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EDITAL N.º 291/2020 - PROG/UEMA 

MOBILIDADE ACADÊMICA DE DOCENTES 
 

A Universidade Estadual do Maranhão - Uema, por meio da Pró-Reitoria de 

Graduação - Prog, considerando as resoluções N.º 1341/2018-CEPE/UEMA e a resolução 

N.º 1421/2020 CEPE/UEMA, torna público para conhecimento dos interessados o Edital N.º 

291/2020-PROG/UEMA, com vistas a selecionar docentes efetivos do quadro desta IES 

para o Programa de Mobilidade Acadêmica de Docentes para o semestre 2020.2. 

 

1. DOS PRÉ-REQUISITOS DO CANDIDATO 

1.1. Para participar do PMAD/UEMA, o docente interessado deverá: 

a) estar em efetivo exercício da docência em seu Centro de origem conforme Plano de 

Atividade Docente; 

b) ter a anuência do Departamento ao qual está vinculado, ou, na ausência deste, do Centro; 

c) enviar à direção de curso no qual a disciplina será ministrada o Plano de Trabalho 

(Apêndice 2) das atividades síncronas e assíncronas a serem desenvolvidas.  

1.2. O docente somente poderá participar do Programa de Mobilidade Acadêmica até duas 

vezes por semestre letivo, sendo uma disciplina ministrada no período regular e outra no 

período de férias. 

2. DAS INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

2.1. Para realizar sua inscrição, o candidato deverá, nos dias 16 e 17 de novembro de 

2020, adotar os seguintes procedimentos: 

a) tomar ciência das normas do Edital; 

b) acessar o link da inscrição do Processo Seletivo  <http://www.prog.uema.br/programa-de-

mobilidade-docente-2020-2; 

c) preencher online o requerimento de inscrição e anexar a documentação referente à vaga 

pretendida (forma de arquivo PDF), de acordo com as instruções específicas.  

2.2. Documentação obrigatória para solicitação de inscrição: 

a) ficha de Inscrição (preenchida online); 

b) cópia da carteira de Identidade; 

c) cópia do CPF; 

d) currículo Lattes/CNPq, com produção científica dos últimos cinco anos; 

e) ficha de pontuação do currículo Lattes/CNPq, devidamente preenchida pelo professor 

(Apêndice 4); 

http://www.prog.uema.br/wp-content/uploads/2014/03/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-C-n.%C2%BA-1421-2020-CEPE-UEMA-estabelece-diretrizes-para-a-retomada-das-atividades-educacionais-de-forma-na%CC%83o-presencial.pdf
http://www.prog.uema.br/wp-content/uploads/2014/03/Resoluc%CC%A7a%CC%83o-C-n.%C2%BA-1421-2020-CEPE-UEMA-estabelece-diretrizes-para-a-retomada-das-atividades-educacionais-de-forma-na%CC%83o-presencial.pdf
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f) termo de compromisso (Apêndice 1); 

g) cópias do PAD e do RAD (último homologado pelo departamento); 

h) declaração de que o candidato já ministrou disciplina de interesse do PMAD/UEMA que 

pode ser emitida pelo chefe do departamento de lotação ou retirada diretamente do 

SigUema; 

i) cópia do diploma da última titulação; 

j) anuência do departamento de lotação do Centro ao qual está vinculado; 

k) plano de trabalho com cronograma detalhado das atividades docentes (Apêndice 2). 

2.3. Em nenhuma hipótese será permitida a inscrição condicional fora do prazo estabelecido 

neste Edital. 

3. DOS RECURSOS 

O candidato poderá interpor recurso quanto à divulgação da lista de inscrições deferidas no 

período estabelecido no item 10 deste Edital (Cronograma - Quadro 3) pelo link 

<http://www.prog.uema.br/programa-de-mobilidade-docente-2020-2/>.  

4. DAS DISCIPLINAS OFERTADAS 

4.1. As disciplinas ofertadas por Centro/Campi estão listadas no quadro 1. As ementas 

encontram-se no Apêndice 3. 

