
EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES CONTEUDISTAS PARA OS CURSOS 
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
A União Brasileira de Educação Católica - UBEC, sediada no Conjunto 13, Lote 08 
Núcleo Bandeirante/DF, CEP. 71.735, faz saber a todos os interessados que estão abertas as 
inscrições para o preenchimento de vagas para professores autores (conteudistas) para 
elaborar materiais didáticos das disciplinas que integram o currículo dos cursos de 
graduação e pós-graduação de suas mantidas, conforme descritos no Anexo I, nos seguintes 
termos: 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
A participação do candidato implica ciência dos requisitos exigidos para o trabalho de 
conteudista e aceitação das normas e das condições estabelecidas neste edital em relação às 
quais não poderá alegar desconhecimento. 
 
1.1 DO PÚBLICO-ALVO E DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 
Profissionais com títulação mínima de Mestrado na área das disciplinas constantes no Anexo 
I, integrantes ou não do quadro de funcionários da UBEC e suas mantidas. 
 
1.2 REQUISITOS  
1.2.1. Os candidatos que se inscreverem nos termos do presente edital declaram que têm 
capacidade e disponibilidade para atender aos seguintes requisitos: 
· Disponibilidade de tempo para o cumprimento das atividades e dos prazos 

estabelecidos. 
· Capacidade de produzir em grupo, atendendo a normas e a orientações da UBEC. 
· Capacidade de aceitar e incorporar as sugestões da equipe de Design Institucional da 

UBEC (quando for o caso). 
· Possuir currículo LATTES atualizado.  

 
1.3 DAS VAGAS 
1.3.1 Será disponibilizada 01 (uma) vaga para cada disciplina que consta no Anexo I. 

 
2. DO CRONOGRAMA 

 
16/05/2019 Lançamento do Edital. 
16/05 a 30/05/2019 Período para inscrição dos candidatos. 
30/05 a 15/06/2019 Análise dos currículos. 
15/06/2019 Divulgação dos currículos pré-selecionados.  
16/06 a 26/06/2019 Entrevistas on-line com os pré-selecionados.  
16/06 a 26/06/2019 Avaliação da produção dos pré-selecionados.  
30/06/2019 Publicação do resultado final.  
01/07 a 15/07 Seleção de inscritos disciplinas - Anexo 1. 
20/07/2019 Publicação do resultado final. 

 
3. DA INSCRIÇÃO 
3.1  As inscrições serão realizadas a partir de 16 de maio de 2019, estendendo-se até 30 de 
maio de 2019. 
 
3.2 A inscrição constará do envio, para o e-mail recrutamento@unileste.edu.br, com assunto 
Vaga Conteudista (e-mail’s enviados sem o assunto supracitado serão desconsiderados) do 
Currículo Lattes atualizado; de um texto de duas laudas, produzido a partir da ementa da 
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disciplina pretendida pelo candidato, constantes no Anexo I e de uma questão de múltipla 
escolha (com gabarito) sobre o tema produzido.  

 
3.3  Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital. 
 
4. DA SELEÇÃO 
4.1. A Seleção será feita pela Equipe Multidisciplinar, do Centro Univeristário do Leste de 
Minas Gerais e ocorrerá nas seguintes etapas: 

· Análise do Curriculum Lattes. 
· Avaliação da produção do candidato.  
· Entrevista presencial ou on-line (de acordo com a disponibilidade e localização do 

candidato). 
 

5. DA CONTRATAÇÃO 
5.1 Os docentes selecionados, na forma estabelecida no presente edital, deverão, antes de 
iniciar a produção dos conteúdos descritos na Cláusula 4 deste edital, firmar um termo de 
compromisso e instrumento contratual, referente à prestação de serviço. 
5.2 Docentes com vínculo empregatício com a rede UBEC firmarão Termo Aditivo ao 
Contrato de Trabalho com as condições estabelecidas neste edital. 
5.3 Docentes externos à rede UBEC assinarão  Contrato de Prestação de Serviços como 
autônomos, recebendo pelo trabalho realizado, por meio de Recibo de Pagamento 
Autonômo (RPA). A prestação de serviço não caracteriza vínculo empregatício, de acordo 
com as normas da CLT. 

