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EDITAL PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES-AUTORES 

A Coordenação de Educação a Distância da Faculdade Única de Ipatinga - FUNIP, torna pú-

blica a abertura das inscrições para o PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES-AUTO-

RES para elaboração de Livros Didáticos das disciplinas que integram o currículo dos cursos 

de graduação da modalidade EaD, conforme elencadas neste Edital.  

 

I - DAS INSCRIÇÕES 

 

Artigo 1º. As inscrições estarão abertas no período de 05 a 31 de janeiro de 2021, encer-

rando-se às 23: 59 minutos, pelo horário de Brasília.  

 

a) Há oportunidades nas seguintes áreas: Ciências Biológicas, Letras – Português, Le-

tras – Libras, Letras/Inglês, Gestão Pública, Engenharia Civil, Segurança no Trabalho, 

Educação Física, Serviços Jurídicos e Notariais, Direito, Gestão Ambiental, Psicologia, 

Enfermagem e Serviço Social, conforme elencadas no Anexo I do presente edital. 

Artigo 2º. Para se inscrever, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível no 

link: https://forms.gle/LPP7KoMJUtQ21PBx7 

 

Artigo 3°. O presente edital visa contratação de colaboradores para elaborar Livro Didático, 

conforme especificado no Artigo 11 desse edital. O processo seletivo se dará em três etapas 

conforme elencado a seguir. 

 

a) A primeira etapa de seleção será eliminatória e consistirá em: 

 Análise de currículo  

 Análise de carta de apresentação, que deverá ter de 20 a 30 linhas, e análise da 

questão padrão Enade, conforme estipulado no Artigo 6º. 

 

b) A segunda etapa de seleção será classificatória e eliminatória e consistirá em: 

 Análise do sumário do livro para candidatos a elaboração de Livro Didático. O sumá-

rio do livro deverá ser enviado posteriormente, apenas pelos candidatos aprovados 

na primeira fase.  

 As instruções de envio serão repassadas em momento oportuno através do endereço 

de e-mail indicado pelo candidato no momento da inscrição. 

 

https://forms.gle/LPP7KoMJUtQ21PBx7
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c) A terceira etapa será classificatória e consistirá em entrevista a ser realizada por vide-

oconferência com a Equipe Multidisciplinar da Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP. 

d) Somente serão convocados para a realização da próxima etapa os candidatos apro-

vados na etapa anterior. 

e) Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste 

Edital. 

 

Artigo 4º. Os requisitos mínimos exigidos aos candidatos são: 

 

a) Graduação e Especialização lato sensu/stricto sensu aderente à área do curso ou em 

áreas afins, conforme especificado no ANEXO I do presente edital; 

b) Experiência profissional de, no mínimo, 6 (seis) meses, incluindo experiências na Edu-

cação Básica e Estágio; 

c) Disponibilidade para participar de treinamento por ferramenta de videoconferência com 

a equipe da Unidade EaD da Única; 

d) Possuir Currículo Lattes atualizado; 

e) O autor poderá se candidatar para elaborar até 2 Livros Didáticos. 

 

Artigo 5º. Os candidatos que se inscreverem nos termos do presente edital declaram ter ca-

pacidade e disponibilidade para atender aos seguintes requisitos relativos à produção do con-

teúdo: 

 

a) Disponibilidade para participar de reuniões por videoconferência com a equipe durante 

a fase de produção de conteúdo e mais 12 meses, durante os quais poderão ser solici-

tados ajustes; 

b) Disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades e dos prazos estabeleci-

dos; 

c) Facilidade no atendimento à normas e orientações da Faculdade Única de Ipatinga- 

FUNIP; 

d) Capacidade de aceitar e incorporar as sugestões da Equipe Multidisciplinar da FUNIP; 
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e) Realizar ajuste, caso necessário, no prazo máximo de 48 horas após o recebimento dos 

apontamentos da Equipe Multidisciplinar da FUNIP. 

Artigo 6º. No ato da inscrição, os candidatos deverão encaminhar:  

 

a) Carta de apresentação, que deverá ter de 20 a 30 linhas. O candidato deverá falar da 

sua carreira profissional e acadêmica e destacar sua experiência na disciplina que está 

se candidatando. Os critérios de avaliação serão: adequação à Norma Culta da Língua 

Portuguesa, clareza da exposição; e adequação ao tema; 

b) Os candidatos deverão encaminhar ainda uma questão inédita objetiva no padrão 

Enade com resposta comentada, conforme modelo disponibilizado no Anexo I. Não se-

rão aceitos Planos de Ensino, nem artigos, dissertações e teses. Os critérios de avalia-

ção são: adequação ao tema/tipo de texto; linguagem dialógica; coesão; coerência; e 

atividades; 

c) Link para Currículo Lattes atualizado. 

 

II - DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

 

Artigo 7º. O candidato será avaliado por uma comissão específica designada pela Instituição 

para esse fim, desde que cumpra os requisitos mínimos.  