 

Quadro 1 - Disciplinas por Centro/Campi 

CENTRO CURSO DISCIPLINA TURNO VAGAS 

BALSAS  

LETRAS 

Linguagem Brasileira de Sinais – 
LIBRAS 

Vespertino 01 

Noturno 01 

Psicologia da Educação Noturno 01 

MATEMÁTICA 

Psicologia da Educação 

Vespertino 01 

Noturno 01 

Sociologia da Educação Vespertino 01 

Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS 

Noturno 
02 

Política Educacional Brasileira Noturno 01 

Psicologia da Aprendizagem Noturno 01 
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AGRONOMIA 
Álgebra Linear e Geometria 
Analítica  

Vespertino 01 

BARRA DO 
CORDA 

TECNOLOGIA EM 
GESTÃO DO 
AGRONEGÓCIO 

Língua Portuguesa Vespertino 01 

CODÓ 
 
 

ADMINISTRAÇÃO  
 

Psicologia  Vespertino 01 

Matemática Financeira Noturno 01 

COROATÁ 
TECNOLOGIA EM 
GESTÃO 
AMBIENTAL  

Cálculo Diferencial Integral Vespertino 01 

GRAJAÚ ENFERMAGEM 

Infecção Hospitalar Diurno 01 

Leitura e Produção Textual Diurno 01 

Patologia Diurno 01 

ITAPECURU 
LÍN. PORT. E LIT. 
DE LÍNG. 
PORTUGUESA 

Língua Brasileira de Sinais - 
Libras 

Matutino 01 

LAGO DA 
PEDRA 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

Língua Brasileira de Sinais - 
Libras 

Noturno 
01 

 
PINHEIRO 
 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

Leitura e Produção Textual Vespertino 01 

Fundamentos da Matemática Matutino 01 

SÃO BENTO 

TECNOLOGIA EM 
FRUTICULTURA 

Física  Aplicada Vespertino 01 

TECNOLOGIA EM 
ALIMENTOS 

Higiene na Indústria de Alimentos Vespertino 01 

Legislação de Alimentos Vespertino 01 

SANTA INÊS 

 
LETRAS 
 
 
 

Prática Curricular na Dimensão 

Escolar 

 

 

Vespertino 01 
 

SÃO LUIS CFO BOMBEIROS Anatomia e Fisiologia Humana Vespertino 01 

TIMON 

 
 
ADMINISTRAÇÃO 
BACHARELADO 
 
 

Empreendedorismo Vespertino 01 

Gestão da Inovação Noturno 01 

Leitura e Produção Textual Noturno 01 

Macroeconomia Noturno 01 
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ZÉ DOCA 
 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

Bioestatística Vespertino 01 

Fundamentos da Física Vespertino  01 

LETRAS 

Lusofonia Noturno 01 

Filologia Românica Noturno 01 

Leitura e Produção Textual  
Noturno 

01 

 

 

5. DA CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS 

5.1. A carga horária da disciplina a ser ministrada obedecerá à resolução N.º 1421/2020-

CEPE/UEMA que estabelece diretrizes para a retomada das atividades educacionais, de 

forma não presencial, referentes aos semestres letivos do ano de 2020, sendo assim, a 

disciplina ofertada no programa de mobilidade será cadastrada no horário de funcionamento 

de cada curso e as aulas serão ministradas regularmente durante o semestre 2020.2.  

5.4. Não será permitida a ministração de aula em turno diferente do horário regular de 

funcionamento do curso.  

6.  DO PAGAMENTO DA BOLSA E DIÁRIAS 

6.1. O pagamento da bolsa dos docentes participantes do PMAD/UEMA estará 

condicionado:  

a) à entrega do relatório, pelo professor à Prog, no prazo de 7 (sete) dias, com as 

informações referentes à disciplina ministrada, assinado pelo diretor do Centro, 

considerando o cronograma do plano de trabalho e programa da disciplina; 

b) ao preenchimento do diário e encerramento da disciplina no sistema e envio dos diários à 

Pró-Reitoria de Graduação da Uema – Prog, via SigUema.  

6.2. O valor da bolsa referente ao PMAD/UEMA varia conforme a titulação do docente: 

a) Doutor: R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais); 

b) Mestre: R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais); 

c) Demais titulações: R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais). 

6.3. Os professores selecionados deverão confirmar sua participação no PMAD, enviando 

um e-mail à <progmobilidade@gmail.com> em até 5 (cinco) dias úteis após a publicação do 

resultado definitivo (conforme cronograma).  

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. A classificação do candidato será estabelecida de acordo com: 
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a) análise curricular do candidato, considerando a Tabela de Pontuação do Currículo 

modelo Lattes (Apêndice 4); 

b) análise do Plano de Trabalho; 

c) análise do PAD/RAD (o último homologado pelo Departamento). 

