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APRESENTAÇÃO

3
APRESENTAÇÃO
O Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN - foi credenciado pelo
Decreto Presidencial de 1º de julho de 1998 e recredenciado, pela segunda vez, pela
Portaria Nº 708, de 29 de maio de 2012. Para oferta de ensino na modalidade à
distância, o credenciamento da IES aconteceu em 2005, pela Portaria 4.070 de
novembro de 2005, e recredenciada pela Port. Nº 698, de 20 de julho de 2016.
A Instituição vem, há quarenta e um

anos, mantendo, incentivando e

administrando o Ensino Superior numa região que se caracteriza por intenso
desenvolvimento econômico. Dourados, cidade considerada "capital econômica" do
Estado do Mato Grosso do Sul, cuja população, em grande parte, é constituída por
migrantes do Sudeste e do Sul do País, possui como atividades básicas a agricultura
e a pecuária. São beneficiados pelos serviços do ensino presencial da Instituição 30
municípios, que abrangem uma área de 19,2% do Estado, com uma população de
aproximadamente 700.000 habitantes. Por meio do ensino a distância, a UNIGRAN,
beneficia 18 estados do país e os brasileiros residentes na Europa, Estados Unidos
e na Ásia por meio de seus polos em Portugal, na Flórida e no Japão.
A UNIGRAN tem como missão proporcionar o desenvolvimento regional,
mediante a oferta de ensino de qualidade, para formar não só profissionais que
atendam às carências e às necessidades do país, mas também cidadãos críticos,
preparados para o trabalho intelectual, para a pesquisa e que contribuam em todos
sentidos para esse desenvolvimento. Para cumprir sua missão, a Instituição prioriza
o aperfeiçoamento de suas funções e a expansão criteriosa para efetivar sua
proposta educacional estabelecida em Estatuto.

Quadro 1 - Resumo da trajetória da UNIGRAN
ANO
1976
1984
1986
1988
1989
1992

AÇÃO
Inicio das atividades com os cursos de Direito e Administração
Implantação do curso de Educação Artística.
Criação do Centro de Pós-Graduação Lato-Sensu com
especialização em
Administração
1ª turma do Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em Metodologia
do Ensino Superior.
Criação dos cursos de Administração Rural, Letras, Pedagogia e
Ciências - Habilitação em Matemática.
Criação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas
e Ciências Contábeis.
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1993
1994
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004

2005
2006

2007
2008/
2009

2011
2015
2016
2017

Reestruturação do Curso de Ciências - Habilitação em Matemáticapara
Matemática - Habilitação
Plena
Bacharelado.
Implantação
dos cursos
de e Educação
Física e Ciência da
Computação e o curso de Pós graduação em Metodologia do Ensino
da
Língua Portuguesa.
Transformação
de Faculdades Integradas de Dourados para Centro
Universitário da Grande Dourados-UNIGRAN.
Criação dos Cursos de Graduação em Psicologia e Fisioterapia e os
de Pós- Graduação em Metodologia do Ensino da Matemática,
Direito das Obrigações e Administração de Negócios e um curso de
Mestrado Interinstitucional em Direito, em convênio com a
Universidade de Brasília - UnB.
Implantação dos cursos de Pós-graduação em Metodologia do
Ensino de Biologia e Educação Física Escolar.
Implantação dos cursos de Biomedicina, o sequencial em Gestão
Imobiliária e o de Pós-graduação em Direito Constitucional.
Implantação dos cursos de Nutrição e Turismo.
Implantação dos cursos de Serviço Social, Medicina Veterinária e
Farmácia.
Implantação dos cursos de graduação em Comunicação Social Jornalismo – e Enfermagem e o sequenciais em Moda e Estilismo,
Publicidade e Marketing Enfermagem e os sequenciais em Moda e
Estilismo, Publicidade e Marketing e Manejo e Nutrição Animal.
Implantação dos cursos de Tecnologia em Agronomia e Tecnologia
em Estética e Cosmetologia.
Transformação dos cursos sequenciais em tecnológicos. Início da
oferta de cursos na modalidade a distância, após ter obtido o
credenciamento do MEC, por meio da Portaria 4070/2005.
Iniciaram os cursos de Bacharelado em Odontologia, Agronomia e
Comunicação Social - Publicidade e Marketing.
Há vinte e oito cursos de graduação presenciais, dez cursos de
graduação a distância, cursos de Pós-graduação Lato-Sensu
presenciais e a distância, um curso de Mestrado Interinstitucional
com a UnB em Ciências da Saúde, dezenas de atividades de
extensão, cursos de aperfeiçoamento e projetos de pesquisa em
andamento.
Início
da oferta dos cursos de Engenharia Civil e Tecnologia em
Radiologia.
Início
dos cursos de Engenharia Mecânica e Tecnologia em Design
de Interiores presenciais, e Gestão de Recursos Humanos e
Logística
EAD de Engenharia de Software e de Tecnologia em
Início
dosem
cursos
Gastronomia
Início da oferta dos cursos de Licenciatura em Educação Física,
História, Geografia e Matemática e dos cursos de Tecnologia em ,
Estética e Cosmética Processos Gerenciais, Gestão Comercia,
Gestão em Marketing e Gestão de Turismo. Bacharelado em
Engenharia de Produção, Engenharia de Software e Educação
Física todos em EAD.
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
A estrutura administrativa da UNIGRAN é a seguinte: Órgãos Deliberativos nível Colegiado: CONSU; CONSEPE; Órgãos Executivos de Nível Administrativo:
Reitoria; Diretoria de Faculdade e Coordenação de curso.
A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR é exercida pelos órgãos deliberativos, de
decisão colegiada, que são: Conselho Superior - CONSU, Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão - CONSEPE, além do órgão executivo - Reitoria e suas PróReitorias.
A ADMINISTRAÇÃO INTERMEDIÁRIA é exercida pelas Diretorias de
Faculdades e Diretoria do EAD
A ADMINISTRAÇÃO BÁSICA da Instituição está a cargo dos Coordenadores
de Cursos.
Em linhas fundamentais, a UNIGRAN está organizada em cursos, que são
órgãos fundamentais de sua estrutura, para efeitos administrativos, didáticocientíficos e de distribuição de pessoal com objetivos comuns de ensino, pesquisa e
extensão, e são agrupados, conforme afinidades, em unidades universitárias mais
amplas, denominadas Faculdades.
A Reitoria, auxiliada pelas suas três Pró-Reitorias, de Ensino e Extensão e
Administrativa e de Pesquisa, faz a articulação das atividades no que tange ao
ensino, à pesquisa e à extensão. Para dar suporte técnico ao desenvolvimento das
atividades da Instituição, a Reitoria faz uso dos órgãos suplementares - Secretaria,
Biblioteca e Departamentos de Informática, de Multimídias, de Comunicação diretamente vinculados à Reitoria.
Os Coordenadores são responsáveis pelas atividades de ensino, pesquisa e
extensão da área de sua competência; além de elaborarem os programas de ensino
e extensão, responsabilizam-se, também, pelo material e equipamentos necessários
ao bom desempenho do ensino, da pesquisa e da extensão.
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ESTRUTURA ACADÊMICA
A estrutura da UNIGRAN organiza-se em quatro Faculdades, com cursos de
graduação presenciais e EAD, conforme abaixo:

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANS E SOCIAIS - Constituída pelos cursos de:
Arquitetura, Artes visuais, Pedagogia, Administração (ênfase em empresas),
Ciências Contábeis, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Psicologia,
Serviço Social e Tecnologia em Design de Interiores e Tecnologia em Gastronomia.
E os seguintes cursos em EAD: Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia em
Negócios Imobiliários, Tecnologia em Produção Publicitária, Tecnologia em
Agronegócios, Tecnologia em Logística, Tecnologia e Gestão de Recursos
Humanos, Teologia, Geografia, História Letras, Matemática e Pedagogia.

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - Constituída pelos cursos de: Biomedicina,
Ciências Biológicas, Educação
Nutrição, Odontologia,

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,

Tecnologia em Estética e Cosmética e Tecnologia em

Radiologia.

FACULDADES DE CIÊNCIAS EXATAS E AGRÁRIAS - Constituída Pelos cursos
de: Ciência da Computação, Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica,
Engenharia de Software, Engenharia de Produção, Medicina Veterinária e
Tecnologia em Produção Agrícola e Tecnologia em Análise e desenvolvimento de
Sistemas(EAD)

FACULDADES DE DIREITO - Constituída pelo curso de Direito
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DIRIGENTES
Relação dos Dirigentes da Instituição, inclusive Diretores e Coordenadores de
cursos, suas titulações e regime de trabalho na Instituição.

NOME

ROSA MARIA
D’AMATO DE DÉA
KILÇA TANAKA
BOTELHO
MARIA ALICE DE
MELO FERNANDES
TANIA REJANE DE
SOUZA

DIRETORES

ANGELA MIDORI
KURAOKA DE
OLIVEIRA
VALDIR DA COSTA
PEREIRA
RENATO DE AGUIAR
LIMA PEREIRA

CARGO

TITULAÇÃO

Reitora

Especialista

Pró Reitora

Doutora

Pró Reitora

Doutora

Pró Reitora

Mestre

FACULDADE

Ciências da
Saúde

FORMAÇÃO

REGIME DE

PROFISSIONAL

TRABALHO

Licenciada Em
Letras
Eng. Química
Licenciada em
Letras

Integral

Integral

Integral

Advogada

Integral

FORMAÇÃO

REGIME DE

PROFISSIONAL

TRABALHO

Mestre

Fisioterapeuta

Integral

Mestre

Administrador

Integral

Mestre

Advogado

Integral

Especialista

Engenheiro

Integral

TITULAÇÃO

Ciências
Humanas e
Sociais
Direito
Ciências

RUBENS DI DIO

Exatas e
Agrárias
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COORDENADORES

ALINE VICTÓRIO
FAUSTINO ONISHI
ALISSON LEMES
DOS SANTOS
CACIA LEILA TIGRE
PEREIRA VIANA

CURSO

TITULAÇÃO

Nutrição

Mestre

Engenharia
Mecânica

Especialista

Tecnol. Em
produção

Doutora

agrícola

FORMAÇÃO

REGIME DE

PROFISSIONAL

TRABALHO

Nutricionista

Integral

Engenheiro
Mec.
Engenheiro
Agrônomo

Integral

Integral

CAMILA
ESTARÓPOLI

Odontologia

Mestre

Dentista

Integral

RAMOS ZEULI
CARLOS MUCHÃO
CASTILHO

Educação
física

CLAUDIA REGINA

Tecnol. em

RODRIGUES

Estética e

BELONI

Cosmética

ELIZABETE VELTER
BORGES

Pedagogia

FABIO RODRIGUES

Tecnol. em

DE SOUZA

Radiologia

JOE GRAEFF FILHO

Direito

LANA AQUINO

Com. Social

GUEDES DE

(Publicidade

MENDONÇA

e Prop.)

LETICIA CASTELANI
DUARTE
LUIS HENRIQUE
MOREIRA
LUIZ FERNANDO
BENITES MACORINI
MARCIO MELO
CARLOS SANTOS

Farmácia
Engenharia
Civil
Biomedicina
Arquitetura e
Urbanismo

Mestre

Licenciado em
educação física

Integral

Mestre

Esteticista

Integral

Mestre

Pedagoga

Integral

Mestre

Tecnólogo Em
Radiol.

Integral

Mestre

Advogado

Integral

Especialista

Publicitária

Integral

Mestre

Farmacêutica

Integral

Mestre

Engenheiro

Integral

Mestre

Biomédico

Integral

Especialista

Arquiteto

Integral
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MARCOS ALVES

Engenharia

MARIANO

de Software

MARCOS ALVES
MARIANO

Ciência da
Computação

Mestre

Mestre

MARIA CLAUDIA
TEIXEIRA DA LUZ

MATEUS LUIZ
SECRETTI

Artes Visuais

Tecnol. Em
Gastronomia
Agronomia

Mestre

THIAGO LEITE
FRAGA
TICIANA ARAUJO
DA SILVA

Especialista

Tecnol. Em
Gastronomia

Integral

Contabilista

Integral

Fisioterapia

Mestre

Fisioterapeuta

Integral

Enfermagem

Mestre

Enfermeira

Integral

Medicina
veterinária
Psicologia
Administraçã

PEREIRA

o (Empresas)

CECHIN

Integral

Mestre

VALDIR DA COSTA

VALESCA AMARO

Educação

Integral

contábeis

CAVICHIOLLI

Integral

Agrônomo

WACHTER

TATIANA VALEZZI

Computação

Doutor

Ciências

ELIAS

Cientista da

Integral

Artística

SERGIO ALMIR

SIMONE DE SOUZA

Computação

Licenciada em

OLLÉ
MARLON LIBORIO

Cientista da

Doutor

Médico
veterinário

Integral

Doutora

Psicóloga

Integral

Mestre

Administrador

Integral

Mestre

Designer

Integral

Doutor

Biólogo

Integral

Tecnol. Em
Design de
Interiores

VANDERLEI BERTO

Ciências

JUNIOR

biológicas
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REGULAMENTO FINANCEIRO
1. Para matricular-se o acadêmico deverá assinar o Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais prevendo contra prestação de 6 (seis) parcelas mensais, com
início da primeira na matrícula.
2. As parcelas subsequentes (5) observarão os critérios legais aplicáveis e deverão
ser pagas a partir do mês subsequente.
3. A matricula deve ser renovada semestralmente.
4. Na hipótese do aluno pagar até o dia 10 (dez) do mês a vencer, obterá um
desconto de pontualidade.
5. O não pagamento de parcela até o dia 30(trinta) de cada mês, acarretará ao
acadêmico a multa de 2%, mais juros de mora de 1% ao mês e a correção monetária
“pro rata die” (por dia), com base no IGPM apontado pela Fundação Getúlio Vargas.
6. As parcelas serão pagas por meio de BOLETO BANCÁRIO disponível na
plataforma de ensino.
7. As parcelas poderão ser pagas em qualquer agência da rede bancária.
8. Os valores das mensalidades incluem, exclusivamente, a prestação de serviços
decorrentes da carga horária no currículo escolar.
9. As despesas provenientes de confecção/registro de diplomas em pergaminho e
outros documentos requeridos na Secretaria, inclusive a prova substitutiva, serão de
inteira responsabilidade do aluno ou

seu responsável. Seus valores de

contraprestação, assim como das demais atividades, inclusive as extracurriculares
e/ou material didático, serão fixados, caso a caso, pela Instituição de Ensino.
10. Em caso de inadimplência, à Instituição de Ensino reserva-se o direito de
promover as medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis (cobrança judicial, rescisão
contratual, etc) e outras penalidades previstas em lei, inclusive o registro do
inadimplente em órgãos de proteção ao crédito (SCPC).
11. Para efetuar a matrícula, o aluno deverá estar quite com a tesouraria.
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CURSO

VALORES

Administração (Empresas)

DESCONTO DE
PONTUALIDADE

751,00

633,00

Agronomia

1.042,00

867,00

Arquitetura e Urbanismo

1.103,00

923,00

Artes Visuais

531,00

446,00

Biomedicina

1.103,00

923,00

Ciência da Computação

872,00

731,00

Ciências Biológicas

671,00

549,00

Ciências Contábeis

751,00

633,00

Direito

957,00

802,00

Educação Física

671,00

549,00

Enfermagem

1.103,00

923,00

Engenharia Civil/Mecânica

1.103,00

923,00

872,00

731,00

Farmácia

1.103,00

923,00

Fisioterapia

1.103,00

923,00

Medicina Veterinária

1.578,00

1.323,00

Nutrição

1.103,00

923,00

Odontologia

2.187,00

1.835,00

Pedagogia

531,00

446,00

Psicologia

1.036,00

877,00

Publicidade e Propaganda

605,00

500,00

Serviço Social

621,00

510,00

531,00

446,00

605,00

500,00

1.103,00

923,00

605,00

500,00

605,00

500,00

Engenharia de Software

Tecnol.

em

Design

de

em

Estética

e

Interiores
Tecnol.
Cosmética
Tecnol. Em Gastronomia
Tecnol.

em

Produção

Agrícola
Tecnol. em Radiologia
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ATOS LEGAIS DOS CURSOS DA UNIGRAN

CURSOS
PRESENCIAIS
1. Administração

ATOS LEGAIS

VAGAS

TURNO

DURAÇÃO

Rec. Port. nº 265/2017

180

Noturno

8 Sem.

Rec. Port.1/2012

140

Integral
noturno

10 Sem.

Rec. Port. nº
1091/2015

120

Diurno
noturno

10 Sem.

Rec. Port. nº
1091/2015

80

Noturno

6 Sem.

5. Biomedicina

Rec. Port.nº819/2014

80

Diurno

8 Sem.

6. Ciências Biológicas

Rec. Port.nº1091/2015

80

Noturno

8 Sem.

Rec. Port. nº
1091/2015

100

Noturno

8 Sem.

Rec. Port. nº 265/2017

160

Noturno

8 Sem.

Rec. Port. nº 265/2017

80

Noturno

8 Sem.

Rec. Port. nº
1091/2015

120
360
80
140

Diurno
Noturno
Diurno
Noturno

13. Enfermagem

Rec. Port. nº 819/2014

240

Noturno

10 Sem.

14. Engenharia Civil

Rec. Port. nº 465/2016

250
200

Diurno
Noturno

10 Sem.

Aut. CONSEPE Nº
05/2015

80

noturno

8 sem

Aut. CONSEPE Nº
03/2014

160

Diurno
Noturno

10 Sem.

17. Farmácia

Rec. Port. nº 819/2014

80
100

18. Fisioterapia

Rec. Port. nº 819/2014

80

Diurno
Noturno
Integral
noturno

8 Sem.
10 Sem.
8 Sem.
10 Sem.

Rec. Port. nº 01/2012

120

Integral

10 Sem.

Rec. Port. nº 819/2014

60
80

Diurno
Noturno

8 Sem.

Rec. Port. 819/2014

90

Integral

10 Sem.

2. Agronomia
3.

Arquitetura

e

Urbanismo
4. Artes Visuais - Lic

7.

Ciência

da

Computação
8. Ciências Contábeis
10. Com. Social (Publ.e
Prop.)
11. Direito

Rec. Port. nº 265/2017

12. Educação Física

15.

Engenharia

de

Software
16.

Engenharia

Mecânica

19.

10 Sem.
8 Sem.

Medicina

Veterinária
20. Nutrição
21. Odontologia
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22. Pedagogia

Rec. Port. nº
1091/2015

120

Noturno

8 Sem.

23. Psicologia

Rec. Port. nº 265/2017

80
80

Diurno
Noturno

10 Sem.

24. Serviço Social

Rec. Port. nº 819/2014

120

Noturno

8 Sem.

Rec. Port. nº
1110/2017

160

Noturno

4 Sem.

Rec. Port. nº 151/2007

80
80

Diurno
Noturno

6 Sem.

Autorização – Consepe
Nº 04/2015

120

Diurno
Noturno

4 Sem.

Rec. Port. nº 332 /2008

160

Noturno

6 Sem.

Rec. Port. 603/2013

160

Noturno

6 Sem.

27.

Tecnologia

em

Design de Interiores
25.

Tecnologia

em

Estética e Cosmética
28.

Tecnologia

em

Gastronomia
24.

Tecnologia

em

Produção Agrícola
26.

Tecnologia

em

Radiologia

ENADE - Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes
A UNIGRAN participou de todos os processos do ENADE. Abaixo os resultados dos
últimos 4 anos:
2011 - IGC 3 – CONTÍNUO 2.69
CURSOS

CPC

ENADE

CPC

ARQUITETURA E URBANISMO

4

4

3.78

ARTES VISUAIS

4

4

3,54

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

3

4

3.23

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

4

4

3.91

EDUCAÇÃO FÍSICA

3

4

3.44

LETRAS (EAD)

4

4

3.46

PEDAGOGIA

3

4

3.32

3

4

2.95

TECNOLOGIA

EM

ANÁLISE

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

E

contínuo

14

2012 - IGC 4 – CONTÍNUO 3,15
CURSOS

CPC

ENADE

CPC

ADMINISTRACAO

3

4

3,19

ADMINISTRACAO

3

4

3,19

ADMINISTRACAO - EAD

3

4

3,19

CIÊNCIAS CONTABEIS

3

3

2,93

CIÊNCIAS CONTABEIS - EAD

3

3

2,93

COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO

4

5

3,95

COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE

5

5

4,45

DIREITO

4

5

3,96

PSICOLOGIA

4

4

3,33

ENADE

CPC

BIOMEDICINA

3

4

3,51

EDUCAÇÃO FÍSICA

3

4

3,48

ENFERMAGEM

3

4

3,61

FARMÁCIA

4

4

3,66

FISIOTERAPIA

4

4

3,48

NUTRIÇÃO

4

4

3,93

ODONTOLOGIA

3

4

3,58

SERVIÇO SOCIAL

2

3

2,75

SERVIÇO SOCIAL- EAD

2

3

2.75

ENADE

CPC

ARQUITETURA E URBANISMO

3

4

3,01

ARTES VISUAIS

4

4

3,09

contínuo

2013 - IGC 4 – CONTÍNUO 3,32
CURSOS

CPC
contínuo

2014 - IGC 4 – CONTÍNUO 3,21
CURSOS

CPC
contínuo
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CIENCIA DA COMPUTAÇÃO

2

4

2,96

4

4

3,67

3

4

2,98

EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA)

4

4

3,72

LESTRAS (EAD)

2

3

2,86

PEDAGOGIA

3

4

2,96

ENADE

CPC

ADMINISTRACAO

3

4

3,27

ADMINISTRACAO - EAD

3

3

2,78

CIÊNCIAS CONTABEIS

3

4

3,36

CIÊNCIAS CONTABEIS - EAD

3

3

2,64

COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE

5

5

4,45

DIREITO

4

4

3,37

PSICOLOGIA

4

4

3,38

ENADE

CPC

BIOMEDICINA

4

4

3,78

ESTÉTICA E COSMÉTICA

5

5

4,20

EDUCAÇÃO FÍSICA

5

4

3,82

ENFERMAGEM

4

4

3,90

FARMÁCIA

3

4

3,57

FISIOTERAPIA

4

4

3,86

MEDICINA VETERINÁRIA

4

4

3,80

NUTRIÇÃO

3

4

3,70

ODONTOLOGIA

4

4

3,89

CIÊNCIAS

BIOLÓGICAS

(LICENCIATURA)
CIÊNCIAS

BIOLÓGICAS

(BACHARELADO)

2015 - IGC 4 – CONTÍNUO 3,08
CURSOS

CPC
contínuo

2016 – IGC 4 – CONTÍNUO 3.17
CURSOS

CPC
contínuo
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SERVIÇO SOCIAL

3

3

3,41

17

ADMINISTRAÇÃO

Objetivo Geral
Formar administradores com espírito empreendedor, senso crítico e formação
humanística, aptos às mudanças e ao aos ambientes organizacional e geral,
possibilitando ao egresso um enriquecimento dos marcos teóricos e da visão de
homem e de mundo presentes na sociedade contemporânea, com vistas à
construção do cidadão e do profissional, e, sobretudo, da pessoa humana e
empreendedora que incorpora o “Administrador”
Propiciar acesso a técnicas e teorias que permitam ao futuro administrador
desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades conceituais, humanas e técnicas,
sobretudo, espírito empreendedor, com vistas a capacitá-lo na observação,
diagnóstico e intervenção nas organizações, dos setores públicos, privados e do
terceiro

setor,

apresentando

competências

sociais,

políticas,

técnicas,

organizacionais e comportamentais.

Objetivos Específicos
Capacitar o acadêmico para que, como formado, possa :
Compreender o funcionamento do todo administrativo, mostrando a importância de
todos os subsistemas que compõem o sistema organizacional e que cada
departamento deve estar interligado e focado não apenas no resultado individual
mas no objetivo geral da empresa.
Utilizar o raciocínio lógico, crítico e analítico de modo a atuar em sistemas
detentores de valores distintos, fazendo uso de avaliação, de diagnósticos e de
criatividade, com vistas aos diferentes contextos organizacionais e sociais, sabendo
escolher entre várias situações e ferramentas de gestão e qual a mais apropriada
para cada circunstância.
Internalizar valores de ética profissional e responsabilidade social.
Utilizar os meios e processos de comunicação e expressão corretos na elaboração e
interpretação de documentos técnicos da realidade das organizações.
Produzir, ordenar e selecionar atividades e programas.
Identificar e dimensionar situações- problema e apresentar alternativas para tomada
de decisões.
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Resolver situações com flexibilidade e adaptabilidade diante dos desafios e das
realidades organizacionais.
Esclarecer que a qualidade do serviço prestado não cabe a um departamento ou a
um cargo e, sim, a todos e a cada um envolvido na organização.
Refletir e atuar criticamente no contexto do sistema de produção, identificando e
compreendendo sua posição, função, direito e dever, no todo organizacional.
Elaborar plano de negócio, estudar viabilidade econômica e financeira e tomar
decisões quanto à implantação, dando a oportunidade do aluno de atuar não só
como funcionário, mas como dono do seu próprio empreendimento.

Perfil do Egresso
O perfil pretendido para o egresso do curso é ser um gestor capaz de lidar com o
processo administrativo das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes,
públicas ou privadas e dominar suas técnicas e metodologias. Um Administrador
com espírito empreendedor, senso crítico e formação humanística, apto ás
mudanças do ambiente organizacional, possibilitando o enriquecimento dos marcos
teóricos e da visão de homem e de mundo presente na sociedade contemporânea,
Para isso, ao longo do curso, procura-se desenvolver no aluno a capacidade e/ou
aptidão

condizentes

com

as

características

exigidas

do

profissional

da

administração, de forma a:
Estabelecer comunicação compatível com o exercício da profissão;
Utilizar a visão sistêmica e estratégica para que sejam solucionados os problemas e
aproveitadas as novas oportunidades;
Raciocinar de maneira lógica, crítica e analítica, permitindo-lhe fazer diagnósticos,
propor soluções mediante a identificação de riscos e melhores alternativas
Ser criativo e a ter iniciativa nos processos de substituição do velho pelo novo e do
empirismo pela técnica;
Utilizar sua capacidade de liderança e técnica no processo de esclarecimento das
novas oportunidades e tomadas de decisão, mediante riscos;
Trabalhar e desenvolver equipes de trabalho, capazes de atingir os objetivos
organizacionais.
Ainda, como preconiza a Resolução CNE/CES 04/2005, o curso de Administração
da UNIGRAN busca capacitar seus alunos para que ao formar revelem as seguintes
competências e Habilidades:
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Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais.
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de
modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade
de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações
éticas do seu exercício profissional;
Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
Elaborar projetos em organizações; possibilitando realizar consultoria em gestão,
perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.

Áreas de atuação:
Administração de Recursos Humanos
Administração de Material/Logística
Administração Financeira/Orçamento
Administração Mercadológica/Marketing
Administração de Produção
Administração de Comércio Exterior
Administração de Cooperativas
Administração Hospitalar
Administração de Condomínios
Administração de Imóveis
Administração de Processamento de Dados/ Informática
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Administração Rural
Administração Hoteleira
Organização e Métodos/Análise de Sistemas
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ESTRUTURA CURRICULAR – ADMINISTRAÇÃO

1º Semestre
DISCIPLINA
Matemática Financeira I
Linguagem e Argumentação
Contabilidade I
Empreendedorismo
Fundamentos de Administração

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Comunicação empresarial
Matemática Financeira II
Direito
Psicologia Aplicada
Administração da Qualidade e Produtividade

HORAS
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Microeconomia
Contabilidade Comercial
Filosofia
Organização e Métodos
Estatística
Teorias da Administração I

HORAS
80
80
40
40
80
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Métodos das Ciências
Macroeconomia
Gestão de custos
Informática e Sistemas de Informação
Sociologia
Teorias da Administração II

HORAS
80
80
80
40
40
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Administração Mercadológica I
Administração de Recursos Humanos I
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais I
Administração da Produção I
Administração Financeira e Orçamentária I

HORAS
80
80
80
80
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Administração Mercadológica II
Administração de Recursos Humanos II
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais II
Administração da Produção II
Administração Financeira e Orçamentária II

HORAS
80
80
80
80
80

7º Semestre
DISCIPLINA
Trabalho de Curso I
Planejamento Estratégico
Tópicos Especiais em Administração
Legislação Social
Gestão Ambiental
Estágio Supervisionado I

HORAS
80
80
40
80
40
150

8º Semestre
DISCIPLINA
Tópicos Especiais em Administração II
Trabalho de Curso II
Seminários em Administração
Noções Comércio Exterior
Legislação Tributária
Estágio Supervisionado II
Atividades Complementares
Libras (optativa)

HORAS
80
160
80
80
80
150
100
80
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AGRONOMIA

Objetivos Gerais
Formar Engenheiros Agrônomos com competência científica e tecnológica, para
atuação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando
aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, para o atendimento
de demandas sociais, relacionadas aos sistemas de produção, transformação,
comercialização e gerenciamento agropecuário, em harmonia com os princípios de
sustentabilidade que equalizem os recursos disponíveis e aplicação de técnicas,
métodos e processos adequados à solução de problemas.
Possibilitar que, a partir de uma visão ética e humanística, esse profissional atue
com eficiência social, apto a compreender e traduzir as necessidades e
peculiaridades de indivíduos, grupos sociais, comunidades e características
regionais,

para

identificar

a

relação

quanto

aos

problemas

tecnológicos,

socioeconômicos, gerenciais e organizativos, sempre com o objetivo de buscar a
proteção ambiental.
Capacitar o Engenheiro Agrônomo, a partir de uma visão holística, para identificar as
características locais e regionais, para o desenvolvimento social econômico e
ambiental de processos produtivos pautado em condutas

que atendam as

demandas da sociedade de modo ético, com respeito aos aspectos culturais,
humanísticos e de sustentabilidade.

Objetivos Específicos
Formar profissionais aptos a orientar e administrar, de forma racional, os fatores de
produção vegetal e animal, atendendo as demandas sociais, econômicas e
ambientais de forma sustentável;
Formar-profissionais conscientes do papel do Engenheiro Agrônomo na sociedade e
apto a identificar e resolver questões de forma critica, criativa e reflexiva
relacionadas capacidade de compreensão dos problemas do seu tempo histórico e
da profissão do Engenheiro Agrônomo, relacionando-o questões políticas,
econômicas, sociais, ambientais, culturais e éticas;
Capacitar os futuros profissionais ao planejamento, pesquisa e aplicação de
processos e técnicas adequadas à solução de problemas relacionados à produção
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qualitativa e quantitativa de produtos agropecuários tanto no contexto regional
quanto nacional;
Possibilitar

que

o

formado

adquira

competências

de

gestão, planejamento desenvolvimento e avaliação de processos científicos e
técnicos relacionados ao agronegócio e à agroindústria, erigidas de princípios éticos
e humanísticos.;
Proporcionar condições para o desenvolvimento de profissionais capazes de buscar
novas fronteiras de atuação e contribuir para o avanço econômico e social através
da adaptação, criação e/ou desenvolvimento de novas tecnologias.
Preparar o acadêmico para exercer a profissão com segurança, competência e ética
nas mais variadas áreas da Agronomia.
Socializar conhecimentos de práticas agrícolas para segmentos populacionais da
região, mediante o desenvolvimento de programas, projetos, cursos e prestação de
serviços, estendendo a ação formativa aos diversos setores sociais ;
Orientar para que o profissional possa realizar trabalho em equipe, com organização
e competência, assumindo responsabilidades e iniciativas no âmbito da pesquisa e
do conhecimento.
Compartilhar conhecimentos com comunidade mediante projetos de extensão
universitária, de forma integrativa, promovendo a igualdade social;
Formar

cidadãos-profissionais

com

capacidades

de

contribuir

com

o

desenvolvimento rural por meio da projeção, gestão e desenvolvimento da
agronomia sustentável, também através do fortalecimento da Agricultura familiar e
da difusão da Produção Orgânica, garantindo a melhoria da vida da sociedade.

Perfil do Egresso
O perfil pretendido para o egressos do curso é de m profissional apto a contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico de maneira sustentável aliando a produção
agropecuária à preservação ambiental,
para

identificação

comercialização

e

solução

agrícola,

de

gerindo

capacitado com conhecimento científico,
problemas,

e

planejamento,

organizando

bens

e

produção

recursos,

e

com

responsabilidade técnica e social, respeitando os princípios da preservação
ambiental, enfim, um Agrônomo comprometido com suas atribuições profissionais.
As ações de caráter pedagógico, aliado às atividades complementares de formação,
visam dar o pleno atendimento para que o profissional egresso em Agronomia na
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IES, através de sólida formação, possa aplicar conceitos práticos e teóricos sob uma
visão reflexiva e possa absorver e desenvolver novas tecnologias em favor das
demandas agronômicas, a fim de:
Estabelecer

técnicas

para

o

planejamento,

produção,

conservação

e

comercialização de produtos agropecuários;
Possuir capacidade crítica e criativa para identificar e resolver problemas,
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais,
com visão ética e humanista, visando atender as demandas da sociedade;
Corresponder com as necessidades do mercado de trabalho, conhecendo e
interpretando de maneira integrada os fatores de produção, desta forma, sendo
capaz de projetar, analisar e gerir sistemas de produção, bem como desenvolver e
utilizar novas tecnologias, sempre em harmonia com a natureza, garantindo o uso
dos recursos naturais às gerações futuras, ou seja, com sustentabilidade;
Relacionar-se adequadamente com a sociedade, de maneira ética e respeitosa, por
meio de comunicação oral e escrita, com capacidade de adaptação, de modo flexível
e crítico, às novas situações;
Ser capaz de realizar trabalhos em equipes multidisciplinares, intervindo nos
processos relativos ao meio produtivo, pautado no respeito a seus pares e ao bem
estar das comunidades, atuando no entendimento dos processos decisórios
envolvidos no meio rural, nas instituições de gestão política, econômicas e
socioambientais voltadas para a atividade agropecuária;
Projetar e conduzir pesquisas, interpretar e difundir resultados;
Aplicar seus conhecimentos de maneira extensionista, expandindo seus conceitos
ao compartilha-los com indivíduos e comunidades que se beneficiem das técnicas
agropecuárias e desfrutem dos avanços tecnológicos atuais.
Quanto às competências e habilidades do egresso do curso da UNIGRAN, também
são estabelecidas em consonância com a referida resolução, quais sejam:
Conhecer e compreender os fatores de produção, conservação e comercialização, e
assim combiná-los com eficiência técnica e econômica, com visão social e
ambiental;
Aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos na identificação e resolução dos
problemas vinculados à sua área de atuação;
Projetar e conduzir pesquisas, interpretando e difundindo seus resultados; projetar e
analisar, gerenciar e operar sistemas, processos e produtos;
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Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços;
Desenvolver, adequar e utilizar novas tecnologias;
Comunicar-se correta e eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; avaliar o
impacto das atividades profissionais no contexto social, econômico e ambiental;
Conhecer e atuar nos diferentes segmentos das cadeias produtivas ligados ao
agronegócio;
Compreender e atuar na organização e gerenciamento empresarial, comunitário ou
familiar;
Prestar assistência, assessoria, consultoria e orientação técnica à empreendimentos
agropecuários ou organizações da sociedade relacionadas a esta área;
Promover vistorias, perícias, avaliações, emitir laudos e pareceres técnicos relativos
ao campo profissional de sua atuação;
Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres técnicos,
com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social, respeitando a fauna e a
flora e promovendo a conservação e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e
da água, com uso de tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente;
O Engenheiro Agrônomo formado na UNIGRAN deve ter ainda as habilidades para:
Identificar e solucionar problemas tecnológicos, socioeconômicos, gerenciais e
organizacionais, administrativos, de comercialização, de legislação e educação,
relativos às suas atividades;
Projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar e supervisionar ações relativas
ao agronegócio, bem como desenvolver estudos econômicos relativos à agricultura e
agroindústria e monitorar o controle de qualidade dos produtos gerados;
Projetar, coordenar e executar ações que visem explorar de modo sustentável os
sistemas de produção vegetal e animal, do ponto de vista fitotécnico e fitossanitário;
Projetar, coordenar e executar ações e dirigir serviços relativos à engenharia rural,
quanto a máquinas e implementos agrícolas, irrigação e drenagem, construções
rurais, topografia, e geoprocessamento;
Projetar, coordenar e executar ações relativas à produção (melhoramento, manejo e
nutrição) animal;
Projetar, orientar, executar e supervisionar a implantação, produção e manejo de
espécies florestais, nativas e exóticas, bem como o estabelecimento de viveiros
florestais, parques, jardins e paisagismo;
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Analisar, avaliar, orientar e fiscalizar o processo de produção, beneficiamento e
conservação de produtos de origem animal e vegetal;
Planejar e desenvolver atividades de gestão ambiental relacionadas aos recursos
naturais renováveis e não renováveis;
Estar apto para atuar em projetos agroecológicos e/ou de agricultura familiar focados
na sustentabilidade do uso de recursos e respeitando as limitações e
potencialidades regionais;
Exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no ensino técnico profissional,
ensino superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica e
extensão;
Planejar e executar experimentos agrícolas e quaisquer demonstrações práticas com
posterior interpretação e difusão de resultados que possam contribuir com o avanço
da agricultura;
Enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo, do
trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes.
Traçando uma síntese, visando a identificação do perfil do egresso e o
desenvolvimento

das

competências

e

habilidades

inerentes

a

profissão,

confrontados com a realidade regional, infere-se que tais objetivos são e serão
alcançados, uma vez que é inegável que os egressos do curso de Agronomia da
UNIGRAN contribuem, para solidificar a magnitude do trabalho desenvolvido por
esta IES.
O conselho da categoria COFEA/CREA e de acordo com as normas aplicáveis ao
engenheiro agrônomo atribui competências previstas na Lei nº 5194, de 24 de
Dezembro de 1966, que

define as atribuições profissionais do Engenheiro

Agrônomo:
Desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais,
autárquicas e de economia mista e privada; Planejamento ou projeto, em geral, de
regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos
naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; Estudos,
projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
Ensino, pesquisa, experimentação e ensaios; Fiscalização de obras e serviços
técnicos;
Direção de obras e serviços técnicos; Execução de obras e serviços técnicos;
Produção técnica especializada, industrial ou agropecuária.
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ESTRUTURA CURRICULAR - AGRONOMIA
1º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação I
Matemática
Morfologia e sistemática Vegetal
Quimica Geral
Introdução a Agronomia

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Química Analítica
Matemática Aplicada
Topografia
Linguagem e argumentação II
Biologia Celular
Histologia e Anatomia Vegetal

HORAS
80
80
80
40
40
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Desenho Técnico
Física
Gênese e Classificação do Solo
Fisiologia Vegetal
Microbiologia Geral
Genética
Zoologia Geral
Metodologia Científica

HORAS
40
40
80
80
80
40
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Hidráulica
Plantas Daninhas
Bioquímica
Fertilidade do Solo
Entomologia Geral
Estatística Geral
Agroecologia

HORAS
80
80
40
80
80
40
40
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5º Semestre
DISCIPLINA
Fitopatologia I
Mecanização Agrícola
Entomologia Aplicada
Agrometeorologia
Silvicultura e desenvolvimento Florestal
Forragicultura
Economia e Administração Rural

HORAS
80
80
80
80
40
40
40

6º Semestre
DISCIPLINA
Experimentação e Informática Agrícola
Nutrição Mineral de Plantas e Adubação
Nutrição Animal
Fitopatologia II
Fruticultura
Agricultura de Precisão
Sociologia e Extensão Rural

HORAS
80
80
40
80
40
80
40

7º Semestre
DISCIPLINA
Grandes Culturas I
Jardinocultura e Paisagismo
Geoprocessamento
Olericultura
Irrigação e Drenagem
Manejo e Conservação do Solo e da Água
Hidrologia e Bacias Hidrográficas

HORAS
80
40
40
80
80
80
40

8º Semestre
DISCIPLINA
Grandes Culturas II
Construções Rurais
Melhoramento Vegetal
Zootecnia I
Produção e Tecnologia de Sementes
Planejamento, Projeto, Avaliação e Perícias Rurais
Trabalho de Conclusão de Curso I

HORAS
80
40
80
40
80
80
40
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9º Semestre
DISCIPLINA
Grandes Culturas III
Beneficiamento e Armazenamento de Grãos
Zooctenia II
Manejo e Gestão Ambiental
Receituário Agronômico e Dentologia
Biotecnologia
Trabalho de Conclusão de Curso II
Tecnologia de Alimentos

HORAS
40
80
80
40
40
80
40
40

10º Semestre
DISCIPLINA
Tópicos Especiais
Estágio Supervisionado
LIBRAS (OPTATIVA)
Atividades Complementares

HORAS
40
360
80
100
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ARQUITETURA E URBANISMO

Objetivos Gerais
Formar um profissional em condições de conceber, organizar e construir
adequadamente e com responsabilidade coletiva os espaços interior e exterior, em
suas diversas escalas, abrangendo o urbanismo, a edificação, o paisagismo, bem
como a conservação e a valorização do patrimônio construído, a proteção do
equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável do ambiente natural e a
utilização racional dos Recursos disponíveis, através do instrumento projetual,
compreendendo e traduzindo as necessidades de indivíduos, grupos sociais e
comunidade, em seus aspectos sociais, culturais, estéticos, políticos e econômicos,
dadas as suas realidades local, regional, nacional e mundial.
Propiciar acesso às teorias e técnicas que permitam ao Arquiteto e Urbanista estar
sempre apto a dar continuidade ao seu processo de aprendizado, com base no
princípio da educação continuada praticada pela UNIGRAN, desenvolvendo e
aperfeiçoando suas habilidades e competências e enfatizando a atividade projetual
com responsabilidade técnica, social e ética profissional; além de valorizar a
criatividade intelectual do Acadêmico, enquanto indivíduo e parte do coletivo.

