maior das máquinas na ótica

do engenheiro. Engrenagens, polias, correias, chavetas. O rendimento nas transmissões e os cabos de aço, juntas e dimensionamento de eixos.

Sistemas para Internet 

e Software Livre 

Introdução à Sistemas Distribuídos; Acesso a recursos; Escalabilidade; Exemplos de Sistemas Distribuídos; Tendências em Sistemas Distribuídos;

Portabilidade; Usabilidade; Funcionalidade; Conectividade; Componentes de uma empresa; Sistemas de informação empresariais; Sistemas que

abrangem toda a empresa; A função de sistemas de informação na empresa; Convergência das Telecomunicações e da TI; Convergência

Multimídia; Empresas Verticais e Horizontais; Riscos Tecnológicos; Comunicação; Texto e Imagem; Trabalho; Entretenimento; Educação;

Localização; Serviços; Comércio eletrônico e internet; Conceitos-chave no comércio eletrônico; Mercados digitais e Mercadorias digitais; Modelos

de negócios de internet; Cliente-Servidor; Camadas; Filas; Clientes; Modos de Conexão; Sincronização; As quatro liberdades do Software Livre;

Benefícios do Software Livre; Modelos de Negócios; Casos de Sucesso.



Sociologia
Fundamentos da Sociologia; Estado e Sociedade; Sociologia das Organizações. Os Tipos de Organização. Modelos de Gestão e Cultura das

Organizações. Mudança Organizacional. O indivíduo, a organização e a sociedade. O Trabalho e os modelos de gestão.

Sociologia da Educação

Relação entre educação e sociedade. Educação como fato social. Diferentes teorias sociológicas para a compreensão e interpretação da

sociedade e da educação. Função social da escola. Educação e reprodução social. Abordagem sociológica das questões étnico raciais, de gênero,

classe e multiculturalistas. Educação e mudança social. Educação e emancipação. Educação como experiência de relação com o saber. Abordagem

sociológica dos problemas educacionais.

Sociologia 

Organizacional

Objeto de estudo da Sociologia. Princípios de Sociologia aplicáveis às organizações. A revolução industrial e a aceleração das interações sociais.

Visão geral das relações de trabalho na sociedade capitalista: análise histórica e filosófica do trabalho. As relações humanas dentro do sistema

organizacional. Sociometria e outras técnicas aplicáveis ao conhecimento do grupo organizacional. As organizações e o movimento sindical

brasileiro. Relação entre sindicatos, empresas e empregados: conflitos, representatividade e negociação. Racionalidade e burocracia. Poder e

política nas organizações.

Sustentabilidade e 

Educação Ambiental

A sustentabilidade e os diferentes aspectos da educação ambiental como alicerce para o mundo sustentável, considerando os aspectos históricos,

a relação entre o homem e o ambiente através dos tempos, as políticas e as correntes de abordagem de Educação Ambiental.



Técnicas de 

Comunicação

Prática de leitura, análise e interpretação de textos. Produção de textos em conformidade com a gramática. Tipos de discursos. Redação técnica.

Resumo. Resenha. Relatórios. Estrutura de texto dissertativo. Tópicos de Gramática.

Técnicas de 

Programação

Conceitos básicos de computação digital; Algorítmos e desenvolvimento estruturado de algorítmos; Lógica de programação; Programação 

aplicada;

Tecnologias Aplicadas 

ao Sistema de 

Segurança

Proteção patrimonial, monitoramento por imagens, vídeo inteligente, composição de um sistema, classificação dos sistemas de segurança, atores

do processo, aplicação dos conceitos de BPM, funcionalidades do PSIM, identificar as ferramentas investigativas, segurança da informação,

mecanismos de controle de ameaças, análise de vulnerabilidades, aplicabilidade e limitações tecnológicas e compreender como o gestor de

segurança privada pode interagir com as tecnologias.

Tecnologias 

Educacionais

Usos das tecnologias no processo ensino-aprendizagem; recursos tecnológicos em atividades educacionais; tecnologias integradas na educação;

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA’s).



Teologia da Educação 

Cristã

Os fundamentos históricos da educação e da educação cristão em particular. A tradição judaico-cristã e a educação. Os efeitos da educação cristã

na consolidação cultural do ocidente. Perspectivas da educação cristã para o Século XXI.

Teologia do antigo 

testamento

 Introdução à Teologia do Antigo Testamento

 Revelação

 Aliança

 O Homem e o Pecado

Tabernáculo e a Expiação no AT 

Teologia do Novo 

Testamento
Cristologia. SoterIologia. Pneumatologia. Escatologia. Eclesiologia

Teologia Sistemática Teologia Sistemática e Bibliologia. Antropologia e Teontologia. Cristologia e Pneumatologia. Soteriologia. Eclesiologia e Escatologia.



Teoria da Concepção 

Visual

1. Percepção Visual - O modo como vemos

2. Percepção Visual 2 - Conceitos Perceptivos

3. Ilusão de ótica 

4. Gestalt

5. Comunicação Visual - Concepção

Teoria de Integrais 
1. Limite e continuidade, derivadas, regras de derivação e aplicações de derivadas; 2. A integral indefinida e regras de integração; 3. Soma de

Riemann, integral definida e cálculo de áreas; 4. Técnicas para integrais especiais; 5. Aplicações das integrais.

Teoria do Cinema Origem do cinema, linguagem do cinema, movimentos cinematográficos, Cinema Novoe cinema e tecnologias digitais.