 

Artigo 8º. O processo de seleção do candidato compreenderá os seguintes critérios: 

 

 Aderência da formação do candidato ao conteúdo da disciplina; 

 Tempo de experiência de atuação na docência na área da disciplina;  

 Carta de apresentação; 

 Elaboração de Questão padrão Enade;  

 Titulação acadêmica; 

 Experiência em produção de conteúdo EaD;  

 Experiência em EaD;  

 Produção bibliográfica relevante (livros, capítulos de livros, artigos, resenhas, resumos 

etc.). 
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Artigo 9º. As etapas da seleção ocorrerão conforme o cronograma abaixo: 

 

Quadro 1: Cronograma estabelecido (podem haver alterações sem aviso prévio) 

Período Descrição 

05/01/2021 Lançamento do Edital 

05/01/2021  a 31/01/2021 Período de Inscrição 

24/02/2021 a 01/03/2021 
O candidato selecionado na primeira etapa 

será comunicado por e-mail. 

05/03/2021 a 15/03/2021 
Reunião com candidatos selecionados na 

primeira etapa. 

08/04/2021 a 13/04/2021 
O candidato selecionado na primeira etapa 

deverá encaminhar sumário do livro. 

15/04/2020 a 20/04/2020 
Candidatos aprovados serão notificados via 

e-mail. 

 

Artigo 10º. Os professores-autores selecionados na forma estabelecida no presente Edital 

deverão, antes de iniciar a produção dos conteúdos, firmar o Contrato de Prestação de Servi-

ços. 

 

III- DO CONTEÚDO A SER PRODUZIDO 

 

Artigo 11º. O Pacote de Produção de Livro Didático compreende: 

 

a) Plano de Ensino de acordo com a ementa constante no Projeto Pedagógico do Curso;  

b) Apresentação da Disciplina (1 página, cerca de 2.100 caracteres com espaço);  

c) Apresentação do Professor Autor (1/2 página, cerca de 1.050 caracteres com espaço);  

d) 70 a 90 páginas (página = 2.100 caracteres com espaço) de conteúdo para o livro-texto 

da disciplina, dividido em 6 (seis) Unidades de Aprendizagem (UA). Cada UA deverá 

ser dividida em 3 (três) a 5 (cinco) Seções. Cada UA deverá conter gráficos, imagens, 

elementos periféricos e exercícios que serão contabilizados neste número de páginas; 

e) Cada UA contempla, além das páginas de conteúdo, elementos periféricos sendo: Bus-

que por Mais / Vamos Pensar/ Fique Atento/ Glossário e Fixando Conteúdo; 

f) Cada UA contempla, além das páginas de conteúdo, 8 (oito) questões de múltipla esco-

lha, padrão Enade, por Unidade de Aprendizagem, incluindo resposta comentada, que 

virão ao final da UA; 
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g) O professor selecionado dará concessão total dos direitos autorais e de imagem à Ins-

tituição conforme contrato de prestação de serviços a ser assinado quando da contrata-

ção. 

Parágrafo único: Todo o conteúdo será submetido à comprovação de autoria mediante 

software antiplágio e, sendo constatada a não autoria, a produção será recusada, fi-

cando a Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP, isenta de qualquer compromisso finan-

ceiro e vínculo. A CONTRATANTE poderá apurar, inclusive, o prejuízo experimentado 

em razão da necessidade de contratação de novo profissional com prazo exíguo para a 

realização do trabalho, por meio de multa não compensatória de 50% (cinquenta por 

cento) sobre o valor da produção, devendo o CONTRATADO pagar o valor apurado em 

até 5 (cinco) dias, contados da constatação. 

 

Artigo 12º. Das etapas de elaboração, produção e entrega de material. 

 

Quadro 2: Etapas para a produção de Livro Didático: 

Ação 
Data de  
início 

Data  
Final 

Treinamento com a equipe de Design Instrucional 
(Material Didático) da Faculdade Única de Ipatinga 

– Videoconferência. 
05/05/2021 10/05/2021 

Entrega dos 3 primeiros capítulos do livro - 
Professor Autor de Livro Didático 

10/06/2021 21/06/2021 

Entrega do livro completo - Professor Autor de 
Livro Didático 

10/07/2021 21/07/2021 

 

IV - DA REMUNERAÇÃO E SUAS FORMAS E DOS PRAZOS 

 

Artigo 13º. Em contraprestação à entrega dos conteúdos descritos acima, será pago o valor 

bruto de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para a produção de Livro Didático e se dará da 

seguinte forma: 

 

a) O pagamento será efetuado no mês seguinte à entrega e a aprovação do material com-

pleto pelo professor-autor mediante a emissão de nota fiscal; 

b) Caso algum conteúdo da etapa seja produzido e entregue de forma parcial pelo CON-

TRATADO, será considerado não concluído. Com isso, não haverá o pagamento e nem 

a utilização do (s) material (is) pelo CONTRATANTE; 

c) O atraso na entrega das etapas dos conteúdos e/ou dos ajustes solicitados em até 2 

dias, se não expressamente autorizado pela Faculdade Única, implicará em redução de 
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20% do valor contratado e correspondente ao conteúdo da etapa em atraso. Para atra-

sos entre 3 e 4 dias, será reduzido 30% do valor contratado e correspondente ao con-

teúdo da etapa em atraso. A tolerância será sempre de 8 (oito) horas, ou seja, até às 8h 

da manhã do dia seguinte à data prevista para a entrega. Caso ocorra fora dos dias 