Objetivos Específicos
Proporcionar conhecimentos críticos no âmbito das especificidades da Arquitetura,
do Urbanismo e do Paisagismo, contemplando as discussões contemporâneas da
coletividade;
Fornecer subsídios para o domínio das técnicas de projeto arquitetônico, urbanístico
e paisagístico, bem como da obra arquitetônica e urbanística, nos contextos locais,
regionais, nacionais e internacionais, assegurando a qualidade material do ambiente
construído e sua durabilidade;
Ressaltar a importância dos procedimentos de pesquisa para a produção do projeto
arquitetônico, urbanístico e paisagístico favorecendo a atualização permanente
através do ensino, pesquisa e extensão, levando à compreensão dos espaços e a
saber interpretá-los, capacitando o Arquiteto e Urbanista a propor intervenções;
Fornecer embasamento para o senso crítico que permita a criatividade, por meio de
ferramentas

teórico-práticas

adequadas

aos

estudos

representação arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas;

de

linguagem

e

de
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Incentivar a participação do Arquiteto e Urbanista no desenvolvimento do
planejamento territorial e de outros instrumentos de intervenção nas cidades e
regiões, na gestão urbana e na preservação do meio ambiente natural e construído,
dentro dos parâmetros de sustentabilidade do meio;
Sistematizar técnicas de levantamentos históricos e culturais, enfatizando a
Arquitetura, o Urbanismo e o Paisagismo como patrimônio e responsabilidade da
coletividade;
Caracterizar o compromisso com a tecnologia, com os procedimentos e as técnicas
construtivas utilizando materiais convencionais e alternativos, respeitando as
necessidades sociais, culturais, estéticas, políticas e econômicas da comunidade.

Perfil do Egresso
O profissional Egresso do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNIGRAN deverá
entender o exercício profissional a partir de uma visão reflexiva, crítica e generalista,
estando, portanto, capacitado a compreender e traduzir as necessidades individuais,
de grupos sociais e das comunidades, com relação à concepção, organização e
construção de espaços interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação, e o
paisagismo, promovendo a conservação e a valorização do patrimônio natural e
construído, o respeito à história e à cultura e contribuindo na manutenção do
equilíbrio entre ambiente físico, natural e social na utilização racional dos recursos
disponíveis. Deverá, para tal, ter conhecimentos teórico-práticos necessários ao
exercício da Arquitetura e do Urbanismo sendo capaz, também, de fazer uso de
tecnologias como ferramentas ao atendimento da sua atuação profissional.
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ESTRUTURA CURRICULAR - ARQUITETURA E URBANISMO

1º Semestre
DISCIPLINA
Projeto I
Introdução à Arquitetura
Língua Portuguesa
Matemática Aplicada à Arquitetura
Expressão e Representação I

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Topografia
Projeto II
Expressão e Representação II
Linguagem e Argumentação
Estética e História da Arte I
Estudos Sociais e Ambientais

HORAS
80
80
80
40
80
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Estética e História da Arte II
Projeto III
Sistemas Estruturais I
Tecnologia da Arquitetura e Construção I
Teoria da Arquitetura
Maquete

HORAS
40
120
40
80
40
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Projeto IV
Teoria da Arquitetura e do Urbanismo I
Informática Aplicada à Arquitetura I
Sistemas Estruturais II
Tecnologia da Arquitetura e Construção II

HORAS
120
80
80
40
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Projeto V
Teoria da Arquitetura e do Urbanismo II
Instalações I
Paisagismo I
Tecnologia da Arquitetura e Construção III
Sistemas Estruturais III

HORAS
120
80
40
40
80
40

6º Semestre
DISCIPLINA
Projeto VI
Desenho e Planejamento Urbano I
Arquitetura Brasileira
Instalações II
Paisagismo II

HORAS
120
80
80
40
60

7º Semestre
DISCIPLINA
Projeto VII
Sistemas Estruturais IV
Desenho e Planejamento Urbano II
Planejamento Urbano e Regional I
Conforto Ambiental I

HORAS
120
40
80
80
80

8º Semestre
DISCIPLINA
Projeto VIII
Técnicas Retrospectivas
Conforto Ambiental II
Planejamento Urbano e Regional II
Metodologia Científica do Trabalho de Curso

HORAS
120
80
80
80
40

9º Semestre
DISCIPLINA
Trabalho de Curso I
Prática Profissional e Legislação I
Estágio Supervisionado I

HORAS
240
80
120
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Tópicos Especiais I

80

10º Semestre
DISCIPLINA
Trabalho de Curso II
Prática Profissional e Legislação II
Estágio Supervisionado II
Tópicos Especiais II
Libras (optativa)
Atividades Complementares

HORAS
240
80
120
80
80
120
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ARTES VISUAIS

Objetivos Gerais
O Curso de Artes Visuais da UNIGRAN objetiva a formação de profissionais
habilitados para o ensino das Artes Visuais na educação infantil, no ensino
fundamental e no ensino médio, por meio de formação teórico-prática voltada ao
desenvolvimento da reflexão, da criação e do pensamento crítico e criativo, tendo
como referência a inter-relação entre Arte e Educação.

Objetivos Específicos
Promover ensino de qualidade que possibilite ao futuro profissional o exercício
pedagógico e o desenvolvimento da linguagem visual e da expressão artística;
Propiciar formação artística, estética, crítica, ética e pedagógica, possibilitando o
pensamento crítico e reflexivo sobre Arte e Educação e meios para o conhecer, fazer
e ensinar artes visuais;
Incentivar a produção do conhecimento em arte-educação tendo como referência as
manifestações artístico-culturais dos diferentes contextos e grupos sociais;
promover situações de formação que levem ao conhecimento, investigação e análise
da escola, da sala de aula e das organizações escolares, possibilitando ao futuro
professor de Artes Visuais atuação adequada e consciente.

Perfil do Egresso
O profissional formado no curso de Artes Visuais - Licenciatura em Artes Visuais,
deverá

conceber

a

Arte

em

estreita

relação

com

as

vivências

sociais

contemporâneas e com a Educação realizando um trabalho reflexivo-criativo com
linguagens visuais, atuando como educador, agente produtor e agente cultural.
Deverá, para tal, conhecer teorias e métodos de ensino e aprendizagem em artes
visuais, inseridas essas no contexto mais amplo da Educação, sendo capaz também
de fazer uso de tecnologias no desenvolvimento da expressão artística e na prática
pedagógica.
O profissional graduado pelo Curso de Artes Visuais da UNIGRAN deverá atuar no
ensino de artes visuais em escolas de ensino fundamental e médio, bem como em
atividades para-artísticas no desenvolvimento de projetos educacionais e culturais
de sua comunidade.
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ESTRUTURA CURRICULAR - ARTES VISUAIS

1º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação
Historia da Arte I
Formas de Expressão em Artes Visuais I
Desenho e Representação Gráfica I
Arte Educação

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Formas de Expressão em Artes Visuais II
Desenho e Representação Gráfica II
Cultura Brasileira
Linguagem Visual e Pesquisa de Materiais
Historia da Arte II
Oficina da Imagem e da Palavra
Psicologia da Educação

HORAS
80
80
80
80
40
40
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Formas de Expressão em Artes Visuais III
Didática
Fundamentos de Expressão e Comunicação Humanas
Historia da Arte III
Teoria do Conhecimento e Pesquisa em Artes Visuais I
Estágio Supervisionado I
Política Educacional e Organização da Escola

HORAS
80
80
80
40
40
80
60

4º Semestre
DISCIPLINA
Formas de Expressão em Artes Visuais IV
Práticas Pedagógicas em Artes Visuais
Historia da Arte IV
Teoria do Conhecimento e Pesquisa em Artes Visuais II
Tópicos em Semiótica
Libras

HORAS
80
80
40
80
40
80
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Estágio Supervisionado II

160

5º Semestre
DISCIPLINA
Formas de Expressão em Artes Visuais V
Fotografia e Vídeo
Estética e Teoria da Arte
Trabalho de conclusão de Curso I
Historia da Arte V
Folclore
Estágio Supervisionado III
Técnicas de Expressão – propaganda e HQ

HORAS
80
80
80
40
40
40
80
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Formas de Expressão em Artes Visuais VI
Programação Visual e Animação
Historia da Arte VI
Filosofia da Arte
Sociologia
Estágio Supervisionado IV
TCC II
Atividades Complementares

HORAS
80
80
40
40
40
160
40
300

40
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BIOMEDICINA

Objetivos Gerais
O curso de Biomedicina da UNIGRAN tem o objetivo de exercer a prática
pedagógica centrada em um aprendizado integrado e democrático para a formação
de um profissional Biomédico com visão generalista, humanista, crítica e reflexiva,
para atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor científico e
intelectual. Visa à formação de um profissional capacitado ao exercício de todas as
atividades referentes às análises clínicas, citologia oncótica, análises hematológicas,
análises moleculares, produção e análise de bioderivados, análises bromatológicas,
análises ambientais e bioengenharia, que se pauta em princípios éticos e na
compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua
atuação para a transformação da realidade em benefício da sociedade.
Formar um profissional com visão global de todos os níveis de organização
biomédica, atualizado nas questões de biossegurança e novas tecnologias, com
pensamento crítico e raciocínio científico, para que, por meio de pesquisa e atuação
clínica, possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento
de sua região e do País.

Objetivos Específicos
São objetivos específicos do curso :
Propiciar a construção de conhecimentos específicos na área biomédica;
Promover métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos; assim como desenvolver pesquisas nas várias áreas da
biomedicina;
Possibilitar que o formado emita laudos, pareceres, atestados e relatórios
precisos e possa analisar e aplicar técnicas laboratoriais e clínicas;
Valorizar e atuar na preservação da saúde e do meio ambiente.
Garantir, no desenvolvimento das atividades de ensino, a possibilidade do
aluno vivenciar experiências curriculares e extracurriculares que o capacitem para o
trabalho em equipe,

o desenvolvimento da criatividade e a atuação com

responsabilidade.
Desenvolver no acadêmico o respeito aos princípios éticos inerentes ao
exercício profissional;
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Capacitar o profissional Biomédico à manutenção, prevenção, proteção e
recuperação da saúde, sensibilizados e comprometidos com o ser humano,
respeitando-o e valorizando-o;
Possibilitar que o acadêmico reconheça a saúde como direito e condições
dignas de vida e atue de forma a garantir a integralidade da assistência;
Contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das
pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas,
sociais, econômicas, ambientais e biológicas;
Proporcionar que o bacharel possa :
a-realizar,

interpretar,

emitir

laudos

e

pareceres,

como

também

responsabilizar-se tecnicamente por análises clínico-laboratoriais, incluindo os
exames

hematológicos,

Bioquímicos,

Parasitológicos,

Líquidos

Corporais

e

Microbiológicos dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança e
biossegurança;
b) realizar análises fisico-químicas e microbiológicas de interesse para o
saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto;
dotar o profissional de conhecimentos requeridos para o exercício pleno da
profissional,

isto é , com todas as competências e habilidade estabelecidas na

resolução CNE CES 03 de 2003.
Dessa maneira, o profissional biomédico deverá atender ao sistema de saúde
vigente no Estado do Mato Grosso do Sul e no país, sendo capaz de compreender
as relações entre saúde e sociedade, como também de participar da formulação de
políticas que correspondam às expectativas sociais no campo das Análises-Clínicas
e atuar nas Análises Ambientais.

Perfil e Missão para o Egresso
O perfil pretendido do formado em biomedicina da UNIGRAN é de um
profissional com competências e habilidades para atuar em atividades referentes às
análises clínicas e ambientais, a fim de: desenvolver análises hematológicas,
análises moleculares e análises bromatológicas; na produção e análise de
bioderivados e bioengenharia, tendo como base princípios éticos de compreensão
da realidade social, cultural e econômica da região de Dourados; ainda, atuar na
transformação de fatores de promoção da saúde; realizar campanhas de prevenção
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de doenças em suas dimensões individual e coletiva a fim de beneficiar a sociedade
Douradense; desenvolver o poder de comunicação e tomada de decisões.
A área de conhecimento proposto ao profissional Biomédico engloba uma
aprendizagem técnico-científica que se desenvolve em um ciclo com padrões de
compreensão e organização gerais, articulados ao estudo da saúde, da doença e da
interação do homem com o meio ambiente, como também ao domínio dos avanços
tecnológicos e ao reconhecimento de suas possibilidades de aplicação no mercado
de trabalho.

Habilidades e Competências
O Curso de Graduação em Biomedicina da UNIGRAN pretende assegurar a
formação de profissionais com competências e habilidades gerais:
- atenção à saúde
- tomada de decisão
- comunicação
- liderança
- administração e gerenciamento
- educação permanente, inluindo educação ambiental
O Curso de Graduação em Biomedicina da UNIGRAN pretende assegurar a
formação de profissionais com competências e habilidades específicas (Resolução
CNE/CES 03/2003, de 18 de fevereiro de

2003) . Nesse sentido o biomédico

formado pela UNIGRAN deve estar apto para:
Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, assegurando uma prática de forma
integrada e continua com as demais instâncias do sistema de saúde;
Pensar criticamente, analisar os problemas da sociedade e procurar soluções
para os mesmos.
Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos
princípios da ética/bioética.
Tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da
força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de
práticas.
Manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação
com outros profissionais de saúde e o público em geral;
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Assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da
comunidade;
Administrar, gerenciar e tomar iniciativas, tanto da força de trabalho, dos
recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar
aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe
de saúde;
Ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na
sua prática, aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua
educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, respeitar
os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
Atuar em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas
de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde,
sensibilizados e comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizando-o;
Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente
com extrema produtividade na promoção da saúde baseado na convicção científica,
de cidadania e de ética;
Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de
forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e
contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
Contribuir para a manutenção da saúde, bem estar e qualidade de vida das
pessoas, famílias e comunidade, considerando suas circunstâncias éticas, políticas,
sociais, econômicas, ambientais e biológicas;
Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a
como uma forma de participação e contribuição social;
Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios;
Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos;
Realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e

responsabilizar-se

tecnicamente por análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos,
citológicos, citopatológicos e histoquímicos, biologia molecular, bem como análises
toxicológicas, dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança;
Realizar procedimentos relacionados à coleta de material para fins de
análises laboratoriais e toxicológicas;

45
Atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de
qualidade de produtos obtidos por biotecnologia;
Realizar análises fisico-químicas e microbiológicas de interesse para o
saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água, ar e esgoto;
Atuar na pesquisa e desenvolvimento, seleção, produção e controle de
qualidade

de

hemocomponentes

e

hemoderivados,

incluindo

realização,

interpretação de exames e responsabilidade técnica de serviços de hemoterapia;
Exercer atenção individual e coletiva na área das análises clínicas e
toxicológicas;
Gerenciar laboratórios de análises clínicas e toxicológicas;
Atuar na seleção, desenvolvimento e controle de qualidade de metodologias,
de reativos, reagentes e equipamentos;
Assimilar as constantes mudanças conceituais e evolução tecnológica
apresentadas no contexto mundial;
Avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo
oferecidas durante a graduação e no exercício profissional;
Formar um raciocínio dinâmico, rápido e preciso na solução de problemas
dentro de cada uma de suas habilitações específicas;
Ser dotado de espírito crítico e responsabilidade que lhe permita uma atuação
profissional consciente, dirigida para a melhoria da qualidade de vida da população
humana;
Exercer, além das atividades técnicas pertinentes a profissão, o papel de
educador, gerando e transmitindo novos conhecimentos para a formação de novos
profissionais e para a sociedade como um todo.
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ESTRUTURA CURRICULAR - BIOMEDICINA
1º Semestre
DISCIPLINA
Química I
Linguagem e Argumentação I
Fundamentos da Biomedicina
Anatomia Humana
Citologia, Genética e Embriologia

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Química II
Linguagem e Argumentação II
Imaginologia
Histologia
Saúde Coletiva e Epidemiologia
Biomedicina Clínica I

HORAS
80
40
80
80
80
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Microbiologia I
Química Orgânica
Fisiologia Humana e Biofísica
Bioquímica Básica
Líquidos corporais
Ciências Sociais
Biomedicina Clínica II

HORAS
80
80
80
80
40
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Bioquímica Clínica I
Microbiologia II
Metodologia Científica
Patologia Humana
Biomedicina Estética I
Imunologia Básica e Clínica

HORAS
80
80
40
80
80
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Farmacologia
Toxicologia
Bioquímica Clínica II
Hematologia Básica
Análises Bromatológicas
Biologia Molecular
Psicologia

HORAS
80
40
80
80
40
80
40

6º Semestre
DISCIPLINA
Parasitologia Básica e Clínica
Micologia e Virologia
Hematologia Clínica
Biomedicina Estética II
Ética e Deontologia Biomédica
Bioestatística
TCC I

HORAS
80
80
80
80
40
40
40

7º Semestre
DISCIPLINA
TCC II
Gerenciamento e Análise Ambiental
Tópicos Avançados
Estágio Supervisionado em Análises Clínicas I
Estágio Supervisionado em Biomedicina Clínica I

HORAS
40
40
40
250
250

8º Semestre
DISCIPLINA
Correlações Clínicas Laboratoriais
Tópicos Avançados
Estágio Supervisionado em Análises Clínicas II
Estágio Supervisionado em Biomedicina Clínica II
Atividades Complementares
Libras (optativa)

HORAS
40
40
250
250
120
80
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CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Objetivos Gerais
Formar profissionais com sólidos conhecimentos técnicos e teóricos nos aspectos
fundamentais da computação, para tanto procurar desenvolver o raciocínio abstrato
do egresso para que ele esteja apto a abordar problemas complexos em ambientes
computacionais e prepará-lo para enfrentar com naturalidade as novas tecnologias,
bem como as exigências do mercado de trabalho e do contexto social vigente.

Objetivos Específicos

Perfil do Egresso
O Bacharel em Ciência da Computação formado pela UNIGRAN deve ser

um

profissional capacitado a solucionar problemas do mundo real, por meio da
construção de modelos computacionais e de sua implementação. Deve ter
conhecimento e domínio no desenvolvimento de projeto de sistemas computacionais
complexos para solucionar problemas de diversas áreas de conhecimento, também
deverá

aplicar seus conhecimentos de forma

independente

e

inovadora,

acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas
diferentes áreas de aplicação da computação.
O curso Ciência da Computação, sintonizado com o perfil almejado para seu
egresso, permite que este possa, entre outras competências:
Modelar sistemas do mundo real buscando soluções sistematizadas através dos
recursos tecnológicos disponíveis da área da Computação e de Informática;
Projetar e desenvolver sistemas computacionais (incluindo software básico, de
comunicação ou aplicativo e redes de computadores);
Gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas computacionais em geral;
Prestar consultoria na concepção, no desenvolvimento e no suporte de sistemas
computacionais.
O egresso deve estar habilitado a:
Utilizar os diversos métodos, técnicas e ferramentas para a modelagem de sistemas
do mundo real;
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Utilizar os diversos métodos, técnicas e ferramentas para a construção e avaliação
de sistemas computacionais;
Utilizar técnicas de gerência de desenvolvimento de sistemas computacionais;
Continuar na carreira acadêmica ingressando em Cursos de pós-graduação
podendo desenvolver atividades de treinamento, ensino e pesquisa na área de
Computação e de Informática.
O egresso do Curso de Ciência da Computação está habilitado, tipicamente, para
uma das seguintes opções:
Atuar como um profissional que planeje, implemente, teste, gerencie sistemas
relativamente complexos de software para suportar (ou tornar mais eficientes)
tarefas críticas para o funcionamento de empresas e instituições;
Prosseguir na carreira acadêmica, como docente ou pesquisador da área de
Computação e Informática.
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ESTRUTURA CURRICULAR – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

1º Semestre
DISCIPLINA
Algoritmos I
Arquitetura de Computadores I
Laboratório de Programação I
Língua Portuguesa
Lógica Computacional

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Algoritmos II
Arquitetura de Computadores II
Cálculo Diferencial e Integral I
Geometria Analítica e Vetores
Inglês Instrumental
Laboratório de Programação II

HORAS
80
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Cálculo Diferencial e Integral II
Circuitos Digitais
Estrutura de Dados I
Linguagens Formais, Autômatos e Computabilidade
Álgebra Linear
Paradigmas de Linguagens de Programação

HORAS
80
80
80
80
80
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Compiladores
Estrutura de Dados II
Fundamentos de Sistemas de Informação
Probabilidade e Estatística
Programação Orientada a Objetos
Física

HORAS
80
80
80
80
80
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Análise de Algoritmo
Análise e Projeto de Sistemas de Informação
Banco de Dados I
Direito e Ética na Computação
Linguagem e Técnicas de Programação
Sistemas Operacionais I

HORAS
80
80
80
80
80
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Administração e Empreendedorismo
Banco de Dados II
Metodologia para Projeto em Computação
Sistemas Operacionais II
Telecomunicações
Teoria dos Grafos

HORAS
80
80
80
80
80
80

7º Semestre
DISCIPLINA
Engenharia de Software
Inteligência Artificial
Projeto em Computação I
Redes de Computadores
Tópicos Gerais em Computação

HORAS
80
80
80
80
80

8º Semestre
DISCIPLINA
Computação Gráfica
Interconexão de Redes de Computadores
Sistemas Distribuídos
Projeto em Computação II
Robótica
Tópicos Especiais em Computação
Atividades Complementares

HORAS
80
80
80
40
40
80
160
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Objetivos Gerais
Formar profissionais capacitados, com conhecimentos teóricos e práticos, aptos para
o exercício da profissão de bacharéis em Ciências Contábeis, além de proporcionar
conhecimentos que desenvolvam nos acadêmicos a capacidade de captar, registrar,
acumular, resumir, interpretar e analisar os fenômenos que afetam as situações
patrimoniais, financeiras e econômicas de qualquer instituição.

Objetivos Específicos
Dominar a contabilidade fiscal e conhecimento gerencial para a tomada de decisões.
Formar profissionais capazes de questionar e interpretar a legislação tributária
pertinente à área, tornando possível sua aplicação prática, visando a uma melhor
compreensão do mundo econômico, buscando uma vida melhor, mais ajustada à
realidade humana e às possibilidades do meio.
Propiciar práticas que

ofereçam

oportunidades de escolha de

atividades

profissionais ligadas às áreas afins da contabilidade.
Orientar para estudos econômicos regionais e nacionais, tendo em vista o
desenvolvimento do país.
Habilitar profissionais para analisar e auxiliar na decisão sobre os investimentos a
serem realizados pelas empresas, em recursos financeiros e produtivos deles
decorrentes;
Aplicar técnicas de controles e análises das contas do sistema financeiro das
entidades;
Realizar estudos e registros necessários ao atendimento dinâmico das diversas
áreas da legislação fiscal e tributária, que afetam e provocam modificações no
patrimônio das entidades;
Promover estudos e interpretações dos dados quantitativos das empresas, com o
objetivo de informar, orientar e guiar as Ciências Contábeis em termos de gestão e
tomada de decisões;
Elaborar, acompanhar a execução e/ou analisar o orçamento e o balanço de
qualquer entidade;
Atuar como gestores, isto é, com visão empreendedora e integradora da
contabilidade
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Possibilitar a correta e autônoma atuação de consultor, auditor, perito e/ou analista;
capacitar o profissional que possa exercer suas funções, não somente com
competência, mas também com plena consciência da responsabilidade ética
assumida perante a sociedade e, em particular, junto às legítimas organizações que
a integram.

Perfil do Egresso
O bacharel em CIÊNCIAS CONTÁBEIS pretendido pelo curso da UNIGRAN é de um
profissional habilitado a projetar o trabalho contábil de forma a controlar e gerir
informações pertinentes a tomada de decisões na especificidade do mundo
financeiro e econômico.
A objetividade do universo econômico requer do contabilista conhecimento
específico dos procedimentos contábeis, ordenados e atualizados, de forma a
garantir não somente o controle das atividades financeiras, mas também sua
projeção e expansão. Nesse sentido, o egresso do curso deve ter a habilidade para
orientar estudos econômicos regionais e nacionais articulada a uma sólida formação
na especificidade da contabilidade fiscal.
Ainda, o egresso do curso deve ser um elemento capacitado para garantir aos
usuários em geral a aplicação dos princípios e normas contábeis, subsidiando o
processo de registro patrimonial de maneira dinâmica, transparente e atualizada.
O conhecimento das atividades correlatas ao trabalho contábil é uma necessidade
presente na organização do trabalho empresarial; portanto, ao profissional da
contabilidade da UNIGRAN compete controlar e gerir informações gerenciais
pertinentes ao processo decisório de planejamento das atividades financeiras em
geral.
Atendendo ao estabelecido nas Diretrizes curriculares, o egresso do curso de
CIÊNCIAS

CONTÁBEIS

deve,

ainda,

revelar,

pelo

menos,

as

seguintes

competências e habilidades:
Utilizar adequadamente a terminologia e a linguagem das Ciências Contábeis e
Atuariais;
Demonstrar visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil;
Elaborar pareceres e relatórios que contribuam para o desempenho eficiente e eficaz
de seus usuários, quaisquer que sejam os modelos organizacionais;
Aplicar adequadamente a legislação inerente às funções contábeis;
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Desenvolver, com motivação e através de permanente articulação, a liderança entre
equipes multidisciplinares para a captação de insumos necessários aos controles
técnicos, à geração e disseminação de informações contábeis, com reconhecido
nível de precisão;
Exercer suas responsabilidades com o expressivo domínio das funções contábeis,
incluindo noções de atividades atuariais e de quantificações de informações
financeiras, patrimoniais e governamentais, que viabilizem aos agentes econômicos
e aos administradores de qualquer segmento produtivo ou institucional o pleno
cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à
prestação de contas de sua gestão perante à sociedade, gerando também
informações para a tomada de decisão, organização de atitudes e construção de
valores orientados para a cidadania;
Desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle
gerencial, revelando capacidade crítico analítica para avaliar as implicações
organizacionais com a tecnologia da informação;
Exercer com ética e proficiência as atribuições e prerrogativas que lhe são prescritas
através da legislação específica, revelando domínios adequados aos diferentes
modelos organizacionais.

56
ESTRUTURA CURRICULAR – CIÊNCIAS CONTÁBEIS

1º Semestre
DISCIPLINA
Matemática Financeira I
Introdução à Contabilidade
Linguagem e argumentação
Fundamentos de Administração
Psicologia

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Matemática Financeira II
Contabilidade Básica
Noções de Direito
Economia Aplicada
Comunicação Empresarial

HORAS
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Contabilidade Intermediária
Contabilidade de Custos
Metodologia das Ciências
Direito Aplicado I ( Comercial e Societário)
Métodos Quantitativos I

HORAS
120
80
80
80
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Contabilidade Avançada
Administração Geral
Análise de Custos
Noções de Ciências Sociais
Cálculo Atuarial
Direito Aplicado II (Legislação Tributária)

HORAS
120
40
80
40
40
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Contabilidade Ambiental
Teoria da Contabilidade
Análise das Demonstrações Contábeis I
Direito Aplicado III (Legislação Trabalhista)
Contabilidade Tributária
Práticas de Laboratório II

HORAS
40
80
80
80
80
40

6º Semestre
DISCIPLINA
Análise das Demonstrações Contábeis II
Contabilidade do agronegócio
Contabilidade Social
Contabilidade Pública
Auditoria
Práticas de Laboratório II

HORAS
80
80
40
80
80
40

7º Semestre
DISCIPLINA
Estágio Supervisionado I
Controladoria
Pericia Contábil
Contabilidade Internacional
Tópicos Especiais em Contabilidade

HORAS
120
80
80
40
80

8º Semestre
DISCIPLINA
Estágio Supervisionado II
Ética Geral e Profissional
Contabilidade Gerencial
Administração Financeira e Orçamento
Tópicos Especiais em Contabilidade II
Atividades Complementares
Libras (Optativa)

HORAS
120
40
80
80
80
100
80
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COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Objetivos Gerais
O Curso de Comunicação Social Publicidade e Propaganda tem como
objetivo principal desenvolver habilidades e competências que permitam ao aluno
dominar conhecimentos específicos e atualizados do universo da comunicação,
publicidade e propaganda, valorizando e desenvolvendo as características
empreendedoras e criativas do futuro profissional. Para isso a UNIGRAN busca
oferecer

um

curso

atualizado

com

as

novas

tecnologias

e

realidades

mercadológicas, sensível às mudanças e condizente com o contexto nacional,
regional e local.
Desde o primeiro ano o aluno é estimulado a não apenas ter um satisfatório
ingresso no mercado de trabalho, mas também, a ser um agente transformador no
seu campo de atuação; um profissional flexível, de espírito empreendedor, com
poder de liderança, senso de organização e bom relacionamento tanto com o
ambiente interno como com o externo.
A expectativa é que o profissional formado em Publicidade e Propaganda na
UNIGRAN esteja apto a estudar mercados e seus ambientes culturais e
socioeconômicos, para que possa desenvolver e promover, estrategicamente e de
forma ética, marcas e serviços.

Objetivos Específicos
Construir perfis capazes de absorver e desenvolver novas tecnologias,
estimulando sua atuação crítica, criativa e empreendedora na identificação e
resolução de problemas, em atendimento às demandas sociais;
Possibilitar a flexibilidade de formação para incorporar a variedade e a
mutabilidade das demandas profissionais, diante da complexidade da comunicação
contemporânea;
Estimular o constante exercício de práticas profissionais através de
laboratórios e projetos que insiram o acadêmico no exercício da profissão;
Associar a aquisição de conhecimento à consciência crítica aplicada no
mercado de trabalho da publicidade;
Capacitar o aluno para criar, produzir, distribuir, fazer pesquisa de recepção e
análise crítica às mídias e às práticas profissionais, tendo como ponto de partida às
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conjunturas políticas, culturais e econômicas;
Fomentar uma formação intelectualizada, com responsabilidade e senso
crítico sobre a indústria cultural e os meios de comunicação;
Estimular no aluno o desejo de conhecimento aprofundado nas áreas afins,
ao mesmo tempo em que ele desenvolva a familiaridade com todas as possíveis
áreas de atuação abrangidas pelo curso;
Exercitar a criatividade, não apenas no sentido da criação em publicidade,
como também na forma de ferramenta utilizada na resolução de problemas no
campo profissional.
Minimizar a dicotomia entre a teoria e a prática, possibilitando ao discente
uma compreensão sistêmica do instrumental teórico-prático da Comunicação, para
que tenha competência para posicionar-se de maneira crítica e ética no exercício da
profissão.
Motivar a pesquisa como forma de, não apenas aquisição, como também de
interação e produção do conhecimento na área da comunicação social.
Estimular o uso da língua nacional e dos conhecimentos técnicos de redação
e prática publicitária para a escrita e interpretação de textos gerais e especializados
na área, experimentando e inovando no uso dessas linguagens.
Estimular o uso dos conhecimentos técnicos de publicidade no auxílio à
comunidade e como ferramenta de mudança social da realidade.

Perfil Profissional do Egresso
O Bacharel formado pela UNIGRAN em Comunicação Social Publicidade e
Propaganda deve ser um profissional dinâmico e criativo, sempre antenado às
constantes mudanças da sociedade e de sua forma de consumo, e, nas novas
demandas apresentadas pelo mercado, capaz de antecipar tendências, prever e
analisar riscos, identificar oportunidades e carências institucionais, empresariais e/ou
mercadológicas. Um profissional com habilidade de comunicar-se estrategicamente
e criar relações com consumidores, conhecimento e domínio de métodos e técnicas
necessárias para a execução de tarefas que objetivem inserir, promover e divulgar
novos produtos, serviços, marcas e ideias .
O egresso de Comunicação Social Publicidade e Propaganda da UNIGRAN
deve ser um profissional caracterizado pela capacidade de criar, produzir, distribuir,
receber e analisar criticamente às mídias, sendo hábil a adequar-se à complexidade
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e velocidade do mundo contemporâneo, apto a utilizar criticamente o instrumental
teórico-prático oferecido em seu curso e competente para compreender e analisar o
impacto e a responsabilidade da prática comunicacional na sociedade de forma
ética; apto a atuar com a linguagem de diversas mídias: impressas, audiovisuais
e/ou multimídia.
O perfil do publicitário formado em Comunicação Social Publicidade e
Propaganda pela UNIGRAN, além do mencionado acima, caracteriza-se: pelo
conhecimento e domínio de técnicas e instrumentos necessários para a proposição e
execução de soluções de comunicação eficazes para os objetivos de mercado, de
negócios de anunciantes e institucionais; pela ética, inclusão e responsabilidade
social atendendo as demandas do mercado local, regional e internacional; pela
tradução em objetivos e procedimentos de comunicação apropriados os objetivos
institucionais, empresariais e mercadológicos; pelo planejamento, criação, produção,
difusão e gestão da comunicação publicitária, de ações promocionais e de incentivo,
eventos e patrocínio, atividades de marketing, venda pessoal, design e de identidade
corporativa, e de assessoria publicitária de informação.
As aptidões desejadas ao egresso do curso atendem às Diretrizes
Curriculares e a demanda do mercado de trabalho nacional e, principalmente,
regional.
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ESTRUTURA CURRICULAR – COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

1º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação I
Criatividade
História da Mídia
Introdução à Publicidade e Propaganda
Estética e Comunicação

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação II
Criação Publicitária
Psicologia da Comunicação
Fotografia
Redação Publicitária
Metodologia Científica em Comunicação

HORAS
80
80
80
80
80
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Língua e Comunicação
Edição e Manipulação de Imagem
Marketing em Publicidade e Propaganda
atendimento
Fotografia Publicitária
Linguagem Audiovisual
Teorias da Comunicação

HORAS
40
40
80
40
80
40
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Mídia
Comunicação Empresarial
Radio e Televisão I
Comunicação Regional e segmentação de Mercado
Design e Layout
Políticas de Comunicação

HORAS
80
80
80
40
80
40
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Filosofia e Sociologia da Comunicação

40

5º Semestre
DISCIPLINA
Pesquisa em Publicidade e Propaganda
Marketing Político
Edição Audiovisual
Comunicação On-line e Mídias Sociais
Realidade Econômica e seus Impactos
Direção de Arte

HORAS
40
80
80
80
40
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Rádio e Televisão II
Merchandising e Promoção de Vendas
Produção Científica em Comunicação
Gestão de Marcas e Produtos
Planejamento de Campanha
Ecomarketing

HORAS
80
80
80
40
80
40

7º Semestre
DISCIPLINA
Estágio Supervisionado
Ferramentas da Comunicação
Tópicos Especiais em Publicidade e Propaganda I
Legislação e Ética em Comunicação
Design Avançado
Projeto Experimental I
8º Semestre

HORAS
80
40
80
40
80
80

DISCIPLINA
Inteligência em Comunicação
Tópicos Especiais em Publicidade e Propaganda II
Projeto Experimental II
Tendências de Mercado
Gestão e Empreendedorismo em Comunicação
Estudos em Marketing
Atividades Complementares
Libras (optativa)

HORAS
80
80
120
40
40
80
140
80
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DIREITO

Objetivos Gerais
O ensino objetivado pelo Curso de Direito está pautado no estudo e na
difusão das Ciências Jurídicas e Sociais, no plano epistemológico (perspectiva
interpretativa) e metodológico (diálogo e pluralidade). Parte de uma perspectiva
inovadora e provocativa da leitura analítica do conhecimento da Ciência jurídica, por
meio de estudos dos diferentes aspectos que compõe o espaço social que interage
no espaço universitário, possibilitando a compreensão do Direito enquanto norma (a
dogmática jurídica) e enquanto decisão (a pragmática jurídica), articulada com a
realidade social.
Permitir ao acadêmico de direito uma formação geral e humanística calcada
nos princípios que regem o Estado Democrático e de Direito, respeitando os
fundamentos inseridos na Constituição Federal, quais sejam, a soberania, a
cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa, o pluralismo político, com respeito ao axioma que o poder emana do povo
e em seu nome é exercido.