 
6. DO CONTEÚDO A SER PRODUZIDO  
6.1. O conteúdo a ser produzido constará de texto organizado em, no mínimo, de 80 e, 

máximo, de 100 laudas (1400 caracteres, sem espaços), além da elaboração de 20 (vinte) 
itens de múltipla escolha nos moldes do ENADE, com a seguinte estrutura: texto-base, 
enunciado e alternativas. Os itens poderão ser do tipo complementação simples, 
interpretação, asserção-razão e resposta múltipla. 

6.2. O professor deverá entregar o material, segundo as especificações a seguir: 
a) Formato A4 Word. 
b) Fonte Verdana 10; entrelinha 1,5; justificado. 
c) Espaço automático entre parágrafos. Margens 3 cm.  
d) Adequação do texto à língua padrão. 

Parágrafo único: Todo o conteúdo será submetido à comprovação de autoria mediante 
software antiplágio e, sendo constatada a não autoria, a produção não será aceita, ficando a 
UBEC livre de qualquer compromisso financeiro. 
6.3. Os conteudistas selecionados devem estar de acordo, mediante assinatura do contrato, 

de  cessão total dos direitos autorais, comerciais, patrimoniais e de imagem do autor 
relativo ao conteúdo produzido. 

Parágrafo único: A cessão total de direitos autoriais é feita com base na Lei nº 9.610/98 e 
produzirá todos os seus efeitos definitiva e irrevogavelmente. 
 

 
7. DA REMUNERAÇÃO E DE SUAS FORMAS E PRAZOS 
7.1 Em contraprestação à entrega dos conteúdos descritos anteriormente, é ofertado o 
valor bruto de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que será pago da seguinte forma: 

a) o pagamento será efetuado pela UBEC, mediante a aprovação do material 
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completo produzido pelo conteudista; 
b) para os selecionados que já contam com vínculo empregatício nas Instituições 

descritas na Cláusula 1.1 deste edital, o pagamento será creditado em folha de 
pagamento, no mês subsequente à entrega dos conteúdos e aceite pela UBEC; 

c) para os selecionados que não possuem vínculo empregatício nas Instituições 
descritas na Cláusula 1.1 deste edital, o pagamento será efetuado no mês seguinte 
à entrega dos conteúdos e aceite pela UBEC. 

7.2 Os encargos sociais e fiscais, decorrentes do pagamento descrito na cláusula 7.1, serão 
de exclusiva responsabilidade do selecionado, sendo, desde já, autorizado à UBEC efetuar as 
retenções descritas em lei. 
7.3 Será descontado do valor a ser pago descrito na cláusula 7.1 os percentuais descritos a 
seguir, caso haja algum atraso na entrega dos materiais relacionados ao Anexo I: 

a)  7 (sete) dias corridos de atraso: Desconto de 30% (trinta por cento) do valor a ser 
pago; 

b) 15 (quinze) dias corridos de atraso: Desconto de 50% (cinquenta por cento) do 
valor a ser pago. 

§ 1° Os atrasos e respectivos descontos são cumulativos até que seja concluída a 
entrega de todas as etapas.  
§ 2° No caso de atraso acumulado superior a 21 (vinte e um dias), este contrato será 
automaticamente cancelado e o CONTRATANTE deixa de ter qualquer compromisso 
de pagamento sobre os materiais que, porventura, já tenham sido entregues, como 
compensação pela inadimplência, podendo utilizá-los de forma plena, nos termos da 
cláusula nº 5.2. 