úteis, a tolerância será até às 8h da manhã do próximo dia útil; 

d) No caso de incidir atraso de 8 (oitos) dias na entrega das etapas de conteúdo e/ou dos 

ajustes solicitados, conforme cronograma previamente acordado, o CONTRATANTE 

poderá rescindir o contrato de imediato e poderá ainda aplicar multa no valor de 50% 

(cinquenta por cento) sobre o valor de produção previsto, ficando o CONTRATADO im-

pedido (a) de participar do próximo processo seletivo de produção. 

Parágrafo único: os encargos sociais e fiscais, decorrentes do pagamento descrito no 

caput, serão de exclusiva responsabilidade do selecionado, sendo desde já autorizado 

a Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP, a efetuar as retenções descritas nos termos do 

Art.º 50 da Lei 9.610/1998. A classificação do candidato não gera direito a contratação, 

nem impede a realização de novo processo seletivo, conforme decisão da Faculdade 

Única. 

 

Artigo 15º. A assinatura do contrato de prestação de serviços será efetivada somente após a 

divulgação do resultado final do processo seletivo descrito neste Edital.  

Artigo 16º. Ajustes do conteúdo das disciplinas mencionadas poderão ocorrer em até 12 me-

ses do fim do contrato. 

 Artigo 17º. A Faculdade Única de Ipatinga –FUNIP, reserva-se ao direito de, mediante o não 

cumprimento dos prazos ou das exigências da IES quanto ao material a ser produzido, res-

cindir o presente contrato sem quaisquer ônus ou direitos às partes. 

Artigo 18 º. É de responsabilidade do candidato, caso não receba qualquer informação dos 

prazos citados neste edital. Para reportar eventuais problemas de inscrição e/ou solicitar in-

formação entre em contato através do e-mail: editalseletivo@unicaipatinga.com.br. 

V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 19º. O candidato aprovado será contratado em regime de Prestação de Serviços com 

a emissão de Nota Fiscal para a execução do Pacote de Produção de Conteúdo, conforme 

disposto nos artigos 11° e 12°. 

mailto:editalseletivo@unicaipatinga.com.br
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Artigo 20°. Fica o candidato selecionado, obrigado a fornecer, tempestivamente, toda a do-

cumentação necessária para a contratação, prevista na regulamentação da mantenedora, a 

ser divulgada por e-mail aos selecionados.  

Artigo 21°. Havendo desistência de candidatos convocados para a contratação faculta-se à 

Direção Geral da IES e a Coordenação do NEAD, a convocação de novos candidatos com 

classificações posteriores para provimento das vagas previstas neste Edital. 

Artigo 22°. Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção. 

 
 
 

  
 

___________________________________________________ 
Cristiane Lelis dos Santos 
Gerente do Núcleo de EaD 

Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP 

 

Ipatinga, 05 de janeiro de 2021. 
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ANEXO I 

Modelo de Questão 

Questão  

Enunciado: 
 
Os engenheiros fazem coisas diversas, como projetar pontes, equipamentos médicos, au-
tomóveis, desenvolver projetos para dejetos tóxicos, melhor maneira de deposição de resí-
duos e sistemas para o transporte em massa. 
 
Identifique, dentre as descrições abaixo, o conceito que melhor define o que é engenharia. 
 

a) A engenharia é a arte da utilização dos conceitos matemáticos e físicos, do conheci-
mento, da avaliação e da observação do mundo, aplicados em prol da sociedade e 
do ambiente para solucionar problemas e desenvolver tecnologia. 

b) A engenharia é a arte de melhorar o mundo e o jeito de viver em sociedade, utilizando 
os recursos naturais. 

c) A engenharia é o conjunto de conhecimentos matemáticos e físicos aplicados para a 
transformação da sociedade. 

d) A engenharia é a arte de transformar sonhos em realidade. 

e) A engenharia é a ciência de solução de problemas, onde o engenheiro é responsável 
por levantar as causas e solucionar de forma objetiva e independente do fator eco-
nômico o problema em questão sem analisar os impactos socioambientais 

 

Gabarito E 

Comentário 
do professor 

A engenharia é a aplicação do conhecimento científico, econômico, social 
e prático, com o intuito de inventar, desenhar, construir, manter e melhorar 
estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos. 

Nível da 
questão 

MÉDIO 

 

 

 

___________________________________________________ 
Cristiane Lelis dos Santos 
Gerente do Núcleo de EaD 

Faculdade Única de Ipatinga – FUNIP 
 

Ipatinga, 05 de janeiro de 2021. 
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ANEXO II 

Livros Didáticos das disciplinas que integram o currículo dos cursos de graduação da modali-

dade EaD, conforme elencadas no presente anexo. 