7.2. Em caso de empate, assumirá a vaga o docente que possuir maior titulação na área da 

disciplina a ser ministrada. Permanecendo o empate, assumirá a vaga o docente que obtiver 

o maior número de publicações em artigos indexados; capítulos de livros; orientações em 

PIBIC e PIBEX, nos últimos cinco anos, a contar do ano em curso.    

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DOCENTE SELECIONADO 

8.1. O docente selecionado para ministrar a disciplina ofertada deverá cumprir as seguintes 

exigências: 

a) manter junto ao PMAD/UEMA seus contatos atualizados; 

b) apresentar o Plano de Trabalho à direção de curso do Centro de destino para 

conhecimento e encaminhamento das providências cabíveis; 

c) cumprir integralmente a carga horária estabelecida no Plano de Trabalho; 

d) formar processo, ao final da disciplina, e anexar os seguintes documentos: diário de 

classe consolidado, isto é, com o devido lançamento de conteúdo, frequência e notas dos 

discentes matriculados, declaração de conclusão da disciplina expedida pelo diretor de 

curso no qual a disciplina foi ministrada, cópia do diploma da última titulação, número de 

conta e agência, que deverão ser encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação – Prog, via 

SIGUEMA. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DOS CENTROS/CAMPI 

9.1. Os diretores de curso deverão solicitar à Coordenadoria de Ensino de Graduação - 

CEG/PROG/UEMA o cadastramento das disciplinas ofertadas no Quadro 1, no Sistema 

Acadêmico, após a divulgação do resultado. 

9.2. Os centros/campi estão impedidos de alterar as disciplinas ofertadas para as quais os 

docentes foram selecionados. 

10. DO CRONOGRAMA 

10.1. As datas e as atividades previstas neste Edital estão indicadas abaixo: 

Quadro 3 - Cronograma de Atividades 

PERÍODO ATIVIDADE 

13/11/2020 Publicação do Edital 

 16/11 e 17/11/2020 Período de inscrição 
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18/11/2020 Divulgação do resultado preliminar 

 19/11/2020 Interposição de recurso 

20/11/2020 Divulgação do resultado final 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. O candidato só poderá se inscrever uma única vez para ministrar uma disciplina 

apenas.  

11.2. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação - PROG/UEMA, 

ouvida a Assessoria Jurídica da Universidade Estadual do Maranhão.  

11.3. As informações adicionais sobre o PMAD/UEMA podem ser obtidas por meio do e-mail 

<progmobilidade@gmail.com> e pelo telefone (98) 2016-8125. 

 

 

 

São Luís - MA, 13 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana  

Pró-Reitora Adjunta de Graduação/Uema  

 

 

 

 

Visto: 

Prof. Dr. Gustavo Pereira da Costa  
Reitor 
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APÊNDICE 1 - TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

inscrito(a) no RG sob n.º ____________________________________________ e CPF  

n.º ______________________, Professor(a) do Centro de __________________, sob  

a matrícula n.º_________________, comprometo-me estar com todos meus contatos 

atualizados e me apresentar ao Campus/Centro para o qual devo lecionar, respeitando 

o cronograma de atividades previamente apresentado à Direção do Curso selecionado, 

de acordo com as orientações dadas pela Pró-Reitoria de Graduação - Prog. Declaro 

que, caso seja classificado(a), entrarei em contato com o gabinete da Prog, por meio 

do e-mail <gabinete.prog@gmail.com>, em até cinco dias úteis após a divulgação da 

lista definitiva dos selecionados para o Programa.  

 

Local/Data ________________________/______/_____ 

 

 

___________________________________________ 
Docente  
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APÊNDICE 2 - PLANO DE TRABALHO DA DISCIPLINA 

 

1. DADOS DO DOCENTE 

● Nome: 

● Centro de origem: 

● Matrícula: 

● Centro/Curso de Destino: 

 

2. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 

3. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

4. CRONOGRAMA DE AULAS 

As atividades serão realizadas durante o período letivo, conforme os quadros 1, 2 e 3. 