7.4 A classificação do candidato não gera direito à contratação, nem impede a realização de 
novo processo seletivo. 
7.5 A elaboração do conteúdo das  disciplinas, incluindo os 20 (vinte) itens,  terá prazo 
máximo para finalização de 45 dias. 
7.6 A UBEC reserva-se o direito de, mediante o não cumprimento dos prazos ou das 
exigências da IES quanto ao material a ser produzido, descontinuar o desenvolvimento dos 
materiais, sem ônus para a UBEC e sem prerrogativa de gozo pela Instituição, de direito 
sobre o material produzido. 
7.7 É de responsabilidade do candidato a propriedade intelectual  da produção, 
configurando-se como plágio a cópia não autorizada de informações, conforme previsto no 
Código Penal Brasileiro. 
7.8 O descumprimento da cláusula 7.5 implica cancelamento do contrato, acrescido de 
multa de 5% do valor total bruto previsto no contrato. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
8.1 O processo de seleção será organizado pela Equipe Multidisciplinar, do Centro 
Univeristário do Leste de Minas Gerais. 
8.2 Fica o candidato selecionado obrigado a fornecer, em até sete dias, toda a 
documentação necessária para a contratação, prevista na regulamentação da mantenedora. 
8.3 Havendo desistência ou não cumprimento dos acordos por parte de candidatos 
convocados para a contratação, faculta-se à UBEC a convocação de novos candidatos com 
classificação posterior para provimento das vagas previstas neste Edital. 
8.4 Os candidatos não selecionados poderão compor o cadastro de conteudistas da UBEC 
para demandas posteriores.  
8.5 A inscrição, no processo de seleção, implica conhecimento e tácita aceitação das 
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condições estabelecidas no presente Edital, bem como das instruções específicas que o 
acompanham, não podendo, portanto, o candidato alegar desconhecê-las. 
8.6 Os casos omissos serão decididos pela comissão designada para seleção. 
8.7 Constatada a necessidade, este Edital poderá ser prorrogado por decisão da Equipe 
Multidisciplinar supracitada. 
8.8 Demandas não previstas no Edital serão avaliadas pela Equipe Multidisciplinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coronel Fabriciano, 16 de  maio de 2019. 

 
 
 

Danniel Ferreira Coelho 
Diretor da Católica EAD 
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ANEXO I  

CURSOS DISCIPLINAS 

ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS 

1. INTERAÇÃO HUMANO COMPUTADOR 
Ementa: Fundamentos da interação humano computador. 
Construção de uma interface gráfica simples. Aspectos de 
interação homem-máquina para sistemas multimídia. Usabilidade 
de Software baseada na ISO 9241. Design e projeto de interface 
focado na experiência do usuário. 

2. LABORATÓRIO DE BANCOS DE DADOS  
Ementa: Projeto de banco de dados físico. Processamento de 
Transação. Linguagem de consultas de banco de dados. segurança 
de banco de dados. 

LETRAS - PORTUGUÊS 

3. LITERATURA, LEITURA E INTERPRETAÇÃO II 
Ementa: Romantismo e realismo: um deslocamento necessário; 
imaginação, realização, formatividade: expressão e idealização; 
mito e história, ironia e crítica, realidade e meta-história, 
simbolismo e alegoria. Leitura e interpretação de obra de autores 
representativos, com ênfase nas literaturas de língua portuguesa. 
 

4. PRÁTICA DE ANÁLISE DA LÍNGUA PORTUGUESA I - 
SEMÂNTICA 

Ementa: Os processos de significação e de subjetivação. Descrição, 
análise e interpretação de fatos linguísticos do português, 
considerando as noções da área da Semântica, da Pragmática e as 
práticas de leitura e escrita dentro e fora da escola. 

5. SINTAXE E SUAS INTERFACES 
Ementa: Estrutura da sentença; conceitos básicos: constituinte e 
sintagma; descrição e análise de fatos sintáticos de diferentes 
línguas à luz de teorias sintáticas modernas; teoria Gerativa: o 
modelo de princípios e parâmetros; a interface da sintaxe com os 
demais níveis de análise. 

 

PEDAGOGIA 

6. METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS NATURAIS 
Ementa: Ensino de Ciências Naturais: diferentes visões do 
processo de aprendizagem e de construção do conhecimento 
científico. Concepção de ciência, ambiente, tecnologia e 
sociedade. Ensino de ciências na Educação Infantil e nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental e inter-relações com os demais 
componentes curriculares. Base Nacional Comum Curricular. 
Recursos e materiais didáticos para o ensino de Ciências Naturais. 
Análise de livro didático. Educação ambiental e desenvolvimento 
sustentável. Atividades práticas de ensino de Ciências Naturais. 
Tecnologias educacionais, jogos e arte no ensino de Ciências.   

7. DIREITOS HUMANOS, HISTÓRIA E CULTURA AFRO-
BRASILEIRA, INDÍGENA E CIGANA 
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CURSOS DISCIPLINAS 
Ementa: Formação cultural brasileira: história e memória dos 
povos afro-brasileiros, indígenas e ciganos. Diversidade étnico-
racial e étnico-social na formação política, econômica e cultural do 
Brasil. O processo de naturalização da pobreza e a formação da 
sociedade brasileira. Igualdade jurídica e desigualdade social. 