 

SUMÁRIO 

GESTÃO PÚBLICA ............................................................................................................... 9 

DIREITO .............................................................................................................................. 10 

SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS .............................................................................. 10 

SEGURANÇA NO TRABALHO .......................................................................................... 10 

GESTÃO AMBIENTAL ........................................................................................................ 11 

BIOLOGIA ........................................................................................................................... 12 

EDUCAÇÃO FÍSICA ........................................................................................................... 14 

ENGENHARIA CIVIL ........................................................................................................... 15 

LETRAS – PORTUGUÊS .................................................................................................... 16 

INGLÊS ............................................................................................................................... 16 

LETRAS/LIBRAS ................................................................................................................ 16 

PSICOLOGIA ...................................................................................................................... 17 

ENFERMAGEM ................................................................................................................... 17 

SERVIÇO SOCIAL .............................................................................................................. 18 

 

GESTÃO PÚBLICA 

Disciplina: Planejamento de Obras Públicas 

Ementa: Histórico e Características importantes de obras públicas. Avaliação dos aspectos 

econômicos: análise da planilha orçamentária, compatibilidade de custos e preços; Avaliação 

dos aspectos técnicos e legais de obras públicas: contratação de projeto básico, licenciamento 

ambiental. Licitações e contratos de obras: requisitos de detalhamento do projeto básico, cro-

nograma financeiro, critérios de medição, sub-rogação e subcontratação, limites para aditivos 

contratuais, reequilíbrio econômico-financeiro, alterações de projetos; sobre preço e superfa-

turamento: conceitos e tipos, cálculo do sobre preço, fraudes frequentes em obras públicas. 

O controle das obras públicas, etapas da auditoria de obras públicas: planejamento da audi-

toria, modelo de programa de auditoria de obras, execução da auditoria, técnicas, evidências. 

Princípios da Responsabilidade socioambiental. Auditoria e Certificação ambiental. Educação 

Ambiental. 
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DIREITO  

Disciplina: Direito Administrativo e Constitucional 

Ementa: Noções de Constituição, Constitucionalismo e Direito Constitucional. Poder Consti-

tuinte. Formas de Estado e de Governo. Organização Constitucional. O Direito Administrativo: 

noções preliminares, sua posição, conceitos, fontes, princípios e sua codificação. Poderes da 

Administração Pública. Administração Direta e Administração Indireta. Ato Administrativo. Da 

Licitação. Dos Contratos Administrativos. Procedimento Administrativo 

Disciplina: Rotinas Processuais Civis 

Ementa: Tipologia de ações judiciais cíveis. As partes no processo. Atos e prazos processu-

ais. Tipos de Processo e procedimentos. Noções sobre juizados especiais. Teoria Geral dos 

Recursos. 

Disciplina: Noções de Processo Penal 

Ementa: Teoria Geral do Processo Penal. Ação penal, jurisdição e competência. Processos 

incidentes e Teoria da Prova no Processo Penal. Prisão, medidas cautelares e liberdade pro-

visória no direito brasileiro. Análise comparativa com o sistema persecutório criminal do com-

mon law. Sujeitos processuais e atos de comunicação processual. 

Disciplina: Rotinas Processuais Trabalhistas 

Ementa: Justiça do Trabalho. Procedimentos de composição de litígios na Justiça do Traba-

lho. Atos processuais. Processo e procedimento na justiça laboral. Execução trabalhista. Re-

cursos pertinentes ao Direito Processual do Trabalho.  

SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS 

Disciplina: Registro de Títulos e Documentos 

Ementa: Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Organização da Serventia e Proce-

dimentos registrais. Prática Registral no Cartório de Títulos e Documentos – Livros. Livros no 

Cartório de Títulos e Documentos –Livros C e D. 

SEGURANÇA NO TRABALHO 

Disciplina: Avaliação dos Riscos no Ambiente de Trabalho 

Ementa:  Histórico do estudo de riscos; Conceitos sobre riscos e perigos; Riscos ocupacio-

nais: definição e tipologia; Higiene Ocupacional: Reconhecimento, Avaliação e Controle. Pro-

grama de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

Disciplina: Ergonomia e Análise das Condições de Trabalho 
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Ementa: NR 17 - Ergonomia. Conceitos e definições. Ambiência e condições extremas. Higi-

ene do Trabalho. Situação de trabalho. Carga de trabalho. Organização do Trabalho. Noções 

básicas de Antropometria e biomecânica. Relação trabalho e saúde. Método da AET (Análise 

Ergonômica do Trabalho): interdisciplinaridade, participação dos sujeitos, trabalho real, tarefa, 

atividade. 

Disciplina: Prevenção e Combate a Sinistros 

Ementa: Legislação e normas brasileiras relativas à proteção contra incêndio e explosões. 

Programas de proteção contra incêndio. Teoria do fogo. Classes de fogo. Métodos de extin-

ção. Agentes extintores. Equipamentos e sistemas de proteção contra incêndio. Iluminação 

de emergência, portas corta-fogo, escada de emergência. Sistema de detecção e alarme. 