 

QUADRO 1 - Cronograma de execução das atividades síncronas e assíncronas 

da I Avaliação 
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AULA DESCRIÇÃO CONTEÚDO REFERÊNCIA 

    

 

QUADRO 2 - Cronograma de execução das atividades síncronas e assíncronas 
da II Avaliação 

 

AULA DESCRIÇÃO CONTEÚDO REFERÊNCIA 

    

 

QUADRO 3 - Cronograma de execução das atividades síncronas e assíncronas 
da III Avaliação  

 

AULA DESCRIÇÃO CONTEÚDO REFERÊNCIA 
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EMENTA DAS DISCIPLINAS 
 

Álgebra Linear e Geometria – 60h 

Trigonometria no triangulo retângulo. Estudos geométricos dos vetores no plano e no 

espaço. Estudo da reta e do plano. Estudo da circunferência e das sessões cônicas. 

Espaços vetoriais euclidianos. Matrizes reais e sistemas de equações lineares. 

Transformações lineares no espaço Rn.  

 

Anatomia e Fisiologia Humana – 60h 

Conceitos fundamentais de anatomia e fisiologia humana. Estudos Macroscópicos, 

Descritivos, Anatômicos e Fisiológicos dos Sistemas: Esquelético, Muscular, Nervoso, 

Cardio - respiratório, Digestório, Urinário, Genital.   

 

Antropologia – 60h 

Antropologia como ciências. Métodos de Antropologia. Antropologia e Cultura: conceito de 

homem, raças humanas, culturas e mitos. Diversidades e Etnocentrismo. Antropologia do 

Brasil: a questão indígena. Sociedades camponesas. Religião. Minorias Étnicas e sociais. 

 

Bioestatística – 60h 

Noções básicas. Apresentação de dados em tabelas e gráficos. Medidas de tendência 

central para uma amostra. Medidas de dispersão para uma amostra. Noções sobre 

correlação. Noções sobre regressão. Noções sobre probabilidade. Distribuição binominal. 

Distribuição normal. Teste 2, Teste t, Análise de variância. Intervalo de confiança. Análise 

multivariada. Utilização de programas estatísticos. 

 

Biofísica – 60h 

Medidas em Ciências Biológicas, PH e tampões. Biofísica de membranas: filtração, diálise e 

transporte. Bioeletrogênese. Efeitos biológicos das radiações ionizantes e não 

ionizantes. Biofísica dos sistemas. 

 

Cálculo Diferencial e Integral – 90h 

Conjunto dos números reais. Operações algébricas. Funções. Geometria analítica no plano. 

 

Ciência Política (NE) – 60h  

Política e Ciência Política. O Estado. Origem e Evolução do Estado. Elementos do Estado. 

Estado Moderno. Estado Contemporâneo. Funções do Estado. Formas de Estado. Formas 

de Governo. Sistema Representativo. Instituições e Atores Políticos, Participação e 

Democracia, Parlamentarismo, Presidencialismo. Princípios e Sistemas Eleitorais. Partidos 

Políticos. 

 

Educação para diversidade – 60h 

Estudos relacionados a gênero, sexualidade, etnia, inclusão social e suas relações com o 

Ensino de Ciências. História e política da educação para a diversidade. Aportes 

metodológicos e orientações didático-pedagógicas para o trabalho docente com o tema 

Diversidade na Educação Básica. 
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Empreendedorismo – 60h 

Histórico. Conceito. Importância do Empreendedorismo. Características do Empreendedor. 

Tipos de empreendedorismo. Os pioneiros empreendedores. O microempreendedor 

individual e Empreendedor Individual. A startup.  O Empreendedorismo e o desenvolvimento 

econômico. Plano de negócios. 

 

Estatística Aplicada a Tecnologia de Alimentos – 60h 

Princípios básicos da experimentação. Delineamentos experimentais. Aplicação dos testes 

de significância. Testes de comparações múltiplas. Análise de experimentos. Análise de 

variância. Transformação de dados. Teste de regressão e correlação e suas aplicabilidades. 

Análise e interpretação de resultados experimentais. Programas estatísticos. Planejamento 

de experimentos. 

 

Estatística e probabilidade – 60h 

Fases do levantamento de dados. Séries estatísticas e representação gráfica. Noções 

tabulares. Distribuição de frequência: Medidas de tendência central. Medidas de posição 

(Separatrizes). Medidas de dispersão e normalidade. Probabilidade: Elementos de 

probabilidade, axiomas e teoremas, probabilidade condicional, teorema de Bayes. Variáveis 

aleatórias discretas e contínuas, funções de probabilidade, de densidade e de repartição, 

esperança matemática e variância. Variáveis aleatórias bidimensionais. Principais 

distribuições de probabilidade. Noções de amostragem. 