8.  METODOLOGIAS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 
menta: Ensino, aprendizagem e avaliação da Geografia e da 
História. Base Nacional Comum Curricular para o ensino da 
Geografia e da História para a Educação Infantil e Anos iniciais do 
Ensino Fundamental. O saber geográfico e histórico e suas 
relações com o conhecimento escolar na Educação Infantil e nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Espaços de aprendizagem 
para o ensino da Geografia e da História. Espaço e tempo como 
construção cultural no ensino das Ciências Sociais. 

7. LETRAMENTO E ENSINO 
Ementa: Alfabetização e letramento. Processos de alfabetização, 
métodos, sistemas de escrita, leitura, aquisição da escrita e seus 
condicionantes nas práticas alfabetizadoras na Educação Infantil, 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de Jovens 
e Adultos. Psicogênese da língua escrita. Práticas de alfabetização 
e letramento. Análise de livros didáticos. Tecnologias 
educacionais, jogos e arte na alfabetização e letramento. 

PROGRAMA ESPECIAL DE 
FORMAÇÃO DE DOCENTE, 

PEDAGOGIA 

8. POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Ementa: Relação entre Estado, sociedade e escola. Políticas 
públicas para a educação básica no Brasil: diretrizes, parâmetros e 
modalidades. Análise dos processos de regulação, avaliação e 
gestão da educação. Gestão administrativa e pedagógica na 
escola: função e prática do gestor Escolar. 

ADMINISTRAÇÃO 

9. ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 
Ementa: Conceitos básicos de gestão estratégica. O papel da 
liderança e o sucesso da estratégia. O processo de 
estabelecimento do plano estratégico organizacional: cenários e 
tendências, diagnóstico organizacional, desenvolvimento da visão 
estratégica e da missão, objetivos, estabelecimento, 
implementação e avaliação das estratégias. A origem e evolução 
da inteligência competitiva; inteligência competitiva x inteligência 
de mercado x inteligência de negócios; a contribuição da 
inteligência competitiva no processo de tomada de decisão; 
inteligência competitiva e competitividade Estratégica; temas 
emergentes em inteligência competitiva. 

10. CONFLITOS, COOPERAÇÃO E CULTURA NAS 
ORGANIZAÇÕES 

Ementa: Comportamento organizacional. Indivíduos e Grupos. 
Liderança e Poder. Motivação. Psicologia organizacional.  Cultura e 
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clima nas organizações. Comunicação, Cooperação e Conflito. Ética 
e Direitos Humanos. Saúde nas organizações. 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

11. CONTABILIDADE COMERCIAL 
Ementa: Noções de comércio e instituições comerciais. 
Classificações de sociedades. Plano de contas. Constituição das 
empresas comerciais (parte jurídica e parte contábil). Operações 
típicas em empresas comerciais. Impostos e taxas sobre vendas. 
Operações com mercadorias. Apuração do resultado. Operações 
financeiras. Provisão para créditos de liquidação duvidosa. Folha 
de pagamento. Ativo fixo. Depreciação. Operações entre matriz e 
filial. Aspectos fiscais e legais da contabilidade. 

12. CONTABILIDADE GERAL 
Ementa: Contabilidade: conceito; finalidade; universo de 
aplicação; princípios. Estudo do patrimônio: conceito; origens e 
aplicações de recursos, ativo, passivo e patrimônio líquido. 
Variações patrimoniais e patrimônio líquido. Receitas e despesas. 
Aspectos qualitativos e quantitativos. Atos e fatos administrativos 
e contábeis, métodos e fórmulas de lançamentos. Técnicas e 
métodos contábeis. Escrituração contábil: diário e razão. Livros. 
Regime de caixa e competência. Balanço sucessivo. Balancete de 
verificação. Estrutura do plano de contas: ativo e passivo 
circulante, ativo passivo não circulante, patrimônio líquido, 
receitas, deduções da receita, custos e despesas. Apuração do 
resultado; estrutura das demonstrações contábeis: balanço 
patrimonial e demonstrações do resultado do exercício. 

13. NOÇÕES DE ATUÁRIA E PREVIDENCIÁRIA 
Ementa: Características específicas da contabilidade de 
organizações seguradoras e de previdência. Tipos de seguro. 
Legislação aplicável. Técnicas atuárias. A responsabilidade do 
atuário. Provisões e reservas técnicas. Limites de aplicações de 
recursos em tipos de ativos. Apuração de resultado. 