Plano de Abandono. Equipamentos fixos e móveis de combate a incêndio. Sistema de hidran-

tes. Spriklers. Brigada de incêndio. Explosivos. Segurança no Transporte, Manuseio e Arma-

zenagem de Substâncias Químicas e Inflamáveis. 

Disciplina: Teoria e Técnicas de Grupo  

Ementa: Estudo dos processos grupais e dinâmica de grupo, enfatizando teoria e técnica de 

grupo, métodos de observação e condução grupal, processos psicossociais e tendências me-

todológicas contemporâneas.   

GESTÃO AMBIENTAL  

Disciplina: Licenciamento Ambiental 

Ementa: Introdução ao Direito Ambiental. Fundamentos constitucionais do Direito Ambiental. 

Legislação ambiental brasileira. Sistema Nacional de Meio Ambiente. Sistema Estadual de 

Meio Ambiente. Controle pela administração pública. Reparação do dano ambiental. Respon-

sabilidade penal das pessoas jurídicas. Ação civil pública. Ação popular. Estudo de impactos 

ambientais (EIA/RIMA). Licenciamento Ambiental no Brasil, resoluções CONAMA. Licencia-

mento Ambiental no Estado de Minas Gerais, Resoluções COPAM. 

Disciplina: Avaliação de Impactos Ambientais e Análise de Risco 

Ementa: Conceituação de impactos ambientais. EIA/RIMA e RAP: Histórico e evolução, Po-

lítica e legislação. Avaliação de impactos ambientais no Brasil. Critérios para seleção e licen-

ciamento dos projetos. Competência dos órgãos federais, estaduais e municipais nos 

EIA/RIMA e RAP. Estrutura dos EIA/RIMA e RAP. Termo de Referência. Valorações e quali-

ficações dos impactos ambientais em ecossistemas terrestres. Caracterização e avaliações 

dos impactos ambientais nos meios físico, biótico e socioeconômico. Medidas mitigadoras e 
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compensatórias dos impactos ambientais. Elaboração e Análise dos EIA/RIMA e RAP. Im-

pacto Ambiental das Grandes Obras; Problemas de Impacto Ambiental em Minas Gerais. Le-

gislação Ambiental; Técnicas de AIA – Avaliação de Impacto Ambiental; Resolução CONAMA, 

FCE, FOBI, AAF, PCA, RCA, PTRF, PRAD, PBA; SISNAMA. Avaliação de Riscos Ambientais: 

Introdução à análise de risco. Conceitos e definições em análise de risco. Gestão de riscos 

para tomada de decisões. Avaliação técnica de riscos. Abordagens Decisório-Analíticas. Ava-

liação Comparativa de riscos. 

Disciplina: Poluição Atmosférica 

Ementa: Características, composição e estratificação térmica da atmosfera. Poluição do ar: 

conceito, definições e histórico. Principais poluentes atmosféricos, causas e consequências. 

Padrões de qualidade do ar e de emissões. Diferentes escalas da poluição atmosférica. Efeito 

Estufa e destruição da camada de Ozônio. Dispersão de poluentes. Controle da poluição do 

ar. Poluição Sonora - conceitos de som e ruído. O ruído e a saúde humana. Controle de ruídos. 

Poluição visual: conceitos e aplicabilidade. Instrumentos de controle e planejamento ambien-

tal. 

Disciplina: Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ementa: Resíduos sólidos: gerenciamento integrado, legislação, licenciamento ambiental, ori-

gem, composição e caracterização do lixo. Acondicionamento, coleta, transporte, processa-

mento, segregação dos materiais e reciclagem do lixo. Tratamento térmico de resíduos sóli-

dos. Disposição final com tratamentos adequados para resíduos sólidos e seus efluentes lí-

quidos. 

Disciplina: Auditoria Ambiental 

Ementa: A questão ambiental sob o enfoque econômico. Introdução ao Sistema de Gestão 

Ambiental (ISO-14001 e 14004). Objetivos, finalidades, fundamentos e princípios básicos da 

gestão ambiental. Análise de ciclo de vida de produtos. Modelos de SGA na micro e pequena 

empresa e no ambiente rural. Avaliação ambiental inicial (ISO-14004). Política ambiental. Pla-

nejamento do processo de um SGA. Áreas e/ou serviços envolvidos na elaboração, imple-

mentação e operação do SGA. Medição e avaliação do SGA. Gestão Ambiental dos municí-

pios. Passo a passo da auditoria ambiental. 

BIOLOGIA 

Disciplina: Microbiologia ou Biologia Sanitária 

Ementa: Aspectos históricos e evolutivos da microbiologia. Métodos para caracterização de 

microrganismos. Estrutura das células procarióticas e eucarióticas. Exigências Nutricionais, 
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cultivo e crescimento de microrganismos. Controle de microrganismos. Metabolismo microbi-

ano. Classificação de bactérias. Fungos, Vírus. Nutrição e metabolismo. Ação dos agentes 

químicos sobre os microrganismos. 