  

Ética nas organizações – 60h 

Conhecimento geral e profissional sobre ética. Ética como base da cidadania e do 
humanismo. Ética como princípio de vida pessoal, social e profissional. Tecnologia e 
humanismo. Deveres e direitos que formam a cidadania. Perceber a relação entre 
democracia, cidadania e humanismo na contemporaneidade. Código de Ética do 
Administrador. Ética nos Órgãos Políticos e Institucionais 
 

Filologia Românica – 60h 

Conceito de Filologia; Formação da Língua Latina; Constituição das línguas 
românicas; Estudo de textos arcaicos.  
 

Filosofia da Educação – 60h 

Filosofia da educação e suas raízes históricas; Fundamentos filosóficos da educação; 

concepção humanística-tradicional e moderna; a filosofia da práxis e a dimensão ontológica 

da educação; problemas básicos em filosofia da educação; educando e educador: ideologia 

e utopia; repressão e libertação; filosofia da educação no contexto brasileiro.  

 

Física Aplicada – 60h 

Estática. Dinâmica. Noções de resistência dos materiais. Mecânica dos fluídos. Energia e 

Termodinâmica. Noções de máquinas de fluxo. Noções de eletricidade e eletromagnetismo. 

 

Fundamentos da Matemática – 60h 
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Funções. Limites e Continuidade. Derivadas. Aplicações das derivadas. Função inversa. 

Regra de L’Hpital. 

 

Fundamentos de Física – 60h 

Mecânica, Termologia, Fluídos, Ondas Mecânicas e Eletromagnéticas, Eletricidade, 

Eletromagnetismo, Moléculas, Espectro Atômico e Radiação. 

 

Fundamentos de Química – 60h 

Estrutura atômica como apoio para estudo das ligações químicas e das reações químicas; 

Sistema internacional de unidades; Estequiometria; Tabela periódica, propriedades de 

soluções. Ligação química oxi-redução. Formulação. Funções Inorgânicas. Termoquímica. 

Leis Químicas. 

 

Gestão e Inovação – 60h 

Conceitos de Ciência, Tecnologia e Inovação; Tipos de Inovação; Estratégias de Inovação; 

Práticas de Estímulo a Inovação; Cultura e Clima Organizacional para a Inovação; Modelos 

e Processo de Gestão da Inovação; Inovação nas Micro e Pequenas Empresas; Políticas de 

Ciência, Tecnologia e Inovação; Sistemas de Inovação (Nacional e Regional); Fatores 

facilitadores e dificultadores da Inovação; Instituições de apoio à inovação (financeiro, 

técnico, humano e gerencial); Mensuração da Inovação – Indicadores e Metodologias. 

 

Higiene na Indústria de Alimentos – 60h 

Princípios básicos de higienização. Boas práticas de fabricação de alimentos. Limpeza e 

sanitização na indústria de alimentos. Agentes de limpeza, sanitizantes e sua aplicação. 

Técnicas de higiene e sanitização. Monitoramento do processo de higiene e sanitização. 

Controle de pragas. Procedimentos operacionais padronizados. Legislação para alimentos 

de origem vegetal e animal, aditivos, embalagens e rotulagem para alimentos. 

 

Infecção Hospitalar – 60h 

Introdução ao estudo das infecções hospitalares. Conceituação e terminologia. Abordagem 

epidemiológica. Vigilância das infecções hospitalares. Laboratório e infecções hospitalares. 

Uso racional de antimicrobianos. Estruturação e organização em infecções hospitalares. 

Prevenção e controle das infecções hospitalares. 

 

Legislação Ambiental – 60h 

Legislação ambiental brasileira. O meio ambiente e a Constituição de 1988. Política 

Nacional de meio ambiente. Lei de crimes ambientais. As competências normativas e 

administrativas da matéria ambiental. As hierarquias das normas. Biotecnologia. 

 

Legislação de Alimentos – 60h 

Codex Alimentarius. Vigilância Sanitária: Histórico, ANVISA e Ministério da Agricultura. 

Rotulagem e registro de alimentos. Comercialização de produtos alimentícios no Brasil; 

Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP):Portaria 326/97 da Secretaria de Vigilância 

Sanitária do Ministério da Saúde: Regulamento Técnico Sobre as Condições Higiênico-

Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
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Produtores/Industrializadores de Alimentos. Portaria no 368/97 do Ministério da Agricultura e 

Abastecimento; 3- Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) no 275/02 da Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA): Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs); 

Elaboração do Manual de Boas Praticas para Industria de Alimentos; Exigências legais na 

Rotulagem de Embalagem para Alimentos; Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) no 

360/2003 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA): Regulamento Técnico 

sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados, tornando obrigatória a rotulagem 

nutricional; Sistema de analise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC/HACCP). 