Objetivos Específicos
Valorizar o processo de leitura analítica do conhecimento da Ciência Jurídica,
sua aplicabilidade na formação acadêmica, profissional e pessoal, despertando o
senso crítico, o discernimento e a participação como fatores determinantes para as
transformações na busca do bem comum;
Incentivar o processo de desmistificação do Direito como consequência das
transformações e mudanças da Sociedade Contemporânea, questionando a
aplicabilidade do ordenamento Jurídico;
Conhecer os princípios, fundamentos, disposições e aplicações do Direito,
subsidiando as transformações formais na atual concepção de Estado;
Esclarecer o conjunto de fatores que condicionam os processos de ensino e
aprendizagem do Direito, a fim de enfrentar as novas exigências de uma cultura
institucional e acadêmica.
Capacitar o profissional para o domínio das competências básicas, tais como
argumentação, comunicação, interpretação, exposição, negociação, redação,
julgamento, tomada de decisões, por meio de pesquisa e análise da legislação,
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doutrina e jurisprudência;
Estabelecer a interpretação e aplicação do direito de maneira teleológica e
sistematizada, integrada a aspectos multidisciplinares, que permitam o raciocínio
lógico-jurídico acrescido de ferramentas tecnológicas de aprimoramento da
compreensão e aplicação das ciências jurídicas.
Nesse desiderato o perfil atual do curso de direito da UNIGRAN abrange
todas as competências e habilidades normativas exigidas, visando alcançar a
formação humana, social e generalista do bacharel em ciências jurídicas apto ao
ingresso no mercado de trabalho.

Perfil do Egresso
O egresso do curso de Ciências Jurídicas da UNIGRAN deve possui
conhecimento profissional especializado que se apoia na reflexão técnico-jurídica e
principalmente na compreensão situacional dos problemas que envolvem a
sociedade, tendo assim, como formação mínima: cultura humanística adequada
compreensão interdisciplinar das questões jurídico e das transformações sociais;
formação

técnico-jurídica

e

prática;

senso

ético

profissional

aliado

à

responsabilidade social; raciocínio lógico e crítico, capacidade para buscar soluções
harmônicas com as exigências sociais, desenvolvendo formas extrajudiciais de
prevenção e solução de conflitos individuais e coletivos.
A proposta do curso visa assegurar uma sólida formação geral, humanística e
axiológica, com capacidade de análise, interpretação dos fatos concretos e
aplicação da legislação vigente.
Já nos primeiros semestre do curso de direito são requeridos conhecimentos
necessários ao saber pensar, escutar, aprender, ensinar, lidar com a diversidade
inerente aos grupos sociais, para que ao se tornar profissional possa tomar
decisões, ser autônomo e responsável e estar, permanentemente compromissado
com a ética o desenvolvimento, tendo como referência à concepção social e a crítica
da ciência jurídica, a compreensão das relações socioeconômica, política e cultural e
uma constante análise da sociedade contemporânea.
Dentro deste enfoque o Bacharel do Curso de Direito pela UNIGRAN deve ser
capaz de enfrentar as novas exigências apresentadas por uma Ciência que se
encontra em processo de constante transformação, e possua conhecimento
profissional especializado que se apoia na reflexão técnico-jurídica e principalmente
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na compreensão situacional dos problemas que envolvem a sociedade, tendo
competência e habilidades para :
Ler, compreender e elaborar textos, atos e documentos jurídicos ou normativos
com a devida utilização das normas técnico jurídicas
Atuar humanística e adequadamente para a compreensão interdisciplinar das
questões jurídico e das transformações sociais;
Atuar de maneira ética e profissional aliado à responsabilidade social;
Cultuar o raciocínio lógico e crítico, mantendo a produção criativa do Direito;
Buscar

habilmente

soluções

harmônicas

com

as

exigências

sociais,

desenvolvendo formas extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos individuais
e coletivos;.
Pesquisar para a correta utilização da legislação, da jurisprudência em diferentes
instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida utilização de processos, atos e
procedimentos;
Utilizar adequadamente a terminologia jurídica,

o raciocínio jurídico de

argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
Dominar as tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação
do direito
Julgar imparcialmente e tomar e decisões;
Expressar-se corretamente utilizando as formas de comunicação escrita e
falada, com clareza, precisão e propriedade, fluência verbal e riqueza de
vocabulário;
Ter equilíbrio psicológico para não se deixar envolver emocionalmente pelos
problemas que lhe cabem resolver;
Entender a estrutura das instituições, inclusive o processo de sua construção,
possibilitando sua reformulação crítica (ampliando o leque de opções institucionais)
quando necessário.
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ESTRUTURA CURRICULAR - DIREITO

1º Semestre
DISCIPLINA
História do Direito
Ciência Política e Teoria Geral do Estado I
Linguagem e Argumentação
Introdução ao estudo do Direito
Direito Civil I

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Ciência Política e Teoria Geral do Estado II
Economia Política
Direito Constitucional I
Direito Civil II
Criminologia e Política-criminal
Sociologia e Antropologia Jurídica
Linguagem Jurídica

HORAS
40
40
80
80
40
80
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Teoria Geral do Processo
Direito Constitucional II
Direito Civil III
Filosofia Geral e Jurídica
Direito Penal I
Direito da Criança e do Adolescente
Psicologia Jurídica

HORAS
40
80
80
80
80
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Direito Processual Civil I
Argumentação Jurídica
Direito Civil IV
Direito Penal II
Direito do Trabalho I
Direito Agrário

HORAS
80
80
80
80
80
40
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Direito Previdenciário

40

5º Semestre
DISCIPLINA
Direito Processual Civil II
Direito Constitucional e Direitos Humanos
Metodologia Científica
Direito Civil V
Direito Penal III
Direito do Trabalho II
Direito Processual do Trabalho

HORAS
80
80
40
80
80
40
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Direito Processual Civil III
Direito Civil VI
Direito Penal IV(parte Especial)
Direito Processual Penal I
Direito Empresarial I
Direito Processual do Trabalho II
Prática Jurídica I (Estágio)

HORAS
80
80
80
80
40
40
40

7º Semestre
DISCIPLINA
Direito Processual Civil IV
Direito Civil VII
Direito Administrativo I
Direito Processual Penal II
Direito Empresarial II
Prática Jurídica II (Estágio)

HORAS
80
80
80
80
80
80

8º Semestre
DISCIPLINA
Direito Processual Civil V
Direito Civil VIII
Direito Administrativo II
Direito Processual Penal III
Direito Administrativo II
Direito Tributário I

HORAS
80
80
40
80
80
40
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Prática Jurídica III (Estágio)
Monografia Jurídica

80
40

9º Semestre
DISCIPLINA
Direito Processual Civil VI
Direito Civil IX
Direito Tributário II
Legislação Extravagante (Penal e Proc. Penal)
Prática Jurídica IV (Estágio)
Estágio Curricular Supervisionado I
Monografia Jurídica II
Tópicos I

HORAS
80
80
80
80
80
75
40
40

10º Semestre
DISCIPLINA
Direito Civil X
Direito Processual Constitucional
Ética Profissional
Direito Internacional Público e Privado
Direito Ambiental
Prática Jurídica IV (Estágio)
Tópicos II
Estágio)
Estágio Curricular Supervisionado II
et
Atividades Complementares
Libras(Optativa)

HORAS
80
40
40
80
80
40
40
75
235
80
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Objetivos Gerais
Preparar o futuro profissional da Educação Física para atuar na Educação e na
Saúde, Esporte e Lazer, capacitando-o para que, por meio da motricidade humana,
atenda as necessidades fisiológicas, sociais e culturais, considerando a saúde não
somente a ausência de doença, mas uma sensação completa de bem-estar físico,
mental e emocional.

Objetivos Específicos
Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
Elaborar e discutir princípios de interdisciplinaridade e a efetiva participação
em programas concernentes à atividade física;
Reconhecer a Educação Física como um ramo da Ciência do Movimento, que
atue no desenvolvimento básico para a superação humana;
Planejar e executar atividades pedagógicas voltadas às possibilidades
individuais na busca de um corpo e “modos vida” ideal.
Capacitar os acadêmicos para implementar programas dos conteúdos
tradicionais da Educação Física como Esportes, Atividades Rítmicas e Expressivas e
Conhecimento Corporal, tendo a atividade física como pressuposto principal.
Desenvolver pesquisas nas áreas da educação, saúde, esporte, dança,
ginástica e recreação;

Desenvolver a formação geral e específica com ênfase na

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação do indivíduo.
Promover a divulgação de conhecimentos técnicos, científicos e culturais que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, das
publicações e de outras formas de comunicação;
Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual e sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
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Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestando serviços específicos à comunidade e
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade;
Promover a extensão, aberta a participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da pesquisa científica e tecnológica e da
criação cultural geradas na Instituição.

Perfil do Egresso
O projeto pedagógico do curso de Educação Física da UNIGRAN foi
construído coletivamente com vista à formação de um egresso/profissional com perfil
generalista, com desenvoltura humanista, crítica, reflexiva para atuar na promoção,
proteção e reabilitação da saúde com enfoque ao movimento humano e estilo de
vida fisicamente ativo e saudável com base no rigor técnico e científico, pautado em
princípio ético, legais e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do
seu meio. Desta forma, o profissional formado pela UNIGRAN deverá ter
conhecimentos, habilidades e competências que permitam decidir e atuar com
segurança e propriedade para atender as necessidades e demandas sociais.
Por meio dos conhecimentos técnicos e científicos esse profissional deverá
atuar para transformação da realidade em benefício da sociedade, interagindo com a
comunidade, com liderança e sensibilidade social.
O perfil do egresso de Educação Física desejado é de que seja capaz de
promover estilos de vida saudáveis, considerando os aspectos: biológico,
psicológico, social e cultural, na busca da cidadania consciente dos indivíduos com
os quais venha a trabalhar. Além de dominar as dimensões históricas, políticas e
profissionais da formação acadêmica com habilidades para pesquisar, compreender,
analisar e avaliar a realidade social, diagnosticando os interesses, as expectativas e
as necessidades das pessoas, na elaboração, execução e avaliação de programas
de atividades físicas que contribuam para a aquisição, manutenção ou recuperação
da saúde. Para tanto, deve ser dotado de competências e habilidades ampliadas e
específicas com formação abrangente calcada num embasamento analítico-crítico
que contemple a episteme, a técnica e a política, respeitando os valores históricos,
culturais e princípios fundamentais de emancipação da sociedade brasileira.que lhe
possibilite atuar em academias, clubes, hotéis, comunidades urbanas, rurais,
autônomos, Programas de Saúde da Família (PSF), hospitais e locais turísticos.
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Portanto, orientado por valores sociais, morais, éticos e estéticos próprios de
uma sociedade plural e democrática, deverá ser um profissional capaz de utilizar na
prática todo o conhecimento teórico adquirido ao longo do curso, de modo a intervir
nos campos da prevenção, promoção e reabilitação da saúde.
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ESTRUTURA CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO

1º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação
Anatomia I
História e Organização da Educação Física e Esportes
Atletismo I
Ginástica

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação II
Atletismo II
Anatomia II
Ética
Citologia, Genética e Histologia
Natação e Atividades Aquáticas

HORAS
40
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Fisiologia Humana I
Voleibol I
Nutrição para Atividades Físicas
Filosofia
Handebol I
Bioquímica Geral
Basquetebol I

HORAS
80
80
80
80
40
80
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Expressão Corporal e Educação do Ritmo
Introdução a Recreação e aos Estudos do Lazer
Fisiologia Humana II
Sociologia e Antropologia
Crescimento e Desenvolvimento
Basquetebol I II
Handebol II

HORAS
80
80
80
80
80
40
40
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5º Semestre
DISCIPLINA
Lazer e Sociedade
Lutas
Metodologia Científica I
Ginástica Rítmica
Bioestatística
Libras

HORAS
80
40
40
80
80
120

6º Semestre
DISCIPLINA
Metodologia Científica II
Biomecânica do Movimento I
Educação Física para Pessoas com Necessidades Especiais
Ginástica Artística
Futebol

HORAS
40
40
80
80
80

7º Semestre
DISCIPLINA
Fisiologia do Exercício
Avaliação e Prescrição de Atividade Física
Saúde Pública (Epidemiologia)
Trabalho de Conclusão de Curso I
Biomecânica do Movimento II
Estágio Supervisionado I

HORAS
80
80
80
80
40
160

8º Semestre
DISCIPLINA
Treinamento Desportivo
Gestão e Marketing
Higiene e Socorros Urgentes
Trabalho de Conclusão de Curso II
Musculação
Ginástica de academia
Estágio Supervisionado II
Atividades Complementares

HORAS
80
40
40
80
40
40
160
200
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ESTRUTURA CURRICULAR – EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA

1º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação
Anatomia I
História e Organização da Educação Física e Esportes
Atletismo I
Ginástica

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação II
Atletismo II
Anatomia II
Ética
Citologia, Genética e Histologia
Natação e Atividades Aquáticas

HORAS
40
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Fisiologia Humana I
Voleibol I
Nutrição para Atividades Físicas
Filosofia
Handebol I
Bioquímica Geral
Basquetebol I

HORAS
80
80
80
80
40
80
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Expressão Corporal e Educação do Ritmo
Introdução a Recreação e aos Estudos do Lazer
Fisiologia Humana II
Sociologia e Antropologia
Crescimento e Desenvolvimento
Basquetebol II
Handebol II

HORAS
80
80
80
80
80
40
40
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5º Semestre
DISCIPLINA
Lazer e Sociedade
Lutas
Metodologia Científica I
Ginástica Rítmica
Psicologia da Educação
Estágio Supervisionado I
Libras

HORAS
80
40
40
80
100
200
120

6º Semestre
DISCIPLINA
Metodologia Científica II
Biomecânica do Movimento
Educação Física para Pessoas com Necessidades Especiais
Didática da Educação Física
Estrutura da Educação Básica
Estágio Supervisionado II
Atividades Complementares

HORAS
40
40
80
100
100
200
200
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ENFERMAGEM

Objetivos Gerais
O Curso de Enfermagem da UNIGRAN objetiva uma formação de enfermeiro
generalista, humanística, crítica e reflexiva qualificadas para o exercício da
Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios
éticos com capacidade de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de
saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional com ênfase na
região do Estado de Mato Grosso do Sul especificamente nas populações da Região
da Grande Dourados, em especial a indígena. Identificando as dimensões
biopsicossociais dos seus determinantes com capacidade para atuar no ensino,
pesquisa e extensão dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da
ética/bioética com senso de responsabilidade social e compromisso com a
cidadania, como agente promotor da saúde integral e qualidade de vida da pessoa
humana.

Objetivos Específicos
Promover a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão pautada na
assistência, garantindo através de ações do curso um ensino de qualidade, critico,
reflexivo e criativo, que promova a construção do perfil almejado, estimulando o
desenvolvimento e a participação em projetos que socialize o conhecimento
construído levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do
processo saúde doença;
Desenvolver atividades multiprofissionais teóricas e práticas desde o início do
curso com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação e em todos
os níveis de atenção à saúde, permeando toda formação do Enfermeiro de forma
integrada e interdisciplinar;
Proporcionar uma formação técnico-científica com amplo conhecimento para
atuação em projetos, programas, em hospitais gerais e específicos, ambulatórios e
rede básica de serviços de saúde e em programas que contemple ações de atenção
a saúde prioritariamente no Sistema Único de Saúde de Dourados e Região da
Grande Dourados;
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Desenvolver e participar de programas, projetos e ações de assistência
integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, adulto, idoso e, as
comunidades indígenas da região
Propor orientações para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que
articule o saber, o saber fazer, o saber conviver visando desenvolver o hábito de
aprender ao longo da vida pessoal e profissional do Enfermeiro para aprender a ser
com a devida demonstração de atitudes e valores orientados para a cidadania e
para a solidariedade;
Possibilitar

as

condições

estruturais,

recursos

humanos,

técnicos,

tecnológicos visando à formação do Enfermeiro de acordo com as especificidades
do Curso de Enfermagem da UNIGRAN, com plena capacidade de reconhecer o
papel social para atuar também em atividades de política e planejamento em saúde
com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da
atenção, a qualidade e humanização do atendimento sabendo cuidar também da
sua própria saúde, física, mental e buscar seu bem estar como cidadão e
enfermeiro.

Perfil do Egresso
O perfil do egresso do Curso de Enfermagem da UNIGRAN está pautado em
princípios éticos, com consciência plena da visão sobre a realidade econômica,
política, social e cultural.
Traçou-se um perfil do egresso pretendido de acordo com o saber fazer
teórico-prático de um Enfermeiro no desenvolvimento de suas funções no
atendimento com qualidade nas ações de assistência, cuidado de enfermagem em
seus diferentes níveis de atenção à saúde com formação generalista, humanista,
crítica e reflexiva, capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/ situações de
saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional e internacional
com ênfase na compreensão da realidade local e regional.
Esse profissional deve ainda:
Saber identificar as dimensões biopsicossociais dos seus determinantes e
estar capacitado para atuar com senso de responsabilidade social e compromisso
com a cidadania, como um sujeito promotor da saúde integral do ser humano.
Ser capaz de exercer a profissão de Enfermeiro de forma comprometida com o
constante desenvolvimento de habilidades e competências gerais e especificas que
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demonstrem atitude coerente com o perfil desejado e demonstração de segurança
na tomada de decisões
Prestar serviços de qualidade nas seguintes situações: administrar,
empreender, gerenciar; planejar atividades inovadoras;
Participar da definição e aplicação de políticas de saúde
Atuar em órgãos públicos e instituições privadas; como pesquisador e cientista da
área.
Entender o grande desafio do conceito ampliado de saúde, compreendendo o
processo saúde-doença, as relações inter-humanas e os fundamentos científicos
para atuar na transformação da realidade em prol da qualidade de vida

da

sociedade.
Enfim, o egresso deve estar preparado para a educação continuada
permanente para saber-fazer e entender o saber técnico científico sobre suas ações
desenvolvidas no campo da profissão.

Áreas de Atuação
Educação em Enfermagem, Ensino Superior, Pesquisa e Extensão: atua na
formação de profissionais do ensino médio e superior.
Assistência: Ambiente hospitalar: clínicas especializadas como oncologia,
nefrologia, cardiologia, centro cirúrgico, ginecologia e obstetrícia, intensivista,
enfermagem do trabalho, ambulatórios e internações, assistência pré-hospitalar:
serviços de resgate como SAMU. Saúde Pública: Comunidades, Rede Básica de
Saúde, ambulatórios, Programa de Saúde da Família, assistência e coordenação
dos programas ministeriais.
Prestação de serviços autônomos: auditoria, home care, capacitação de
profissionais, assessoria e consultoria.
Atuação em Entidades de Categoria (Associação Brasileira de Enfermagem,
Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Sindicato
dos Enfermeiros).
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ESTRUTURA CURRICULAR – ENFERMAGEM

1º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação
Citologia, Genética e Embriologia
Enfermagem em Saúde Coletiva I
Anatomia I
Introdução à Enfermagem

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia II
Histologia
Linguagem e Argumentação II
Embriologia Aplicada
Enfermagem em Saúde Coletiva II
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem I

HORAS
80
80
40
40
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Fisiologia
Parasitologia
Microbiologia
Bioquímica
Saúde e Meio Ambiente
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem II

HORAS
80
40
80
80
40
120

4º Semestre
DISCIPLINA
Ciências Sociais
Epidemiologia
Imunologia
Nutrição em Enfermagem
Patologia
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem III

HORAS
40
80
80
40
80
120
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5º Semestre
DISCIPLINA
Metodologia Científica e Bioestatística
Enfermagem em Doenças transmissíveis
Enfermagem em Saúde Mental
Farmacologia
Práticas em Saúde Coletiva
Psicologia
Sistematização da Assistência de Enfermagem

HORAS
40
100
80
80
80
40
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Enfermagem em Clínica Médica
Práticas em Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem
Enfermagem na Saúde da Criança e Adolescente
Didática aplicada a Enfermagem
Farmacologia Aplicada a Enfermagem
Enfermagem em Clínica Cirúrgica
TCC I

HORAS
80
80
100
40
80
80
40

7º Semestre
DISCIPLINA
Enfermagem na Saúde do Idoso
Enfermagem na Saúde Indígena
Administração em Enfermagem Hospitalar
Enfermagem em Centro Cirúrgico
Práticas em Enfermagem
Administração em Enfermagem na Saúde Publica
TCC II

HORAS
80
40
80
80
40
80
40

8º Semestre
DISCIPLINA
Administração nos Serviços de Enfermagem
Enfermagem na Saúde da Mulher
Urgência e Emergência em Enfermagem
Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva
Enfermagem na Saúde do Recém-Nascido
TCC III
Práticas em Enfermagem

HORAS
80
80
80
80
80
40
40
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9º Semestre
DISCIPLINA
Estagio Supervisionado Em Administração Hospitalar
Estagio Supervisionado em Urgências
Estagio Supervisionado em Enfermagem em Saúde Mental
Estagio Supervisionado em Clínica cirúrgica
Estagio Supervisionado em Centro Cirúrgico
Estagio Supervisionado em Clínica Médica
Tópicos Avançados em Enfermagem I

HORAS
80
80
80
80
80
80
40

10º Semestre
DISCIPLINA
Estagio Supervisionado em Saúde da Mulher
Estagio Supervisionado Administração em Saúde Pública
Estagio Supervisionado em Unidade de Terapia Intensiva
Estagio Supervisionado em Saúde do Recém-Nascido
Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do adolescente
Estágio Supervisionado em saúde do Idoso
Tópicos Avançados em Enfermagem II
Libras (optativa)
Atividades Complementares

HORAS
80
80
80
80
80
80
40
80
120
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ENGENHARIA CIVIL

Objetivos Gerais
Formar engenheiros aptos para a inserção nos setores profissionais do
mercado atual e para colaborar no desenvolvimento da sociedade brasileira;
Preparar o estudante para a profissão e sensibilizá-lo para o estudo
continuado;
Desenvolver o potencial criativo e a visão crítica do estudante;
Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo
do estudante;
Incentivar o trabalho de pesquisa visando o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia, sempre levando em conta o desenvolvimento sustentável;
Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional;
Estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, em particular os
nacionais e regionais.

Objetivos Específicos
Priorizar a organização curricular atendendo as Diretrizes Curriculares
nacionais para cursos de graduação em Engenharia Civil, de forma a observar a
flexibilidade, interdisciplinaridade, contextualização e atualização permanente frente
às demandas da engenharia;
Oportunizar o acesso ao ensino de qualidade, que atenda as demandas
sociais de Dourados e região, considerando o grande número de egressos do ensino
médio que almejam cursar Engenharia Civil;
Valorizar o processo de reflexão estimulando a sua atuação crítica e criativa
na identificação e resolução de problemas;
Promover a aplicabilidade na formação acadêmica, profissional e pessoal,
despertando o senso ético e crítico, o discernimento e a participação como fatores
determinantes para as transformações na busca do bem comum;
Propiciar aos Acadêmicos o conhecimento generalista,

específico e

profissionalizante inerentes ao engenheiro civil;
Fornecer os conhecimentos teóricos e práticos necessários, nas áreas
básicas, profissionalizantes e específicas, bem como sistematizar a aplicação prática
dos conhecimentos adquiridos em laboratórios, projetos, monitorias e/ou estágios;
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Atender as demandas regionais e locais, considerando questões de conteúdo
humanista, especialmente, no que se refere a questão indígena e fronteiriça e
demais aspectos socioeconômicos;
Capacitar o aluno para conceber e operar sistemas tecnológicos que
busquem atender aos preceitos da ecoeficiência na atuação profissional;
Propiciar, ao aluno, domínio sobre os conceitos de qualidade e produtividade,
segurança do trabalho, acessibilidade, preservação do meio ambiente, compreensão
de gestão, economia e política;
Habilitar

o

aluno

para

trabalhos

em

equipes

interdisciplinares,

multidisciplinares e liderança de grupos;
Proporcionar a formação de um engenheiro criativo e empreendedor, em
harmonia com as necessidades do mercado atual;
Formar Bacharéis aptos a operar a engenharia em todo contexto profissional,
de forma ética e comprometida com desenvolvimento local, regional e nacional
sustentável, com valorização máxima da dimensão humana do ser;
Agregar à formação generalista pautada na lógica das ciências exatas a
formação humanística.
Nesse desiderato o perfil atual do curso de Engenharia Civil da UNIGRAN,
abrange todas as competências e habilidades normativas exigidas, visando alcançar
a formação humana, critica e reflexiva do bacharel em ciências jurídicas apto ao
ingresso no mercado de trabalho.

Finalidades
Formar profissionais capacitados para atuar na construção civil em obras de
transportes, estruturas, pontes, hidráulica, saneamento e geotecnia.

Perfil do Egresso
O Engenheiro Civil formado na UNIGRAN deverá atender ao que prescrevem
as diretrizes curriculares do Ministério da Educação, no que se refere a
competências e habilidades para:
a)

aplicar

conhecimentos

matemáticos,

científicos,

tecnológicos

instrumentais à Engenharia Civil.;
b) projetar e conduzir experimentos e interpretar os resultados;

e
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c) planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de
Engenharia Civil;
d) desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
e) avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de resultados
numéricos;
f) comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica e atuar em
equipes multidisciplinares;
g) compreender e aplicar a ética nas relações sociais e profissionais;
h) avaliar o impacto das atividades da Engenharia Civil no contexto social e
ambiental;
i) avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia. Com relação à
perspectiva do mercado de trabalho, considerando a sua instabilidade frente às
indefinições por que tem passado o País, optou-se pela formação de um engenheiro
de perfil criativo e empreendedor. Este engenheiro deverá estar inserido no
mundo, compreendendo as transformações sociais, políticas e econômicas,
entendendo às dificuldades das relações humanas, atuando como elemento crítico e
criador de novos métodos e atualizando-se constantemente. O país carece de
estrutura em diversas áreas, notadamente naquelas dependentes da engenharia,
tais como: saneamento, habitação, transportes, energia, planejamento urbano, etc.
O curso de Engenharia Civil da Unigran deverá formar um profissional que
compreenda estas necessidades, para colaborar na correção das distorções e
carências existentes, levando em consideração as condições regionais.
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ESTRUTURA CURRICULAR – ENGENHARIA CIVIL

1º Semestre
DISCIPLINA
Cálculo Diferencial e Integral I
Desenho Técnico
Física Geral e Experimental I
Linguagem e Argumentação
Introdução a Engenharia Civil

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Cálculo Diferencial e Integral II
Física Geral e Experimental II
Química Geral e Experimental
Geometria Analítica e Álgebra Linear
Desenho Arquitetônico em CAD

HORAS
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Fenômenos dos Transportes
Eletricidade e Magnetismo
Topografia
Estatística para Engenharia Civil
Cálculo Diferencial e Integral III
Geologia
Computação para Engenharia Civil
Sociologia e Cidadania

HORAS
80
80
80
40
80
40
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Mecânica Geral
Instalações Elétricas Prediais
Projeto Arquitetônico Urbano
Cálculo Diferencial e Integral IV
Materiais de Construção I
Hidrologia
Metodologia Científica

HORAS
80
80
80
40
80
40
40
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Higiene, Ergonomia e Segurança no Trabalho

40

5º Semestre
Disciplina
Estruturas Isostáticas
Resistência dos Materiais I
Mecânica dos Solos I
Hidráulica Geral e Experimental
Materiais de Construção II
Construção de Edifícios
Planejamento e Gestão Ambiental

Horas
80
80
80
80
80
80
40

6º Semestre
Disciplina
Estruturas Hiperestáticas I
Resistência dos Materiais II
Mecânica dos Solos II
Instalações Hidro-sanitárias
Sistema de Transportes e Logística
Estrutura de Concreto I
Saneamento Básico

Horas
80
40
40
80
40
80
80

7º Semestre
Disciplina
Estruturas Hiperestáticas II
Engenharia de Tráfego Urbano
Estrutura de Concreto II
Estrutura de Madeira
Ética e Legislação
Drenagem Urbana
Projeto de Prevenção Contra Incêndio
Orçamento de Obras

Horas
80
40
80
80
40
40
80
80

8º Semestre
Disciplina
Estradas
Estrutura Metálica
Barragens
Fundações

Horas
80
80
40
120
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Administração e Economia
Sistema Predial I
Concreto Protendido

40
80
40

9º Semestre
Disciplina
Trabalho de Graduação Interdisciplinar I
Práticas de Engenharia Civil I – Estágio
Ferrovias e Aeroportos
Gerenciamento de Projetos
Estruturas Pré-moldadas de Concreto
Pontes e Viadutos

Horas
40
80
80
40
80
80

10º Semestre
Disciplina
Trabalho de Graduação Interdisciplinar II
Práticas de Engenharia Civil II – Estágio
Planejamento e Técnicas de Construção Civil
Tópicos Avançados de Engenharia Civil
Canteiro de Obras
Patologias Construtivas
Atividades Complementares
Libras (Optativa)

Horas
40
80
80
80
40
40
100
80
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ENGENHARIA DE SOFTWARE

Objetivos Gerais
Formar profissionais que dominem as técnicas, métodos e práticas
estabelecidas que dão suporte a todas as etapas do processo de desenvolvimento
de Sistemas de Software nas mais diversas áreas, tornando-o assim apto a
participar e conduzir empreendimentos de Softwares que sejam competitivos no
mercado global, satisfazendo as necessidades de empresas e pessoas.

Objetivos Específicos
Formar recursos humanos com alta qualificação científica e tecnológica,
éticos e socialmente responsáveis, que sejam capazes de contribuir para o
desenvolvimento da sociedade, comprometidos com a solução de problemas sociais
e ambientais suscitados pelo desenvolvimento tecnológico.
Estimular o questionamento e inovações de modo a formar empreendedores.
Conscientizar o aluno sobre a responsabilidade com a sociedade ao exercer a
profissão e orientá-lo sobre a necessidade permanente de aperfeiçoamento
profissional.
Implementar práticas pedagógicas diferenciadas por parte do corpo docente
que estimulem a autonomia, a criatividade, o espírito crítico, o empreendedorismo e
a conduta ética.
Estimular atitudes proativas do estudante na busca do conhecimento.
Capacitar o estudante a identificar o problema a ser resolvido, buscar a sua
solução, testá-la, avaliá-la e desenvolvê-la, por meio de uma formação profissional
flexível, indisciplinar e extracurricular.
Promover a extensão com participação da comunidade como forma de
difusão científica e tecnológica fomentadas no curso de Engenharia de Software.
Incentivar e promover a busca pela pesquisa e investigação científica.
Promover a flexibilidade curricular utilizando uma organização curricular
menos rígida (parcialmente hierarquizada), mantendo-se apenas os pré-requisitos
absolutamente necessários para a progressão do conhecimento.
Estimular a interação de docentes e discentes com a indústria e outras
instituições de ensino e pesquisa.
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Perfil do Egresso
Profissional preparado para sólida carreira na indústria de desenvolvimento
de software. O bacharel em Engenharia de Software deve ser capaz de efetivamente
contribuir com equipes na produção de modelos abstratos correspondentes a
software e realizá-los por meio de código de qualidade que satisfaz necessidades de
clientes. Da perspectiva pessoal o egresso deve ser capaz de:
Trabalhar de forma harmoniosa e efetivamente auxiliar na elaboração de
produtos atribuídos a equipes.
Valorizar e iniciar longo processo de formação de sua própria reputação na
área.
Desenvolver postura ativa e ética.
Da perspectiva cognitiva o egresso deve ser capaz de:
Elicitar, analisar, modelar, especificar (documentar), validar e gerenciar
requisitos de software.
Projetar (design) software (arquitetura e projeto detalhado). Inclui modelagem,
análise e avaliação da qualidade, princípios, estilos, métodos, modelos arquiteturais
e padrões de projeto.
Construir (programar) software com qualidade e em equipe. Inclui métodos,
técnicas, tecnologias e ferramentas.
Realizar atividades de manutenção de software.
Planejar e executar atividades pertinentes à qualidade de software. Inclui
verificação, validação, revisões, inspeções e testes.
Gerenciar projetos de software.
Personalizar processos de software e contribuir com projetos de melhoria de
processos de software.
Transmitir ideias com clareza (seja na forma verbal ou escrita).
Da perspectiva tecnologia e pragmática o egresso deve ser capaz de:
Exercitar o conhecimento da Engenharia de Software por meio do emprego
de tecnologias, ferramentas e métodos.
Selecionar

tecnologias

desenvolvimento de software.

apropriadas

para

um

dado

contexto

de
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Áreas de Atuação
O Profissional de Engenharia de Software pode estar atuando como:
Administrador de sistemas de informação e comunicação, Analista de sistemas,
Arquiteto

de

Auditor/Consultor

software,

Arquiteto/Projetista

de

de

sistemas

de

software,

drivers

de

Engenheiro

dispositivos,
de

software,

Gerente/Analista de configuração, Gerente/Analista de qualidade de software,
Gerente de projeto de sistemas, Gerente de sistemas, Perito, Programador,
Projetista de interface humano-computador, Projetista de sistemas de software,
Projetista de teste, Webdesigner, Webmaster e etc.
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ESTRUTURA CURRICULAR – ENGENHARIA DE SOFTWARE
1º Semestre
DISCIPLINA
Algoritmos I
Introdução à Engenharia de Software
Laboratório de Programação I
Linguagem e Argumentação I
Matemática

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
Disciplina
Algoritmos II
Introdução à Robótica
Laboratório de Programação II
Linguagem e Argumentação II
Metodologias para Desenvolvimento de Software
Sistemas Digitais

Horas
80
40
80
40
80
80

3º Semestre
Disciplina
Arquitetura e Organização de Computadores
Engenharia de Requisitos
Laboratório de Estrutura de Dados
Modelagem de Banco de Dados
Robótica

Horas
80
80
80
80
80

4º Semestre
Disciplina
Programação Orientada a Objetos
Projeto de Banco de Dados
Redes de Computadores
Sistemas Operacionais
Verificação e Validação de Software

Horas
80
80
80
80
80

5º Semestre
Disciplina
Fundamentos de Desenvolvimento Web

Horas
80
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Gerenciamento de Projeto De Software
Laboratório de Banco de Dados
Programação Desktop
Projeto de Redes de Computadores

80
80
80
80

6º Semestre
Disciplina
Gerênciamento de Configuração
Desenvolvimento Web I
Ética, Normas e Postura Profissional
Governança em Tecnologia da Informação
Interação Humano-Computador
Programação para Dispositivos Móveis

Horas
40
80
40
80
80
80

7º Semestre
Disciplina
Desenvolvimento Web II
Estágio Supervisionado I
Melhorias de Processos de Software
Sistemas Distribuídos
Tópicos em Engenharia de Software I
Trabalho de Conclusão de Curso I

Horas
80
150
80
80
80
80

8º Semestre
Disciplina
Auditoria E Segurança de Informação
Estágio Supervisionado II
Jogos Digitais
Programação Paralela
Tópicos em Engenharia de Software II
Trabalho de Conclusão de Curso II
Libras (Optativa)
Atividades Complementares

Horas
80
150
80
80
80
80
80
240
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ENGENHARIA MECÂNICA

Objetivos Gerais
Formar profissionais que dominem amplamente os conteúdos científicos e
tecnológicos da área de Engenharia Mecânica. Concomitantemente, que esta
formação esteja voltada para as questões industriais, ambientais, socioeconômicas
e culturais, com sólida formação em ciências e suas relações com estas questões.
Ao final da etapa acadêmica, o profissional engenheiro deverá ter adquirido uma
formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e
desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na
identificação e resolução de problemas para atender às demandas da sociedade.

Objetivos Específicos
A finalidade é capacitar os discentes para planejar, desenvolver, projetar,
executar, gerenciar e avaliar sistemas dos setores de mecânica aplicada, tecnologia
mecânica, termodinâmica aplicada e de Fenômenos de Transporte, eletromecânica
e manutenção industrial conforme preconizado no sistema de atribuição profissional
CONFEA/CREA.

Perfil do Egresso
O curso de Engenharia Mecânica da UNIGRAN tem como objetivo formar
profissionais com uma sólida base de Engenharia e visão ampla sobre os seguintes
setores de competência profissional, quais sejam: Mecânica Aplicada, Tecnologia
Mecânica, Materiais para engenharia e Fenômenos de Transporte, eletromecânica e
manutenção industrial.
Além disso, com visão sobre o uso de recursos na indústria de transformação
(setor secundário) e os impactos decorrentes desta transformação e utilização dos
bens e serviços, para atuarem no planejamento, implementação (envolvendo as
etapas de desenvolvimento, projeto e execução), gerenciamento, transporte e
armazenamento de sistemas mecânicos em sua ampla abordagem, incluindo etapas
de fabricação e manutenção, assegurando sustentabilidade econômica, social e
ambiental.
Acolhendo as Diretrizes Curriculares, o graduado em Engenharia Mecânica,
da UNIGRAN, com base nos conhecimentos básicos e aplicados, deverá ser capaz
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de:
Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos para o exercício
da profissão;
Ter uma formação acadêmica sólida que permita projetar e conduzir
experimentos e interpretar resultados;
Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos de Engenharia
Mecânica;
Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
Avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de resultados
numéricos;
Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas e equipamentos;
Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
Atuar em equipes multidisciplinares;
Entender a importância do meio ambiente e promover a sua preservação,
avaliando o impacto das atividades inerentes à Engenharia no contexto social e
ambiental;
Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional;
Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia Mecânica;
Estimular a educação continuada como meio de ampliar conhecimentos;
Desenvolver

o

raciocínio

lógico,

análise

crítica

e

ações

de

empreendedorismo.