Disciplina: Biofísica 

Ementa: Soluções. Transporte ativo e passivo. Difusão. Diálise. Equilíbrio Dornan. Pressão 

Osmótica. Osmoralidade. Soluções Fisiológicas. Propriedades coligativas. Energia: Conser-

vação da energia: energia do corpo humano; fontes convencionais e não-convencionais de 

energia. Fenômenos ondulatórios: ondas; o som; o olho humano. Fluidos em sistemas bioló-

gicos: fluidos e suas propriedades. Água e suas soluções: água; soluções; suspenções; pH e 

tampões. Biofísica de sistemas: circulação sanguínea. Respiração e audição. Tópicos sobre: 

eletricidade e radiações. Leituras para-didáticas sobre: água; meio ambiente; gases do pla-

neta terra. 

Disciplina: Parasitologia 

Ementa: Agentes etiológicos de doenças parasitárias entre os seres vivos, vetores e reserva-

tórios. Aspectos morfológicos e taxonômicos dos agentes etiológicos. Reconhecimento mor-

fológico das formas evolutivas. Ciclo biológico, transmissão, relação hospedeiro/parasito, di-

agnóstico, epidemiologia e profilaxia. Artrópodes como vetores de doença. Métodos de cria-

ção, manutenção, captura e controle de vetores. 

Disciplina: Fisiologia Humana 

Ementa: Introdução à Fisiologia. Processamento de informações nos Sistemas nervoso e 

sensorial. Mecanismos químicos e regulatores. Contração muscular. Fisiologia do sistema di-

gestivo. Fisiologia do sistema hematopoético. Fisiologia do sistema cardiovascular, respirató-

rio, renal, digestivo, endócrino. Reprodução. 

Disciplina: Neuroanatomia 

Ementa: Abordagem neuroanatômica e funcional dos diferentes níveis de atividades do sis-

tema nervoso. Aspectos neurofuncionais dos sistemas motores somáticos. 

Disciplina: Toxicologia 

Ementa: Estudo dos efeitos nocivos causados pelas substâncias químicas - contaminantes 

do ambiente de trabalho, da água, do ar, de alimentos, assim como de drogas e medicamen-

tos - no organismo humano, assim como a detecção de xenobióticos ou de seus metabólitos 

em materiais diversos visando a prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas 

e crônicas 



 

 

 

14 

 

 

 
Rua Salermo, 299 –  

Bethânia, Ipatinga, Vale do Aço - MG,  
35164-779 

 

14 

 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Disciplina: História da Educação Física 

Ementa: Características e influências sofridas ao longo da história relacionadas aos aspectos 

socioeconômicos, político e educacional no contexto da Educação Física. Resgate e análise 

da Educação Física enquanto fenômeno cultural. Desenvolvimento do Esporte e da Educação 

estabelecidas nas relações Étnico-raciais, Cultura Afro-Brasileira e Indígena dentro da socie-

dade moderna. 

Disciplina: Psicomotricidade e Desenvolvimento 

Ementa: Aprendizagem e desenvolvimento de habilidades motoras. Princípios filosóficos e 

aprendizagem na Educação Física. Princípios e conceitos básicos da área de desenvolvi-

mento motor. Diferentes idades, etnias, culturas e desempenhos motores ao longo da vida 

Disciplina: Teoria e Prática desportiva: Lazer e Recreação 

Ementa: A recreação e o lazer no contexto da Educação Física. Conceitos, planejamento, 

desenvolvimento e a avaliação das atividades recreativas e de lazer. O lazer e a recreação 

como promoção de jogos e qualidade de vida no ambiente escolar, adaptados a populações 

especiais. Prática de ensino com observação e análise dos procedimentos pedagógicos para 

a aplicação do lazer e recreação, pesquisa sobre os tipos de danças e dramatizações prati-

cadas no ambiente escolar, confrontando com o aporte teórico culminando em apresentações 

sistematizadas. 

Disciplina: Psicomotricidade e Desenvolvimento 

Ementa: Aprendizagem e desenvolvimento de habilidades motoras. Princípios filosóficos e 

aprendizagem na Educação Física. Princípios e conceitos básicos da área de desenvolvi-

mento motor. Diferentes idades, etnias, culturas e desempenhos motores ao longo da vida. 

Disciplina: Teoria e Prática Desportiva II – Fundamentos Metodológicos do Ensino do 

Voleibol 

Ementa: Voleibol, técnicas, fundamentos dos jogos, biomecânica dos gestos atléticos, habili-

dades gerais e específicas, táticas e processos de treinamentos. 

Disciplina: Teoria e Prática Desportiva III – Fundamentos Metodológicos do Ensino do 

Handebol 

Ementa: Fundamentos, habilidades individuais, jogadas combinadas entre companheiros, 

ação coletiva, sistema de defesa e de ataques, etc. Gestos técnicos no handebol no desen-

volvimento das funções motoras, jogos pré-desportivos e grandes jogos. Regulação do jogo, 

processo pedagógico de iniciação dos jogos, técnicas de goleiro, deslocamentos, aplicação 
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de princípios científicos no treinamento, formação e assessoramento de equipes. Analise de 

jogos e jogadores. 