RECURSOS HUMANOS 

14. MACROPROCESSOS EM RECURSOS HUMANOS 
Ementa: Conceituação de macroprocessos. Integração de 
processos. Metodologias, técnicas e ferramentas para a 
racionalização de processos organizacionais de recursos humanos. 
Processos e a estrutura organizacional. Tomada de decisão. 
Mudança organizacional. Ferramentas de modelagem. Análise e 
redesenho de processos. Proposição de mudanças e melhorias 
organizacionais. 

 
15. GESTÃO POR COMPETÊNCIA E QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 
Ementa: Competências nos diferentes níveis organizacionais. 
Competências em nível corporativo (core competence, 
competências organizacionais, essenciais, distintas, etc.). 
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Competências em nível individual e da equipe; competência 
profissional (do cargo) e pessoal-potencial (do indivíduo). Gestão 
de competências. Mapeamento de competências. Diagnóstico de 
necessidades de desenvolvimento de competências. Recursos 
humanos como centro de resultados. Gestão do desempenho 
profissional. Modelagem de gestão de desempenho. Sistemas de 
qualidade de vida no trabalho, bem estar do trabalhador, 
segurança e ambiente empresarial. Modelos de gestão integrada. 
Tecnologia e seguridade social. Gerenciamentos de riscos 
ambientais e clima organizacional. 

GESTÃO PÚBLICA 

16. DIREITO ADMINISTRATIVO 
Ementa: Direito Administrativo: objeto, conceito e princípios. 
Organização administrativa. Administração Pública direta e 
indireta. Atividade administrativa. Poderes e deveres do 
administrador público. Atos administrativos. Controle da 
Administração Pública. Responsabilidade civil extracontratual do 
Estado. Agentes públicos. 

 

GESTÃO MARKETING 

17. COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 
Ementa: Análise administrativa da comunicação organizacional; 
comunicação externa:  públicos externos de uma empresa, as 
estratégias de comunicação para o público externo; comunicação 
interna: os públicos internos de uma organização, estratégias para 
se comunicar dentro de uma empresa; formas comunicacionais 
internas; estratégia de comunicação; segmentação, seleção e 
posicionamento.  

 
18. MARKETING DE VAREJO E E-COMMERCE 

Ementa: As tecnologias da informação e comunicação atual na 
sociedade; o comércio eletrônico; análise de mercados; marketing 
digital; marketing nas redes sociais; marketing internacional; 
desafios do marketing no novo e conectado milênio. 

19. PESQUISA DE MERCADO 
Ementa: Introdução à pesquisa de marketing; métodos 
quantitativos e qualitativos; pesquisa como ferramenta na gestão; 
briefing de pesquisa de marketing; etapas do processo de pesquisa 
de marketing; definição do problema de pesquisa de marketing e 
desenvolvimento de abordagem; distribuição de frequências, 
tabulação cruzada e testes de hipóteses; análise de variância e 
covariância. 

FILOSOFIA 

20. HISTÓRIA DA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA II 
Ementa: Escolas filosóficas nos séculos XIX e XX. O idealismo. 
Fenomenologia. Existencialismo. Hermenêutica. Materialismo 
dialético. Escola de Frankfurt. Estruturalismo e o pós-
estruturalismo. 

21. LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS I 
Ementa: As especificidades da leitura, análise e interpretação de 
textos filosóficos. O texto filosófico como campo conceitual e 
exercício da crítica. A pesquisa filosófica: condições e sentidos de 
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sua produção. 

22. LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS FILOSÓFICOS II 
Ementa: Leitura de textos filosóficos. Análise de textos filosóficos. 
Elaboração de textos na área específica da filosofia. 

SERVIÇOS JURÍDICOS 

23. DIREITO CONSTITUCIONAL I 
Ementa: Teoria Geral do Direito Constitucional, envolvendo o 
estudo e a compreensão do Constitucionalismo, do Direito 
Constitucional, da Teoria da Constituição, da Teoria da Norma 
Constitucional, do Poder constituinte e do Controle de 
constitucionalidade (parte geral), a partir da construção do 
pensamento jurídico ocidental, tendo como eixo central de 
contextualização “Direito, Desenvolvimento, Justiça e Cidadania”. 

24. RACIOCÍNIO LÓGICO 
Ementa: Proposições e conectivos; operações lógicas sobre 
proposições; construção de tabelas-verdade; quantificadores; 
tautologias, contradições e contingências; implicação lógica; 
equivalência lógica; validação de argumentos. 

25. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA AO SERVIÇO 
JURÍDICO 

Ementa: Informatização judicial do processo. Processo eletrônico. 
Informatização do processo judicial e dos tribunais. Alterações do 
CPD. Peticionamento eletrônico. Regulamentação pelos tribunais 
dos atos processuais praticados por meio eletrônico. A Lei 11.419 
de 2006 trata de procedimento especialíssimo e não de processo. 
Importância da certificação digital. Apresentação prática e modelo 
de utilização dos procedimentos existentes no Brasil: Tribunais 
Superiores, Tribunais Estaduais e Tribunais Federais. 

26. TEORIA GERAL DO PROCESSO 
Ementa: Evolução histórica do direito processual. Direito 
processual no Brasil. Princípios gerais do processo. Normas 
fundamentais e da aplicação das normas processuais. Função 
jurisdicional. Jurisdição e da ação. Tutela jurisdicional. Autotutela, 
autocomposição e heterocomposição. Meios alternativos de 
solução de conflitos. Limites da jurisdição nacional. Organização 
judiciária nacional. Cooperação internacional. Competência 
interna. Modificação da competência. Relação jurídica processual. 
Sujeitos e objeto da relação jurídica processual. Pressupostos 
processuais. Distinção entre processo e procedimento. Devido 
processo legal. 

SERVIÇO SOCIAL 

27. CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO 
Ementa: Estudo das diferenças e semelhanças entre Ciência 
Política e Teoria Geral do Estado. Apresentação dos conceitos de 
Poder, Legitimidade, Autoridade. Conceito de Política como 
relações de poder. Origem e Evolução do Estado. Teorias sobre a 
origem do Estado (Natural x Contratual) Formas de surgimento 
dos Estados. Elementos Constitutivos do Estado Moderno. A 
relação entre Estado e Nação. Formas de Governos: Monarquias e 
Repúblicas. Regimes Políticos: Democracias e Ditaduras. 
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28. POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL 

Ementa: A origem das políticas sociais no Brasil e seu 
desenvolvimento.  Definição, caracterização e função das políticas 
sociais no capitalismo. As políticas sociais e suas inter-relações 
com o neoliberalismo, a mundialização do capital e a 
reestruturação produtiva. Conselhos de Direitos, direitos sociais e 
cidadania.  Os órgãos representativos do Serviço Social e a lei de 
regulamentação da profissão. A relação do Serviço Social com a 
questão social.  O projeto ético-político do Serviço Social. 

29. PSICOLOGIA SOCIAL E DA PERSONALIDADE 
Ementa: Conceito e objeto de estudo da psicologia social. História 
da psicologia social e suas perspectivas atuais. Principais conceitos 
clássicos: atitudes, preconceitos, representações sociais. 
Categorias fundamentais de estudo da psicologia social. Métodos 
de investigação.  

30. REALIDADE BRASILEIRA  
Ementa:  Análise da sociedade brasileira em seus componentes 
econômicos, políticos, culturais, científicos e tecnológicos, 
investigando as raízes da sociedade brasileira e as saídas possíveis 
para os problemas nacionais. Análise de formas de participação 
política e da construção da cidadania. 

31. SERVIÇO SOCIAL E SEGURIDADE SOCIAL 
Ementa: Construção da seguridade social no Brasil: conceitos e 
perspectivas a partir dos modelos europeu e norte-americano. O 
sistema de seguridade social na Constituição de 1988 como uma 
política de direito: gestão, financiamento e controle democrático. 
Contextualização sócio histórica, natureza, conceitos, princípios e 
diretrizes das políticas de assistência social, saúde e previdência 
social. Contrarreforma do estado e os impactos na seguridade 
social brasileira. Tendências da seguridade social na atualidade. 
Serviço social e seguridade social: inserção, limites e possibilidades 
do exercício profissional. 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

32. MACROECONOMIA II 
Ementa: Modelos de balanço de pagamentos e taxa de câmbio: 
relação entre déficit orçamentário e déficit comercial. Política 
econômica e regimes cambiais: modelo IS-LM para economia 
aberta. Déficits orçamentários e dívida pública. Moeda, déficits e 
inflação. Debates sobre política econômica. Fundamentos da 
teoria do crescimento econômico. 
 