Áreas de Atuação
O campo de atuação profissional do Engenheiro Mecânico é uma
necessidade emergente e de extrema importância na revolução industrial. Dentre as
atribuições do profissional, na área de Engenharia, tem-se:
Gestão, Supervisão, Coordenação e Orientação Técnica;
Coleta de dados, Estudo, Planejamento, Projeto e Especificação;
Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental;
Assistência, Assessoria e Consultoria;
Direção de Obras e Direção de Serviço Técnico;
Vistoria, Pericia, Avaliação, Monitoramento, Laudo, Parecer Técnico, Auditoria
e Arbitragem;
Desempenho de Cargo Técnico e Desempenho de Função Técnica;
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Treinamento, Ensino, Pesquisa, Desenvolvimento, Análise, Experimentação,
Ensaio, Divulgação Técnica e Extensão;
Elaboração de Orçamento;
Padronização, Mensuração e Controle de Qualidade;
Execução de Obra ou Serviço Técnico, Fiscalização de Obra ou Serviço
Técnico;
Produção Técnica Especializada;
Condução de Serviço Técnico;
Condução de Equipe de Instalação, Montagem e Operação;
Execução de Instalação, Montagem, Operação, Reparo e Manutenção;
Operação e Manutenção de Equipamentos e Instalações;
Execução de Desenho Técnico
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ESTRUTURA CURRICULAR – ENGENHARIA MECÂNICA

1º Semestre
DISCIPLINA
Cálculo Diferencial e Integral I
Desenho Técnico I
Física I
Linguagem e Argumentação
Introdução a Engenharia Mecânica

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Cálculo Diferencial e Integral II
Física II
Química Geral e Tecnológica
Geometria Analítica e Álgebra Linear
Desenho Técnico Mecânico

HORAS
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Probabilidade e Estatística
Introdução à Ciência dos Materiais
Cálculo Diferencial e Integral III
Física III
Instalações Elétricas

HORAS
80
80
80
80
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Metrologia Mecânica
Mecânica Geral
Eletrônica Industrial
Cálculo Diferencial e Integral IV
Ciências do Ambiente
Introdução À Computação
Metodologia Científica

HORAS
80
80
80
40
40
40
40
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5º Semestre
Disciplina
Controle de Sistemas Mecânicos
Cálculo Numérico
Resistência dos Materiais I
Mecânica dos Fluídos
Materiais para Engenharia

Horas
80
80
80
80
80

6º Semestre
Disciplina
Resistência dos Materiais II
Dinâmica
Termodinâmica
Processos de Fabricação
Controle de Produção e Qualidade

Horas
80
80
80
120
40

7º Semestre
Disciplina
Conformação e Tecnologia Mecânica
Mecânismos
Vibrações
Instrumentação Industrial
Transferência de Calor e Massa
Segurança do Trabalho

Horas
80
40
80
80
80
40

8º Semestre
Disciplina
Economia e Gestão Financeira
Máquinas de Fluxo
Elementos de Máquinas
Hidráulica e Pneumática
Manutenção Industrial

Horas
80
80
80
80
80

9º Semestre
Disciplina
Gestão de Pessoas
Gestão de Projetos
CAD/CAM/CAE

Horas
40
40
80
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Introdução à Robótica
Máquinas Térmicas
Projeto de Graduação I
Estágio Supervisionado I

80
120
40
180

10º Semestre
Disciplina
Projeto de Máquinas
Automação Indústrial
Elementos Finitos
Tópicos Avançados
Ética Profissional
Projeto de Graduação II
Estágio Supervisionado II
Libras (Optativa)
Atividades Complementares

Horas
80
80
80
80
40
40
180
80
180
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FARMÁCIA

Objetivos Gerais
O Curso de Farmácia da UNIGRAN objetiva uma formação generalista,
humanística, crítica e reflexiva de qualidade para atuar com ênfase na promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação e em todos os níveis de atenção à saúde,
com capacidade de desenvolver atividades multiprofissionais e de atuar em
mercados competitivos e em constante transformação, fundamentado nos princípios
éticos e cidadãos cônscios para o pleno convívio social. Formar Farmacêuticos, com
competência técnico-científica e amplo conhecimento no Sistema Único de Saúde.
Ainda, os objetivos do curso visam assegurar o domínio dos conhecimentos
necessários para o exercício das seguintes competências e habilidades: 1) atenção
à saúde, dentro de seu âmbito profissional, com habilidade para assegurar que sua
prática farmacêutica seja realizada de forma integrada e contínua dentro dos mais
altos padrões de qualidade e dos princípios da bioética com capacidade de resolver
os problemas de saúde, em qualquer nível e instância; 2) tomada de decisões:
formar profissionais farmacêuticos fundamentados na capacidade de tomar decisões
com eficácia e custo-efetividade, da força do trabalho, de medicamentos,
equipamentos, de procedimentos e de práticas, avaliando sistematizando e
decidindo as condutas mais adequadas, sempre com a visão em bases científicas;
3) Comunicação: os profissionais de farmácia devem manter a confidencialidade das
informações adquiridas na interação com outros profissionais de saúde e do público
em geral, desenvolvendo a comunicação verbal, não verbal e as habilidades de ler e
escrever com domínio do rigor científico e ainda incentivar o aluno a desenvolver
estudos paralelos de pelo menos uma língua estrangeira e o amplo domínio de
tecnologias de comunicação e informação; 4) Desenvolver o espírito de liderança
para a aplicabilidade de projetos com equipes multiprofissionais, aptos a assumirem
posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade,
desenvolvendo o senso de compromisso, de responsabilidade, de empatia e
habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva
e eficaz; 5) Capacitar para a administração e gerenciamento, tanto da força de
trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, mas também estando
aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou líderes de equipe em
saúde; 6) Incentivar a educação continuada e permanente – os professores do curso
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estão organizados para desenvolver uma consciência sobre a necessidade do
aprender continuamente, desenvolvendo o senso de responsabilidade e o
compromisso com sua própria educação e formação teórico-prática através da
participação em eventos científicos, associação de classes, treinamentos, estágios,
estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico-profissional, ou seja,
formação continuada, e ainda a formação e a cooperação por meio de redes,
nacionais e internacionais.

Objetivos Específicos
Os objetivos específicos do curso visam o desenvolvimento das habilidades
específicas de acordo com as Diretrizes Curriculares: desenvolver o espírito crítico e
de responsabilidade para a constante troca de informações visando o uso racional
de medicamentos, eficácia, custo-efetividade de medicamentos, de equipamentos,
de procedimentos e de práticas que possam intervir na realidade socioeconômica
brasileira, regional e local; contribuir para o desenvolvimento de um profissional com
perfil de liderança, visão administrativa e de gerenciamento de Farmácias, políticas
públicas de saúde e recursos humanos de forma empreendedora e inovadora para
promover a saúde do ser humano, em ambiente privado ou público, desde a
prevenção a recuperação da saúde; capacitar o aluno para desempenhar seu papel
profissional de cidadão e não apenas com caráter tecnicista, contribuindo para
melhoria do contexto social, do meio ambiente, sabendo reconhecer a saúde como
direito e condições dignas de vida, garantindo, assim, a integralidade da assistência
à saúde; desenvolver habilidade para sua atuação em atividades de ensino,
pesquisa e extensão que possa contribuir para o desenvolvimento da ciência,
pesquisa, tecnologia e da criação e difusão da cultura e da saúde; subsidiar teóricometodologicamente o acadêmico para atuar na pesquisa, desenvolvimento, seleção,
manipulação, produção, armazenamento e controle de qualidade e efeitos
toxicológicos de insumos, fármacos sintéticos, medicamentos em geral e
cosméticos; proporcionar ao acadêmico contato com a formulação de políticas
públicas de medicamentos e de assistência farmacêutica estimulando-o a exercê-la
com ênfase no uso racional e correto de medicamentos, com capacidade de
interpretar

e

avaliar

prescrições

medicamentosas

e,

ainda,

exercer

a

farmacoepidemiologia; realizar análises físico-químicas e microbiológicas de
interesse para o saneamento do meio ambiente, incluídas as análises de água e
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esgoto; realizar, interpretar, emitir laudos e pareceres e responsabilizar-se
tecnicamente por análises clínico-laboratoriais, incluindo os exames hematológicos,
citológicos, citopatológicos e histoquímicos, biologia molecular, bem como análises
toxicológicas, dentro dos padrões de qualidade e normas de segurança; realizar
procedimentos relacionados à coleta de material para fins de análises laboratoriais e
toxicológicas;

capacitar

o

futuro

profissional

para

atuar

na

pesquisa

e

desenvolvimento, seleção, produção e controle de qualidade de hemocomponentes
e hemoderivados, incluindo realização, interpretação de exames e responsabilidade
técnica de serviços de hemoterapia; despertá-lo para as diferentes áreas de atuação
do profissional farmacêutico nos dias atuais, estimulando-o a uma formação
generalista e continuada para melhor exercício da sua profissão na sociedade local,
regional, nacional e internacional.

Perfil do Egresso
O perfil do egresso do curso de Farmácia da UNIGRAN está pautado em princípios
éticos, com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural. Desta
forma, o perfil do egresso pretendido é de um farmacêutico com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, tendo como competência a promoção e a
proteção da saúde humana, por meio de atividades relacionadas ao fármaco, ao
medicamento, correlatos e na saúde pública para atuar em todos os níveis de
atenção à saúde. O egresso do curso de Farmácia da UNIGRAN deverá ser um
profissional com conhecimento científico, rigor técnico e habilidade para atuar
multiprofissionalmente em todos os níveis de atenção à saúde, capacitado ao
exercício de atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, às análises
clínicas e toxicológicas, ao controle, produção e análises de alimentos, respeitando a
legislação e as políticas de saúde em vigência. A capacitação do egresso
profissional deverá estar alicerçada no desenvolvimento da percepção e
compreensão da realidade local, regional, nacional e internacional. Esta atuação é
realizada através do exercício da profissão de forma comprometida como o exercício
constante para desenvolver habilidades e competências que demonstrem atitude e
segurança na tomada de decisões e qualidade nas seguintes situações: administrar,
empreender, gerenciar estabelecimentos farmacêuticos; como planejar atividades
inovadoras; participar da definição e aplicação de políticas de saúde, atuar em
órgãos públicos e Instituições privadas; como pesquisador e cientista da área. O
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profissional deverá entender o grande desafio do conceito ampliado de saúde,
conhecendo

o

processo

saúde-doença,

as

relações

inter-humanas

e

os

fundamentos científicos para atuar na transformação da realidade para benefício da
sociedade. Para tanto, o egresso deve estar preparado para a educação continuada
para saber-fazer e o saber técnico científico sobre suas ações.
Espera-se que profissional farmacêutico seja capaz de atuar com senso crítico e
desenvolver atividades em:
Fármacos e Medicamentos: Aviar e dispensar medicamentos, farmacovigilância,
farmacoepidemiologia, orientação

sobre o

uso

racional de medicamentos,

gerenciamento de estabelecimentos, de fármacos e correlatos, produção magistral
de fármacos sintéticos e naturais, interferência medicamento-medicamento-alimento,
assistência farmacêutica, atenção farmacêutica individual e coletiva; farmácia
hospitalar, farmácias de dispensação comercial (pública e privada) e farmácia
magistral (alopática e homeopática); distribuidoras de medicamentos e correlatos.
Alimentos:

Interpretar

e

avaliar

interações

medicamento-alimento,

análises

bromatológicas, atuação em controle de qualidade de produtos alimentícios; Atuação
em órgão de Fiscalização Sanitária;
Cosméticos: produção e desenvolvimento de produtos cosméticos de origem
sintética e natural;
Saúde Pública: atuar em políticas e em programas de educação elaborando
programas de assistência farmacêutica nos centros de saúde integrante do Sistema
Único de Saúde (SUS); Fazer inspeção sanitária, analisar o processamento de
alimentos, os equipamentos e a qualidade dos produtos final disponibilizado à
população visando à promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional. Fazer
a análise de indicadores epidemiológicos, podendo implementar ações para
melhorar a qualidade de vida da população. Ter capacidade de equacionar
problemas e buscar soluções harmônicas com as exigências sociais. Proporcionar
visão atualizada do mundo da atuação farmacêutica na saúde.
Órgãos fiscalizadores:
Ensino: preparar cursos de educação sobre o uso racional de medicamentos, bem
como medidas preventivas e de promoção à saúde da comunidade;
Pesquisa: trabalhar em laboratórios de pesquisas de novos produtos cosméticos, de
novas condutas para a implementação da atenção farmacêutica;
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Análises Clínicas e Toxicológias: Interpretar e avaliar interações medicamentosexames laboratoriais, reações toxicológicas inerentes a medicamentos e outros
produtos; Órgãos fiscalizadores da Classe.
Indústria (alimentícia, de medicamentos e cosméticos).
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ESTRUTURA CURRICULAR – FARMÁCIA

1º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia humana
Citologia, Genética e Embriologia
Linguagem e Argumentação I
Introdução à Farmácia
Química Geral

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Histologia
Farmacotécnica Homeopática
Saúde Coletiva e Epidemiologia
Práticas Farmacêuticas I
Linguagem e Argumentação II
Química Inorgânica

HORAS
80
40
80
40
40
120

3º Semestre
DISCIPLINA
Bioquímica
Fisiologia Humana e Biofísica
Microbiologia
Assistência Farmacêutica Aplicada
Química Orgânica
Ciências Sociais
Práticas Farmacêuticas II

HORAS
80
80
80
80
80
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Bioquímica Clínica
Metodologia Científica
Patologia Básica e Clínica
Microbiologia clínica
Química Analítica Qualitativa
Imunologia Básica e Clínica

HORAS
80
40
80
80
80
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Farmacologia Básica
Química Analítica Quantitativa
Farmacobotânica
Química Farmacêutica
Física e Fisico-Química Aplicada a Farmácia
Políticas Públicas de Saúde
Ética e Biossegurança
Atividades Integradoras I

HORAS
80
80
40
80
40
80
40
40

6º Semestre
DISCIPLINA
Farmacologia Aplicada
Farmacognosia
Parasitologia Básica e Clínica
Farmacotécnica
Bioestatística
Trabalho de Conclusão de Curso I
Atividades Integradoras II

HORAS
80
80
80
80
40
40
40

7º Semestre
DISCIPLINA
Hematologia Básica e Clínica
Farmacologia Clínica e Prescrição Farmacêutica
Análises Bromatológicas e tecnologia de Alimentos
Tecnologia de Cosméticos
Tecnologia Farmacêutica
Atividades Integradoras III

HORAS
80
80
80
80
40
40

8º Semestre
DISCIPLINA
Psicologia
Análise Instrumental
Biotecnologia
Controle de Qualidade
Estágio Supervisionado em Práticas Farmacêuticas
Farmácia Clínica e Hospitalar
Semiologia Farmacêutica

HORAS
40
40
40
80
80
80
40
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Trabalho de Conclusão de curso II

40

9º Semestre
DISCIPLINA
HORAS
Análises Toxicológicas
80
Estágio Superv. Em Farmácia de manipulação e Indústria de 300
Tópicos
de Atualização em Farmácia I
40
Medicamentos
Estágio Superv. Em Saúde Pública I
120
Deontologia e Legislação Farmacêutica
40
10º Semestre
DISCIPLINA
HORAS
Estágio Superv. Em Análises Clínicas
240
Estágio Superv. Em Drogaria e Indústria de Medicamentos e 80
Estágio Superv. Em Saúde Pública II
120
Cosméticos
Gestão Famacêutica
80
Tópicos de Atualização em Farmácia II
40
Atividades Complementares
100
(OPTATIVA)
LIBRAS
80
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FISIOTERAPIA

Objetivos Gerais
O objetivo do curso de Fisioterapia da UNIGRAN é exercer a prática
pedagógica

centrada

no

aprendizado,

formando

um

profissional

com

o

conhecimento global de saúde, preventiva, curativa e reabilitadora, preparado para
exercer sua profissão em todas as áreas de atuação: equipe multiprofissional de
forma interdisciplinar; instituições públicas, privadas e autônomas; gestão; ensino e
pesquisa. Esses profissionais deverão ser dotados de informações em todos os
níveis, para que a realidade seja percebida e transformada continuamente, a fim de
poderem contribuir para gerar novos conhecimentos por meio da investigação
baseada em evidências, e colaborar com a manutenção da saúde, do bem estar e
da qualidade de vida do indivíduo, das famílias e comunidades, considerando as
circunstâncias políticas, sociais, culturais, econômicas, ecológicas e biológicas.

Objetivos Específicos
Preparar o acadêmico para exercer a profissão com segurança e competência
na prestação e assistência da recuperação física e funcional do indivíduo,
respeitando a sua a situação biopsicossocial;
Desenvolver o espírito crítico e de responsabilidade que permita uma atuação
preventiva, dirigida para a melhoria da qualidade de vida da população humana, e
um raciocínio rápido e preciso na solução de problemas apresentados, respeitando a
individualidade, dentro do mais alto rigor científico, ético e moral;
Preparar o acadêmico para fazer um diagnóstico cinético-funcional, por meio
de exames propedêuticos e complementares, e elaborar um programa de tratamento
adequado, objetivando a habilitação e/ou reabilitação, respeitando as limitações de
cada individuo;

Perfil do Egresso
O egresso do curso de Fisioterapia da UNIGRAN terá formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva, com base no rigor científico e intelectual, respeitando o
ser humano e a comunidade nos aspectos sociais, culturais, éticos, científicos,
tecnológicos,

econômicos

e

políticos,

e,

desta

forma,

contribuir

para

o
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desenvolvimento da profissão e da região da Grande Dourados, do Estado de Mato
Grosso do Sul e do País.
O fisioterapeuta graduado na UNIGRAN deve ter uma visão ampla e global do
indivíduo e da coletividade, com raciocínio crítico e reflexivo para agir como membro
ativo de um sistema organizado de saúde, demonstrando competência para atuar na
promoção de saúde e desenvolver ações de prevenção, tratamento e reabilitação
em nível individual e coletivo, de forma integral e interdisciplinar.
Deverá, ainda, ter como objeto de estudo o movimento humano em todas as
suas formas de expressão e potencialidades objetivando preservar, desenvolver e
restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções, desde a elaboração do
diagnóstico físico e funcional e a execução dos procedimentos fisioterapêuticos
pertinentes a cada situação. Neste contexto, será capaz de elaborar um diagnóstico
cinético-funcional, traçar objetivos e condutas apropriadas para a preservação,
desenvolvimento ou restauração da integridade física do(s) indivíduo(s).
O egresso deve, também, ter condições de planejar, organizar e gerir serviços
de saúde, assim como assessorar, prestar consultorias e auditorias no âmbito de
sua competência profissional; ser capaz de emitir laudos, pareceres, atestados e
relatórios; prestar esclarecimentos e orientações ao indivíduo e familiares, de forma
ética; manter a confidencialidade das informações; encaminhar e discutir casos com
outros profissionais; trabalhar com a fisioterapia baseada em evidências e dominar
métodos de investigação científica e, finalmente, conhecer a fundamentação
histórica inerente à profissão.

Áreas de Atuação
O fisioterapeuta, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações 2236/CBO/2002, confere ao Fisioterapeuta as competências de: atender, habilitar e
analisar condições de pacientes e clientes, realizar diagnósticos específicos, orientar
pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis, desenvolver programas
de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida, exercer atividades técnicocientíficas, administrar recursos humanos, materiais e financeiros, executar
atividades administrativas, comunicar-se com outros profissionais, assim como
promover campanhas educativas, produzindo manuais e folhetos, além de redigir
artigos, capítulos e livros, assim como deve demonstrar competências pessoais de
liderança, tomada de decisões, especializações, dentre outras.
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O profissional Fisioterapeuta pode trabalhar em estabelecimentos como:
Consultórios e Clínicas de Fisioterapia, Centros de Reabilitação, Unidades Básicas
de Saúde, Estratégia de Saúde na Família, Centros Geriátricos, Spas, Hospitais
especializados,

Indústria,

Escola,

Empresas,

Bancos,

Clubes

esportivos,

Atendimento Domiciliar, Home Care, Unidade de Terapia Intensiva, Equipe
multidisciplinar e no ensino Superior. A profissão é regulamentada pelo Decreto
Federal n. 938, de 13/10/69.
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ESTRUTURA CURRICULAR – FISIOTERAPIA - DIURNO

1º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia Humana I
Citologia, Genética e Embriologia
História e Deontologia da Fisioterapia
Linguagem e Argumentação I
Habilidades e Competências Profissionais

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia Humana II
Línguagem e Argumentação II
Fisioterapia na Saúde Coletiva e Epidemiologia
Bioquímica
Histologia
Ciências sociais

HORAS
80
40
120
80
80
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Fisiologia Humana I e Biofísica
Recursos Terapêuticos Manuais
Cinesiologia e Biomecânica I
Microbiologia e Imunologia
Cinesioterapia I
Eletrofototerapia
Neuroanatomia Humana e Neurofisiologia
Farmacologia

HORAS
80
80
80
80
80
80
40
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Cinesioterapia II
Cinesiologia e Biomecânica II
Fisiologia do Exercício
Fisiologia Humana II
Semiologia em Fisioterapia
Patologia Geral

HORAS
80
80
80
40
80
40
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Exames Laboratoriais e de Imagem
Fisioterapia na Saúde da Mulher

80
80

5º Semestre
DISCIPLINA
Fisioterapia Esportiva
Clínica Médica e Clínica Cirúrgica Aplicada à Patologia
Fisioterapia na Saúde do trabalhador
Órteses e Próteses
Fisioterapia Neurofuncional I
Fisioterapia Respiratória I
Fisioterapia Traumato-ortopédica Funcional I
Metodologia Científica e Bioestatística

HORAS
80
120
80
80
80
80
80
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Fisioterapia na Saúde da criança e Neonatologia
Fisioterapia na Saúde do Idoso e nas Disfunções Reumatológicas
Fisioterapia Neurofuncional II
Fisioterapia Respiratória II
Fisioterapia Truamato-Ortopédica Funcional II
Trabalho de Conclusão de Curso I
Reabilitação Cardíaca
Fisioterapia na Urgência e Emergência

HORAS
80
80
80
80
80
40
80
80

7º Semestre
DISCIPLINA
Estagio supervisionado em Fisioterapia Hospitalar I
Estagio supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial
Estagio supervisionado em Atenção Primária I
Tópicos Avançados em Fisioterapia I
Psicologia
Trabalho de Conclusão de Curso II

HORAS
138
138
138
40
60
40

8º Semestre
DISCIPLINA
Estagio supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial II
Estagio supervisionado: Fisioterapia Hospitalar II
Estagio supervisionado em Fisioterapia em Atenção Primária II

HORAS
138
138
138
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Fisioterapia Dermato Funcional
Administração
Tópicos Avançados em Fisioterapia II
Libras (optativa)
Atividades Complementares

80
40
40
80
160
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ESTRUTURA CURRICULAR – FISIOTERAPIA - NOTURNO

1º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia Humana I
Citologia, Genética e Embriologia
História e Deontologia da Fisioterapia
Linguagem e Argumentação I
Habilidades e Competências Profissionais

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia Humana II
Línguagem e Argumentação II
Fisioterapia na Saúde Coletiva e Epidemiologia
Bioquímica
Histologia

HORAS
80
40
120
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Fisiologia Humana e Biofísica
Recursos Terapêuticos Manuais
Cinesiologia e Biomecânica I
Microbiologia e Imunologia
Cinesioterapia I

HORAS
80
80
80
80
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Cinesiologia e Biomecânica II
Cinesioterapia II
Fisiologia Humana II
Semiologia em Fisioterapia
Fisiologia do Exercício
Patologia Geral

HORAS
80
80
40
80
80
40

5º Semestre
DISCIPLINA
Eletrotermofototerapia

HORAS
80
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Clínica Médica e Clínica Cirurgica Aplicada a Patologia
Neuroanatomia e Neurofisiologia
Fisioterapia na Saúde do Trabalhador
Orteses e Proteses

120
40
80
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Fisioterapia Dermato Funcional
Fisioterapia na saúde da Criança e Neonatologia
Fisioterapia na Saúde do Idoso e Nas disfunções Reumatológicas
Fisioterapia na saúde da Mulher
Metodologia Científica e Bioestatística
Fisioterapia na Urgência e Emergência

HORAS
80
80
80
80
80
80

7º Semestre
DISCIPLINA
Fisioterapia traumato-Ortopédica Funcional I
Fisioterapia Neurofuncional I
Fisioterapia Respiratória I
Exames Laboratoriais e de Imagem
Fisioterapia Esportiva
Psicologia

HORAS
80
80
80
80
80
60

8º Semestre
DISCIPLINA
Farmacologia
Fisioterapia Neuro Funcional II
Fisioterapia Respiratória II
Fisioterapia Traumato-ortopédica Funcional II
Reabilitação Cardíaca
Trabalho de Conclusão de Curso I

HORAS
80
80
80
80
80
40

9º Semestre
DISCIPLINA
Estagio supervisionado: Fisioterapia Hospitalar I
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial I
Estágio supervisionado em Atenção Primária I
Trabalho de Conclusão de Curso II
Tópicos avançados em fisioterapia I

HORAS
138
138
138
40
40
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Ciências Sociais

40

10º Semestre
DISCIPLINA
Estagio supervisionado: Fisioterapia Hospitalar II
Estágio Supervisionado em Fisioterapia Ambulatorial II
Estágio supervisionado em Atenção Primária II
Administração
Tópicos Avançados em Fisioterapia II
Libras (optativa)
Atividades Complementares

HORAS
138
138
138
40
40
80
120

120
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MEDICINA VETERINÁRIA

Objetivo Geral
Possibilitar uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, de um
profissional Médico Veterinário apto a compreender e a traduzir as necessidades de
indivíduos, grupos sociais e comunidades no que diz respeito ao cuidado necessário
a qualquer tipo de animal, assim como ser gestor de espaços e clínicas veterinárias,
tendo conhecimento sólido em Saneamento Ambiental, Medicina Veterinária
preventiva, Saúde pública e Inspeção, Tecnologia de produtos de origem animal,
Zootecnia, Produção e Reprodução Animal, Ecologia e Proteção ao meio ambiente.
Deverá ser um Médico Veterinário capacitado para o exercício amplo de suas
atribuições e com conhecimento dos fatos sociais, culturais e políticos da economia
e da administração agropecuária e agroindustrial.
Esse profissional deve, ainda, atuar com princípios éticos, de respeito para
ser capaz de se inserir, integralmente, no mercado de trabalho e na sociedade..

Objetivos específicos
Preparar o acadêmico para exercer a profissão com segurança, competência e ética
nas mais variadas áreas da Medicina Veterinária, sempre preservando o sigilo
profissional.
Desenvolver o espírito crítico e de responsabilidade que permita uma atuação
preventiva, dirigida para a melhoria da qualidade de vida animal e da população
humana, e um raciocínio rápido e preciso na solução de problemas apresentados.
Capacitar o acadêmico para interpretar sinais clínicos e alterações morfofuncionais,
solicitar e realizar exames laboratoriais adequados, interpretá-los e chegar a um
diagnóstico preciso; descrever de modo formal os diferentes problemas encontrados
para outros profissionais ou leigos, bem como para realizar tratamento adequado e
tomar medidas profiláticas necessárias, tanto individual quanto coletivamente, no
intuito de prevenir, controlar e erradicar doenças.
Defender e preservar a vida animal, condenando todos os procedimentos e métodos
que promovam sofrimentos desnecessários.
Fornecer subsídios para o acadêmico em ações de planejamento, organização e
gestão de serviços de saúde pública, no planejamento e na execução de projetos
agropecuários e de preservação ambiental.
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Realizar trabalho em equipe, com organização e competência, assumindo
responsabilidades e iniciativas no âmbito da pesquisa e do conhecimento.
Inspecionar sanitária e tecnologicamente o processamento de produtos de origem
animal.
Absorver e implantar novas tecnologias necessárias a sua atualização frente ao
cenário mundial.
Aperfeiçoar programas de produção e reprodução animal, empregando, de maneira
eficiente, biotecnologias da reprodução e de produtos biológicos.
Defender e promover o bem-estar social e o bem-estar animal.
Contribuir para a produção do conhecimento, por meio da elaboração de projetos de
pesquisa e extensão, por intermédio da investigação elaboração de habilidades
acadêmicas e científicas.
Prestar serviços específicos à comunidade mediante atendimento na Clinica
Veterinária e oferecer extensão universitária, fazendo um intercâmbio alunocomunidade, integrando-os ao contexto da realidade sócio-econômica e cultural da
região e, desse modo, promover a melhoria da qualidade de vida da população.

Perfil profissional do egresso
O curso de Medicina Veterinária da UNIGRAN está voltado à formação de
Médicos Veterinários com capacitação profissional para atuar em todas as áreas
abrangidas pelas suas competências privativas, apresentando uma formação ampla,
sempre atenta às características sócio-econômicas e culturais da população, isto é,
com conhecimento dos fatos sociais, culturais e políticos da economia e da
administração agropecuária e agroindustrial, com capacidade de desenvolvimento
de raciocínio lógico, de observação, de interpretação e de análise de dados, de
informações na construção e na reconstrução de conhecimentos na sua área,
O perfil do profissional formado no curso, dado o caráter pragmático do
currículo, é de um Médico Veterinário generalista e humanista, com visão crítica e
reflexiva, apto a compreender e traduzir as necessidades com relação ao exercício
profissional no âmbito de seus campos específicos de atuação em saúde animal,
clínica veterinária, saneamento ambiental, medicina veterinária preventiva, cirúrgica
e produtiva, saúde pública, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal,
ecologia e proteção ao meio ambiente.
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O profissional formado pelo curso da UNIGRAN deve ter a visão das
tendências do mercado, ser consciente da importância de seu papel na sociedade,
expressar-se com facilidade e ter espírito empreendedor, além de liderança e ética
no exercício de sua profissão.
Portanto, deve estar apto a atuar em atividades como as da clínica médica e
cirúrgica de pequenos e grandes animais, da defesa sanitária animal, da sanidade e
produção animal, saúde pública, biotecnologia e preservação ambiental, da defesa
da fauna (especialmente o controle da exploração de animais silvestres e de seus
produtos), produção animal e do uso de Biotecnologias, nas diferentes áreas da
Medicina Veterinária e, ainda, com a possibilidade de propor soluções inovadoras
em sua atuação
O Médico Veterinário formado pela UNIGRAN deve, também, estar apto para
atuar no setor de produção animal tradicional (bovinos, aves, suínos) e nas as áreas
de piscicultura, equideocultura, caprinocultura e ovinocultura, que estão em grande
evidência no setor produtivo, demandando profissionais habilitados em atender com
eficácia técnica e econômica.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
O

egresso

do

curso

de

Graduação

em

Medicina

UNIGRAN deve ter competências e habilidades estabelecidas

Veterinária

da

na Resolução

CNE/CES nº 1 de 18 de fevereiro de 2003 para:
Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;
Interpretar sinais clínicos, exames laboratoriais e alterações morfofuncionais;
Identificar e classificar os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia,
bem como, prevenir, controlar e erradicar as doenças que acometem os animais;
Instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e
populacionais;
Elaborar, executar e gerenciar projetos agropecuários, ambientais e afins à
profissão;
Desenvolver, programar, orientar e aplicar as modernas técnicas de criação, manejo,
nutrição, alimentação, melhoramento genético, produção animal;
Planejar, executar, gerenciar e avaliar programas de saúde animal, saúde pública e
de tecnologia de produtos de origem animal;
Executar a inspeção sanitária e tecnológica de produtos de origem animal;
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Planejar, elaborar, executar, gerenciar e participar de projetos

nas áreas de

biotecnologia da reprodução e de produtos biológicos;
Planejar, organizar e gerenciar unidades agroindustriais;
Realizar perícias, elaborar e interpretar laudos técnicos em todos os campos de
conhecimento da Medicina Veterinária;
Planejar, elaborar, executar, gerenciar, participar de projetos agropecuários e do
agronegócio;
Relacionar-se

com

os

diversos

segmentos

sociais

e

atuar

em

equipes

multidisciplinares da defesa e vigilância do ambiente e do bem-estar social;
Exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma
forma de participação e contribuição social;
Conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos;
Assimilar as constantes mudanças conceituais e evolução tecnológica presentada
no contexto mundial;
Avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo oferecidas
durante a graduação e no exercício profissional.
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ESTRUTURA CURRICULAR – MEDICINA VETERINÁRIA

1º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia dos Animais Domésticos I
Citologia e Embriologia Veterinária
Bioquímica
Linguagem E Argumentação I
Fundamentos de Medicina Veterinária

HORAS
100
80
100
80
40

2º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia de Animais Domésticos II
Histologia dos Animais Domésticos
Melhoramento Genético Animal
Economia e Administração Rural
Bioestatística
Linguagem e Argumentação II

HORAS
100
100
80
40
40
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Ciências do Ambiente
Epidemiologia
Fisiologia Animal I
Parasitologia Veterinária I
Imunologia Veterinária
Semiologia Veterinária

HORAS
60
60
100
100
80
100

4º Semestre
DISCIPLINA
Alimentação e Nutrição Animal
Parasitologia Veterinária II
Patologia Geral e Veterinária
Virologia Veterinária
Fisiologia Animal II
Forragicultura
Suinocultura
Metodologia Científica

HORAS
80
100
60
40
100
60
60
40

126
5º Semestre
DISCIPLINA
Bovinocultura de corte e leite
Bacteriologia e Micologia Veterinária
Farmacologia veterinária
Piscicultura
Tecnologia de Produtos de Origem Animal
Sociologia e Extensão Rural
Diagnóstico por Imagem dos Animais Domésticos

HORAS
100
100
100
60
80
40
60

6º Semestre
DISCIPLINA
Patologia Especial Veterinária I
Higiene e Saúde Pública
Doenças Infecciosas e Parasitárias
Anestesiologia Veterinária
Inspeção de Produtos de Origem Animal
Avicultura
Patologia Clínica Veterinária

HORAS
100
40
100
80
80
60
100

7º Semestre
DISCIPLINA
Patologia Especial Veterinária II
Defesa Sanitária
Trabalho de Conclusão de Curso I
Ovinocaprinocultura
Animais Silvestres
Técnica Cirúrgica Veterinária
Toxicologia e Plantas Tóxicas

HORAS
100
40
40
60
60
100
40

8º Semestre
DISCIPLINA
Deontologia e Legislação Veterinária
Clínica Cirúrgica e Obstetrícia Veterinária
Clínica Médica e Terapêutica de Pequenos Animais I
Clínica Médica e Terapêutica de Ruminantes I
Reprodução Animal e Biotecnologia de Reprodução I
Clínica Equina e Equideocultura

HORAS
60
100
100
100
100
100
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9º Semestre
DISCIPLINA
Clínica Médica e Terapêutica de Pequenos Animais II
Reprodução Animal e Biotecnologia de Reprodução II
Clínica Médica e Terapêutica de Ruminantes II
Trabalho de Conclusão de Curso II
Estágio
Supervisionado I
O

HORAS
100
100
100
40
120

10º Semestre
DISCIPLINA
Estágio Supervisionado II
Tópicos Especiais em Medicina Veterinária
Libras (Optativa)
Atividades Complementares

HORAS
400
60
80
100
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NUTRIÇÃO

Objetivos Gerais
O curso de nutrição da UNIGRAN tem por objetivo formar profissionais com
percepção crítica da realidade social, com ênfase no Sistema Único de Saúde,
econômica, cultural e política, capaz de desenvolver atividades técnico-científicas
específicas, incentivando o trabalho de pesquisa e investigação científica de forma
contínua e permanente no campo da nutrição e alimentação humana, visando os
fatores de promoção, manutenção e recuperação da saúde, assim como a
prevenção de doenças em sua dimensão individual e coletiva, bem como participar
da formulação de políticas que correspondam às expectativas sociais no campo da
alimentação e nutrição. Para tanto, desenvolverá no futuro profissional o poder de
liderança,

comunicação,

tomada

de

decisões

para

administrar

equipes

multidisciplinares e educação permanente.

Objetivos Específicos
Desenvolver no acadêmico, atitudes éticas e humanísticas orientadas para a
cidadania;
Capacitar o profissional nutricionista a aplicar conhecimentos sobre a
composição, propriedades e transformações dos alimentos, e seu aproveitamento no
organismo humano e na atenção à dietética;
Diagnosticar, intervir e monitorar o estado nutricional de indivíduos e grupos
populacionais;
Promover atividades em alimentação e nutrição voltadas à melhoria da
condição nutricional da população;
Planejar, organizar, gerenciar e avaliar Unidades de Alimentação e Nutrição
para coletividades sadias e enfermas;
Intervir na área de Nutrição Clínica, a partir da avaliação nutricional, por meio
de prescrições dietoterápicas, em caráter preventivo e terapêutico;
Desenvolver e aplicar métodos e técnicas de ensino e pesquisa em sua área
de atuação;
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Perfil do Egresso
Nutricionista, com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a
atuar, visando à segurança alimentar e à atenção dietética, em todas as áreas do
conhecimento em que a alimentação e nutrição se apresentem fundamentais a
atenção básica de saúde na promoção, manutenção e recuperação da saúde e para
a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida, pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a
realidade econômica, política, social e cultural.
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ESTRUTURA CURRICULAR – NUTRIÇÃO

1º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia Humana
Bioquímica
Citologia, Genética e Embriologia
Introdução à Nutrição
Linguagem e Argumentação I

HORAS
80
80
80
40

2º Semestre
DISCIPLINA
Bioquímica dos Alimentos
Composição dos Alimentos
Microbiologia Básica e dos Alimentos
Histologia
Técnica Dietética I
Linguagem e Argumentação II

HORAS
80
80
80
40
80
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Bromatologia
Fisiologia
Higiene dos Alimentos
Patologia
Técnica Dietética II
Saúde coletiva e epidemiologia
Parasitologia

HORAS
80
80
80
80
40
80
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Avaliação Nutricional
Avaliação do Consumo Alimentar
Fisiologia da Nutrição
Nutrição Humana
Patologia da Nutrição
Nutrição em Saúde Pública
Metodologia Científica e Bioestatística

HORAS
80
40
80
80
80
80
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Gestão em Alimentação coletiva I
Dietoterapia I
Nutrição Materno
Imunologia
Nutrição Esportiva
Tecnologia dos Alimentos
Interpretação de Exames Laboratoriais

HORAS
80
80
80
40
80
40
40

6º Semestre
DISCIPLINA
Gestão em Alimentação Coletiva II
Dietoterapia II
Educação Nutricional
Nutrição da Infância ao Idoso
Trabalho de Conclusão de Curso I
Farmacologia Aplicada a Nutrição
Legislação e Vigilância Sanitária dos Alimentos
Administração, Economia e Marketing em Nutrição

HORAS
40
80
80
80
40
40
80
40

7º Semestre
DISCIPLINA
Trabalho de Conclusão de Curso II
Psicologia Aplicada a Nutrição
Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica I
Estágio Supervisionado em Saúde Pública
Estágio Supervisionado em Gestão de Alimentação Coletiva I

HORAS
40
40
120
120
120

8º Semestre
DISCIPLINA
Tópicos Avançados em Nutrição
Ética e Orientação Profissional
Estágio Supervisionado em Nutrição da Clínica II
Estágio Supervisionado em Alimentação Escolar
Estágio Supervisionado em Gestão de Alimentação Coletiva I I
Libras (optativa)
Atividades complementares

HORAS
40
40
120
120
120
80
100
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ODONTOLOGIA

Objetivos Gerais
Em consonância com a concepção elaborada e seguindo as proposições das
Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de Odontologia da UNIGRAN tem como
objetivo geral formar um Cirurgião Dentista generalista, ético-humanista, crítico
reflexivo, para atuar nos níveis de prevenção, promoção e restabelecimento da
saúde bucal, embasado no rigor técnico e científico, em âmbito público e/ou privado
de maneira individual e/ou em equipe multidisciplinar e/ou multiprofissional e como
agente transformador no seu campo de trabalho.