Disciplina: Fisiologia do Exercício 

Ementa: Introdução à bioenergética, bases de atividades físicas para diferentes etnias na 

Promoção da saúde e na prevenção e recuperação das doenças. Sistema energético anae-

róbico (alático e lático), sistema energético aeróbio. Mecanismos fisiológicos do sistema res-

piratório e cardiovascular com atividade física e o processo de contração muscular. Adapta-

ções metabólicas agudas e crônicas ao exercício. Resposta endócrina ao exercício. Adapta-

ções da criança ao exercício. Adaptações do idoso ao exercício. Diferenças sexuais no exer-

cício físico. Obesidade. Fatores ambientais influenciadores no desempenho físico. Ambientes 

especiais de treinamento: calor, frio e altitude.  Mecanismos de adaptações fisiológicas. 

ENGENHARIA CIVIL 

Disciplina: Concreto Armado I 

Ementa: Generalidades sobre o Concreto. Conceito. Vantagens e Aplicações do Concreto 

Armado. Normas. Estudo dos Materiais Componentes. Concreto e Aço. Tensões e Deforma-

ções. Concreto e Aço Empregados Solidariamente: Aderência, Forma de Associação, Gancho 

e Ancoragem. Determinação de Cargas. Mapa de Cargas. Determinação dos Momentos nas 

Lajes. Resistência e Dimensionamento do Concreto Armado. Aplicações. 

Disciplina:  Geologia Aplicada à Engenharia Civil 

Ementa: Tempo geológico. Tipos de rochas. Formação de rochas. Propriedades físicas dos 

minerais. Tipos de solos. Formação de solos. Estruturas geológicas. Elementos de uma fra-

tura. Aspectos práticos nos trabalhos de geologia. Estratigrafia. Hidrogeologia. Propriedades 

mecânicas das rochas. Investigações do subsolo. Geologia de barragens e túneis. Condicio-

nantes geológicos de estradas, túneis e barragens. 

Disciplina:  Instalações Hidráulicas e Prediais 

Ementa: Sistemas prediais de água fria. Sistemas prediais de água quente. Sistemas prediais 

de esgotos sanitários. Sistemas prediais de águas pluviais. Sistemas prediais de gás. Siste-

mas prediais de combate a incêndio. 

Disciplina:  Topografia 

Ementa: Introdução a topografia. Unidades de Medidas angulares e lineares, Levantamento 

Planimétrico: medição direta de distâncias e medição indireta de distâncias. Métodos de le-

vantamento topográfico. Ajustamento de poligonais, confecção de carta topográfica planimé-

trica. 
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Disciplina:  Construção civil 

Ementa: Serviços preliminares; • Movimentação de terra; • Tecnologia construtiva das funda-

ções diretas e profundas; • Tecnologia construtiva de estruturas de concreto; Concreto – pro-

dução, transporte, lançamento, adensamento e cura; • Tecnologia construtiva das alvenarias 

- classificação, tipos, características e propriedades; • Paredes de gesso; • Gestão da quali-

dade em canteiros; • Resíduo da construção; 

Disciplina: Hidráulica 

Ementa: Escoamento permanente em condutos forçados. Escoamento em: orifícios; bocais; 

tubos curtos e vertedores. Instalações de recalques. Golpe de aríete. Redes; ramificada e 

malhada. Bombas. Associação e seleção de bombas. Dimensionamento e projeto. 

LETRAS – PORTUGUÊS 

Disciplina: Português Instrumental 

Ementa: Língua Portuguesa: princípios básicos. Linguagem culta e coloquial. Informações 

básicas sobre a estrutura e o conteúdo do texto organizado: coesão, coerência, clareza, in-

formalidade e adequação. Tipologia textual: narração, descrição e dissertação. Prática de lei-

tura e produção textual. A reforma ortográfica. Ortografia e dificuldades no uso da língua. A 

necessidade de cuidados com a escrita e oralidade. 

Disciplina:  Literatura Brasileira I 

Ementa: Poesia brasileira: origens, formação, rupturas. Exame das múltiplas contribuições e 

de suas relações. Prosa de ficção: estudo das manifestações fundamentais e prospecção de 

suas fontes, com especial destaque para o romance. 

INGLÊS 

Disciplina: Inglês Instrumental 

Ementa: Considerações gerais sobre Inglês Instrumental e estratégias de leitura. Leitura e 

interpretação de textos de gêneros diversos em Inglês, voltados para a área em estudo, vi-

sando o desenvolvimento de estratégias globais de leitura e de análise linguística. 

LETRAS/LIBRAS 

Disciplina: Estudos da Tradução I 

Ementa: Vertentes teóricas dos estudos da tradução. Conceitos de fidelidade articulados a 

cada vertente. Tipologias. Problematizações teórico – práticas da tradução. Relações entre 

tradução - original e tradutor – autor. 
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Disciplina: Estudos de Interpretação da Língua de Sinais I 

Ementa: História dos Estudos da Interpretação. Teorias e modelos de interpretação. Tipolo-

gias, conceitos e conscientização dos problemas teóricos e práticos da interpretação em lín-

gua de sinais. Processos cognitivos, linguísticos e culturais. 