 

Leitura e Produção Textual – 60h 

Linguagem. Texto e textualidade. Gramática do texto, critérios para a análise da coerência e 

coesão. Intertextualidade. Prática de leitura e produção de textos. 

 

Leitura e Produção Textual – 60h – Administração Timon 

Interpretação de textos. Produção de textos sistematizados pela gramática. Teoria da 

Comunicação. O Campo, O papel, Classificação Tipológica e Modalidades da Comunicação 

Administrativa. Correspondência e Redação Técnica. Elaboração da estrutura e modelo de 

documentos organizacionais. 

 

Linguagem Brasileira de Sinais Libras – 60h 

Língua e Linguagem. LIBRAS. Educação de Surdos. Filosofias Educacionais. Cultura e 

comunidade surda. Gramática da LIBRAS. Fundamentos Legais. 

 

Língua Inglesa Instrumental – 60h  

Estratégias de leitura. Estudo de estruturas básicas da língua inglesa. Compreensão de 

textos preferencialmente na área da saúde. 

 

Língua Portuguesa – 60h  

Desenvolvimento da capacidade de redação em língua portuguesa mediante o exercício das 

técnicas de síntese textual e da construção do parágrafo, observando-se as normas 

gramaticais vigentes, com destaque para a pontuação. 

 

Literatura Brasileira das Origens ao Romantismo – 60h 

O Quinhentismo no Brasil; A literatura barroca; O movimento literário árcade; O Romantismo 
brasileiro (Caracterização estilística, temática e análise das obras fundamentais na prosa e 
poesia). 
 

Literatura Portuguesa das Origens ao Realismo – 60h  

O Trovadorismo português; O Humanismo em Portugal; O Renascimento literário português; 

A literatura barroca; O movimento literário árcade; O Romantismo em Portugal; A literatura 

realista/naturalista portuguesa (Caracterização estilística, temática e análise de obras 

fundamentais na prosa e  poesia).   
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Lusofonia – 60h  

Abordagem histórica e sociolinguística da Língua Portuguesa. Constituição Léxico 
português. Lusofonia aproximação linguística e distanciamento cultural. Língua 
Portuguesa: identidade e cultura. Perspectiva literária e historiográfica: Europa, África, 
Ásia e América.  
 

Macroeconomia – 60h 

Introdução à Macroeconomia. Estrutura da Teoria Macroeconômica. A teoria Clássica do 

equilíbrio agregativo de curto prazo. A teoria Keynesiana do equilíbrio agregativo de curto 

prazo. Elementos da contabilidade social. Os Ciclos e o crescimento. Modelos Clássicos de 

Monopólio, Oligopólio, Monopsônio, Oligopsônio e Concorrência Perfeita. Cartéis e Fusão: a 

solução de coalizão. A moderna teoria dos oligopólios. Teoria da inflação. O setor externo e 

o balanço de pagamentos. As políticas públicas. Tópicos para discussão em seminários. 

 

Matemática Financeira – 60h 

Introdução à Matemática Financeira, Rendas, Valor Atual das Rendas, Montante das 

Rendas e Rendas Variáveis. Juros Simples. Capital, fluxos de caixa e taxas de juros. 

Descontos simples comercial e bancário, juros compostos. Taxas equivalentes, efetiva, 

acumulada e real. Métodos de análise de investimentos: valor presente líquido e taxa interna 

de retorno. Empréstimo e anuidades. Sistemas de amortização: constante price e misto. 

 
Metodologia da Pesquisa – 60h  

Fundamentos da metodologia científica; normas para elaboração de trabalhos acadêmicos; 

métodos e técnicas de pesquisa; a comunicação entre os orientados/orientadores; o projeto 

preliminar de pesquisa; o projeto de pesquisa; o experimento; a comunicação científica; a 

organização do texto científico (normas ABNT). 

 

Metodologia da Pesquisa – Gestão Ambiental - São Bento - 60h 

Conceito de ciência e do método científico. Pesquisa: conceito, abordagens e finalidades. 