Objetivos Específicos
Oferecer uma formação profissional qualificada para que o acadêmico,
respeitando os princípios éticos inerentes à profissão, atue em todos os níveis de
atenção à saúde, integrando-se em programas de promoção, manutenção,
prevenção, proteção e recuperação da saúde;
Promover a divulgação de conhecimentos técnicos, científicos e culturais que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, das
publicações e de outras formas de comunicação;
Assegurar para que o acadêmico possa sistematizar e decidir condutas mais
adequadas baseadas em evidências científicas e toar decisões visando o uso
apropriado de força de trabalho, de medicamento, de equipamentos de
procedimentos e práticas;
Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento profissional e cultural e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual e sistematizadora do conhecimento de
cada geração;
Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestando serviços específicos à comunidade e
estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade;
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Promover a participação em atividades de extensão, abertas a participação da
população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da pesquisa
científica e tecnológica e da criação cultural geradas na Instituição;
Conscientizar os formandos da real necessidade da educação continuada, da
necessidade de aprender a aprender, e ter responsabilidade e compromisso com
sua educação e treinamento;
Possibilitar meios de desenvolvimento de liderança para o trabalho em equipe
multiprofissional para que esteja apto a assumir tais posições tendo em vista sempre
o bem estar da comunidade;
Incentivar o domínio de tecnologias de comunicação e informação e a
habilidade de escrita e leitura.

Perfil do Egresso
O projeto pedagógico do Curso de Odontologia da UNIGRAN foi construído
coletivamente com vista à formação de um egresso/profissional com perfil de
Cirurgião-Dentista, generalista, com desenvoltura humanista, crítica, reflexiva para
atuar em todos os níveis de atenção a saúde com base no rigor técnico e científico.
Capacitado ao exercício de atividades referente à saúde bucal da população,
pautado em princípio ético, legais e na compreensão da realidade social, cultural e
econômica do seu meio. Desta forma, o profissional formado pela UNIGRAN deverá
ter conhecimentos, habilidades e competências que permitam decidir e atuar com
segurança e propriedade na promoção da saúde bucal e na prevenção das doenças
para atender as necessidades e demandas sociais.
Por meio dos conhecimentos técnicos e científicos esse profissional deverá
atuar para transformação da realidade em benefício da sociedade, interagindo com a
comunidade, com liderança e sensibilidade social.
Além do perfil de integração e identificação comunitária que lhe permite atuar
em equipes multidisciplinares e serviços socializados, o Cirurgião-Dentista egresso
da UNIGRAN, mediante atividades práticas de vivência clínica, deve dominar
técnicas atuais, simples ou sofisticadas, de cura, sustentadas por uma sólida base
em ciências básicas para que possa exercer a profissão em consultório privado
também e nas demais instituições conveniadas ao Sistema Único de Saúde ? SUS,
considerando que a formação o cirurgião dentista deve contemplar o sistema de
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saúde vigente no país, atenção integral a saúde num sistema regionalizado
hierarquizado de referência e contrarreferência e o trabalho em equipe.
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ESTRUTURA CURRICULAR – ODONTOLOGIA

1º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia Humana
Citologia e Genética Geral e Bucal
Histologia e Embriologia Geral
Linguage e Argumentação I
Introdução à Odontologia

HORAS
80
120
80
60
60

2º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia de cabeça e Pescoço
Fisiologia Humana e Biofísica
Histologia Geral e Embriologia Bucal
Bioquímica Geral e Aplicada a Odontologia
Fundamentos de atenção em Saúde I
Linguagem e Argumentação II

HORAS
80
80
80
80
80
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Fundamentos de atenção em Saúde II
Microbiologia e Imunologia
Psicologia
Farmacologia
Ciências dos Materiais Odontológicos
Anatomia Dental e Escultura

HORAS
80
80
40
80
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Biomateriais e Dentística
Anestisiologia, terapêutica e suporte Básico de Vida
Clínica de Promoção da Saúde Bucal
Patologia Geral
Radiologia I
Periodontia I
Biossegurança e Ergonomia

HORAS
100
80
40
60
80
80
60
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5º Semestre
DISCIPLINA
Radiologia II
Clínica de Atenção Básica I
Patologia Bucal
Clínica de Diagnóstico Bucal I
Biomateriais e Dentística II
Cirurgia Oral Menor
Periodontia II

HORAS
60
80
60
120
100
80
60

6º Semestre
DISCIPLINA
Clínica de Diagnóstico Bucal II
Clínica de Atenção Básica II
Endodontia
Odontologia Legal e Deontologia I
Odontologia Restauradora e Estética
Ciências Sociais
Prótese Fixa e Oclusão

HORAS
80
80
100
40
60
40
120

7º Semestre
DISCIPLINA
Odontologia Legal e Deontologia II
Prótese Total e Parcial Removível
Clínica Odontológica Integrada I
Ortodontia
Metodologia Científica
Dor Orofacial e DTM

HORAS
40
100
160
100
40
40

8º Semestre
DISCIPLINA
Clínica Odontológica Integrada II
Bioestatística
Odontologia para Pacientes Especiais
Traumatologia e Implantodontia
Odontopediatria
Trabalho de Conclusão de Curso I

HORAS
160
40
40
80
60
40
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9º Semestre
DISCIPLINA
Odontologia Hospitalar
Clínica Odontológica Infantil i
Clínica Odontológica Integrada III
Trabalho de Conclusão de Curso II
Administração e Gerenciamento
Tópicos Avançados I

HORAS
40
80
80
40
40
40

10º Semestre
DISCIPLINA
Odontogeriatria
Clínica Odontológica Infantil II
Odontologia do Trabalho
Clínica Odontológica Avançada
Trabalho de Conclusão de Curso III
Tópicos Avançados II
Libras (Optativa)
Atividades Complementares

HORAS
40
80
40
80
40
40
80
160
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PEDAGOGIA

Objetivos Gerais
Possibilitar uma sólida fundamentação teórico-metodológica com base nos
pressupostos históricos, filosóficos, antropológicos, psicológicos e sociológicos da
educação;
Proporcionar a formação teórico-prática do professor para a docência na
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental para que desenvolvam
competências necessárias para lidar com as diferenças e a pluralidade cultural
presentes no contexto social em que se insere nosso município de Dourados, o
Estado de Mato Grosso do Sul e nosso país;
Desenvolver um trabalho de reflexão e ação sobre o espaço organizacional
da escola, garantindo aos profissionais da educação um nível de formação
pedagógica interdisciplinar capaz de superar a "qualificação especializada", que
historicamente determinou a fragmentação do trabalho para a administração,
supervisão e orientação educacional, formando um profissional que consiga
estabelecer vínculo entre o trabalho de gestão administrativa e pedagógica, tendo
consciência da importância do trabalho integrado;
Integrar os estágios na dinâmica da formação do pedagogo, na totalidade do
curso, buscando articular os eixos do ensino, pesquisa e extensão.

Objetivos Específicos
Fornecer subsídios para a atuação docente na Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, promovendo situações educativas que propiciem o
desenvolvimento integral da criança;
Possibilitar a formação do educador que atue em atividades que
compreendem participação na organização e gestão de sistemas e instituições de
ensino, englobando: planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; planejamento, execução,
coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas
não escolares; produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo
educacional, em contextos escolares e não escolares;
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Promover ensino de qualidade que possibilite ao futuro profissional, resgatar o
compromisso da educação com a sociedade brasileira, mediante uma prática
pedagógica competente.
Promover a gestão do trabalho pedagógico em contextos educacionais
formais e não formais, por meio de ações coletivas que objetivam o desenvolvimento
da autonomia na tomada de decisões e na busca de soluções às necessidades
sociais e educacionais contemporâneas;
Propiciar a construção de conhecimento teórico-metodológico através do
incentivo à realização de pesquisas e de participação em atividades de extensão;
Propiciar a inter-relação entre a UNIGRAN e a comunidade externa, sendo papel da
universidade o estímulo à reflexão e à construção de projetos voltados a diferentes
contextos e saberes;
Promover ensino de qualidade que possibilite ao futuro profissional, visando o
compromisso da educação com a sociedade brasileira, mediante uma prática
pedagógica competente.

Perfil do Egresso
O curso de Pedagogia da UNIGRAN, tendo em vista as concepções e
princípios norteadores do Projeto Pedagógico e de sua estrutura organizacional e
curricular, está voltado à formação de um pedagogo que atue em um campo teórico
investigativo da Educação, do ensino, da aprendizagem e do trabalho pedagógico
que se realiza na práxis social, com competência profissional e política, responsável
pela organização de trabalho administrativo e pedagógico,

estando atento às

relações sociais internas e externas das instituições escolares e dos contextos
educacionais não formais. O egresso do curso de Pedagogia deverá, portanto,
conhecer a realidade e atuar criticamente no meio social e educacional, a partir de
sua inserção nos diferentes contextos de atuação e, por meio do conhecimento de
fundamentos teórico-metodológicos e da reflexão e ação, disporá de condições
necessárias ao exercício profissional.
O egresso do curso de Pedagogia deverá conhecer e atuar criticamente na
realidade social e educacional, a partir de sua inserção nos diferentes contextos de
atuação por meio do conhecimento de fundamentos teórico-metodológicos e da
reflexão e ação, condições necessárias ao exercício profissional. Nessa perspectiva,
para a formação dos pedagogos, essas competências são construídas a partir da
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formação inicial e, sobretudo, no exercício profissional, por serem competências
necessárias à atuação profissional do pedagogo – docente na Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
O referido licenciado deve contemplar, ainda, o reconhecimento e respeitar as
manifestações e necessidades físicas, cognitivas, emocionais e afetivas dos
educandos nas suas relações individuais e coletivas; contribuir para superação de
exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras;
demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza
ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, classes sociais,
religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre outras; participar da
gestão das instituições em que atuem enquanto profissionais, contribuindo para
elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto
pedagógico.
Por fim, no caso de professores indígenas e de professores que venham a
atuar em escolas indígenas, deverão promover diálogo entre conhecimentos,
valores, modos de vida, orientações filosóficas, políticas e religiosas, próprias à
cultura do povo indígena, além de atuar como agentes interculturais, com vistas à
valorização e ao estudo de temas indígenas relevantes.
Assim, o curso de Pedagogia da UNIGRAN possibilitará a formação de um
profissional capaz de proceder à análise rigorosa da realidade educacional, de seus
problemas e necessidades. Em síntese, a UNIGRAN pretende, conforme previsto
nas Diretrizes Curriculares para a Pedagogia, que o profissional egresso atue na
organização de sistemas, unidades escolares e projetos educacionais e na produção
e difusão do conhecimento em diversas áreas da educação, tendo a docência na
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental uma base obrigatória à sua
identidade profissional.
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ESTRUTURA CURRICULAR – PEDAGOGIA

1º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação I
Metodologia da Pesquisa em Educação
Filosofia da educação I
Introdução à Pedagogia
Literatura Infantil

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Sociologia da Educação
Filosofia da Educação II
Psicologia do Desenvolvimento I
História da Educação I
Linguagem e Argumentação II

HORAS
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Fundamentos de Educação Infantil
Didática I
Psicologia do Desenvolvimento II
Fundamentos e Metodologia de Alfabetização e Letramento
Ludicidade em Espaço scolares e não Escolares
Fundamentos da Linguística Aplicada
História da Educação II

HORAS
80
80
40
80
80
80
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Didática II
Metodologia da Educação Infantil
Princípios e Métodos do Educar e Cuidar (crianças de 0 a 3 anos)
Psicologia da Aprendizagem
Estimulação de bebês
Cultura e Educação
Tecnologias Educacionais

HORAS
80
80
40
80
40
40
40
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5º Semestre
DISCIPLINA
Cont. e Met. do Ensino de Matemática nos Anos Iniciais do ensino
Cont.
e Met. do Ensino das Ciências Nat. nos anos iniciais do ensino
fundamental
Cont.
e Met. do Ens. de Hist. e Geografia nos Anos Iniciais do ensino
fundamental
Cont.
e Met. Do Ens. De Ling. Port. nos Anos Iniciais do Ensino
fundamental
Estágio
Supervisionado em Educação Infantil I (0 a 3 anos)
Fundamental
Escola Inclusiva

HORAS
80
80
80
80
100
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Libras I
Educação Profissional, Trabalho e Ética
Prática de Pesquisa em Educação
Arte-Educação e Movimento
Relações Etnico-Raciais na Educação
Estágio Supervisionado em Educação Infantil II (4 a 5 anos)
Teor. E Prát. de Integr. Da Pessoa com Nec. Educativas Especiais

HORAS
80
40
40
80
80
100
80

7º Semestre
DISCIPLINA
Libras II
Princípios e Métodos da Gestão Escolar
Políticas de Avaliação Institucional
Organização da Educ. Brasileira e Políticas Públicas
Trabalho de Conclusão de Curso I
Abordagens Didáticas em Educação de Jovens e Adultos
Estágio Supervisionado em Anos Iniciais do ensino Fundamental I (1º

HORAS
40
80
40
80
80
80
100

ao 3º ano)
8º Semestre
DISCIPLINA
Prática Pedagógica em Instituições não Escolares
Trabalho de Conclusão de Curso II
Prática Pedagógica em Educação Indígena
Seminários Temáticos em Educação
Estágio Supervisionado em anos iniciais do ensino fundamental II (4º
Educação
ao 5º ano) e Sustentabilidade Ambiental
Atividades Complementares

HORAS
40
80
80
80
100
40
220
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PSICOLOGIA

Objetivos Gerais
Os objetivos gerais estão pautados na preocupação em oferecer uma
formação generalista, básica, pluralista, sólida e articulada, considerando, ainda, a
importância da construção e do desenvolvimento do conhecimento científico em
Psicologia e a compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a
amplitude do fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos
e sociais.
Além do exposto, os objetivos gerais visam oferecer uma formação que
contemple a pesquisa, o ensino e a atuação profissional, respeitando as dimensões
teóricas e prática e almejam atingir um forte compromisso com a ciência e com o
exercício da cidadania assegurando respeito à postura ética, desde o primeiro ano
do curso, possibilitando ações voltadas à prevenção, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo, em processos
psicológicos e psicossociais, na promoção da qualidade de vida dos indivíduos,
grupos, organizações e comunidades, permitindo uma ampliação dos serviços
prestados à sociedade e propiciando o desenvolvimento de competências,
habilidades e formação de atitudes.
Como resultado busca-se propiciar uma formação profissional que permita
inserir-se em diferentes contextos considerando as necessidades sociais e os
direitos humanos, favorecendo a atuação inter e multiprofissional, possibilitando a
formação de um profissional detentor de uma postura pró-ativa em relação ao seu
contínuo processo de capacitação e aprimoramento.

Perfil do Egresso
O profissional deverá ser capaz de:
Analisar a Psicologia como campo de conhecimento e seus desafios teóricos
e metodológicos;
Formular questões de investigação científica;
Problematizar o conhecimento científico disponível, em um domínio da
Psicologia, como fonte para avaliar e delimitar questões significativas de
investigação;
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Planejar estratégias para encaminhamento das questões de investigação que
estejam coerentes com pressupostos teóricos e epistemológicos;
Definir e utilizar procedimentos e instrumentos para a coleta de informações;
Elaborar e utilizar procedimentos apropriados de investigação para a análise e
tratamento de dados de diferentes naturezas;
Consolidar decisões relativas ao processo de investigação em projetos de
pesquisa, articulando elementos conceituais, metodológicos e recursos necessários;
Redigir

relatório

de

pesquisa

dentro

de

normas

academicamente

reconhecidas;
Buscar conhecimentos a partir da prática profissional e instigar a capacidade
de utilizá-los em diferentes contextos que demandam análise, avaliação,
planejamento, compreensão, prevenção e intervenção em processos psicológicos e
psicossociais;
Favorecer o desenvolvimento de conhecimentos prático, teórico e científico
para o diagnóstico e avaliação de processos psicológicos de indivíduos, de grupos e
de organizações;
Realizar orientação, aconselhamento psicológico e psicoterapia, de caráter
preventivo, interventivo, com o objetivo de atingir a qualidade de vida;
Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos, relatórios e outras
comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação;
Possibilitar, a partir de referenciais teóricos diversos, a prática de dinâmica
grupal, permitindo intervir em processos psicológicos individuais, em processos
grupais e em diferentes contextos, seja no âmbito da saúde, dos sistemas
educacionais formais e informais, das organizações e do trabalho, das instituições
e nas questões psicossociais;
Estimular

e

propiciar

a

atuação

interdisciplinar,

multiprofissional

e

transdisciplinar;
Estimular e favorecer a participação, elaboração de projetos de pesquisas,
apresentação e discussão de ideias em público.
Analisar o campo da atuação do Psicólogo e seus desafios contemporâneos,
envolvendo situações desafiadoras e novas, calcadas na dinâmica da realidade
social;
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Analisar o contexto em que atua profissionalmente em suas dimensões
institucional e organizacional, explicitando a dinâmica das interações entre os seus
agentes sociais;
Atuar

profissionalmente,

no

âmbito

individual

e/ou

em

equipes

multiprofissionais, em pesquisa e no ensino, em diferentes níveis de intervenção, de
caráter preventivo ou terapêutico, considerando as características das situações e
dos problemas com os quais se depara;
Dimensionar sua atuação profissional na relação com outros profissionais;
Integrar e articular a psicologia às diferentes áreas do conhecimento
compatíveis com esta ciência;
Diagnosticar e avaliar processos psicológicos de indivíduos, de grupos e de
organizações;
Investigar,

planejar,

executar

e

avaliar,

criticamente,

procedimentos

preventivos e interventivos em processos psicológicos e psicossociais em diferentes
contextos;
Analisar, interpretar e aplicar dados científicos relativos ao comportamento
humano, aos mecanismos psíquicos, considerando as relações sociais;
Compreender, utilizar e avaliar as diferentes possibilidades de intervenção
profissional;
Para a formação de Bacharel, ainda conta-se, no 4º ano, com Trabalho de
Graduação orientado e supervisionado, o qual integra o conjunto de normas de
atividades específicas deste perfil de formação.
O graduado na habilitação formação de Psicólogo estará em condições de
atuar nas seguintes áreas da Psicologia:
Na Psicologia Clínica:
Análise do indivíduo sob todos os aspectos relevantes na determinação do
psicodiagnóstico, orientação e indicação da psicoterapia. Poderá atuar em seu
consultório particular, em clínicas de psicologia, em hospitais, clínicas comunitárias e
de repouso e instituições de reabilitação.
Na Psicologia Educacional:
Aplicação dos princípios da Psicologia à educação, atuando junto a toda
comunidade escolar orientando nos processos de ensino-aprendizagem buscando a
solução de problemas de aprendizagem do educando e capacitação de professores.
Na Psicologia do Trabalho:
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Análise e busca para a solução de problemas de relacionamento pessoal no
ambiente de trabalho além de fazer, recrutamento, seleção, desenvolvimento,
treinamento e orientação de fatores humanos e prevenção da saúde do trabalhador.
Na Psicologia Social
Análise das relações do indivíduo em seu contexto social, propondo medidas
de intervenção que favoreçam a reflexão e possível alteração da realidade social.
Na Psicologia Institucional e Comunitária
Realizar uma leitura diagnóstica da instituição, analisar e intervir nas relações
grupais interinstitucionais, em programas e projetos de desenvolvimento comunitário
e de prevenção em saúde.
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ESTRUTURA CURRICULAR - PSICOLOGIA

1º Semestre
DISCIPLINA
História da Psicologia, Ciência e Profissão
Linguagem e Argumentação
Anatomia e Fisiologia Humana
Ciências Sociais
Processos Psicológicos Básicos

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Psicologia do Desenvolvimento I
Psicologia Experimental I
Neurofisiologia
Filosofia
Bioestatística
Linguagem e Comunicação

HORAS
80
80
80
80
40
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Psicologia do Desenvolvimento II
Psicologia Experimental II
Psicologia da Personalidade I
Estrutura e Funcionamento de Grupos
Técnicas de Exames Psicológicos I
Psicopatologia I
Ética Profissional em Psicologia
Metodologia do Trabalho Científico

HORAS
80
40
40
40
80
80
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Psicologia Social e Comunitária I
Técnicas de Exames Psicológicos II
Psicopatologia II
Psicologia da Personalidade II
Psicofarmacologia
Dinâmica de Grupo

HORAS
80
80
80
80
40
40
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Psicologia da Educação I

80

5º Semestre
DISCIPLINA
Teorias e Técnicas Psicoterápicas Humanista
Psicologia da Personalidade III
Psicologia Social Social e Comunitária II
Técnicas de Exames Psicológicos III
Psicologia e Saúde mental (Estágio Básico)
Psicologia da Educação II
Didática
Psicologia e Direitos Humanos

HORAS
80
40
80
80
80
80
80
40

6º Semestre
DISCIPLINA
Avaliação Psicológica e Diagnóstico
Prática de Ensino em Psicologia I – Estágio Supervisionado
Teorias e Técnicas Psicoterápicas Comportamental e Cognitiva
Psicologia Social III (Estágio Básico)
Teoria e Técnicas Psicoterápicas Psicanalítica
Política Educacional e Organização Escolar

HORAS
80
100
80
80
80
80

7º Semestre
DISCIPLINA
Prática de Ensino em Psicologia II – Estágio Supervisionado
Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico (Estágio Básico)
Pesquisa em Psicologia I
Psicologia Organizacional e do Trabalho I
Psicologia da Saúde I
Aconselhamento Psicológico

HORAS
200
80
80
80
40
40

8º Semestre
DISCIPLINA
Aconselhamento Psicológico (Estágio Básico)
Orientação Profissional
Pesquisa em Psicologia II
Psicologia da Saúde II
Psicologia Familiar
Psicologia Institucional

HORAS
80
40
40
80
40
40
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Psicologia Jurídica
Psicologia Organizacional e do Trabalho II

40
80

9º Semestre
DISCIPLINA
Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica I
Organização do Trabalho Pedagógico na Escola
Estágio Supervisionado em Psicologia da Educação
Estágio Supervisionado em Psicologia Organizacional e do Trabalho I
LIBRAS
Tópicos Avançados em Psicologia I

HORAS
80
100
80
80
80
80

10º Semestre
DISCIPLINA
Estágio Supervisionado em Psicologia Clínica II
Estágio Superv. Em Psicol. e Proc. de Avaliação Diagnóstica
Estágio Superv. em Psicol. e Processos de Gestão
Estágio Superv. em Psicol. e Processos de Prevenção e Promoção
Tópicos
da SaúdeAvançados Em Psicologia
Atividade complementares

HORAS
80
80
80
80
80
200

152

153
TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES

Objetivos Gerais
Os objetivos do Curso de Design de Interiores da UNIGRAN se caracterizam
pela formação técnica e profissional do Designer de Interiores, em condições de
desempenhar suas atividades de projetar, planejar e organizar espaços interiores em
benefício do ser humano e do seu meio ambiente. Tais atividades envolvem a
ambientação desejada para os espaços ocupados pelas pessoas, que envolvam
usos residenciais, comerciais, efêmeros e cenográficos, desde intervenções
espaciais não estruturais de acabamentos e revestimentos até especificação,
desenho e aquisição de mobiliário, objetos e produtos. Portanto, a pretensão deste
Curso de Design de Interiores é a de formar um profissional que seja capaz de
desenvolver competências pessoais, sociais e técnicas, preparando-o para melhor
corresponder e enfrentar exigências do mundo contemporâneo, dentro de suas
competências e habilidades específicas.
Formar um profissional em condições de conceber, planejar e organizar
adequadamente e com responsabilidade coletiva os espaços interiores, em suas
diversas escalas, abrangendo os usos residenciais, comerciais (entretenimento,
saúde, corporativos, gastronômicos, hospedagem, varejo), além de espaços
efêmeros e cenográficos, bem como a proteção do equilíbrio ecológico e o
desenvolvimento sustentável e a utilização racional dos recursos disponíveis,
através da atuação em projeto, gestão e administração das intervenções
concebidas, compreendendo e traduzindo as necessidades de indivíduos, grupos
sociais e comunidade, em seus aspectos sociais, culturais, estéticos, políticos e
econômicos, dadas as suas realidades e contextos;
Propiciar acesso às teorias e técnicas que permitam ao Designer de Interiores
estar sempre apto a dar continuidade ao seu processo de aprendizado, com base no
princípio da educação continuada praticada pela UNIGRAN, desenvolvendo e
aperfeiçoando suas habilidades e competências e enfatizando a atividade projetual
com responsabilidade técnica, social e ética profissional; além de valorizar a
criatividade intelectual do Acadêmico, enquanto indivíduo e parte do coletivo.
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Objetivos Específicos
Proporcionar conhecimentos críticos no âmbito das especificidades do Design
de Interiores, contemplando as discussões contemporâneas da coletividade;
Fornecer subsídios para o domínio das técnicas de projeto de interiores nos
contextos locais, regionais, nacionais e internacionais, assegurando a qualidade
material do ambiente construído e sua segurança;
Ressaltar a importância dos procedimentos de pesquisa para a produção do
projeto de interiores, favorecendo a atualização permanente através do ensino,
pesquisa e extensão, levando à compreensão dos espaços e a saber interpretá-los,
capacitando o Designer de Interiores a propor intervenções ambientais;
Fornecer embasamento para o senso crítico que permita a criatividade, por
meio de ferramentas teórico-práticas adequadas aos estudos de linguagem e de
representação gráfica;
Incentivar a participação do Designer de Interiores na gestão e na
preservação do meio ambiente natural e construído, dentro dos parâmetros de
sustentabilidade do meio, compreendendo as relações homem/ambiente e
solucioná-las espacialmente proporcionando condições adequadas de conforto
ambiental e ergonomia;
Caracterizar o compromisso com a tecnologia, com os procedimentos e as
técnicas construtivas utilizando materiais convencionais e alternativos, respeitando
as necessidades sociais, culturais, estéticas, políticas e econômicas da comunidade;
Apresentar capacidade técnica, humanística, artística, tecnológica necessária
à ambientação e adequação espacial, expressa através da elaboração e
apresentação de projetos de design de interiores;
Desenvolver capacidade técnica para criar, detalhar, desenvolver peças de
mobiliário e criar peças no campo de comunicação e programação visual dos
interiores;
Elaborar, orçamentos, cronogramas, planilhas de acompanhamento, relatórios
e afins na administração e execução de serviços de design de interiores;
Propiciar a articulação entre os conhecimentos adquiridos, buscando
desenvolver na prática da atividade do designer o seu papel nas ações de
responsabilidade social;
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Desenvolver a capacidade de interagir com especialistas de outras áreas de
modo a utilizar conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na
elaboração e execução de pesquisas e projetos;
Visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir
da combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais,
processos de fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e sociológicos do
produto;
Domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber:
definição de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e
avaliação de alternativas, configuração de solução e comunicação de resultados.

Perfil do Egresso
O profissional Egresso do Curso de Design de Interiores da UNIGRAN deverá
entender o exercício profissional a partir de uma visão reflexiva, crítica e generalista,
estando, portanto, capacitado a compreender e traduzir as necessidades individuais,
de grupos sociais e das comunidades, com relação à concepção, organização e
planejamento de espaços interiores, abrangendo os usos residenciais, comerciais
(entretenimento, saúde, corporativos, gastronômicos, hospedagem, varejo), além de
espaços efêmeros e cenográficos, o respeito à história e à cultura e contribuindo na
manutenção do equilíbrio entre ambiente físico, natural e social na utilização racional
dos recursos disponíveis. O profissional Egresso poderá trabalhar em empresas de
design e decoração, construtoras, galerias de arte, ou autonomamente; elaborar
projetos de interiores, equacionando fatores estéticos, simbólicos, ergonômicos e
técnicos, considerando também questões socioeconômicas e culturais; pesquisar
tendências de comportamento, cores, formas, texturas e acabamentos; representar
graficamente plantas, cortes e perspectivas; projetar a ocupação, mobiliário e fluxos
do espaço proposto, inclusive jardins, além da análise de viabilidade e
funcionalidade do projeto. Deverá, para tal, ter conhecimentos teórico-práticos
necessários ao exercício do Design de Interiores, sendo capaz, também, de fazer
uso de tecnologias como ferramentas ao atendimento da sua atuação profissional.
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ESTRUTURA CURRICULAR – DESIGN DE INTERIORES
1º Semestre
DISCIPLINA
Introdução ao Design de Interiores
História da Arte
Teoria e Prática da Cor
Linguagem e Argumentação
Desenho e Representação Gráfica
Desenho Técnico I

HORAS
40
80
40
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Técnicas e Materiais de Construção e Acabamento
Ergonomia
Desenho Técnico II
Projeto de Interiores I (Residencial)
Maquete
Design e Cultura Brasileira

HORAS
80
40
80
120
40
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Representação Gráfica Digital 2D
Conforto Ambiental
Luminotécnica e Instalações
Projeto de Interiores II (Comercial)
Paisagismo e Sustentabilidade
Programação Visual

HORAS
80
80
80
80
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Representação Gráfica Digital 3D
Projeto de Interiores III (Efêmero/Cenográfico)
Projeto de Mobiliário e Produto
Gestão de obras e intervenções
Administração, Marketing e Empreendedorismo
Tópicos Especiais em Design
Atividades Complementares
LIBRAS (Optativa)

HORAS
80
80
80
80
40
80
80
80
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TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMETICA

Objetivos Gerais
Formar profissionais aptos a atuar no mercado de trabalho com conhecimento
científico e tecnológico na área de beleza e saúde para a execução de
procedimentos voltados a pele, ao couro cabeludo e ao corpo por meio do uso de
recursos cosméticos, aparelhos e habilidades manuais.
Formar Tecnólogos em Estética e Cosmética com competência científica e
tecnológica, para atuação crítica e criativa na identificação e resolução de
problemas, considerando aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais, para o atendimento de demandas sociais, relacionadas aos sistemas de
produção, transformação, comercialização e gerenciamento de serviços, em
harmonia com os princípios de ética, cidadania e responsabilidade.

Objetivos Específicos
Proporcionar aos estudantes os conhecimentos das ciências básicas para o
entendimento das competências e habilidades a serem desenvolvidas pelo
profissional esteticista, definindo o escopo de atuação profissional de estética nas
situações ligadas às rotinas profissionais e aos protocolos de procedimentos
estéticos.
Formar profissionais conscientes do papel do Esteticista na sociedade e apto
a identificar e resolver questões de forma crítica, criativa e reflexiva relacionadas à
capacidade de compreensão dos problemas do seu tempo e da profissão,
envolvendo questões políticas, econômicas, sociais, ambientais, culturais e éticas.
Preparar o profissional para o domínio dos conhecimentos sobre os aspectos
preventivos e reparadores dos tratamentos estéticos, bem como seu papel como
multiplicador de informações no que se refere à importância do autocuidado e
prevenção de afecções da pele e de seus anexos.
Formar profissionais aptos a atuar com habilidades e competências
necessárias para o mercado de trabalho voltado aos tratamentos estéticos e
cosméticos, incluindo os procedimentos pré e pós-operatórios, as massagens e as
técnicas de tratamentos estéticos e de embelezamento para o corpo, face e cabelos.
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Capacitar o profissional para a aplicação das técnicas indicadas a cada tipo
de tratamento estético relacionado ao uso correto dos equipamentos, cosméticos e
técnicas manuais.
Capacitar o profissional para avaliar, elaborar, proceder e acompanhar
tratamentos estéticos nas suas diversas complexidades.
Proporcionar uma formação humanística, critica e reflexiva, dotando o profissional de
postura ética no seu relacionamento profissional e social na comunidade onde está
inserido.
Capacitar o acadêmico para as praticas de trabalho em equipe multidisciplinar
relacionados à estética e saúde, atuando de maneira a garantir o sucesso do
tratamento estético respeitando as diversas áreas multiprofissionais envolvidas no
processo.
Desenvolver habilidades voltadas ao gerenciamento de serviços voltados à
estética.
Preparar o acadêmico para exercer a profissão com responsabilidade,
segurança, competência e ética nas mais variadas áreas da estética e saúde.
Proporcionar condições para o desenvolvimento de profissionais capazes de
buscar novas fronteiras de atuação e contribuir para o avanço econômico e social
através da adaptação, criação e/ou desenvolvimento de novas tecnologias.
Orientar para que o profissional possa realizar trabalho em equipe, com
organização e competência, assumindo responsabilidades e iniciativas no âmbito da
pesquisa e do conhecimento.

Perfil do Egresso
Para atender os objetivos propostos para a formação do tecnólogo em
Estética e Cosmética, a Unigran propõe formar um profissional cujas habilidades e
competências desenvolvam um perfil atuante, com vivencia das rotinas de
atendimentos em Estética e capaz de tomar decisões necessárias para os
procedimentos a serem realizados unindo os princípios do “saber” e do “fazer” em
estética e cosmética.
O curso de Estética e Cosmética da UNIGRAN pretende formar um
profissional apto a: identificar, selecionar e executar procedimentos estéticos faciais,
corporais e capilares utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos
específicos. Aplicar técnicas de visagismo e maquiagem. Utilizar equipamentos
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específicos para cada procedimento estético. Elaborar e aplicar programa de
avaliação do cliente submetido a procedimentos estéticos. Propor e participar de
estudos científicos para o desenvolvimento de novas tecnologias na área de
tratamentos estéticos inovadores, bem como para a avaliação de novos produtos,
procedimentos, protocolos e sua aplicabilidade. Planejar, organizar e gerenciar
empresas da área de estética e cosmética. Avaliar e elaborar pareceres técnicos em
sua área de formação.
A organização curricular dos cursos de Tecnologia fundamenta-se nos
princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização contidas nos
Pareceres: CNE/CES 436/2001 homologado em 05/04/2001; CNE/CP 29/2002
homologado em 12/12/2002 e, ainda a Resolução CNE/CP 03/2002. A Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego,
define a profissão bem como as atividades e habilidades pertinentes ao profissional.
Desta maneira estes documentos também dão base para traçar o Perfil de Egresso
do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da UNIGRAN.
As ações de caráter pedagógico, aliadas às atividades complementares de
formação, visam dar o pleno atendimento para que o profissional egresso da
UNIGRAN, através de sólida formação, possa aplicar conceitos teóricos e práticos
sob uma visão reflexiva e possa absorver e aplicar novas tecnologias em favor das
demandas requeridas pela modalidade trabalho, a fim de:
Desenvolver a capacidade empreendedora e a compreensão do processo
tecnológico em suas causas e efeitos;
Incentivar a inovação cientifico-tecnológica e suas respectivas aplicações no mundo
do trabalho;
Desenvolver competências profissionais tecnológicas gerais e específicas
para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;
Propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e
ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas tecnologias;
Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as
mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de
estudos em cursos de pós-graduação;
Quanto às competências e habilidades do egresso do curso de Estética e Cosmética
da UNIGRAN, também são estabelecidas em consonância com o Parecer CNE/CP
29/2002, o qual propõe que os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação
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Profissional de Nível Técnico devem orientar também os currículos dos Cursos
Superiores de Tecnologia, centrados no compromisso institucional com o
desenvolvimento de competências profissionais, as quais sejam:
Correlacionar aspectos do meio ambiente que constituem riscos à saúde da
pele e a importância da prevenção do envelhecimento e do fotoenvelhecimento
cutâneo;
Correlacionar aspectos nutricionais que interferem no aspecto cutâneo;
Analisar e correlacionar o mecanismo do fenômeno alérgico em situações em
que o cosmético aplicado seja o causador da alergia.
Dominar conhecimentos sobre as anomalias, prevenção e tratamento das alterações
e/ou afecções dermatológicas provocadas pela ação ou reação do tratamento
estético;
Identificar os princípios éticos da profissão;
Reconhecer, avaliar e classificar a estrutura e função da pele e anexos,
identificando biótipos cutâneos, bem como classificar alterações, lesões e afecções
passiveis de intervenção estética;
Caracterizar e identificar lesões como: afecções cutâneas e doenças
dermatológicas procedendo a encaminhamento médico ou de outros profissionais da
área;
Realizar anamnese detalhada para o diagnostico e indicação de tratamento
estético;
Reconhecer e dominar os procedimentos, cosméticos, equipamentos e
técnicas adequadas para cada alteração estética diagnosticada na face, corpo ou
couro cabeludo;
Avaliar e correlacionar os programas de tratamentos propostos com base nos
resultados obtidos, promovendo a reavaliação do cliente e a possibilidade de
reorientar a conduta nos procedimentos, se for necessário;
Dominar os princípios e as normas de biossegurança e normas de vigilância
sanitária nas técnicas de trabalho;
Planejar e organizar o trabalho focando no atendimento integral à saúde e à
qualidade dos serviços prestados;
Caracterizar a transdisciplinaridade da área, visando o trabalho em equipe
multiprofissional;
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Aplicar os fundamentos de administração e estruturas organizacionais nas
ações de gerenciamento de recursos humanos e financeiros dos negócios
correlacionando os resultados aos investimentos realizados.
O perfil de egresso do curso ainda prevê desenvolver habilidades
profissionais requeridas para:
Esclarecer o cliente quanto à importância dos cuidados com a pele, tanto para a
preservação quanto para a prevenção de doenças, conscientizando o mesmo sobre
a importância de assumir responsabilidade sobre sua saúde;
Orientar o cliente quanto à correta indicação e adequação de formas
cosméticas ao tipo de pele e, orientar para os cuidados domiciliares básicos.
Indicar ao cliente as alternativas de cuidados para a manutenção dos resultados do
tratamento estético, considerando a importância da alimentação e da foto exposição
para evitar as recidivas das alterações estéticas;
Orientar o cliente quanto aos perigos do sol para o câncer de pele, o
fotoenvelhecimento e a importância da fotoproteção;
Comunicar a importância dos hábitos alimentares e dos elementos
nutricionais para a saúde da pele e dos seus anexos;
Esclarecer o cliente quanto a possíveis alterações decorrentes de tratamentos
estéticos, e as medidas a serem adotadas frente a essas ocorrências;
Implementar protocolos que promovam a preservação da saúde da pele, do couro
cabeludo e dos anexos;
Aplicar os procedimentos e orientações para os cuidados para a prevenção
do agravamento das afecções estéticas;
Atuar eticamente nas relações de trabalho;
Avaliar situações onde o produto cosmético aplicado ou utilizado é causador
de alergia e aplicar tratamentos estéticos voltados a essa condição;
Aplicar técnicas de tratamentos estéticos faciais, corporais e capilares
tradicionais e compreender as demais técnicas disponibilizadas no mercado;
Aplicar técnicas de massagens para tratamentos estéticos, bem como
dominar as indicações cosméticas e de equipamentos para as variadas disfunções
estéticas;
Realizar tratamento pré e pós-operatório de cirurgia plástica facial e corporal;
Utilizar técnicas de atendimento que favoreçam uma relação de qualidade
com o cliente;
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Trabalhar em equipe e atuar dentro dos limites de sua competência;
Aplicar os princípios de biossegurança nas técnicas de trabalho; bem como
organizar e manter a funcionalidade do ambiente de trabalho de acordo com a
legislação vigente.