33. CONTABILIDADE SOCIAL 
Ementa: Conceituação e análise dos agregados macroeconômicos: 
óticas de mensuração dos principais agregados macroeconômicos. 
Sistemas de contas nacionais. Esquemas de insumo-produto: 
matrizes de insumo-produto como instrumento de análise e 
programação econômica. Contabilidade a preços constantes: 
índices de preços e quantidades. Noções gerais sobre balanço de 
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pagamentos. 

 
34. ECONOMETRIA 

Ementa: Revisão de álgebra matricial. Análise de regressão linear 
múltipla via método de estimação dos mínimos quadrados 
ordinários e da máxima verossimilhança. Testes de especificação e 
ajustes no modelo. Regressores endógenos e variáveis 
instrumentais. Introdução à análise de séries temporais. 

35. ESTATÍSTICA 
Ementa: Probabilidade: conceito, axiomas e teoremas 
fundamentais. Variáveis aleatórias. Distribuições de probabilidade. 
Estatística descritiva. Distribuições teóricas e empíricas. 
Distribuições unidimensionais e bidimensionais. Introdução à 
teoria da amostragem, principais esquemas. Inferência estatística: 
processos de decisão, teoria da estimação,testes de hipóteses e 
análise de variância. 

36. HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL 
Ementa: Transição do feudalismo ao capitalismo: a acumulação 
primitiva de capital. A consolidação do capitalismo: a 
industrialização. As primeiras crises do capitalismo: da 
concorrência ao monopólio 

37. MATEMÁTICA AVANÇADA 
Ementa: Séries Numéricas e Séries de Funções; Equações 
Diferenciais Ordinárias; Transformadas de Laplace; Sistemas de 
Equações de Primeira Ordem; Equações Diferenciais Parciais e 
Séries de Fourier. 

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

38. GESTÃO DE SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Ementa: Conceitos e fundamentos de serviços de TI. Melhores 
práticas de gerenciamento de serviços de TI. Modelo Information 
Technology Infrastructure Library (ITIL). Modelo ISO 20.000. 
Planejamento da Implementação de Gerenciamento de Serviços 
de TI. 

39. GESTÃO DE PESSOAS 
Ementa: Gestão de pessoas e gestão de recursos humanos. 
Conceitos e abordagens teóricas na área de gestão de pessoas 
focalizando seus micro e macro processos e suas interconexões. 
Desafios e características. Novo paradigma de RH. Gestão 
estratégica de RH – foco nos resultados e nas competências. O 
alinhamento estratégico da gestão de pessoas às estratégias 
organizacionais. Estrutura e processos de gestão de pessoas 
orientados para o comprometimento com o negócio da 
organização. Implementação e avaliação dos resultados da gestão 
estratégica de pessoas. Conceitos de gestão do conhecimento e 
sua importância para a Gestão de pessoas e gestão por 
competências. Conhecimento e aprendizagem. 
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40. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DA T.I 

Ementa: Noções de contabilidade, finanças e orçamentos. 
Métodos para avaliação de investimentos em TI. Elaboração de 
relatórios financeiros para tomada de decisões. Planejamento 
financeiro de TI. Plano de investimentos em TI. 

REDES DE COMPUTADORES 

41. GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÕES 
Ementa: Noções de contabilidade, finanças e orçamentos. 
Métodos para avaliação de investimentos em TI. Elaboração de 
relatórios financeiros para tomada de decisões. Planejamento 
financeiro de TI. Plano de investimentos em TI. 

42. MOBILIDADE E REDES SEM FIO 
Ementa: Conceitos de redes sem fio e de mobilidade: grau de 
mobilidade, alcance, aplicações. Tecnologias de redes sem fio: IEEE 
802.11 a/b/g (Wi-Fi); IEEE 802.15.x (Bluetooth, Zigbee, UWB, etc.); 
IEEE 802.16 (WiMAX); DECT; Infravermelho; RFID. Tecnologias de 
comunicação celular digital (AMPS, CDMA, TDMA, GSM, WCDMA, 
EDGE, etc.). Tecnologias de comunicação por microondas: 
terrestre; via satélite. 