Ética na pesquisa. Elaboração do projeto de pesquisa: definição da problemática, 

delimitação do tema, conceito de objeto de estudo, formulação do problema e das hipóteses 

e construção dos objetivos da pesquisa. Elaboração dos instrumentos de pesquisa. Análise 

de dados. Uso adequado das normas do trabalho científico. 

 

Metodologia Científica – 60h 

O papel da ciência. Tipos de conhecimento, método e técnica. O processo de pesquisa. 

Trabalhos Acadêmicos: tipos, características e estrutura. Pesquisa qualitativa. Normatização 

e estilo de redação. Elaboração da proposta de projeto de conclusão de curso. Finalidade 

da metodologia científica. Os métodos científicos. A pesquisa enquanto instrumento de ação 

reflexiva, crítica e ética. Tipos, níveis, etapas e planejamento da pesquisa científica. 

Diretrizes básicas para elaboração de trabalhos didáticos, acadêmicos e científicos. Normas 

Técnicas da ABNT para referências, citações e notas de rodapé. 

 

Metodologia Científica – Ciências Contábeis – Timon - 60h  
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A natureza, os princípios e a comunicação do conhecimento científico. Métodos e técnicas 

de estudo e pesquisa. Diferentes abordagens e Correntes epistemológicas da pesquisa 

científica. Estrutura do Trabalho Científico conforme ABNT. 

 

Patologia – 60h 

Terminologias. Causas de lesões celulares e de doenças. Processos patológicos infiltrativos 

e degenerativos. Necrose e morte somática. Alterações circulatórias. Edemas. 

Fisiopatologia do choque. Inflamação. 

 

Planejamento e organização da Ação Pedagógica – 60h 

Introdução ao estudo do Planejamento; Fundamentos do Planejamento Educacional; 
Planejamento como Instrumento de Organização do Trabalho Pedagógico em Instituições 
Educativas; Projeto Político Pedagógico; Os Professores e o Planejamento; Cultura 
Organizacional e Formação Continuada de Professores; A Construção da qualidade do 
Processo Educativo. 
 

Politica Educacional Brasileira – 60h 

Políticas educacionais: determinantes políticos, históricos e sociais. Aspectos legais, 

normativos e organizacionais das políticas educacionais no Brasil. O Plano de 

Desenvolvimento da Educação como política para a educação no Brasil na atualidade. 

 

Prática Curricular na Dimensão Escolar – 135h  

Atividade investigativa, no contexto educacional de articulação entre os demais 

componentes curriculares, as diversas disciplinas e áreas específicas de interesse do 

estudante à dimensão Educacional sobre os saberes da docência, significação social da 

profissão e relevância da atividade docente no espaço pedagógico. 

 

Psicologia – 60h 

A ciência do Comportamento. Modelos e quadros de referência. Psicologia como ciência do 
comportamento. Principais correntes teóricas da Psicologia, suas características e 
aplicabilidades. O indivíduo: variáveis intrínsecas e extrínsecas determinantes no 
comportamento. Estrutura psicológica do homem. Processos 
psicológicos básicos. O eu e o outro. As emoções. O individuo e a organização. 
Organizações e Comportamento: clima e cultura organizacionais. Atitude, percepção, 
aprendizagem e motivação. Os grupos na organização: como se formam. Características 
dos grupos: normas, hierarquias, papéis, coesão e objetivos. Conflitos intra e inter-grupais. 
Comunicação empresarial. 
 

Psicologia da Aprendizagem – 60h 

Psicologia da educação e prática profissional; Teorias de desenvolvimento humano; 

Processo e produto de aprendizagem; Distúrbios do comportamento; Personalidade; 

caracterização e mecanismos de ajustamento. 

 

Psicologia da Educação – 60h 

Visão histórica-conceitual da psicologia como ciência e sua contribuição à área educacional. 

Principais teorias de aprendizagem de base empirista, racionalista e interacionalista. 

Problemas de aprendizagem. Interação professor/aluno: dinâmica da sala de aula. 
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Sociologia – Administração Codó – 60h  

Aspectos Históricos da Sociologia. A Sociologia como Ciência. Sociedade e Comunidade. 
Processos Sociais. Função Social do Trabalho. Classes Sociais. Mudanças Sociais. Gestão 
Capitalista do Processo de Trabalho. Burocracia: Autoridade, Dominação e Liderança. 
Cultura e Comunicação Organizacional: Mitos e Ritos. A Sociologia Aplicada. 
 