Áreas de Atuação (conforme constam no CNCST 2016)
Agências de modelos;
Casas de repouso;
Clínicas e Centros de estética;
Empresas de produtos cosméticos;
Estâncias hidrominerais;
Salões de beleza.
Institutos e Centros de Pesquisa;
Instituições de Ensino, mediante formação requerida pela legislação vigente.
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ESTRUTURA CURRICULAR – TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA

1º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia Humana
Estética e Imagem Pessoal I
Introdução à Estética
Linguagem e Argumentação
Terapia Manual Estética

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Estética e Imagem Pessoal II
Fisiologia e Biofísica
Drenagem Linfática
Patologia Aplicada à Estética
Química Aplicada à Estética

HORAS
80
80
80
80
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Cosmetologia Aplicada à Estética I
Dermatologia Estética
Microbiologia e Imunologia
Eletrotermofototerapia Estética I
Tricologia
Prática Assistida

HORAS
80
80
80
80
80
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Cosmetologia Aplicada à Estética II
Eletrotermofototerapia Estética II
Estética Capilar I
Estética Corporal I
Estética Facial I
Estágio Supervisionado I

HORAS
80
80
80
80
80
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Estética Capilar II
Estética Corporal II
Estética Facial II
Fundamentos em Medicina Estética
Psicologia
Tópicos Avançados I
Estágio Supervisionado II

HORAS
80
80
80
80
40
40
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Estética Baseada em Evidências
Gestão e Marketing em Estética
Nutrição Estética
Pré e Pós-Operatório em Estética
Saúde Coletiva e Epidemiologia
Tópicos Avançados II
Estágio Supervisionado III
Atividades Complementares
Libras (Optativa)

HORAS
40
80
80
80
80
40
80
120
80
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TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA

Objetivos Gerais
O objetivo do curso é formar Tecnólogos em Gastronomia aptos a exercer a
atividade profissional nas diferentes fases dos serviços de alimentação, e em
diferentes setores e segmentos sociais, públicos e privados, em atuação em
procedimentos técnicos e científicos necessários à criação, planejamento e gestão
de produções culinárias, bem como para a manipulação de alimentos e preparação
de pratos, sempre considerando os aspectos culturais, econômicos e sociais.
Ainda o curso objetiva motivar para atitude empreendedora, para identificar
oportunidades de negócios e possibilidades de atuação profissional, desenvolvendo
uma percepção abrangente e crítica da realidade do mercado gastronômico, suas
necessidades e tendências.

Objetivos Específicos
Desenvolver habilidades e competências em cozinha geral e internacional,
com forte componente gerencial de alimentos e bebidas, de modo a operar com
técnica, criatividade e eficiência, em restaurantes e outras organizações do
segmento de hospitalidade e do ramo alimentício.
Desenvolver competências em turismo e hospitalidade nos alunos, tornandoos aptos a conhecer os fundamentos dos serviços de hospitalidade;
Aprimorar a competência de negócios em turismo e hospitalidade, permitindo
a compreensão e o inter-relacionamento das diversas funções gerenciais que
suportam a área;
Contribuir para o desenvolvimento de práticas e habilidades, valendo-se,
sobretudo, de disciplinas de cunho prático relacionadas aos diversos tipos de
cozinha necessários a formação de gestores do ramo de alimentos e bebidas;
Formar profissionais capacitados para os segmentos da área, para que
possam produzir, criar, inovar e controlar atividades da área de alimentos e bebidas,
por meio dos componentes ministrados durante o curso;
Possibilitar acesso aos conhecimentos específicos, a fim de proporcionar
competências e habilidades para atender as necessidades sociais da população;
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Estabelecer ações pedagógicas e sociais com base no desenvolvimento de
condutas e atitudes, com responsabilidade técnica e social, respeitando à ética e o
meio ambiente;
Incentivar o estudo das disciplinas gerais e específicas estabelecidas e
valorizar também as atividades de extensão e de pesquisa;
Disponibilizar laboratórios e ferramentas compatíveis com as demandas das
disciplinas do curso e que assegurem o aprendizado técnico-operacional;
Garantir o desenvolvimento de uma formação de qualidade caracterizada por
um ensino crítico, reflexivo e criativo, com condições de produzir e socializar
conhecimentos;
Proporcionar a interdisciplinaridade durante todo o curso e favorecer as
relações interpessoais;
Possibilitar a atuação de gestores de estabelecimentos de alimentos e
bebidas com competências e habilidades para produzir, servir, planejar, empreender
e gerir negócios com inovação e responsabilidade socioambiental;
Formar um profissional proativo no setor gastronômico, que desenvolva
funções operacionais e gerenciais em empresas do segmento de alimentação, com
qualidade para otimizar a produtividade do campo onde atua, com práticas
sustentáveis, inovadoras e de inclusão social;
Estimular a capacitação continuada para acompanhar as mudanças nas
condições de trabalho;

Perfil Profissional do Egresso
O perfil do tecnólogo em Gastronomia formado pela UNIGRAN é de um
profissional generalista, humanista e com visão crítica, capacitado para gerenciar,
planejar, dirigir, e gerir negócios na área de alimentos e bebidas com inovação,
considerando aspectos culturais, econômicos e socioambientais, além, é claro, de
operacionalizar produções culinárias, atuando nas diferentes fases dos serviços de
alimentação. Deve ter visão sistêmica proativa frente às diferentes tecnologias
aplicadas na cadeia produtiva, capacidade de desenvolver o trabalho em equipe e
aptidão para tomada de decisão na gestão de serviços de alimentação. Ainda, ter
aptidão para planejar, elaborar, analisar e implementar cardápios com base nos
conhecimentos técnicos e científicos, considerando fatores nutricionais, sensoriais,
históricos, culturais, éticos, econômicos e de responsabilidade socioambiental,
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e capacidade de comunicação e negociação no ramo do empreendedorismo
gastronômico;
Embora os cursos de tecnologia não tenham DCN específicas, o perfil do
egresso pretendido para o curso de Gastronomia da UNIGRAN busca atender as
competências e habilidades estabelecidas na Portaria INEP nº 223, de 10 de junho
de 2015; portanto, o tecnólogo em Gastronomia formado pela UNIGRAN deve,
desenvolver competências e habilidades para:

I - identificar, selecionar e utilizar equipamentos, móveis e utensílios para a
execução das produções gastronômicas, considerando as normas de segurança;
II - propor cardápios que levem em consideração a composição química,
nutricional e organoléptica dos alimentos;
III - planejar, avaliar e controlar as atividades de produção, conservação de
alimentos e custos;
IV - identificar, selecionar e classificar as matérias-primas utilizadas em
produções alimentares; V - organizar e desenvolver critérios de qualidade e de
segurança alimentar em matérias-primas, fornecedores, produtos semi processados
e produtos acabados;
VI - conhecer as diferentes produções alimentares observando os fatores
culturais, econômicos e socioambientais, em abrangência regional, nacional e
internacional;
VII - aplicar métodos de pré-preparo e preparo adequados aos ingredientes,
considerando os aspectos culturais, nutricionais e sensoriais;
VIII - elaborar e apresentar as preparações de acordo com a tipologia de
serviços;
IX - aplicar legislações, políticas e normas técnicas no exercício da profissão;
X - planejar, organizar, executar e gerenciar serviços de alimentos e bebidas
em empresas de hospedagem, restaurantes (comerciais e industriais), bares,
eventos, refeições transportadas, hospitais e afins;
XI - dimensionar, selecionar e capacitar equipes de trabalho no efetivo
desempenho

da

profissão,

considerando

os

aspectos

étnico-raciais,

a

responsabilidade sócio ambiental e os direitos humanos;
XII - realizar pesquisas de mercado, de tendências gastronômicas e de
inovações tecnológicas.
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Ainda, os formados pelo curso devem estar aptos a :
Atuar em cozinhas comerciais, em restaurante, hotéis, empresas,
Gerenciar equipes de trabalho;
Buscar ideias inovadoras, no sentido do desenvolvimento de uma gestão
estratégica nas empresas e no desenvolvimento de novos negócios competitivos e
diferenciados;
Gerenciar as funções de marketing, recursos humanos, materiais, finanças e
custos, na produção e nos serviços de alimentos e bebidas;
Produzir e servir alimentos e bebidas considerando os aspectos históricoculturais, sensoriais, nutricionais, físico-químicos, de segurança do trabalho e
aspectos higiênico-sanitários com aplicação das normas de higiene e segurança
alimentar;
Compreender as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e
culturais relacionadas à área de gastronomia, e sempre valorizar a gastronomia
brasileira.
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ESTRUTURA CURRICULAR – TECNOLOGIA EM GASTRONOMIA

1º Semestre
DISCIPLINA
Linguagem e Argumentação
Fundamentos da Cozinha Profissional (Habilidades Básicas)
Cozinha Quente (Carnes e Aves)
História, Patrimônio e Gestão Organizacional
Microbiologia, Higiene Alimentar e Biossegurança

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Gestão de Alimentos e Bebidas
Hospitalidade e Competência Profissional na Gastronomia
Garde Manger
Cozinha Brasileira
Enologia e Harmonização
Ciências dos Alimentos e Nutrição

HORAS
80
40
80
80
40
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Panificação
Cozinha Italiana
Cozinha Francesa
Planejamento de cardápios
Cozinha de Peixes e Frutos do Mar
Marketing em gastronomia

HORAS
80
80
80
80
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Confeitaria
Cozinha Mediterrânea
Cozinha Asiática
Tópicos especiais
Eventos e Buffet
Libras (Optativa)
Estágio Supervisionado
Atividades Complementares

HORAS
80
80
80
80
80
40
180
120
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TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Objetivo Geral

Formar Tecnólogos em Produção Agrícola com competência tecnológica,
para se envolverem nos diferentes sistemas de produção de forma crítica e criativa,
considerando aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, para o
atendimento de demandas sociais, relacionadas aos sistemas de produção,
transformação, comercialização e gerenciamento agrícola, em harmonia com os
princípios de sustentabilidade que equalizem os recursos disponíveis e aplicação de
técnicas, métodos e processos adequados ao sistema agrícola.

Objetivos Específicos
Formar profissionais aptos a atuarem como gestores nos diversos segmentos
agrícolas de forma integrada a outras classes profissionais;
Promover a reconstrução do conhecimento geral e específico das ciências agrárias,
sociais, políticas e econômicas, através da experiência prática, participação e produção
de atividades de extensão acadêmica, com ênfase no planejamento e gerenciamento de
organizações rurais públicas e privadas;
Propiciar a troca de experiências e o intercâmbio da academia com a comunidade
rural visando o estabelecimento de projetos no setor agrícola, nos diversos sistemas de
produção com vistas a acompanhar as transformações tecnológicas do setor, mantendose uma boa relação entre a produção e o meio ambiente;
Capacitar um profissional que atenda as demandas inerentes a produção agrícola,
com conhecimento teórico, mas sobretudo prático o atendimento das demandas
inerentes ao trabalho no campo;

Perfil do Egresso
O curso Superior de Tecnologia em Produção Agrícola foi idealizado para formar
num curto espaço de tempo profissionais críticos e dinâmicos na busca de novos
conhecimentos tecnológicos que contribuam para otimizar sistemas produtivos com
maior desenvolvimento regional sustentável. Para isso o egresso deve estar dotado do
conhecimento da área agrícola, social, política e econômica.
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Portanto, o perfil de egresso do curso é de um profissional com visão generalista,
no sentido tanto do conhecimento geral, das ciências agrárias, sociais, políticas e
econômicas,

como

também

de

uma

formação

especializada,

constituída

de

conhecimentos específicos, sobretudo nas áreas de produção agrícola, de planejamento
rural, de meio ambiente, de sistemas de produção sustentáveis, bem como a
organização, gerenciamento e a administração de propriedades rurais, escritórios e/ou
empresas agropecuárias.
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ESTRUTURA CURRICULAR – TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO AGRÍCOLA

1º Semestre
DISCIPLINA
Química Geral e Bioquímica
Matemática
Biologia Geral e Genética
Morfologia e Anatomia Vegetal
Linguagem e Argumentação

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Estatística e Experimentação Agrícola
Morfologia e Gênese do Solo
Fisiologia Vegetal
Linguagem e argumentação II
Microbiologia Agrícola
Física

HORAS
80
80
80
80
40
40

3º Semestre
DISCIPLINA
Agrometeorologia
Mecanização Agrícola
Fitopatologia I
Fertilidade do Solo
Ecologia
Economia Rural
Forragicultura

HORAS
80
80
80
80
40
40
40

4º Semestre
DISCIPLINA
Produção de Sementes
Fitopatologia II
Grandes Culturas I
Plantas Daninhas
entomologia
Sociologia e Extensão Rural

HORAS
80
80
80
80
80
40
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5º Semestre
DISCIPLINA
Topografia e Geoprocessamento
Nutrição e Adubação de Plantas
Entomologia Aplicada
Fruticultura e Olericultura
Grandes Culturas II
Legislação Agrária/ambiental e Profissional
Estágio Supervisionado I

HORAS
80
80
80
80
80
40
80

6º Semestre
DISCIPLINA
Agricultura de Precisão
Uso, Manejo e Conservação do Solo
Grandes Culturas III
Planejamento e Projetos Agropecuários
Receituário Agronômico e Deontologia
Armazenamento
Silvicultura
Estágio Supervisionado II
Libras (Optativa)
Atividades Complementares

HORAS
40
80
80
80
40
40
40
80
80
80
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TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

Objetivos Gerais
São objetivos gerais do curso de Tecnologia em Radiologia:
Promover ensino de qualidade que possibilite ao futuro Tecnólogo em
Radiologia resgatar o compromisso com a saúde da sociedade brasileira, mediante
uma atuação consciente;
Compreender as tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, a
preservação da natureza e à utilização, ao desenvolvimento e à inovação do aparato
tecnológico de suporte e atenção à saúde na área da Radiologia;
Desenvolver a habilidade de executar, com eficácia, as técnicas radiológicas,
no setor de diagnóstico, de radioterapia, de terapia, de radioisotópos, de isotópicos,
industrial e de medicina nuclear;
Formar profissionais com competência para gerenciar os serviços e os
procedimentos radiológicos, atuando conforme as normas de biossegurança e radio
proteção em clinica de radiodiagnóstico, hospitais, policlínicas, laboratórios,
indústrias, fabricantes e distribuidores de equipamentos hospitalares.

Objetivos Específicos
Preparar os acadêmicos para as aplicações tecnológicas do processo de
obtenção de imagens através da operação de equipamentos radiológicos, de
radioterapia, de tomografia computadorizada, de ultrassonografia, de ressonância
magnética nuclear, de mamografia, dentre outros, atendendo à crescente demanda
em clínicas e hospitais, bem como despertar o interessem no desenvolvimento de
pesquisas de novas tecnologias na área de radiologia;
Atender a demanda do setor do estado e da região formando profissionais
Tecnólogos em Radiologia, compromissados com a formação integral e com a
situação da saúde regional;
Proporcionar o desenvolvimento de experiências teórico-práticas que
despertem o interesse do acadêmico no aprimoramento de novas tecnologias em
acessórios, equipamentos ou artigos correlacionados, assim como de métodos de
execução de exames e de sistemas de garantia de qualidade, e, desta forma, poder
contribuir com a produção do conhecimento;
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Promover ações e atividades que permitam desenvolver a habilidade do
acadêmico em gestão de serviços de saúde, no trabalho em equipe, na
comunicação, nas tomadas de decisões e na liderança;
Desenvolver o espirito crítico quanto às técnicas de segurança e higiene do
trabalho e aos cuidados a serem dispensados aos pacientes e ao meio ambiente;
Promover ações de formação continuada e estimular nos acadêmicos e nos
profissionais a educação permanente;
Integrar as práticas e os estágios na dinâmica da formação do Tecnólogo em
Radiologia, buscando articular o eixo do ensino, da pesquisa e da extensão.

Perfil do Egresso
O curso de Tecnologia em Radiologia da UNIGRAN está voltado para a
formação de um profissional Tecnólogo em Radiologia com habilidade de
desenvolver atividades técnico-científicas nas áreas da saúde e da indústria e, que
conheça e opere, com destreza, os equipamentos de Radiologia Geral, de
Mamografia, de Densitometria Óssea, de Tomografia Computadorizada, de Medicina
Nuclear, de Radiologia Odontológica, de Radioterapia dentre outros, atendendo
clientes e pacientes, assim como atuando na área de processamento de imagens,
de administração de serviços radiológicos e de gestão de qualidade.
O Tecnólogo em Radiologia formado na UNIGRAN deve ter como princípio
básico garantir o bem-estar, a proteção à vida e contribuir com o desenvolvimento da
sociedade, através de sua atuação crítica e reflexiva no meio social, e da saúde, nos
diferentes contextos de atuação em serviços relacionados ao Diagnóstico por
Imagem e/ou de Radioterapia.
O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia deverá estar apto
para o exercício profissional com competências e habilidades gerais e específicas.
Entende-se por competência profissional a capacidade pessoal de mobilizar,
articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela
natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico na área de Radiologia e
dentre outras como:
Dominar a técnica na preparação dos pacientes e de equipamentos para
exames de diagnóstico por imagem;
Operar os diversos tipos de equipamentos para obtenção de imagens;

177
Realizar os diferentes procedimentos radiológicos, e processar os diversos
tipos de filmes radiográficos e de imagens digitais, acompanhando a administração
de todos os tipos de meios de contraste;
Proteger e preservar sua integridade, assim como dos seus pacientes, de
efeitos deletérios da radiação ionizante;
Planejar e avaliar as condições das aplicações das técnicas radiológicas;
Administrar empresa prestadora de serviços de radiologia e de diagnóstico
por imagem, assim como a gestão de bens e de serviços de proteção ambiental,
radioproteção, dosimetria e empreendedorismo;
Assessorar e supervisionar equipes de trabalho em hospitais e clínicas de
radiologia;
Gerenciar processos de produção de bens e serviços na área de Radiologia;
Atuar multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e transdisciplinarmente na
promoção da saúde embasado na convicção científica, na cidadania e na ética;
Prestar apoio ao diagnóstico médico;
Avaliar e sugerir inovações de equipamentos no âmbito profissional do
Tecnólogo em Radiologia;
Estar atento às inovações tecnológicas e manter-se atualizado à novas
tecnologias na área;
Zelar pelas condições de higiene, ética e biossegurança no trabalho no
departamento de radiodiagnóstico;
Ainda, as competências e habilidades estarão voltadas ao:
Apoio ao Diagnóstico na preparação para exames de diagnóstico por imagem,
realização de diferentes procedimentos radiológicos, execução de processamento
de diferentes tipos de filmes radiográficos e de imagens digitais, acompanhamento
na administração de diferentes tipos de meios de contraste;
Proteção e preservação dos efeitos deletérios da radiação ionizante;
Administração de empresa prestadora de serviços de radiologia e diagnóstico
por imagem.
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ESTRUTURA CURRICULAR - TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA

1º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia humana I
Citologia, genética e embriologia
Introdução à Radiologia
Linguagem e Argumentação
Exames Radiológicos em Medicina Veterinária

HORAS
80
80
80
80
80

2º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia humana II
Equipamentos e Acessórios
Ética e Legislação Aplicada à Radiologia
Física Radiológica I
Matemática e Bioestatística
Técnicas para Incidências Radiológicas I

HORAS
80
80
40
80
40
80

3º Semestre
DISCIPLINA
Anatomia radiológica
Bioquímica Geral
Exames Radiológicos em Odontologia
Física Radiológica II
Histologia
Microbiologia e Imunologia
Técnicas para Incidências Radiológicas II

HORAS
80
40
40
80
40
40
80

4º Semestre
DISCIPLINA
Biossegurança em Radiologia
Fisiologia humana e Biofísica
Gestão de setores radiológicos em Hospitais e de Clínicas
Princípios e Técnicas da Enfermagem
Proteção Radiológica
Psicologia
Tomografia Computadorizada

HORAS
40
80
40
40
80
40
80
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5º Semestre
DISCIPLINA
Exames Contrastados e Primeiros Socorros
Farmacologia
Saúde coletiva e Epidemiologia
Mamografia
Patologia geral
Ressonância Magnética
Estágio Supervisionado

HORAS
80
80
40
40
80
80
240

6º Semestre
DISCIPLINA
Medicina Nuclear
Radiologia Digital e Exames especiais
Radiologia Industrial
Radioterapia
Tópicos Avançados em Tecnologia Radiológica
Ultra sonografia e Densitometria Óssea
Estágio Supervisionado II
Atividades Complementares
LIBRAS (Optativa)

HORAS
80
80
80
80
40
40
240
100
80
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EMENTAS

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS I
Administração

de

recursos

patrimoniais.

Compras.

Previsão

de

demanda.

Dimensionamento e controle de estoque. Curva ABC. Custos de estoques.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS II
Avaliação de estoques. Just in time. Logística. Transporte. Armazenamento; Gestão
patrimonial.

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I
Evolução histórica da administração da produção. Modelos de transformação.
Sistemas produtivos. Administração estratégica da produção. Projetos em gestão da
produção: projeto de bens e serviços, arranjo físico, capacidade, tecnologia de
processos e medida do trabalho.

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II
Evolução histórica da administração da produção. Modelos de transformação.
Sistemas produtivos. Administração estratégica da produção. Projetos em gestão da
produção: projeto de bens e serviços, arranjo físico, capacidade, tecnologia de
processos e medida do trabalho.

ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
A estratégia da produtividade. O que é programa 5s? As abordagens da qualidade.
Qualidade em serviços. Como o cliente avalia a qualidade em serviços. Método
Servqual. Origens da qualidade total e gurus da qualidade. Análise de valor e
Benchmarking.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I
O ambiente das organizações. Tipos de organizações e níveis de Administração de
RH. Planejamento de Recursos humanos. Subsistema, políticas e técnicas de
suprimento de recursos humanos. Subsistema, políticas e técnicas de aplicação de
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recursos humanos. Subsistema, políticas e técnicas de manutenção de recursos
humanos. Subsistema, políticas e técnicas de desenvolvimento de recursos
humanos. Políticas de segurança. Banco de dados em RH.

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II
Gestão estratégica de recursos humanos. Motivação. Cultura organizacional.
Responsabilidade social. Remuneração estratégica. Empowerment. Gestão de
Equipes. Negociação trabalhista.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I
A função financeira nas empresas. Análise das demonstrações financeiras. Análise
de Custos para tomada de decisão. Custo de capital.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II
Avaliação e alternativas de investimentos. Planejamento, controle e uso de
orçamentos. Fontes de financiamento. Administração do capital de giro.

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I
Conceituação da administração de marketing. Planejamento dos programas de
marketing relativamente a produto-serviço e preço. Planejamento dos programas de
marketing

relativamente

à

distribuição

e

a

comunicação.

Organização,

implementação e controle de marketing.

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II
Análise

das

oportunidades

de

mercado.

Seleção

dos

mercados-alvo.

Estabelecimentos de estratégias de marketing para produtos e serviços.

CONTABILIDADE I
Noções de Contabilidade. O Patrimônio. Plano de contas. As Demonstrações
contábeis. Princípios, convenções e normas contábeis.

CONTABILIDADE II
Atos e fatos Administrativos. Escrituração. Razonete e balancete.
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CONTABILIDADE COMERCIAL E DE CUSTOS I
Terminologia utilizada em custos. Classificação dos custos. Esquema básico da
Contabilidade de custos. Materiais diretos. Mão-de-obra direta. Margem de
contribuição, pontos de equilíbrio, gestão estratégica de custos, ferramentas
utilizadas em gestão de custos, decisões tomadas sobre preço de venda,sistemas
de custeio.

CONTABILIDADE COMERCIAL E DE CUSTOS II
Critérios de rateio dos custos indiretos. Custos para tomada de decisão.
Ferramentas utilizadas para apuração de custos. Alguns problemas encontrados em
custos. Gestão estratégica de custos. Sistema estratégico global de custos.
DIREITO I
Noções Gerais do Direito. Pessoas natural e jurídica. Bens móveis e imóveis.
Responsabilidade Civil. Introdução ao Direito do Consumidor.

DIREITO II
Dos fatos e atos jurídicos. Das nulidades do ato jurídico. Do direito das obrigações.

ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I
O estágio curricular supervisionado. O ambiente das organizações. Formulários de
estágio. Regulamento de estágio. Etapas do estágio. Relatório de estágio.
Metodologia de pesquisa em estágio.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II
O estágio curricular supervisionado. O ambiente das organizações. Formulários de
estágio. Regulamento de estágio. Etapas do estágio. Relatório de estágio.
Metodologia de pesquisa em estágio.

ESTATÍSTICA APLICADA
Conceitos básicos de estatística. Variáveis e amostras. Tabelas. Gráficos.
Distribuição de frequência. Medidas de posição. Medidas de dispersão ou de
variabilidade. Introdução à probabilidade.
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ESTATÍSTICA APLICADA A GESTÃO EMPRESARIAL
Introdução à probabilidade. Amostragem. Inferência estatística. Comunicação dos
resultados.

FILOSOFIA
Introdução ao estudo da filosofia e da lógica. As grandes questões da humanidade.
A formação da consciência crítica. Ética da administração e do administrador.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO I
O administrador e seu ambiente. As organizações. A administração.

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO II
Processo de planejamento, planejamento estratégico, planejamento operacional,
planejamento tático, organização e modelos de organizações.

INFORMÁTICA
Evolução e importância da Informática. Hardware. Software. Segurança de dados e
equipamentos. Internet.

LEGISLAÇÃO SOCIAL
Noções fundamentais sobre Direito do Trabalho: evolução histórica, conceito,
princípios e fontes. O Direito do Trabalho no Século XXI. Novos modelos de trabalho
no mundo globalizado. Contrato individual de trabalho e relação de emprego.
Caracterização. Sujeitos e conteúdo do contrato de trabalho. Obrigações
decorrentes do contrato. Jornada de trabalho. O regime geral e os regimes
especiais. Repouso semanal. Férias. Dinâmica do contrato. Alteração, suspensão e
extinção do contrato de trabalho. Estabilidade. Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço.

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Noções Preliminares. Direito Financeiro e Direito Tributário. Legislação tributária.
Vigência e aplicação da Legislação tributária. Interpretação e integração. Princípios
constitucionais tributários. Competência impositiva. Limitações constitucionais ao
poder de tributar. Normas gerais do direito tributário. Obrigação tributária. Fato
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Gerador. Sujeitos Ativo e Passivo. Crédito tributário: constituição, suspensão,
extinção e exclusão. Administração tributária. Impostos federais, estaduais e
municipais. Contribuição social. Taxas. Contribuição de melhoria. Legislação
esparsa.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem e comunicação. Estratégias para leitura e produção de textos orais e
escritos. Análise textual: problematização e síntese.

MACROECONOMIA I
Introdução à macroeconomia. O mercado de bens e serviços. Determinação da
renda e do produto nacional.

MACROECONOMIA II
Setor Externo. Crescimento Econômico.

MATEMÁTICA FINANCEIRA I
Matemática

comercial.

Proporções.

Divisão

proporcional.

Operações

sobre

mercadorias. Juros e descontos simples. Juros compostos.

MATEMÁTICA FINANCEIRA II
Raciocínio lógico. Proporções. Divisão proporcional. Operações sobre mercadorias.
Juros e descontos simples. Juros compostos.

MÉTODOS DAS CIÊNCIAS
A Organização do trabalho acadêmico. A ciência. Natureza do conhecimento e tipos
de conhecimentos e como elaborar um seminário. Leitura. Resumo e resenha,
fichamento e citações. O Projeto de pesquisa. Citações. Trabalho científico: parte do
processo científico.

MICROECONOMIA I
Introdução a microeconomia. Teoria do consumidor. Teoria da firma. Teoria do
funcionamento do mercado. Equilíbrio do mercado e lucros. Estruturas de mercado.
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MICROECONOMIA II
Tópicos especiais em teoria da demanda e da oferta. Estruturas de mercado.

NOÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
Noções de comércio exterior. Os gargalhos que envolvem a prática da importação e
exportação. As legislações predominantes no mundo globalizado referente a
comércio exterior.

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS.
Organização,

sistemas

e

métodos.

Principais

instrumentos.

Delegação,

descentralização e centralização. Estruturas organizacionais. Metodologia de
levantamento,

análise,

desenvolvimento

e

implementação

de

métodos

administrativos.

PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO
Natureza e fontes do conhecimento em administração. Administração como ciência.
Tipos de pesquisa. A concepção da pesquisa.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Conceituação do planejamento. Elementos essenciais do planejamento. Vantagem
competitiva. Construção de cenários. Formulação, implementação da estratégia.
Balanced Score Card (BSC). Administração estratégica.

PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO
Introdução à psicologia. Teorias da personalidade e suas aplicações nas
organizações. Psicologia do trabalho. Relações humanas no trabalho. Psicologia
organizacional. O empreendedorismo. Motivação. Liderança. Relações de grupos.

SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
Temas atuais relacionados à gestão estratégica, competitividade, negociação,
empregabilidade e perfil profissional, definidos junto aos estudantes, de acordo com
a relevância e interesse para a formação acadêmica, atuação junto ao mercado e
realidade regional.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Introdução aos Sistemas de Informação nas Empresas. Telecomunicações nas
Empresas. Comércio Eletrônico. Sistemas de Informação Colaborativos. Sistema de
Informação para Apoio a Decisão Gerencial.

TCC I
Introdução. Elaboração de relatório de análise de pré-viabilidade.

TCC II
Apresentação e defesa do projeto.

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO I
Escolas de administração. Modelo científico de administração. Escola clássica de
administração.

Abordagem

comportamental da

administração.

Praticando

a

administração.

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO II
O ambiente organizacional - parte II. Abordagem burocrática. Teorias estruturalista.
Abordagem

Contingêncial.

Abordagem

sistêmica

de

administração.

Cultura

organizacional. Fundamentos da teoria neoclássica. Papéis do administrador.

AGRONOMIA

AGRICULTURA DE PRECISÃO
Introdução à agricultura de precisão: gerenciamento das culturas e variabilidade
espacial de atributos do solo. Conceitos de geoestatística. Introdução ao
sensoriamento remoto e sensoriamento proximal. Interação da energia com a
superfície da terra. Satélites observadores da terra. Sistemas sensores. Sistema de
Navegação Global por Satélite (GNSS). Monitores de rendimento. Atributos do solo e
plantas para a agricultura de precisão. Aspectos econômicos em agricultura de
precisão. Amostragem para agricultura de precisão. Medições de áreas e
determinações de pontos. Malha amostral para coleta de dados. Sensores de planta.
Aplicações da agricultura de precisão.
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AGROECOLOGIA
Origem e Evolução dos seres vivos. Origem e histórico da ecologia. As grandes
divisões da Ecologia. Ciclos Biogeoquímicos. Biomas. Agroecologia.

AGROMETEOROLOGIA
Introdução à Agrometeorologia. Definições e escalas dos fenômenos atmosféricos.
Climatologia. Atmosfera terrestre. Radiação solar. Balanço de energia. Temperatura
do ar e do solo. Unidades térmicas. Precipitação pluvial. Umidade relativa do ar.
Geadas. Ventos. Zoneamento agrícola de risco climático. Agrometeorologia de
cultivos.

AVALIAÇÃO E PERÍCIA DE PROPRIEDADES RURAIS
Avaliação e perícia rural. Níveis e tipos de avaliações. Elaboração de laudos. O
instrumental de avaliação.

BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
Estrutura mundial e brasileira de armazenagem de grãos. Constituição e
propriedades físicas dos grãos. Métodos de determinação de umidade. Psicrometria.
Higroscopia. Secagem de grãos. Secadores. Beneficiamento. Armazenamento e
armazéns. Pragas de armazenamento. Aeração. Movimentação de ar e de grãos.
Qualidade do produto armazenado.

BIOLOGIA CELULAR
Estudos morfofisiológicos das células procariontes, eucariontes, vírus e células
incompletas: origem e evolução, estrutura e função e componentes químicos da
célula e seu metabolismo; estudo detalhado da célula e seu metabolismo: envoltório
celular, sistema de endomembranas, organelas e atividade metabólica da célula,
transporte de macro e micromoléculas, núcleo: ciclo celular e divisão celular.

BIOQUÍMICA
Biomoléculas. Aminoácidos e proteínas. Carboidratos. Lipídeos. Vitaminas. Minerais.

BIOTECNOLOGIA
Conceitos básicos de biotecnologia e aplicações na agricultura. Introdução à biologia
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molecular. Transformação genética de plantas. Posicionamento e manejo de
transgênicos. Biossegurança e aspectos sociais, morais e éticos da transgenia.
Cultura de tecidos vegetais.

CONSTRUÇÕES RURAIS
Noções gerais de cálculos de volumes e áreas de figuras geometricamente
conhecidas. Noções gerais de construções de obras rurais. Técnicas construtivas
aplicadas às construções rurais em Concreto Armado, Madeiras e Aço. Noções
gerais empíricas de volumetria de armazenagem das produções agrícolas, execução
de pequenas barragens rurais e noções gerais de construção de estradas e acessos
rurais.. Planejamentos e noções de custos de obras básicas rurais.
Desenho técnico. Desenho arquitetônico. Desenho topográfico. Normas.

ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL
Conceitos básicos e questões introdutórias a respeito das Ciências Econômicas.
Noções de microeconomia: teoria do consumidor e da firma. Estruturas de mercado.
A oferta e demanda de bens e serviços. Noções de macroeconomia. Os agregados
macroeconômicos. Noções de economia monetária. Inflação e suas diferentes
interpretações. Políticas de estabilização. Tópicos especiais em economia rural.
Administração: conceitos e aplicação no setor agrícola. Complexo Agroindustrial e
Agribusiness. Fundamentos de Marketing. Teoria dos Custos e os Custos de
Produção Agrícola. Indicadores de Preços na Agropecuária. Deflacionamento e
Números-Índices.

ENTOMOLOGIA APLICADA
Insetos de interesse agronômico. Identificação de pragas e inimigos naturais.
Noções de acarologia. Manejo integrado de pragas. Controle de pragas, limitações e
suas interações. Caracterização e recomendação de produtos fitossanitários.
Aspectos toxicológicos. Tecnologia de aplicação.

ENTOMOLOGIA GERAL
Princípios básicos de entomologia geral. Coleção Entomológica. Importância dos
insetos. Morfologia externa, anatomia, fisiologia, reprodução e desenvolvimento dos
insetos. Ordens de interesse econômico. Ecologia dos insetos.
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ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Apresentação da disciplina e das normas diretrizes do estágio. Preparo e
recebimento da documentação do estágio. Pesquisas bibliográficas sobre o assunto
tema do estágio. Apresentação de normas metodológicas. Acompanhamento das
atividades realizadas desenvolvidas durante o estágio. Discussão e esclarecimentos
de dúvidas relacionadas a redação dos relatórios. Apresentação dos relatórios de
conclusão e de atividades realizadas no estágio. Apresentação das atividades
desenvolvidas no estágio na forma de seminários.

ESTATÍSTICA GERAL
Estatística básica. Gráficos e tabelas. Distribuição de frequência. Medidas de
posição. Medidas de dispersão. Correlação e regressão linear. Probabilidade e
distribuição de probabilidades.

EXPERIMENTAÇÃO E INFORMÁTICA AGRÍCOLA
Princípios básicos da experimentação. Delineamentos experimentais. Experimentos
fatoriais. Análise de variância. Testes para comparação de médias. Análise de
regressão. Informática agrícola. Uso de software estatístico.

FERTILIDADE DO SOLO
Introdução à fertilidade do solo. Trocas iônicas do solo. Acidez do solo e calagem.
Matéria orgânica do solo. Nitrogênio. Fósforo. Potássio. Nutrientes secundários.
Micronutrientes. Amostragem de solo. Análise química de solo.

FÍSICA
Conceitos básicos e Grandezas Físicas. Cinemática. Dinâmica (Leis de Newton).
Energia e Trabalho. Termologia e termometria. Termodinâmica.

FISIOLOGIA VEGETAL
Água no sistema solo-planta-atmosfera. Nutrientes. Transporte de solutos orgânicos
e elementos minerais. Fotossíntese. Respiração. Fotoperiodo. Reguladores de
crescimento: auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, inibidores de crescimento.
Fisiologia do estresse.
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FITOPATOLOGIA I
Conceito de doença de plantas. Importância das doenças. Conceitos de diagnose,
etiologia, epidemiologia e controle de doenças de plantas. Sobrevivência e
disseminação de fitopatógenos. Medidas gerais de controle. Reconhecimento e
identificação das principais doenças das grandes culturas. Controle de doenças em
Sistema Plantio Direto (SPD).

FITOPATOLOGIA II
Introdução à diagnose e ao controle de doenças de plantas. Diagnose e controle de
doenças causadas por fungos. Diagnose e controle de doenças causadas por
bactérias. Diagnose e controle de doenças causadas por nematoides. Diagnose e
controle de doenças causadas por vírus. Detecção de patógenos em sementes.
Novas tecnologias para diagnose de doenças de plantas.

FORRAGICULTURA
Plantas Forrageiras mais utilizadas no Brasil. Morfologia e fisiologia de forrageiras.
Implantação de pastagens. Consórcio gramínea-leguminosa. Degradação de
pastagens. Recuperação e renovação de pastagens degradadas. Manejo de
pastagens. Plantas invasoras em pastagens. Pragas de pastagens. Integração
AgriculturaxPecuária. Capineiras. Sistemas de produção de silagem e feno.

FRUTICULTURA
A importância da fruticultura: aspectos econômicos, sociais e nutricionais.
Propagação de espécies frutíferas. Crescimento e desenvolvimento de espécies
frutíferas. Fisiologia da produção frutífera. Instalação de pomares comerciais.
Manejo de pomares comerciais.

GÊNESE E CLASSIFICAÇÃO DO SOLO
Introdução à Geologia. Origem do Universo e da Terra. Constituição interna e
externa da Terra. Litologia da crosta terrestre. Mineralogia. Introdução a gênese do
solo. Processos pedogenéticos. Fatores de formação do solo. Intemperismo

.