TSI 

43. ESTRATÉGIAS DE ATAQUE E DEFESA 
Ementa: Ameaças à informação. Evolução das ameaças. Proteção 
da disponibilidade, integridade, privacidade e autenticidade. 
Prevenção, detecção e reação. Ameaça incidente, ataque e 
evento. Tipos de atacantes. Tipos de ataques. Vulnerabilidades 
conhecidas. Tipos de segurança. Mecanismos de segurança. 
Ferramentas de análise da segurança. Verificação de 
vulnerabilidades. Sistemas de detecção de intrusão 

44. FORTALECIMENTO DE SERVIDORES 
Ementa: Segurança de conexões e administração Remota. 
Segurança de arquivos e sistemas de arquivos. Trilhas de auditoria 
(logs) e monitoramento de logs. Ferramentas para testes de 
segurança. Técnicas de detecção de intrusão (HIDS / OSSEC). 
Firewall local. Segurança do servidor de e-mail (antispam, SPF). 
Segurança do DNS. 

45. PERÍCIA COMPUTACIONAL 
Ementa: Introdução. Conceitos básicos. Aspectos técnicos e legais. 
Evidências: identificação; preservação; análise; e apresentação. 
Análise de mídias, software e rede. Esteganografia. Eliminação de 
evidências. Ferramentas utilizadas em perícia computacional. 
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ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS, RECURSOS 
HUMANOS, GESTÃO 

FINANCEIRA, GESTÃO 
MARKETING, GESTÃO 
PÚBLICA, GESTÃO DA 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO, REDES DE 

COMPUTADORES, PROCESSOS 
GERENCIAIS, TSI, COMÉRCIO 

EXTERIOR, SERVIÇOS 
JÚRIDICOS 

46. CONSULTORIA ORGANIZACIONAL 
Ementa: Consultoria organizacional. Conceitos, histórico e 
modelos de consultoria. Modelos e processos de intervenção 
organizacional. Habilidades de consultoria. Construção de relação 
consultor-cliente. Perfil de competências em consultoria. 
Construção de relação consultor-cliente. Perfil de competências 
em consultoria. Modelos de diagnóstico, coleta de dados e 
construção de indicadores. Instrumentos e ferramentas de 
consultoria. Construção de relatórios. Consultoria interna e 
externa. O papel do consultor. 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS, 
GESTÃO PÚBLICA, GESTÃO 

FINANCEIRA 

47. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ementa: Introdução aos conceitos financeiros básicos e 
estabelecimento da interrelação dos princípios de administração 
financeira com outras ciências. Visão geral das técnicas de 
orçamento de capital e análise dos investimentos de longo prazo. 
Enfoques comportamentais relacionados ao risco e retorno dos 
investimentos financeiros. 

RECURSOS HUMANOS, 
GESTÃO FINANCEIRA, GESTÃO 

PÚBLICA, GESTÃO 
MARKETING 

48. GESTÃO DE PROJETOS 
Ementa: Conceitos básicos. Roteiro para elaboração do 
planejamento. Diagnóstico empresarial. Determinação de metas. 
Ferramentas de planejamento. Modelos de planejamento de SIG. 
Análise de cenários. Alocação de recursos. Balanced Score Card. 
Ambiente de projetos. Geração de alternativas. Análise de 
decisão. Concepção de um projeto. Processos dos projetos. 
Formalização do início do projeto. O fator humano em projetos. 
Planejamento do projeto. Programação do projeto. Gestão de 
conflitos no projeto. Execução e controle de projetos. Conclusão 
do projeto. 

RECURSOS HUMANOS, 
GESTÃO FINANCEIRA, 

PROCESSOS GERENCIAIS, 
COMÉRCIO EXTERIOR 

49. TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO 
Ementa: Mercado de trabalho e de profissionais. O 
empreendedorismo e a mentalidade empreendedora. Ambiente 
organizacional da controladoria. Oportunidades e ameaças. O 
comércio eletrônico. 

SERVIÇOS JURÍDICOS, 
ADMINISTRAÇÃO 

50. GESTÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO AO CLIENTE 
Ementa: Visão da natureza dos serviços. Operação de serviços. 
Desenho de organizações de serviço. Estratégias competitivas de 
serviço. Opções de prestação de serviços. Sistema de satisfação e 
manutenção de clientes. Tipos, papéis e comportamento dos 
clientes. Queixas. Tratamento de clientes corporativos. 

 
REDES DE COMPUTADORES, 

TSI 
51. PROJETO DE REDES E SEGURANÇA 

Ementa: Projeto lógico de redes. Projeto de topologia de redes; 
projeto de modelos de endereçamento e numeração; seleção de 
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protocolos de switching e roteamento; projeto de segurança da 
rede; estratégias de gerenciamento da rede. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