Sociologia da Educação – 60h 

Teorias sociológicas da educação; Sociedade, Educação, Cultura e Valores; Estudo das 

concepções teóricas da educação no discurso sociológico dos autores clássicos das 

ciências sociais e no discurso dos autores contemporâneos; Educação, Política e 

Sociedade: as relações no âmbito interno e externo do sistema escolar; Educação: 

estabilidade e conflito social. 

 

Toxicologia Aplicada a Alimentos – 60h  

Inocuidade dos alimentos. Componentes tóxicos naturais dos alimentos (vegetais e 

animais). Aditivos alimentares intencionais. Produtos do crescimento microbiano 

(micotoxinas e toxinas bacterianas). Produtos químicos resultantes do processamento. 

Contaminantes acidentais. 

 

Zoologia de Deusterostômios – 60h  

Filogenia de Chordata (Hemichordata,Urochordata,Cephalochordata e Craniata); Morfologia, 

ontogenia, registro fóssil e sistemática dos Agnatha e Gnathostomata 

(Chondrichthyes,Actinopterygii e Sarcopterygii, Amphibia, Reptilia, Aves e Mammalia); 

Vertebrados como indicadores ambientais; Importância econômica e cultural dos 

vertebrados; A fauna brasileira dos vertebrados no cenário da biodiversidade mundial. 

Fauna ameaçada. 
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APÊNDICE 4 - PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES  
(a ser preenchido pelo candidato) 

Itens/ 
Quantidades 

Discriminação 
Pontuação 

 

1 
Artigos publicados ou aceitos para publicação em 
periódicos (e conferências indexadas) 

Pontos Quant. Total 

Sem limite 

Qualis A1 e A2 20,0   

Qualis B1, B2, B3 15,0   

Qualis B4, B5 e C ou, no mínimo, com uma base Indexadora 5,0   

2 Publicação em anais de congresso Pontos Quant. Total 

Até 4 Artigo completo 5,0   

Até 4 Resumo expandido 1,5   

Até 4 Resumo simples 1,0   

3 Livros Pontos Quant. Total 

 Autor de livro publicado 20,0   

 Coordenador ou organizador de livro publicado 15,0   

 Autor de capítulo de livro publicado 10,0   

4 Orientações concluídas Pontos Quant. Total 

Sem limite 

Doutorado (orientação) 10,0   

Doutorado (coorientação) 6,0   

Mestrado (orientação) 8,0   

Mestrado (coorientação) 5,0   

Monografia de especialização 3,0   

Até 6 Monografia de graduação 3,0   

Até 6 Iniciação Científica 3,0   

Até 6 Extensão 4,0   

Até 6 Orientação de outra natureza (estágio cur./extracur./mon.) 1,0   

5 Orientações em andamento Pontos Quant. Total 

Sem limite 

Doutorado (orientação) 5,0   

Doutorado (coorientação) 3,0   

Mestrado (orientação) 4,0   

Mestrado (coorientação) 2,5   
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Monografia de especialização 1,5   

Até 4 Monografia de graduação 1,5   

Até 4 Iniciação científica 1,5   

Até 4 Extensão 2,5   

Até 4 Orientação de outra natureza (estágio cur./extracur./mon.) 0,5   

6 Participação em banca de trabalhos de conclusão de curso Pontos Quant. Total 

Sem limite 

Doutorado 3,0   

Mestrado 2,0   

Até 10 Curso de especialização 1,5   

Até 10 Curso de graduação 1,0   

7 Participação em eventos científicos Pontos Quant. Total 

Até 6 Palestrante e/ou conferencistas 1,0   

Até 3 Participou de mesa-redonda 1,0   

Até 6 (total) Ministrou minicursos/oficinas 1,0   

8 Produção de vídeo ou audiovisual artístico, técnico ou cultural Pontos Quant. Total 

Até 8 Produção 2,0   

9 Patente Registrada ou registro de programa de computador Pontos Quant. Total 

Até 8 Patente ou registro 4,0   

 
10 

Projetos de extensão financiados concluídos/em andamento, 
aprovados por órgãos oficiais de fomento (CNPq, FINEP, BNB, 
FAPEMA etc.) 

Pontos Quant. Total 

Sem limite Coordenador 15,0   

 Membro 5,0   

11 Titulação (maior titulação) Pontos Quant. Total 

Maior titulação Mestrado 5,0   

 Doutorado 10,0   

TOTAL  