Morfologia do solo: características morfológicas, densidade, resistência à penetração
e cor. Principais tipos de formação do solo. Classificação do solo.
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GENÉTICA
Genética molecular: estrutura e função dos ácidos nucleicos, replicação, transcrição
e tradução. Genética mendeliana. Alelos múltiplos. Interações Gênicas. Ligação
gênica e mapeamento. Determinação do sexo. Herança citoplasmática. Variações
numéricas e estruturais dos cromossomos.

GEOPROCESSAMENTO
Conceitos básicos de geoprocessamento. Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS). Princípios e aplicações do
Sistema de Posicionamento Global (GPS). Satélites observadores da terra.
Componentes do sistema GNSS. Fontes de erro. Softwares para processamento de
dados georreferenciados. Conversão e manipulação digital de dados.

GRANDES CULTURAS I
Sistemas de produção das grandes culturas: soja, milho, arroz, algodão e feijão.
Potencial

técnico-econômico.

Fenologia.

Características

morfofisiológicas.

Exigências edafopedoclimáticas. Manejo de cultivares. Metodologias e épocas de
semeadura. Nutrição e manejo. Problemas fitossanitários e de plantas daninhas.

GRANDES CULTURAS II
Sistemas de produção das grandes culturas: trigo, mandioca, aveia preta e plantas
condicionadoras do solo. Origem e descrição botânica. Aspectos sociais e
econômicos. Desenvolvimento de novas cultivares. Crescimento e desenvolvimento.
Condições edafoclimáticas. Plantio convencional e em SPD. Tratos culturais.
Recomendações de cultivares. Calagem e adubação. Pragas e doenças e seus
controles. Integração lavoura-pecuária. Colheita, secagem, armazenamento e
beneficiamento.

GRANDES CULTURAS III
Culturas agroenergéticas: cana de açúcar, girassol, amendoim, crucíferas e pinhão
manso.

Origem

e

descrição

botânica.

Aspectos

sociais

e

econômicos.

Desenvolvimento de novas cultivares. Crescimento e desenvolvimento. Condições
edafoclimáticas. Plantio convencional e direto. Tratos culturais. Recomendações de
cultivares. Calagem e adubação. Pragas e doenças e seus controles. Colheita.
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HIDRÁULICA
Introdução

à

hidráulica

agrícola.

Princípios

fundamentais

de

hidrostática,

hidrodinâmica, hidrometria. Captação de água (barragem). Condução de água
(condutos livres e forçados). Estações de bombeamento. Orifícios e Bocais.
Vertedores. Uso da água racional e sustentável.

HIDROLOGIA E BACIAS HIDROGRÁFICAS
Introdução. Ciclo hidrológico e bacias hidrográficas. Precipitação. Erosão hídrica.
Controle de erosão. Aporte de sedimentos e assoreamento. Ciclagem de nutrientes
em bacias. Qualidade da água em bacias. Manejo sustentável de bacias. Legislação
das águas.

HISTOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL
Métodos de estudo da célula. Célula vegetal. Meristemas. Sistemas de tecidos:
dérmico, fundamental e vascular. Estruturas secretoras. Anatomia dos órgãos
vegetativos e reprodutivos.

INTRODUÇÃO A AGRONOMIA
Importância da agricultura. História dos processos agrícolas e agrários. Ciência e
agricultura. Atribuições do Engenheiro agrônomo e legislação profissional. O papel
do Engenheiro agrônomo no processo de extensão. Agricultura e meio ambiente. A
realidade rural brasileira. Pesquisa e tecnologia.

IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
Introdução. Solo, água, clima, planta e suas interações com a irrigação.
Armazenamento de água no solo. Métodos de irrigação pressurizada: irrigação
localizada e aspersão. Métodos de irrigação por superfície: inundação, sulcos e
faixas. Manejo da irrigação. Sistemas de drenagem do solo.

JARDINOCULTURA E PAISAGISMO
Horticultura e floricultura. Viveiros e estufas. Substratos. Luz. Temperatura.
Propagação. Irrigação. Adubação. Controle fitossanitário. Podas ornamentais.
Paisagismo: conceitos, estilos de jardins, projetos de parques e jardins públicos e
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privados. Projeto paisagístico.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO I
Linguagem verbal e não verbal como representação da realidade. O processo de
comunicação. Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos, com
ênfase em seus aspectos estruturais, semânticos, sintáticos, pragmáticos e
discursivos. Gêneros textuais. Análise linguística dos textos produzidos pelos
acadêmicos. Artigos científicos.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO II
Leitura, interpretação e produção de textos multimodais, com ênfase em seus
aspectos estruturais, semânticos, sintáticos, pragmáticos e discursivos. Gêneros
textuais.

MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA
Planejamento do uso e manejo do solo. Degradação física, química e biológica do
solo. Conservação do solo. Recuperação de áreas degradadas. Erosão e
sedimentação. Práticas de controle da erosão. Qualidade do solo. Sistemas de
manejo do solo. Rotação de culturas. Solo e o desenvolvimento socioeconômico.
Sustentabilidade do sistema de produção. Capacidade de uso das terras. Aptidão
agrícola. Sistema plantio direto (SPD).

MANEJO E GESTÃO AMBIENTAL
Conceito e importância da gestão ambiental em projetos agropecuários. Educação
ambiental. Poluição ambiental. Agricultura de baixo carbono (ABC). Novo Código
Florestal. Cadastro Ambiental Rural – CAR. Legislação ambiental. Crimes
ambientais. Conceitos básicos, modelos conceituais e ferramentas para a
formulação de cenários ambientais. Metodologias utilizadas e procedimentos
quantitativos e qualitativos usados na estimativa de impactos ambientais.
Licenciamento ambiental: PCA - RCA - EIA - RIMA e PRAD.

MATEMÁTICA
Unidades de medidas. Grandezas proporcionais. Logaritmos. Sistemas lineares.
Geometria plana. Geometria espacial. Trigonometria básica.
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MATEMÁTICA APLICADA
Funções do 1º grau e do 2º grau. Limites. Derivadas. Integrais.

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
Fundamentos da mecanização agrícola. Estudo das maquinas agrícolas. Análise
operacional em mecanização agrícola. Estudo das operações agrícolas. Análise
econômica em mecanização agrícola. Planejamento da mecanização agrícola.
Motores. Tratores agrícolas. Tipos de tração. Estudo de máquinas e implementos
agrícolas.

MELHORAMENTO VEGETAL
Recursos genéticos. Sistemas Reprodutivos. Variabilidade genética de novo.
Interações gênicas. Interação genótipo x ambiente. Estrutura genética de
populações. Endogamia e Heterose. Cultivares. Hibridação. Métodos de seleção.
Métodos de melhoramento de espécies de propagação vegetativa. Métodos de
melhoramento de plantas autógamas. Métodos de melhoramento de plantas
alógamas. Marcadores moleculares em plantas. Registro e proteção de cultivares.

METODOLOGIA CIENTÍFICA
A metodologia científica e o conhecimento científico. A Importância da metodologia
científica para a eficiência nos estudos e na elaboração de trabalho científico. A
pesquisa científica. A importância do método científico. Como realizar a
comunicação do conhecimento científico. Normas Gerais para publicação científica.

MICROBIOLOGIA GERAL
Evolução e importância dos microrganismos. Características gerais de fungos,
bactérias e vírus. Fisiologia, metabolismo, nutrição e cultivo de microrganismos.
Efeito dos fatores físicos e químicos sobre a atividade dos microrganismos
(controle). Relações ecológicas dos microrganismos entre si e com plantas e
animais. Noções sobre microbiologia do solo e água. Preparações microscópicas.
Métodos de esterilização. Meios de cultura para cultivo artificial.

MICROBIOLOGIA DO SOLO
Os organismos do solo. Nutrição, respiração e crescimento dos microrganismos.
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Ciclo do carbono no solo. Transformações biológicas do nitrogênio. Transformações
biológicas do fósforo e enxofre. Inter-relação entre plantas e microrganismos.
Micorrizas. Fixação biológica de nitrogênio. Poluição orgânica e seu controle.
Defensivos agrícolas e sua interação com a microbiota do solo

MORFOLOGIA E SISTEMÁTICA VEGETAL
Importância da Sistemática e Taxonomia, Classificação das plantas. Nomenclatura
Botânica. Surgimento e evolução das grandes divisões vegetais. Características
fundamentais e taxonômicas dos principais grupos vegetais. Técnicas de coleta dos
principais grupos vegetais. Estudos morfológicos de raiz, caule, folha, flores, frutos e
sementes. Estudo geral das inflorescências, polinização e fecundação.

NUTRIÇÃO ANIMAL
Estudo da nutrição e utilização dos nutrientes (proteína e aminoácidos, carboidratos,
gorduras, vitaminas, minerais) nas diferentes espécies de interesse zootécnico.
Principais alimentos e análise bromatológica. Exigência nutricional das diferentes
espécies de interesse zootécnico. Formulação de dieta balanceada.

NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS E ADUBAÇÃO
Histórico e evolução da nutrição mineral de plantas. Absorção de elementos pelas
raízes, transporte e redistribuição, Absorção iônica foliar e princípios de adubação
foliar. Exigências nutricionais e funções dos nutrientes. Elementos úteis e tóxicos.
Avaliação do estado nutricional das plantas. Cultivo de plantas em ambiente
controlado. Importância dos corretivos e dos fertilizantes. Características de
qualidade dos fertilizantes. Uso eficiente de fertilizantes e corretivos agrícolas.
Adubos orgânicos. Adubos verdes. Calagem e adubação para as principais culturas.
Amostragem de fertilizantes. Cálculo de formulações. Avaliação da necessidade de
adubação. Regulagem de implementos aplicadores de calcário e fertilizante.

OLERICULTURA
Introdução ao estudo da Olericultura. Classificação de hortaliças. Propagação
sexuada e assexuada de hortaliças. Planejamento e instalação de horta. Introdução
ao cultivo de hortaliças herbáceas: repolho, couve-flor, alface e chicória. Introdução
ao cultivo de hortaliças bulbares: alho e cebola. Introdução ao cultivo de hortaliças
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tuberosas: cenoura e beterraba. Introdução ao cultivo de hortaliças de frutos:
tomateiro, pimentão, morangueiro, melancia, pepino, moranga e abóbora. Introdução
ao cultivo de hortaliças condimentares: salsa, cebolinha verde e manjerona.

PLANEJAMENTO E PROJETOS AGROPECUÁRIOS
Planejamento agrícola. Níveis e tipos de planejamento. Elaboração de projetos. O
instrumental de planejamento. Análise de viabilidade. Elaboração de planejamento e
de projetos agropecuários.

PLANTAS DANINHAS
Biologia das plantas daninhas. Sistemas de controle. Herbicidas: grupos químicos,
mecanismos

de

ação,

absorção,

translocação,

metabolismo,

seletividade,

formulações, misturas. Herbicidas no solo e aspectos toxicológicos. Tecnologia de
aplicação de herbicidas.

PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES
Importância das sementes. A formação das sementes. Composição química de
sementes. Maturação de sementes. Germinação de sementes. Dormência de
sementes. Deterioração de sementes. Produção de sementes. Avaliação do
potencial fisiológico de sementes. Análise de sementes. Lei e Classes de Sementes.

QUÍMICA ANALÍTICA
Soluções. Noções de equilíbrio químico. pH. Solução Tampão.

Volumetria de

neutralização. Volumetria de precipitação. Volumetria de complexação. Volumetria
de óxido-redução. Análise gravimétrica. Atividades de laboratório.

QUÍMICA GERAL
Estrutura

atômica

e

periodicidade

química.

Ligação

química.

Interações

intermoleculares. Classificação e nomenclatura de substâncias químicas. Reações
químicas. Estequiometria. Soluções. Nomenclatura de compostos orgânicos.
Segurança e equipamentos básicos de laboratório. Operações de medida e notação
científica. Processos de separação e purificação.
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RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E DEONTOLOGIA
Conceito,

definições

e

bibliografia.

Receituário

agronômico.

Semiotécnica

agronômica. Limitações do uso de inseticidas para o MIP. Agrotóxicos e o meio
ambiente. Tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Manejo integrado de doenças.
Manejo integrado de pragas. Manejo integrado de plantas invasoras. Deontologia.
Exercício profissional. Legislação profissional.

SILVICULTURA E DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
Culturas florestais e silvícolas: espécies e cultivares. Preparo do solo. Propagação
por sementes. Crescimento e desenvolvimento. Técnicas de cultivo. Controle de
pragas, doenças e plantas daninhas. Adubação especifica. Espécies nativas e
exóticas.

SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL
A ciência e a contribuição da sociologia. Objeto da sociologia rural, contexto histórico
e principais abordagens. Histórico da questão agrária, agrícola e social no Brasil. O
estado e as políticas para a agricultura. Movimentos e organizações sociais e
perspectivas para o campo. Novas ruralidades e a reconstrução dos espaços rurais.
Estudos de situações da realidade local e regional. Histórico da Extensão rural.
Comunicação rural. Fundamentos de Extensão Rural e desenvolvimento. Processo
de aprendizagem, comunicação e difusão de inovações. Metodologia e programação
em extensão. Racismo, Pluridade cultural e legislação.

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Tecnologia de transformação e conservação de produtos agropecuários - carnes,
laticínios e produtos de origem vegetal. Classificação, terminologia, composição,
microbiologia, bioquímica, bioquímica e fermentações de produtos alimentícios.
Beneficiamento,

equipamentos,

processos

industriais,

higiene,

controle

de

qualidade, conservação e armazenamento.

TÓPICOS ESPECIAIS
Conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Agronomia, relacionados às habilidades e competências
para a atualização permanente a respeito dos assuntos estudados durante o curso e
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complementação de áreas afins.

TOPOGRAFIA
Noções gerais de topografia. Medições de ângulos e distâncias. Levantamentos
topográficos. Planimetria. Altimetria. Curvas de nível. Uso da informática na
topografia. Levantamento e representação gráfica. Leitura e interpretação de cartas
topográficas. Cortes e aterros.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Apresentação da disciplina, orientações quanto ao tema, escolha do orientador e
normatização da disciplina de TCC. O trabalho científico acadêmico. Produção do
texto cientifico: a linguagem da redação cientifica. Técnicas para elaboração da
monografia. O emprego correto das normas da ABNT para citações e referências
bibliográficas. Apresentação gráfica e verbal da monografia.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Apresentação da disciplina, orientações quanto ao desenvolvimento da pesquisa
científica, normatização da disciplina de TCC II. O trabalho científico acadêmico.
Produção do texto cientifico: a linguagem da redação cientifica. Técnicas para
elaboração do artigo científico. O emprego correto das normas da ABNT para
citações e referências bibliográficas. Técnicas para apresentação oral.

ZOOLOGIA GERAL
Sistemática Zoológica. Taxonomia Zoológica. Morfologia e Fisiologia dos grupos de
protozoários, nematoides, anelídeos, artrópodos e vertebrados.

ZOOTECNIA I
Introdução a zootecnia. Importância econômica e social da produção animal.
Conceitos básicos de anatomia (aparelho digestório e aparelho reprodutor feminino
e

masculino).

Melhoramento

genético

animal.

Medição

de

características

quantitativas. Sistemas de acasalamento. Herdabilidade e repetibilidade. Seleção de
características quantitativas. Métodos de seleção. Estudo do ambiente e seus efeitos
sobre as características fisiológicas e produtivas dos animais domésticos. Produção
animal: caracterização de raças e tipos; melhoramento e reprodução; alimentação;
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manejo nas diferentes fases de criação; instalações; controle sanitário; planejamento
da criação.

ZOOTECNIA II
Bovinocultura de corte e leite. Avicultura. Suinocultura. Estrutura de produção da
pecuária brasileira. Técnicas e gerenciais dos sistemas de produção animal no
Brasil. Importância da produção e do uso eficientes de insumos na produção de
alimentos para o rebanho bovino. Aspectos técnico-econômicos da produção de
carne e de leite. Índices e metas sob enfoque empresarial. Problemas da pecuária
de corte, avicultura, suinocultura e produção de leite. Fatores zootécnicos e
econômicos que afetam a produção e a produtividade da exploração animal.

ARQUITETURA E URBANISMO

ARQUITETURA BRASILEIRA
Antecedentes

da

arquitetura

brasileira.

Arquitetura

colonial.

Barroco.

Transformações ocorridas na arquitetura brasileira a partir do século XIX.
Arquiteturas de vanguarda na Europa e sua difusão no Brasil. O movimento moderno
no Brasil. A produção da arquitetura contemporânea brasileira.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As

Atividades

Complementares

(AC)

constituem

atividades

extra-aulas

desenvolvidas pelos acadêmicos que contribuam para o desenvolvimento das
habilidades e competências inerentes à prática profissional do Arquiteto e Urbanista,
reconhecidas e supervisionadas de acordo com Regulamento próprio. As Atividades
Complementares constituem 180 horas da Matriz Curricular do Curso que serão
consideradas cumpridas quando o acadêmico atingir 225 pontos de Atividades
Complementares conforme tabela e dispositivos contidos no Regulamento. As
Atividades Complementares deverão ser cumpridas ao longo do Curso a partir do 1º
semestre até o 9º semestre.

COMPUTAÇÃO GRÁFICA
Potencializar a capacidade do aluno de enfocar de forma sistêmica e eficaz os
processos de elaboração e representação de projetos arquitetônicos mediante a
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utilização de ferramentas computacionais ligadas à Computação Gráfica como, por
exemplo, AutoCad, CorelDraw e PhotoShop.

CONFORTO AMBIENTAL
Introdução. Variáveis Climáticas. Conforto Térmico. Variáveis Arquitetônicas.
Bioclimatologia. Racionalização de Energia. Ventilação e habitação. Insolação.

DESENHO E OUTROS MEIOS DE EXPRESSÃO I
Introdução ao conhecimento da linguagem gráfica de caráter prático-analítico.
Elementos de desenho. Desenho a cores. A criação bi, tridimensional e espacial do
objeto arquitetônico por meio da leitura, análise e desenvolvimento da imaginação e
de técnicas de expressão e composição.

DESENHO E OUTROS MEIOS DE EXPRESSÃO II
A percepção visual através da imitação, observação e memória gráfica.
Aprofundamento e direcionamento de conceitos, técnicas e materiais de expressão
gráfica para aplicação nos projetos de arquitetura e urbanismo. Adequações do
desenvolvimento de técnicas e o uso de materiais compatíveis com o desenho de
croquis.

DESENHO E PLANEJAMENTO URBANO I
Introdução

sobre

desenho

e

planejamento

urbano.

Formas

de

atuação.

Compreensão do ambiente urbano.

DESENHO E PLANEJAMENTO URBANO II
Compreensão do ambiente urbano. Planejamento, projeto e gestão urbana.

DESENHO E PROGRAMAÇÃO VISUAL I
Percepção. Receptores sensoriais. Interpretação. Forma. Espaço. Luz. Cor.
Movimento. Equilíbrio. Simetria. Assimetria. Ritmo. Harmonia. Beleza. Estética.
Comunicação. Comunicação visual. Comunicação nas edificações. O edifício e o
entorno. A cidade. O ambiente.
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DESENHO E PROGRAMAÇÃO VISUAL II
Linguagem. Leitura da paisagem urbana. Leitura da edificação. Aplicação dos
conceitos de forma, espaço, luz, cor, movimento, equilíbrio, simetria, assimetria,
ritmo, harmonia, beleza e estética no urbano e na edificação. Linguagem dos
símbolos. Semiótica. Espaço público e privado. Elementos de comunicação urbana.

DESENHO GEOMÉTRICO E PERSPECTIVA
Projeções e Vistas Ortogonais. O desenho geométrico e as perspectivas na
Arquitetura. Referências Arquitetônicas do uso do Desenho Geométrico e
Perspectivas na Arquitetura. Métodos, técnicas e usos de perspectivas na
arquitetura.

ESPECIFICAÇÃO, CUSTOS E INDUSTRIALIZAÇÃO
Elaboração de projetos em escalas 1:20 e 1:25. Relação entre proprietário,
profissional e operário. Detalhes construtivos de pisos e alvenarias, esquadrias,
aberturas, vãos e coberturas, fôrmas e armaduras. Detalhes de execução e
colocação de peças sanitárias, rodapés, peitoris, revestimentos. Noções importantes
de detalhes em acabamentos. Custos, Orçamentos e Cronogramas FísicoFinanceiros. Análise comparativa entre processos construtivos tradicionais, racionais
e industrializados.

ESTÉTICA E HISTÓRIA DAS ARTES E DA ARQUITETURA I
Conceito e definições da arte e da arquitetura. Arte e estética. O conceito e os
domínios da estética. O desenvolvimento do pensamento estético no Ocidente. A
crítica de arte e a história da arte. Arte e arquitetura pré-histórica. Arte e arquitetura
pré-hispânica. Arte e arquitetura na Antigüidade. Arte e arquitetura na Idade Média.
Arte e arquitetura no Renascimento. Arte e arquitetura Barroca. Arte e arquitetura
Rococó.

ESTÉTICA E HISTÓRIA DAS ARTES E DA ARQUITETURA II
Arte e arquitetura Neoclássica. O Romantismo e o Realismo. O nascimento da
fotografia. A arquitetura industrial. O ?Art Nouveau?. O Simbolismo. O modernismo e
a arte moderna. A arte da sociedade industrial: fotografia e cinema. A crise da
representação. O impressionismo. Os principais movimentos da arte moderna na
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Europa. A arte moderna nas Américas. O modernismo no Brasil. A arte
contemporânea internacional. Os estados da arte contemporânea. A arte brasileira
contemporânea. A arte pós-moderna.

ESTUDOS SOCIAIS E AMBIENTAIS
Estudo de um referencial teórico e metodológico que permita uma reflexão crítica da
sociedade para a compreensão do homem enquanto ser historicamente situado,
evidenciando os momentos de diálogo entre a Sociologia e a ação ecológica
responsável, a partir de conceitos fundamentais sobre: a natureza, a cidade, cultura
sustentável, valores humanos e ecodesenvolvimento - instrumentos para a ação:
informais e regulatórios.

GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO GEOMÉTRICO
A geometria, o desenho e a Arquitetura. Os instrumentos de desenho e seus usos
na Geometria. Morfologia geométrica. Morfologia geométrica das figuras. Morfologia
geométrica dos sólidos. Projeção dos sólidos. Sistema Monjeano de projeção.

HIGIENE DA HABITAÇÃO
Ementa: Introdução. Iluminação natural. Iluminação artificial. Conforto térmico.
Insolação. Acústica. Bioclimatologia.

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA I
Ementa: Potenciar a capacidade do aluno de enfocar de forma sistêmica e eficaz os
processos de elaboração de projetos arquitetônicos mediante a utilização de
ferramentas computacionais ligadas à Computação Gráfica como, por exemplo, o
AutoCad.

INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA II
Potencializar a capacidade do aluno de enfocar de forma sistêmica e eficaz os
processos de elaboração e representação de projetos arquitetônicos mediante a
utilização de ferramentas computacionais ligadas à Computação Gráfica como, por
exemplo, AutoCad, CorelDraw e Google SketchUp.
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INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICA E LÓGICA
Conceitos gerais de elétrica, telefonia e lógica aplicada às instalações residenciais e
prediais. Representação gráfica específica, roteiro dos projetos elétricos, de telefonia
e de lógica. Dimensionamento. Instalações prediais de elétrica, telefonia e lógica.
Normas.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DE INCÊNDIO
Conceitos gerais de hidráulica, sanitária e de incêndio aplicada às instalações
residenciais e prediais. Representação gráfica específica, roteiro dos projetos
hidráulicos, sanitários e de incêndio. Dimensionamento. Instalações prediais de
águas pluviais. Instalações para prevenção e combate a incêndios. Normas.

INTRODUÇÃO AO PAISAGISMO
Fundamentação teórica. Paisagem, conceitos e métodos de leitura. Quadro histórico
do Paisagismo no Brasil com especial destaque para o trabalho de Roberto Burle
Marx. Sistema de espaços livres urbanos.

INTRODUÇÃO AO PROJETO
Conceitos de desenho arquitetônico. Representação dos elementos arquitetônicos.
Vocabulário técnico. Cálculos arquitetônicos. Detalhamento projetual.

INTRODUÇÃO ÀS FUNDAÇÕES
Dimensionamento e detalhamento de elementos estruturais de fundações em
concreto. Sistemas Estruturais aplicáveis ao projeto arquitetônico: possibilidades e
alternativas. Normas.

LÍNGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Comunicação e linguagem. Língua, linguagem e fala. Modalidades oral e escrita.
Variação lingüística. Leitura, texto e textualidade. Características macro e micro
estruturais do texto. Mecanismos de construção textual. Correção gramatical.
Leitura, interpretação e produção de textos. Texto: a coerência e a coesão.

MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA I
Fundamentos de Matemática. Álgebra matricial.
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MATEMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA II
Introdução ao cálculo diferencial e integral. Geometria plana e espacial. As cônicas.

MAQUETE
Transposição

de um

espaço

arquitetônico

e

apresentação

sob

a forma

tridimensional. Elaboração de modelos de maquetes arquitetônicas em escala
reduzida. Representação do detalhamento projetual na forma de maquetes.

METODOLOGIA CIENTÍFICA DO TRABALHO DE CURSO
Promover a reflexão prévia fundamental ao projeto arquitetônico e/ou urbanístico a
ser desenvolvido como Trabalho de Curso (TC) enquanto exercício de retroversão
por meio do qual se deve aferir o domínio dos conhecimentos necessários ao
desempenho das atividades e atribuições adquiridas pela regulamentação
profissional. Permitir, a partir de um tema escolhido livremente pelo acadêmico, o
exercício projetual que conceba as condições reais e as particularidades do projeto
arquitetônico e/ou urbanístico como parte das competências deste profissional.
Elaborar a monografia, resultado da parte textual e gráfica do Trabalho de Curso,
como trabalho científico, ou seja, segundo as regras da ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas) e segundo o Regulamento e Orientações do Trabalho de
Curso do Curso de Arquitetura e Urbanismo desta Instituição de Educação Superior
(IES).

PAISAGISMO
Elementos formadores da paisagem urbana. Arquitetura da paisagem. Sistema de
espaços livres urbanos. História dos jardins. Plano de massa. Forma e espaço ? o
uso de malhas na concepção projetual. Composição vegetal com uso de maquetes
volumétricas.

PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL I
Conceitos básicos sobre urbanismo e planejamento urbano. Configuração urbana.
Do projeto urbano ao arquitetônico - custos de urbanização e tipologias
habitacionais.
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PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL II
Instrumentos de planejamento e sistemas de controle urbano. Caracterização da
cidade como estudo e formação da evolução urbana e urbanística: instrumentos de
intervenção e regulação urbanística, requalificação urbana e preservação do
patrimônio ambiental, cultural, histórico, artístico e arquitetônico. Regionalização,
gestão e política urbana.

PLÁSTICA
Introdução ao pensamento visual e a imaginação criativa no contexto bidimensional
(gráfico e pictórico) e tridimensional (escultórico e objetual), através de informações
teóricas e visuais sobre as diversas formas de manifestações artísticas, estudos
gráficos com aplicações plásticas, exercícios básicos e trabalhos intensivos de
percepção e de experimentação dos elementos visuais, visando a busca da
linguagem individual e o desenvolvimento da produção artística a partir do imaginário
e da criatividade. O conceito e as definições da arte. Os elementos fundamentais da
linguagem visual. O desenvolvimento do processo criador através de oficinas
práticas e intensivas de experimentação plástica, combinação de técnicas e do
estudo de diversos materiais e meios.

PRÁTICA PROFISSIONAL E LEGISLAÇÃO I / ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Trabalho de transição entre ensino e exercício profissional; Integração e aquisição
de conhecimento a nível profissional; Treinamento prático de conhecimentos
adquiridos vinculados a trabalho profissional efetivo (estágio supervisionado).

PRÁTICA PROFISSIONAL E LEGISLAÇÃO II / ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Trabalho de transição entre ensino e exercício profissional; Integração e aquisição
de conhecimento a nível profissional; Treinamento prático de conhecimentos
adquiridos vinculados a trabalho profissional efetivo (estágio supervisionado).

PROJETO DE ARQUITETURA
Questões Iniciais de projeto. Elementos da Antropometria. Normas Técnicas de
Ocupação dos Espaços. Sistemas Construtivos. A função social da arquitetura.
Desenvolvimento de projetos através do estudo das relações do sítio, do entorno
construído e natural em programas de pequena complexidade. Análise e aplicação
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das condicionantes projetuais na determinação do objeto arquitetônico. Programa e
dimensionamento. Conceituação e partido. Enfoque estético e plástico: forma,
conteúdo

e

proporção.

Organizações

espaciais.

Noções

de

linguagens

arquitetônicas e sistemas construtivos aplicáveis. Ênfase em estudos preliminares.

PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO I
Conceitos básicos de arquitetura e projeto arquitetônico. Forma, função, estrutura
das edificações, ocupação. Dimensionamento do programa. Partido arquitetônico.
Análise física espacial, bi e tridimensional e técnicas construtivas. Exercícios
individuais específicos sobre conceitos de edificações.

PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO II
Fluxograma e organograma. Análise do sítio e entorno. Análise física espacial, bi e
tridimensional e técnicas construtivas. Desenvolvimento de projetos arquitetônicos
de uso coletivo e de média complexidade. Estudos Preliminares.

PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO I
Visão conjunta dos aspectos ambientais, construtivos, de estética, funcionais e
culturais do edifício com seu tempo e entorno. Desenvolvimento da prática
metodológica de elaboração de projetos arquitetônicos em temas complexos, com
ênfase na relação com os projetos complementares, equipamentos e instalações;
assim como em relação à legislação e normas técnicas. Projeto de edifício coletivo
habitacional. Programas em nível de projeto executivo.

PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO II
Visão conjunta dos aspectos ambientais, construtivos, de estética, funcionais e
culturais do edifício com seu tempo e entorno. Desenvolvimento da prática
metodológica de elaboração de projetos arquitetônicos em temas complexos, com
ênfase na relação com os projetos complementares, equipamentos e instalações;
assim como em relação à legislação e normas técnicas. Projeto de edifício coletivo
empresarial. Programas em nível de projeto executivo.
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PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO III
Desenvolvimento de projetos de arquitetura e de urbanismo através do estudo das
relações entre a legislação urbanística, exigências tecnológicas, disponibilidade
financeiras e as soluções formais/funcionais em programas de maior complexidade.
Análise e aplicação das condicionantes de custo, de uso e ocupação do solo e
condicionamento natural e artificial. Ocupações horizontais e verticais. Edifícios de
andares múltiplos e/ou grandes vãos e alta tecnologia. Racionalização construtiva.
Estudo Preliminar. Anteprojeto.

PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO IV
Desenvolvimento de projetos de aprovação junto aos órgãos públicos e executivos
através do estudo das relações entre a legislação urbanística, exigências
tecnológicas, disponibilidade financeiras e as soluções formais/funcionais em
programas de maior complexidade. Análise e aplicação das condicionantes de custo,
de uso e ocupação do solo e condicionamento natural e artificial. Ocupações
horizontais e verticais. Edifícios de andares múltiplos e/ou grandes vãos e alta
tecnologia. Racionalização construtiva. Projeto de Aprovação junto aos órgãos
públicos competentes. Ênfase em projetos executivos/detalhamentos.

PROJETO DE ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO V
Apresentação e discussão de referenciais sobre Arquitetura e Urbanismo
contemporâneos. Planejamento estratégico e sua relação com o espaço edificado.

SEMIÓTICA
Semiótica e conhecimento. Semiótica e a comunicação. Semiótica e a estética.
Semiótica e arquitetura.

SISTEMAS ESTRUTURAIS
Fundamentos e metodologia: cálculo de estruturas isostáticas e cálculo de estruturas
hiperestáticas. Tipo de sistemas: Sistemas Estruturais de Forma Ativa, Sistemas
Estruturais de Vetor Ativo, Sistemas Estruturais de Secção Ativa, Sistemas
Estruturais de Superfície Ativa, Sistemas Estruturais de Altura Ativa e Sistemas
Estruturais Híbridos.
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SISTEMAS ESTRUTURAIS EM AÇO
Estado limite último. Dimensionamento e detalhamento de elementos estruturais em
aço. Sistemas Estruturais aplicáveis ao projeto arquitetônico: possibilidade e
alternativas. Normas.

SISTEMAS ESTRUTURAIS EM CONCRETO
Lançamento da estrutura em um projeto de arquitetura. Fundamentos do concreto
armado:

características

características

mecânicas

mecânicas

dos

e

tecnológicas

do

concreto;

tipos

e

aços

empregados

no

concreto

armado.

Dimensionamento e verificação de seções de concreto armado sujeitas a flexões
simples no estado limite. Lajes maciças de concreto armado; classificação;
vinculação;

espessura;

cargas;

solicitações;

dimensionamento.

Vigas:

dimensionamento a flexão e cisalhamento. Pilares: flambagem, pilares esbeltos e
não esbeltos.

SISTEMAS ESTRUTURAIS EM MADEIRA
Ementa: Estado limite último. Dimensionamento e detalhamento de elementos
estruturais em madeira. Sistemas Estruturais aplicáveis ao projeto arquitetônico:
possibilidade e alternativas. Normas.

TÉCNICAS DE RETROSPECTIVA I
Patrimônio Cultural: conceituação, histórico, políticas de preservação, legislação de
proteção e identificação das categorias dos bens patrimoniais. Estudos de caso,
através de levantamento cadastral, patológico e proposta de reutilização. Pesquisa
para identificação dos sistemas e técnicas construtivas e de desenho urbano dos
bens classificados como de valor histórico-cultural. Análise de métodos de
restauração, revitalização e novos usos para a manutenção dos bens patrimoniais.

TÉCNICAS DE RETROSPECTIVA II
Patrimônio Cultural: conceituação, histórico, políticas de preservação, legislação de
proteção e identificação das categorias dos bens patrimoniais. Estudos de caso,
através de levantamento cadastral, patológico e proposta de reutilização. Pesquisa
para identificação dos sistemas e técnicas construtivas e de desenho urbano dos
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bens classificados como de valor histórico-cultural. Análise de métodos de
restauração, revitalização e novos usos para a manutenção dos bens patrimoniais.
TECNOLOGIA DA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO I
Ementa: Definições e generalidades sobre construção civil. Relações com o cliente e
com o usuário. Taxas e impostos. Locações de obras. Noções de canteiro de obras.
Serviços em terra e execuções das fundações. Impermeabilizações. Estudos sobre
os concretos. Levantamentos de quantitativos e volumetria, utilizando a geometria.

TECNOLOGIA DA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO II
Ementa: Definições e generalidades sobre estruturas diversas. Alvenarias. Lajes.
Revestimentos de paredes. Noções de execuções de pisos e forros, coberturas,
aberturas

e

pinturas.

Noções

de

instalações

elétricas

e

hidrossanitárias.

Levantamentos de quantitativos e volumetria para orçamentos e planejamentos.

TECNOLOGIA DA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO III
Introdução. Revestimentos. Processo construtivo tradicional. Processo construtivo
racionalizado.

Processo

construtivo

industrializado.

Análise

dos

processos

construtivos. Concreto. Madeira. Metais. Vidro.

TECNOLOGIA DA ARQUITETURA E DA CONSTRUÇÃO IV
Cálculos dos quantitativos de um projeto arquitetônico. Elaboração de projetos
complementares. Controle e fiscalização em obras. Conhecimento pleno das normas
técnicas das construções e projetos. Material de apoio à comercialização, noções de
marketing e administração de obras como um todo.

TEORIA DA ARQUITETURA I
A evolução histórica, tipológica e técnica da arquitetura. As principais correntes e os
tratados da arquitetura. Estilos arquitetônicos a partir da antigüidade clássica até o
início do séc XX.

TEORIA DA ARQUITETURA II
A evolução histórica, tipológica e técnica da arquitetura. As principais correntes e os
tratados da arquitetura. Estilos arquitetônicos do séc XX. Os movimentos de
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vanguarda

européia.

O

movimento

moderno.

O

pós-moderno.

Arquitetura

contemporânea.

TEORIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO I
Introdução à arquitetura urbana. A arquitetura e o urbanismo no contexto histórico da
produção espacial, sócio-econômica, política, cultural e filosófica. Arquitetura e
significado: a formação da modernidade. Produção e teoria da arquitetura e do
urbanismo na industrialização. Século XIX. Modernismo. Produção, teorias,
pensamentos e tendências da atualidade.

TEORIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO II
Evolução urbanística e arquitetônica do traçado das cidades brasileiras. Brasília.
Implantação e desenvolvimento do sítio urbano, com ênfase para sua ocorrência no
Brasil. Estudo da questão ambiental na atual situação arquitetônica e urbanística das
cidades.

TOPOGRAFIA
Noções gerais de topografia. Levantamento topográfico. Métodos de cálculo de
áreas. Planimetria e altimetria.

TRABALHO DE CURSO
O Trabalho de Curso tem por objetivo a realização, pelo acadêmico, de um trabalho
individual e final, que sintetize os conhecimentos adquiridos ao longo do Curso, com
tema de livre escolha do acadêmico, sob a orientação de um Arquiteto ou Arquiteto e
Urbanista e professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo. O acadêmico deverá,
através do Trabalho de Curso, demonstrar sua capacidade de resolução de
problemas no nível do exercício profissional ao qual se habilita, tanto arquitetônico
quanto urbanístico. O Trabalho de Curso é um dos pré-requisitos para a obtenção do
título de Arquiteto e Urbanista de acordo com as normas desta Instituição de
Educação Superior e de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo estabelecidas pelo Ministério de
Educação (MEC).
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ARTES

APLICATIVOS GRÁFICOS EM ARTES VISUAIS I
Princípios básicos para a utilização de programas voltados às artes gráficas.
Conhecimento dos principais programas utilizados e a sua aplicação na arteeducação. Conceitos sobre a digitalização de imagens e resolução, desenvolvimento
de desenhos e manipulação de imagens com o auxílio de programas específicos.

APLICATIVOS GRÁFICOS EM ARTES VISUAIS II
Introdução aos principais conceitos de Desktop Publishing (DTP) e meios gráficos de
impressão, resolução de imagens para aplicação gráfica final, design gráfico, arte
digital e suas principais ferramentas.

APLICATIVOS GRÁFICOS EM ARTES VISUAIS III
Concepção e desenvolvimento de desenhos utilizando aplicativos gráficos, técnicas
básicas de edição, tratamento de imagens e textos. Desenvolvimento da capacidade
da analise e percepção visual no processo criativo.

APLICATIVOS GRÁFICOS EM ARTES VISUAIS IV
Aperfeiçoamento dos conceitos aprendidos em Desktop Publishing (DTP),
aprendendo também técnicas avançadas de edição, tratamento e diagramação de
artes finais, seja elas para impressão ou internet. Também será ministrado conteúdo
sobre Vídeo Digital, na área de pós-produção.