Teoria dos Limites e 

Derivadas

Conjuntos numéricos, funções e gráficos; Continuidade de funções; Limites de funções; limite fundamental; propriedades de limites; A derivada

de uma função; Regras de derivação e aplicações. 



Teoria e prática cambial
O Mercado de Câmbio no Brasil. Taxas de Câmbio. Aspectos cambiais nas operações de exportação. Aspectos cambiais nas operações de

importação. Aspectos cambiais nas operações financeiras.

Teoria geral da 

administração

A administração pública como um todo sempre tem procurado as formas de organização dos seus métodos, processos e procedimentos mais

eficientes para desenvolver e materializar os objetivos do Estado que representa. Ela tem ido evoluindo conforme as mudanças sociais,

econômicas e políticas têm ido exigindo novas formas de conceber a prestação de serviços e os embasamentos e dinâmicas do que compete à

esfera pública e à esfera privada numa sociedade cada vez mais informatizada e mais articulada. 1.Os Diferentes Modelos de Administração

Pública. 2.Princípios da Administração Pública 3.O Histórico das Reformas Administrativas no Brasil. 4.A Modernização da Administração Pública.

5.Relação entre o público e o Privado

Teoria Geral do Estado

1. Teoria Geral do Estado: Noção, objeto e método. 

2. Elementos anteriores e elementos constitutivos do Estado. 

3. Formação do Estado moderno. 

4. Formas de Estado e Formas de Governo. 

5. Estado, Direito e Política.

Teoria Literária

1. Conceito de literatura e teoria literária.

2. Objeto e linhas literárias.

3. Gêneros literários.

4. A produção de texto.

5. A literatura e a formação do leitor na era digital.



Termodinâmica e 

Sistemas Térmicos

Fornecer aos acadêmicos o embasamento teórico e conceitual, bem como os instrumentais técnicos, para que estejam capacitados a resolver

problemas inerentes a área de Engenharia e que estejam relacionados aos processos e sistemas termodinâmicos. - Capacitar o estudante de

modo a habilitá-lo como agente interpretador e solucionador de problemas em nível de engenharia; - Estimular a formulação e oportunizar a

consolidação do conhecimento científico como instrumento fundamental na tomada de decisão; - Capacitar o aluno a observar, quantificar,

contextualizar e expressar suas percepções sobre um determinado fenômeno de forma clara, objetiva e sistêmica. - Articular o conhecimento

físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico e tecnológico. - Reconhecer o papel da física no sistema produtivo, compreendendo

a evolução dos meios tecnológicos e sua relação com a evolução do conhecimento científico.

Tópicos Especiais em 

Engenharia Elétrica

Conhecimentos Elementares para um projeto Fotovoltaico Conversão fotovoltaica Tecnologias convencionas no mercado de células fotovoltaicas

Características construtivas das células e módulos fotovoltaicos 2. Gerador Fotovoltaico e Conexão à Rede Definição do Gerador fotovoltaico

Sistema Fotovoltaico conectado à Rede 3. Figuras de Mérito e de Desempenho O conceito de geração distribuída Definições de geração

distribuída Potência instalada em sistemas de geração distribuída Figuras de mérito para avaliação do desempenho de SFCRs Custo da energia

produzida 4. Modelamento e dimensionamento de SFCRs Configuração básica de um SFCR Modelamento do gerador fotovoltaico Inversor c.c e

c.a Cálculo da potência de saída de uma SFCR Fator de dimensionamento do inversor Perdas envolvidas Dimensionamento e escolha da tensão de

trabalho do gerador fotovoltaico 5. Exemplo de um projeto

Topografia

1 – Introdução à topografia; Equipamentos topográficos; 2 – Medição linear e angular; Orientação dos alinhamentos; 3 – Estadimetria

Levantamento planimétrico; Determinação de áreas; 4 – Levantamento altimétrico; Representação do relevo; 5 – Aplicação de sistema de

posicionamento global em topografia (GPS). Introdução Topografia; Equipamentos Topográficos; Sistemas de Coordenadas; Superfícies de

Referência; Classificação de Erros; Escalas; Medição Distâncias; Medição de Direções; Estadimetria; Orientação Alinhamentos; Levantamento

Planimétrico; Cálculo poligonais; Determinação de áreas; Memorial Descritivo; Nivelamento Geométrico; Nivelamento Trigonométrico; Sistema

de posicionamento global (GPS).

Trabalho e sociedade
Trabalho como categoria sociológica. Trabalho: contribuições da Sociologia Clássica e Contemporânea. Sistemas e modos de produção. Crise no

mundo do trabalho X Trabalho, realização e lazer. Trabalho no Brasil.



Trabalho Social  com 

Famílias

Conceitos, objetivos e importância de compreender a pluralidade e particularidades das famílias. Compreender a necessidade de trabalhar AS

FAMÍLIAS, assim com compreender seus conceitos teóricos. Abordar o campo da Política Pública e sua construção voltada ao trabalho com as

famílias (ex: PAIF). Trazera análise do Serviço Social e sua atuação com famílias, demonstrando a importância de compreender as diversas

dimensões  que  envolvem  esse público e a necessidade de uma capacidade técnica para a atuação junta às famílias.

Viabilização de 

Oportunidade de 

Negócio

Características empreendedoras; como transformar ideia em oportunidade; A motivação na busca de oportunidades; O funcionamento de um

negócio; conhecendo o mercado; Análise de Ambientes; Estudo de viabilidade. Plano de negócios. 