Disciplina:  Estudos Surdos 

Ementa: Identidade e Cultura Surdas. Movimentos políticos dos Surdos no Brasil. Aprofunda-

mento sobre os estudos de línguas de sinais em uma perspectiva político-pedagógica. 

PSICOLOGIA 

Disciplina: Psicologia da Educação e da Aprendizagem 

Ementa: A Psicologia da Educação: interação entre a Psicologia e a Educação. As diferentes 

concepções de desenvolvimento: Inatismo, Ambientalismo, Interacionismo, Abordagem Com-

portamentalista e suas contribuições para o desenvolvimento da educação. Teoria das Inteli-

gências Múltiplas: aplicabilidade e resultados. Contribuições das novas teorias da Psicologia 

para a compreensão do processo ensino aprendizagem. 

Disciplina: Psicologia 

Ementa: Escola Psicológica: Teoria Estruturalista. Escola Psicológica: Teoria Behaviorista. 

Escola Psicológica: Teoria Gestaltista. Escola Psicológica: Teoria Psicanalítica. Escola Psico-

lógica: Teoria Cognitivista. Funções Psicológicas Básicas: Sensação e Percepção. Funções 

Psicológicas Básicas: Memória e Cognição. Aprendizagem. Motivação. Pensamento, lingua-

gem e inteligência. Escolas Psicológicas e os processos de aprendizagem. Desenvolvimento 

humano: infância, adolescência e vida adulta. Personalidade, caráter e ética. Psicologia Or-

ganizacional ou empresarial: aspectos de saúde. Grupos e equipes na organização. Liderança 

e poder na organização.  

ENFERMAGEM 

Disciplina: Primeiros Socorros 

Ementa: Suporte básico de vida. Técnicas básicas de socorro. Prestação de primeiros socor-

ros em casos de intercorrências durante exames de imagem. 
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SERVIÇO SOCIAL 

Disciplina: Introdução ao Serviço Social 

Ementa: Constituição histórica do Serviço Social, sua gênese, instrumentalização e consoli-

dação no Brasil; influência norte-americana e europeia; significado social da profissão en-

quanto processo de especialização do trabalho. As principais construções teóricas e metodo-

lógicas do Serviço Social, inspiradas nas vertentes: positivista, funcionalista, estrutural-funci-

onalista e as matrizes do pensamento social. O Serviço Social de caso, grupo e comunidade 

nos diversos contextos sócio históricos em que são aplicados e o pensamento social em que 

são fundamentados.  

Disciplina: Política Setorial I (Assistência Social) 

Ementa: A trajetória da assistência social no Brasil: da caridade ao direito. A assistência social 

como política de seguridade social: avanços e desafios nas décadas de 1990 e 2000. Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS). Benefícios Assistenciais. Programa Bolsa Família. 

Política Nacional de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Instân-

cias de articulação, pactuação e deliberação no âmbito da política de assistência social. Fi-

nanciamento e orçamento da assistência social. Gestão do trabalho na Assistência Social. 

Entidades e organizações de Assistência Social. Norma Operacional Básica do SUAS 

(NOB/SUAS). Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Norma Operacional Bá-

sica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS). Planejamento, monitoramento, avali-

ação e vigilância socioassistencial. A intersetorialidade da assistência social no âmbito do 

Sistema Único de Assistência Social.  

Disciplina: Fundamentos Histórico e Teóricos-Metodológicos do Serviço Social I 

Ementa: A emersão da questão social: a formação das classes burguesas e a organização 

da classe operária nos anos 1930; a criação do Serviço Social: Doutrina cristã-neotomismo; a 

estatização da questão social e a consolidação do Serviço Social: a adoção da racionalidade 

técnica nos anos de 1940 (caso, grupo e comunidade) – concepção sócio psicológica. A ex-

pansão do capitalismo sob o padrão fordista-keynesiano de acumulação e regulação: as ba-

ses de organização do trabalho e das relações Estado-sociedade até os anos 80. As formas 

de expressão e enfrentamento da questão social e o Serviço Social. O movimento de Recon-

ceituação do Serviço Social na América Latina e no Brasil. Contexto político e o balanço crítico 

das sistematizações teórico-metodológicas na profissão: modernização conservadora, apro-

ximação à tradição marxista e ao pensamento fenomenológico. Exercícios de identificação de 

seus desdobramentos na prática atual do assistente social.  
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Disciplina: Política Setorial II (Infância e Adolescência) 

Ementa: A criança e o adolescente na sociedade brasileira: contextualização histórica e as 

diferentes respostas sociais. Constituição de 1988 o Estatuto da Criança e do Adolescente e 

a Lei Orgânica de Assistência Social: debates, dilemas e desafios. Conselhos de Direito e 

Conselhos Tutelares: diferenciações e responsabilidades. O papel e a interface do Estado e 

das ONG´s na definição e implementação de políticas e programas. A atuação do Assistente 

Social na Política da Criança e do Adolescente: elaboração e avaliação de programas, assis-

tência, socioeducativa, sistema judiciário.  
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