ARTE E EDUCAÇÃO I
Arte e Arte Educação. Arte como Expressão, Linguagem e Conhecimento. Arte e
inter-culturalidade:. O ensino da Arte na Educação Básica: A história educativa em
arte, tendências pedagógicas em Arte/ Escolas Tradicional, Nova, Tecnicista e a
Histórico Crítica dos Conteúdos. O processo educativo no ensino de arte: O
processo Triangular: a contextualização histórica, a leitura e apreciação da imagem
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e a produção; o Professor Mediador. Os projetos em Artes. Os Objetivos e os
Conteúdos em Artes.

ARTE E EDUCAÇÃO II
Novas metodologias em Arte. O projeto em ação em arte. Referenciais Curriculares
Nacional. O processo educativo em Artes: Objetivos, Conteúdos e Encaminhamento
da Proposta Pedagógica em Artes. O Professor Mediador. O desenvolvimento
Gráfico Infantil. Processo Criador x Estereótipos. Avaliação em Arte Educação.

DIDÁTICA
Educação,

Didática

e

prática

pedagógica.

O

planejamento

educacional.

Organização, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem. A formação
do professor e a ação docente.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Arte-Educação: histórico, organização e estrutura do Ensino Fundamental. A
formação do arte-educador. O ensino da Arte no espaço real. PCNs e Diretrizes
Curriculares.M

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Arte-Educação:

elaboração,

organização

e

adequação

didática

e

teórico-

metodológica das atividades curriculares para elaboração dos projetos de ensino e
de atividades. Reflexões sobre a formação do arte-educador. Inserção na realidade
educacional através da realização da prática de estágio. O ensino da Arte no Ensino
Fundamental como objeto de estágio. Projetos de ensino e atividades.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
Arte-Educação:

elaboração,

organização

e

adequação

didática

e

teórico-

metodológica das atividades curriculares para elaboração dos projetos de ensino e
de atividades. Reflexões sobre a formação do arte-educador. PCNs e Diretrizes
Curriculares- Ensino Médio. Inserção na realidade educacional através da realização
da prática de estágio no Ensino Médio. Projetos de ensino e atividades (minicurso).
Elaboração de relatórios parciais.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
Relatórios de estágio supervisionado: orientações, organização e elaboração.
Orientações de adequação didática e teórico-metodológica das atividades
curriculares realizadas durante o desenvolvimento do estágio para a elaboração do
relatório final e apresentação, em forma de painel, na UNIARTE.

ESTÉTICA E TEORIA DA ARTE I
Conceituação dos domínios da estética a partir da sua natureza e suas tarefas. As
relações entre arte e estética e as principais idéias estéticas que propiciaram ampliar
o campo da reflexão artística no contexto da cultura.

ESTÉTICA E TEORIA DA ARTE II
A arte no século XX e seus domínios e a interculturalidade e a estética do cotidiano
no ensino da arte.

EXPRESÃO E LINGUAGEM DO DESENHO I
Estudos práticos e teóricos sobre a expressão e a linguagem do desenho no seu
sentido mais amplo, considerando o bidimensional e o tridimensional. Desenho de
percepção. Estruturação da composição no plano bidimensional. Aprofundamento
das técnicas e da elaboração do desenho. A proposta da representação gráfica e
sua manifestação como meio de expressão individual. O desenho na educação
como parte integrante do processo de alfabetização.

EXPRESSÃO E LINGUAGEM DO DESENHO II
Estudos práticos e teóricos sobre a expressão e a linguagem do desenho no seu
sentido mais amplo, considerando o bidimensional e o tridimensional. Desenho de
percepção. Estruturação da composição no plano bidimensional. Anatomia da figura
humana. Desenho de modelo vivo. Aprofundamento das técnicas e da elaboração
do desenho. A proposta da representação gráfica e sua manifestação como meio de
expressão individual. O desenho na educação como parte integrante do processo de
alfabetização.

FOLCLORE E CULTURA BRASILEIRA I
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Estudo do conceito e dos elementos do folclore e suas expressões:Linguagem oral,
escrita, gestual e gíria.Literatura folclórica Danças e musicas folclóricas, folguedos
populares. Teatro. Arte e artesanato. As Características do Fato Folclórico, sua
dinâmica, estruturação e campo de ação. Elaboração do projeto de trabalho para a
UNIARTE.

FOLCLORE E CULTURA BRASILEIRA II
Estudo das culturas que contribuíram para a formação do folclore brasileiro: o Negro
o Branco e o Índio. Cultura Popular de Mato Grosso do Sul. Execução do projeto
para a UNIARTE.

FORMAS DE EXPRESSÃO EM ARTES PLÁSTICAS I
A arte e sua importância para a educação e o conhecimento. O conceito e as
definições da arte. A arte e suas diversas formas de expressão e comunicação. A
classificação das artes visuais. As principais formas de expressão em artes
plásticas: técnicas e materiais artísticos. Os modos de ver a arte e a construção do
olhar. Trabalhos artísticos práticos com aplicações gráficas e plásticas no contexto
bidimensional.

FORMAS DE EXPRESSÃO EM ARTES PLÁSTICAS II
A arte figurativa e a arte abstrata. Os estados da arte contemporânea. As tendências
estéticas da pós-modernidade. A intertextualidade da arte: leitura, releitura,
apropriação e repetição. Trabalhos artísticos práticos com aplicações gráficas e
plásticas no contexto bidimensional.

FORMAS DE EXPRESSÃO EM ARTES PLÁSTICAS III
A intertextualidade da arte: leitura, releitura, apropriação e repetição. A criatividade e
os processos de criação. A observação estética e a reflexão crítica da obra de arte.
Estudos gráficos com aplicações plásticas: exercícios básicos e trabalhos intensivos
de percepção e de experimentação dos elementos visuais, visando à busca da
linguagem individual e o desenvolvimento da produção artística a partir do imaginário
e da criatividade.

FORMAS DE EXPRESSÃO EM ARTES PLÁSTICAS IV
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As tendências estéticas da pós-modernidade. A intertextualidade da arte: leitura,
releitura, apropriação e repetição. A criatividade e os processos de criação. A
observação estética e a reflexão crítica da obra de arte. Estudos gráficos com
aplicações plásticas.

FORMAS DE EXPRESSÃO EM ARTES PLÁSTICAS V
O processo criativo nos seus meios de expressão contemporâneos. A imaginação, o
pensamento visual e o processo criador no contexto bidimensional (pintura). A
observação artística, a análise, a reflexão e a crítica da obra de arte. O
desenvolvimento do processo criativo por meio de oficinas práticas e intensivas de
experimentação plástica e do estudo de diversos materiais e meios, levando em
consideração as aquisições técnicas mais recentes. Oficina de pintura com
diferentes técnicas: têmpera, mural e afresco, encáustica, óleo, acrílica e
combinação de técnicas.

FORMAS DE EXPRESSÃO DM ARTES PLÁSTICAS VI
O processo criativo nos seus meios de expressão contemporâneos. A imaginação, o
pensamento visual e o processo criador no contexto bidimensional (gravura) e
tridimensional (escultura, instalação e objeto). A observação artística, a análise, a
reflexão e a crítica da obra de arte. O desenvolvimento do processo criativo por meio
de oficinas práticas e intensivas de experimentação plástica e do estudo de diversos,
materiais e meios, levando em consideração as aquisições técnicas mais recentes.
Oficina de escultura e objeto com diferentes técnicas: entalhe, modelagem e
construção, instalação, ready-made e objet-trouvé. Oficina de impressão e gravura
com

diversas

técnicas:

monotipia,

xilogravura,

linóleogravura,

colografia,

combinação de técnicas e gravura digital.

FUNDAMENTOS DA COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO HUMANAS
A comunicação; as várias linguagens e a arte na expressão da experiência humana;
linguagem e ideologia; as diversas formas de expressão artística e as variantes
sociais; noções básicas sobre a teoria semiótica; a linguagem visual e as outras
linguagens; estrutura do mito; formas de cultura.

HISTÓRIA DA ARTE I
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Conceito de representação e mimese, os sete estados da arte na atualidade. A arte
africana. O fovismo. O cubismo. Futurismo. Neoplasticismo. Expressionismo
figurativo. Dadaísmo e Surrealismo. Elaboração do projeto da XXIV Uniarte.

HISTÓRIA DA ARTE II
Projeto XXIV Uniarte. Arte em Campos de Cor, Arte Marginal, Arte Pop., Arte
Geométrica, Op. Arte, Arte Conceitual e Minimalista, Fotorrealismo, O NeoExpressionismo e arte Pós-Moderna.

HISTÓRIA DA ARTE III
O Impressionismo e o Pós-Impressionismo, Simbolismo, Arte Noveau ,Realismo, O
Romantismo; Elaboração do Projeto para XXIV Uniarte.

HISTÓRIA DA ARTE IV
O Neoclassicismo e o Barroco; Projeto para XXIV Uniarte.

HISTÓRIA DA ARTE V
A Arte Grega, A Arte Romana, O Renascimento no século XVI, Arte Egípcia; A Arte
do Oriente Antigo: Arte Suméria, Arte Assíria e Arte Persa; Elaboração do Projeto da
XXIV Uniarte.

HISTÓRIA DA ARTE VI
A Arte da Idade Média; A Pré-história. Projeto XXIV UNIARTE; A Arte
Contemporânea no Brasil.

INFORMÁTICA APLICADA A ARTE E EDUCAÇÃO
Operação de sistemas de computação como recursos de trabalho na área de
comunicação. Conceitos introdutórios ao computador e ao processamento de dados.
Acesso às redes mundiais de informação via Internet. Sistemas Operacionais.
Iniciação aos aplicativos básicos de edição de textos, edição de imagens e planilhas
eletrônicas.

LINGUAGEM E EXPRESSÃO
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Comunicação e linguagem. Língua, linguagem e fala. Modalidades oral e escrita.
Variação lingüística. Leitura , texto e textualidade. Características macro e micro
estruturais do texto. Mecanismos de construção textual. Correção gramatical.
Leitura, interpretação e produção de textos. Texto: a coerência e a coesão.

LINGUAGEM VISUAL I
Conceituação

da

linguagem

visual,

abordando

o

alfabetismo

visual

e

visual

e

contextualizando a produção da obra de arte e a leitura de imagens.

LINGUAGEM VISUAL II
Conceituação

da

linguagem

visual,

abordando

o

alfabetismo

contextualizando a produção da obra de arte e a leitura de imagens. Produção
artística através da introdução do pensamento, estudo, análise e a aplicação dos
elementos visuais na percepção e criatividade, no contexto bidimencional (gráfico e
pictórico) e tridimensional (escultórico e objetual). Estimulação através dos
processos de construção, visando a busca e o desenvolvimento das poéticas e
linguagens individuais e as inter-relações com conteúdos afins, ministrados em
outras disciplinas.

METODOLOGIA DA PESQUISA EM ARTE-EDUCAÇÃO I
Procedimentos didáticos de leitura e compreensão de textos. Noções introdutórias
sobre pesquisa e ciência. Conceitos básicos da ciência. Tipos de pesquisa.
Introdução à pesquisa qualitativa. Noções introdutórias sobre a pesquisa em arte.
Metodologia da pesquisa em artes visuais. Metodologia da pesquisa educacional.
Noções básicas de normalização do trabalho científico.

METODOLOGIA DA PESQUISA EM ARTE-EDUCAÇÃO II
Trabalho acadêmico. Ciência e linguagem. Projeto de pesquisa. Comunicação de
estudos científicos. Elaboração de projeto de pesquisa científica. Normalização do
trabalho científico.

POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA
Políticas e Planos de Educação no Brasil. Aspectos Estruturais e Históricos da
Educação e do Ensino no Brasil. Organização administrativa, Pedagógica e
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Curricular do Sistema de Ensino. A Educação Básica: Níveis de Educação e de
Ensino. A Educação Básica: Modalidades de Educação e Ensino. Organização e
Gestão da Escola.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
O contexto da psicologia da educação: Psicologia do Desenvolvimento e psicologia
da Aprendizagem. Teorias psicológicas aplicadas à educação. Dimensões do
desenvolvimento humano. Ciclo vital e educação Especial e Inclusiva.

TÉCNICAS BÁSICAS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL E ANIMAÇÃO I
Realizar atividades de ensino, voltadas para a criação de animações digitais para
promover o desenvolvimento da linguagem da Animação como uma nova forma de
comunicação. Esse conhecimento poderá ser aplicado como uma forma de
expressão voltada para a arte, ou ainda como uma linguagem de comunicação para
fins educacionais.

TÉCNICAS BÁSICAS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL E ANIMAÇÃO II
Proporcionar aos alunos condições de produzir vinhetas para audiovisual e enxergar
outros meios de ensinar com as novas tecnologias. Noções de roteiro para filmagem;
conhecimento e funções da equipe de trabalho; processo de edição e finalização de
programas. A televisão como recurso na educação. Metodologia para a leitura crítica
de programas televisivos.

TÉCNICAS DE EXPRESSÃO EM FOTOGRAFIA E VÍDEO I
A história da fotografia e sua contextualização na linguagem midiática, como
instrumento artístico. Processos técnicos para a produção de imagens fotográficas.
Operação de câmeras analógicas, digitais e acessórios. Fundamentos da fotografia.
Produção fotográfica em estúdio. Noções de revelação e ampliação de filmes P/B.
Produções de exposições e instalações fotográficas.

TÉCNICAS BÁSICAS DE EXPRESSÃO EM FOTOGRAFIA E VÍDEO II
A história da fotografia e sua contextualização na linguagem midiática, como
instrumento artístico. Processos técnicos para a produção de imagens fotográficas.
Operação de câmeras analógicas, digitais e acessórios. Fundamentos da fotografia

220
e vídeo. Produção fotográfica e vídeo em estúdio. Noções de revelação e ampliação
de filmes P/B. Produções de exposições e instalações fotográficas. Produção de
vídeo em estúdio para a utilização no ensino.

TÉCNICAS DE EXPRESSÃO PROPAGANDA E HQ I
Produção de técnicas de expressão e comunicação na linguagem da História em
Quadrinhos. História da Historia em quadrinhos, leitura e produção da linguagem
visual (elementos visuais) e escrita (construção narrativa da história), Forma de
Produção da Gibioteca.

TÉCNICAS DE EXPRESSÃO PROPAGANDA E HP II
Produção de Técnicas de Expressão e Comunicação na Linguagem da Publicidade
e da Propaganda ? Definição - História - Leitura, Análise, e Produção? Elementos da
linguagem e Técnicas de Comunicação Visual em Publicidade e Propaganda.

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA I
Desenho Geométrico e Linguagem Visual. As origens. Os Elementos Visuais do
Desenho Geométrico(o ponto, a linha, a reta, a forma e o plano bidimensional).
Relações formais de Diferença, semelhança, congruência, equivalência, simetria e
translação de figuras planas. Construções básicas: retas perpendiculares, paralelas,
oblíquas, mediatriz, bissetriz; medidas, ângulos, proporcionalidade e distâncias;
Construções artísticas geométricas a partir de triângulos e quadriláteros(área e
perímetro).

TÉCNICAS DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA II
Construções artísticas geométricas enfocando a composição com formas produzidas
a partir de polígonos regulares: triângulos e quadriláteros e círculos. Construção com
a circunferência: determinação do centro e divisão em partes, ângulos e arcos de
circunferência e unidades de formas em radiações. Os Poliedros regulares;
Planificação dos sólidos geométricos. Relações formais de Diferença, semelhança,
congruência, equivalência, simetria e translação de figuras planas. Aplicações dos
conceitos em composições artísticas.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO/TCC
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Pesquisa; construção do artigo científico; coleta e análise de dados; etapas para
composição do artigo científico, apresentação gráfica e oral do trabalho; Normas da
ABNT, a UNIARTE como espaço de pesquisa.

BIOMEDICINA

ANATOMIA HUMANA
Introdução ao estudo anatômico. Sistema ósseo. Junturas. Sistema muscular.
Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema circulatório. Sistema digestório.
Sistema urinário. Sistema endócrino. Sistema genital feminino. Sistema genital
masculino. Sistema sensorial. Sistema tegumentar.

BIOESTATÍSTICA
Introdução e conceitos à estatística. População e variáveis. Técnicas de
amostragem. Tabelas ou Séries e gráficos estatísticos. Distribuição de freqüência.
Medidas de Tendência Central. Medidas de dispersão ou de variabilidade.
Correlação e Regressão. Análise de variância.

EMBRIOLOGIA
Sistema

reprodutor

Gametogênese.

masculino

Fertilização.

e

feminino.

Desenvolvimento

Aspectos

embrionário

morfofuncionais.
e

fetal.

Anexos

embrionários. Teratologia.

INTRODUÇÃO À ANÁLISE AMBIENTAL
Introdução à análise ambiental. Conceitos básicos de meio ambiente e danos
ambientais. Interpretação e aplicação de análises ambientais. Elaboração de
relatórios e laudos em saúde pública e ambiental. Características e propriedades,
coleta, manejo e controle da água. Apresentação de conceitos, tecnologias e
pesquisa em análises ambientais. Divulgação das áreas de atuação do profissional
em análise ambiental, bem como aplicação de normas e legislação pertinentes.

LINGUAGEM E AGUMENTAÇÃO
Linguagem como representação da realidade. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. Teoria da linguagem. Funções da linguagem.
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Estrutura e funcionamento da comunicação. A coerência e a coesão textual.
Dissertação: exposição, argumentação e conclusões a partir de tema que mobilize
pesquisa. Texto científico. Normas da ABNT.

QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA
Estrutura

atômica

e

periodicidade

química;

ligação

química;

interações

intermoleculares; classificação e nomenclatura de substâncias químicas; reações
químicas; estequiometria; soluções; nomenclatura de compostos orgânicos;
segurança e equipamentos básicos de laboratório; operações de medida e notação
científica; processos de separação e purificação.

BIOLOGIA E GENÉTICA CELULAR
Histórico e métodos de estudo da célula. Origem e evolução celular: células e vírus.
Biomembranas: composição, especializações, sinalização e transporte celular.
Aspectos

gerais,

morfologia,

ultra-estrutura,

composição

e

fisiologia

dos

componentes e organelas celulares. Sínteses celulares: proteínas e lipídeos.
Organização e fisiologia do núcleo. Divisões celulares. Conceitos gerais em
genética. Genética humana e padrões de herança genética. Bases cromossômicas
da hereditariedade. Tipos de heranças gênicas. Genética e câncer.

CIÊNCIAS SOCIAIS
Noções de ciências sociais. Sistema social. Instituições sociais. Desigualdade na
sociedade. Organizações formais. Mudança social. Cultura.

FISIOLOGIA E BIOFÍSICA
Fisiologia integrada e comunicação celular; Fisiologia da neurotransmissão e motora
(muscular); coagulação sanguínea; sistema cardiovascular; sistema excretor e
sistema fisiológico respiratório.

HISTOLOGIA
Aulas teóricas e práticas sobre morfologia e histofisiologia dos tecidos epitelial,
conjuntivo, muscular, nervoso e dos seguintes sistemas: circulatório, imunitário,
respiratório, digestório, urinário, endócrino, pele e anexos.
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QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA
Introdução a Química analítica; preparo de amostras; equilíbrio ácido-base em
soluções aquosas; solução tampão; sensibilidade de reações químicas; análise
qualitativa de cátions e ânions.

SANEAMENTO E SAÚDE AMBIENTAL
Conceitos básicos de meio ambiente referentes da água, ar e esgoto, assim como os
danos ambientais. Interpretação e aplicação de análises ambientais. Elaboração de
relatórios e laudos em saúde pública e ambiental. Características e propriedades,
coleta, manejo e controle da água. Apresentação de conceitos, tecnologias e
pesquisa em análises ambientais. Estudos sobre análises ambientais, bem como
aplicação de normas e legislação pertinentes.

BIOSSEGURANÇA LABORATORIAL E AMBIENTAL
Introdução à biossegurança; EPIs e EPCs; cabines de segurança biológica; níveis
de contenção física e classificação dos microrganismos por classes de risco;
estrutura e organização do laboratório; mapa de risco; gerenciamento de resíduos
biológicos; métodos de desinfecção e esterilização; gerenciamento de resíduos
químicos; riscos físicos; riscos ergonômicos; boas práticas em laboratórios e
serviços de saúde; manuseio de perfurocortantes; roteiro de inspeção de segurança;
uso de radioisótopos; Alimentos geneticamente modificados; biossegurança em
biotecnologia; noções de primeiros socorros; prevenção e combate a princípios de
incêndio; ética em pesquisa.

BIOQUÍMICA BÁSICA
Organização celular; Membranas Biológicas e Transporte; Aminoácidos e Proteínas;
Enzimas; Carboidratos, Lipídios; Nucleotídeos e ácidos nucléicos, Biossinalização,
Vitaminas, Bioenergética. Glicólise. Gliconeogênese. Ciclo de Krebs. Fosforilação
oxidativa. Via das pentoses. Metabolismo dos lipídeos. Metabolismo das proteínas.
Integração do metabolismo. Hormônios.

DIREITO AMBIENTAL
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Conceitos Gerais sobre Meio-Ambiente. Princípios de Direito Ambiental. A Tutela
Constitucional do Meio-Ambiente. O Sistema Nacional do Meio Ambiente ? O Estado
e a Proteção Ambiental. Cidadania e Meio Ambiente. Administração Pública e Meio
Ambiente. Características e aspectos jurídicos da poluição. Gestão de Recursos
Hídricos. A questão da Biodiversidade e sua relevância sócio-econômica e cultural.
Prevenção e reparação do dano ambiental. Crimes ambientais. Proteção do
patrimônio cultural: regime jurídico do tombamento. Engenharia genética e meio
ambiente: aspectos éticos e jurídicos. A Política Internacional de Tutela Ambiental.

LIMNOLOGIA
Introdução à limnologia. A água como meio circumambiente. Propriedades físicas e
químicas dos corpos límnicos. Distribuição da luz e do calor nos corpos límnicos.
Sólidos dissolvidos. Ciclo límnico dos macro e micro ambientes. Gases dissolvidos.
Dinâmica do oxigênio dissolvido. Sistema bicarbonato, pH, dureza, acidez e
alcalinidade das águas límnicas. Matéria orgânica dissolvida e particulada. Bacias
limnicas. Origem e morfometria.

MICROBIOLOGIA BÁSICA
Fundamentos de

Microbiologia:

Morfologia,

citologia

nutrição,

metabolismo,

crescimento e genética microbiana. Controle do crescimento microbiano. Visão geral
do mundo microbiano: Bactérias, fungos e vírus. Infecções hospitalares. Interação
entre microorganismos e hospedeiro: microbiota e mecanismos microbianos de
patogenicidade.

PRINCÍPIOS DE FÍSICO-QUÍMICA
Conceitos físicos e fatores de conversão; Termodinâmica bioquímica; Equilíbrio de
fases; Equilíbrio químico; Termodinâmica do transporte de íons e elétrons; Cinética
dos processos da vida; Radiações e efeitos biológicos.

QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA
Fundamentos de análise quantitativa; erros e tratamentos de dados experimentais;
técnicas de volumetria; gravimetria.

BIOQUÍMICA CLÍNICA
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Introdução A Bioquímica Clínica, Balanço Hidroeletrolítico, Equilíbrio dos Sais,
Equilíbrio Ácido Base, Metabolismo da Glicose, Eletroforese de Proteínas,
Metabolismo das Lipoproteínas, Insuficiência Renal, Automação Laboratorial e
Introdução a Enzimologia Clínica, Diagnóstico de Lesões do Coração, Diagnóstico
Enzimático do Fígado, Diagnóstico Enzimático do Pâncreas, Insuficiência Renal,
Equilíbrio Ácido Base.

IMUNOLOGIA
Interação entre patógenos e hospedeiro: Principais mecanismos de reação
imunitária, específicos e inespecíficos contra agentes agressores externos.
Aplicações práticas da Imunologia. Distúrbios associados ao sistema imune.
Aspectos básicos dos métodos empregados em Imunologia clínica e experimental.

PSICOLOGIA APLICADA
História da Psicologia. Teorias psicológicas. Elementos e conceitos da psicologia
aplicados à área da saúde. A disciplina de trata de fenômenos e situações que
envolvem questões relacionadas às ações e ao comportamento humano. Conceitos
de saúde e saúde mental. Promoção de saúde e a prevenção de doenças. O
atendimento multidisciplinar. Atuação e saúde do profissional da biomedicina.

PATOLOGIA
Introdução a Patologia; saúde e doença; métodos de análise; lesão, adaptação,
crescimento e diferenciação celulares; causas; evolução; distúrbios hídricos,
hemodinâmicos

e

funcionais;

alterações

morfológicas

macroscópicas

e

microscópicas, alterações moleculares de doenças inflamatórias agudas e crônicas
circulatórias; regeneração e reparo; neoplasia.

BIOLOGIA MOLECULAR
Estrutura e funções dos ácidos nucléicos (ácido ibonucléicocléico e ácido
ibonucléico). Organização gênica em Procariontes e Eucariontes. Síntese de DNA.
Síntese de RNA. Síntese de proteínas, mutação e reparo do DNA. Regulação da
expressão gênica em procariontes e eucariontes. Alterações moleculares e
patológicas do câncer. Técnicas de Manipulação do DNA/RNA (Imunocitoquímica,
Cromatografia, Extração de DNA, Quantificação de DNA em amostra biológica,
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Eletroforese de DNA e Proteína, Reação em Cadeia de Polimerase, PCR Real Time,
Aplicação da Biologia Molecular Forense (Exclusão de Paternidade, Comprovação
de Identidade de Suspeito, Identificação de Cadáver). Noções de tecnologias da
biologia molecular e de engenharia genética (Transgenia. Clonagem e Hibridização
de ácidos nucléicos).

MICROBIOLOGIA CLÍNICA
Microbiologia clínica geral: morfologia, citologia, fisiologia, mecanismos de
patogenecidade dos microorganismos bacterianos. Antimicrobianos em geral e
considerações do tratamento e controle das infecções bacterianas. Estudo dos
métodos de diagnósticos de doenças de origem bacterianas baseados no
isolamento e identificação microbiana.

ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO LABORATORIAL
Administração: conceito e importância. Áreas funcionais da organização. Enfoques
explicativos de administração e das empresas no ramo das análises clínicas. O
Biomédico administrador e seu ambiente (laboratórios). As organizações. O
marketing e a qualidade total empregada no profissional. Controle de Qualidade:
conceito e importância. Métodos analíticos para controle de qualidade. Métodos mais
conhecidos e sua importância.

FARMACOLOGIA
Noções Gerais de Farmacologia. Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo.
Farmacologia do Sistema Nervoso Central. Antiinflamatórios Não Esteroidais e
Esteroidais. Quimioterapia das Doenças Microbianas. Fármacos Antibióticos;
Antifúngicos; Antivirais; Antiprotozoários e Antihelmínticos. Farmacologia do
Aparelho Cardiovascular, Respiratório e Digestivo. Aterosclerose e Metabolismo das
Lipoproteínas. Insulina e Fármacos Hipoglicemiantes Orais. Mecanismo de ação e
uso de hormônios. Interações Medicamentosas.

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL
Estrutura e classificação dos microrganismos. Microorganismos como indicadores
ambientais. Microorganismo decompositores. Microbiologia do solo. Fisiologia e
bioquímica dos microorganismos. Ecologia microbiana. Microbiologia do solo e do ar.
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EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA
Conceitos de saúde e doença. Processo saúde-doença. Causalidade das doenças.
Níveis de atenção à saúde. História das políticas públicas de saúde. SUS. O
biomédico inserido no sistema público de saúde. Saneamento básico. Vacinação.
Epidemiologia Descritiva. Educação em Saúde.

LÍQUIDOS CORPORAIS
Conceitos básicos ligados à formação dos líquidos orgânicos, incluindo formação,
função, renovação e excreção. Análise particular de cada líquido, respeitando os
aspectos técnicos e clínicos, buscando a compreensão do desenvolvimento,
diagnóstico e evolução clínica das doenças em geral.

BROMATOLOGIA
Composição química dos alimentos e as propriedades físico-químicas e funcionais
dos componentes alimentares. Meios de obtenção, produção e conservação de
alimentos. Influência das manipulações tecnológicas nos alimentos a nível nutricional
e toxicológico. Toxicologia dos Alimentos. Adulteração e falsificação de alimentos.
Reações de escurecimento enzimático e não enzimático nos alimentos. Reações de
deterioração de óleos e gorduras. Amostragem e preparo de amostras para a análise
de alimentos. Princípios e métodos de análises físico-químicas dos alimentos.
Análise estatística dos resultados. Legislação para alimentos.

VIROLOGIA
Estrutura, multiplicação, vias de transmissão, profilaxia, tratamento, patogenia e
diagnóstico laboratorial de vírus de importância médica.

HEMATOLOGIA BÁSICA
O componente curricular de hematologia compreende o estudo da hematologia
fundamental abordando a morfologia eritrocitária e leucocitária bem como os
mecanismos de suas formações e as alterações morfológicas acompanhadas de
suas respectivas patologias hematológicas. Os aspectos laboratoriais das anemias e
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leucemias assim como suas pesquisas laboratoriais são os temas principais deste
componente.

BIOTECNOLOGIA
Introdução à Biotecnologia; Fundamentos da Biotecnologia; Tecnologia de
Fermentação; Biorremediação; Produção de vitaminas; Produção de Vacinas;
Enzimologia; Planejamento de novos fármacos.

PARASITOLOGIA
Parasitologia humana e animal; definição e termos técnicos em parasitologia;
estudos dos principais protozoários, helmintos e insetos transmissores de doenças.

ANÁLISE TOXICOLÓGICA
Análises Toxicológicas; Xenobióticos: determinação em material biológico; Métodos
de análise toxicológica.

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
Introdução ao estudo de impacto ambiental. Avaliação de impacto ambiental;
processos, métodos, utilização de modelos. Formulação de cenários, especificidades
na analise de impacto ambiental. Considerações práticas na analise de impacto
ambiental: formação de equipes interdisciplinares, técnicas de apresentação e
divulgação. Apresentação de estudos de caso.

ÉTICA E DEONTOLOGIA BIOMÉDICA
Contextualização histórica da ética. Problemas da ética. Bioética. Privacidade e
confidencidade. Deontologia.

MICOLOGIA
Introdução à micologia. Estrutura, multiplicação dos fungos e suas relações com o
hospedeiro humano. Fungos contaminantes. Micotoxinas. Etiologia, diagnóstico e
tratamento de micoses de interesse médico: micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas, sistêmicas e oportunistas.

HEMATOLOGIA CLÍNICA
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O componente curricular de Hematologia II compreende o estudo hemostasia
abordando a interferências dos fatores de coagulação e as patologias hematológicas
envolvidas nesta área da ciência. Os aspectos laboratoriais das anemias e
leucemias clínicas envolvendo casos clínicos de todas anemias e leucemias.

PATOLOGIA CLÍNICA
Introdução a Citologia oncótica, Coloração de Papanicolau, Termos Utilizados nos
Laudos de Citologia, Morfologia Celular, Alterações celulares benignas e Neoplasias
do Colo Uterino.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
O trabalho científico acadêmico. Produção do texto científico acadêmico. A tarefa de
redigir. A linguagem da redação científica. A estrutura do texto científico: o projeto de
pesquisa. Fases da pesquisa. Tipos de pesquisa. Tipos de métodos de pesquisa.
Técnicas para elaboração de monografia. A ciência e a pesquisa científica na
sociedade contemporânea. A pesquisa científica e a capacitação acadêmica.
Métodos e técnicas de pesquisa nas ciências da saúde. O processo da pesquisa
científica. O produto da pesquisa científica. A ética no contexto da pesquisa
biomédica.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Elementos Pré-Textuais, Textuais e Pós-Textuais. Elaboração de um Trabalho de
Conclusão de Curso, dentro das normas estabelicidas pela IES-UNIGRAN.
Ilustrações. Artigo Científico. Modelo de carta de encaminhamento do TCC para
banca final. Regulamento do trabalho de conclusão de curso.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO AMBULATÓRIO CLÍNICO I
Cadastro do paciente- Programa Labol. Anticoagulantes para cada tipo de exame.
Coleta de sangue- Sistema seringa-agulha. Dessoração de materiais biológicos.
Lavagem

e

esterilização

de

materiais.

Descarte

de

Biossegurança em ambiente laboratorial.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOQUÍMICA CLÍNICA I

resíduos

biológicos.
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Rotina Laboratorial em Aparelhos Semi - Automatizados; interpretação do resultado
laboratorial com a possível clínica do paciente e avanços da Bioquímica Clínica.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM HEMATOLOGIA CLÍNICA I
Hemograma manual. Contagem de plaquetas. Velocidade de hemossedimentação.
Laminário das principais doenças dos eritrócitos.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍQUIDOS CORPÓREOS E PARASITOLOGIA I
Líquidos corporais/ Urinálise: Análise de urina- Exame qualitativo- Caracteres geraisPropriedades físicas- Exame químico- Elementos normais e anormais. Parasitologia:
Exame de fezes- Técnicas parasitológicas - Identificação de protozoáriosIdentificação de helmintos.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MICROBIOLOGIA-IMUNOLOGIA CLÍNICA I
Rotina laboratorial em Imunologia Clínica: Diagnóstico sorológico, reação AG-AC,
reações de hemaglutinação e aglutinação sorológica, imuno-cromatografia e
precipitação. Rotina laboratorial em Microbiologia Clínica: Coleta e conservação de
amostras, meios de cultivo bacteriano, técnicas de semeadura, isolamento e
identificação do agente, teste de susceptibilidade aos antimicrobianos, microscopia e
colorações, interpretação dos resultados.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISE AMBIENTAL I
Análises químicas e biológicas do solo, água e ar: determinação de metais pesados,
compostos nitrogenados, fósforo, sulfatos nitratos e outros, ensaio de pureza para
águas, avaliação microbiológica da água.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM AMBULATÓRIO CLÍNICO II
Coleta de sangue - Sistema a vácuo. Dessoração de matérias biológicos. Lavagem e
esterilização de materiais. Descarte de resíduos biológicos. Primeiros socorros.
Hemostasia e os testes de coagulação, legislações em vigilância sanitária.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM BIOQUÍMICA CLÍNICA II
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Determinação de metabólitos em amostras biológicas. Correlacionamento de
resultados bioquímicos com fisiopatologia. Bioquímica do líquor. Enzimologia Clínica.
Controle de Qualidade.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM HEMATOLOGIA CLÍNICA II
Considerações gerais sobre fisiologia de células hematopoiéticas. Fisiopatologia de
leucócitos, eritrócitos e plaquetas. Coagulopatias congênitas e adquiridas.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM LÍQUIDOS CORPÓREOS E PARASITOLOGIA
II
Colheita e conservação do material biológico. Preparo de reativos e corantes.
Métodos específicos que permitam o diagnóstico laboratorial de protozoários
intestinais, teciduais e sangüíneos e de helmintos. Coprológico funcional. Formação
de urina. Colheita e conservação do material biológico. Pesquisas e dosagens na
urina. Exame físico-químico e sedimentoscopia qualitativa e quantitativa da urina.
Análise química dos cálculos urinários. Controle de qualidade.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MICROBIOLOGIA-IMUNOLOGIA CLÍNICA II
Métodos para isolamento e identificação dos principais agentes causadores de
infecções, a partir de diversos materiais biológicos, dando ênfase aos agentes
bacterianos. Discutir e interpretar as solicitações de exames imunológicos. Colher e
conservar o material. Desenvolver as principais reações sorológicas na rotina de
Imunologia Clinica. Interpretar os resultados dos exames imunológicos realizados.
Conhecer os métodos utilizados para o controle de qualidade nos exames realizados
(Soroaglutinação, Hemaglutinação, Neutralização, Precipitação, Imunofluorescência
e Ensaios Imunoenzimáticos), técnicas e métodos de diagnóstico.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISE AMBIENTAL II
Realização de estágio supervisionado em instituições que se aplica a tecnologia em
gestão ambiental. Administração do meio-ambiente. Avaliação ambiental das
organizações.

LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DOS SINAIS)
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Política de Inclusão escolar e suas implicações para a educação de surdos:
adaptações curriculares e experiências educacionais bilíngües no Brasil e no Mundo.
A educação de surdos no Brasil, legislação. Os surdos como uma minoria lingüística.
A identidade surda. As correntes filosóficas. Aspectos históricos da surdez e da
modalidade gestual visual da fala na Antiguidade e na Modernidade. Interpretação
de línguas orais e língua de sinais, o interprete de Libras. Modelos de Tradução e
interpretação.

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ALGORITMOS I
Conceituação. Variáveis. Comandos de atribuição. Estruturas de controle. Variáveis
compostas homogêneas (Vetor e Matriz).

ARQUITETURA DE COMPUTADORES I
Bases em Sistemas de Computação, Organização de Computadores, Barramento,
Sistema de Entrada e Saída, Dispositivos de Entrada e Saída, Ciclo de Instruções,
Mecanismos de Interrupção e Exceção. Processador Hipotético: Neander.

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I
Conceitos básicos sobre a linguagem de programação. Uso de variáveis. Comandos
de atribuição. Estruturas de Controle (Sequencial, Condicional e Repetição).
Variáveis Compostas Homogêneas (Vetor e Matriz). Estudo dos recursos da
linguagem para manipulação de entrada e saída de dados, recursos visuais.

LÍNGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Comunicação e linguagem. Língua, linguagem e fala. Modalidades oral e escrita.
Variação lingüística. Leitura, texto e textualidade. Características macro e micro
estruturais do texto. Mecanismos de construção textual. Correção gramatical.
Leitura, interpretação e produção de textos. Texto: a coerência e a coesão.

LÓGICA COMPUTACIONAL
Lógica Matemática. Funções Lógicas - Portas Lógicas. Circuitos Combinacionais.
Álgebra de Boole. Simplificação de Circuitos Lógicos.
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ALGORITMOS II
Revisão das estruturas básicas de controle. Modularização. Variáveis compostas
heterogêneas (Registros). Manipulação de arquivos. Projeto de finalização.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES II
Processadores

Hipotéticos:

RAMSES.

Organização

de

Memória.

Máquinas

Risc/Cisc. Máquinas Paralela. Programação em Linguagem Simbólica: Assembler.
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I
Conjunto. Funções. Funções do 1° e 2° grau. Função exponencial e logarítmica.
Limites e Derivadas.

GEOMETRIA ANALITICA E VETORES
Vetores. Vetores no R2 e R3. Produtos de vetores. Retas. Planos. Cônicas.

INGLÊS INSTRUMENTAL
Análise e compreensão das informações apresentadas em textos científicos ligados
à ciência da computação. Reconhecimento das estruturas lexicais e sintáticas da
língua inglesa. Tradução. Análise da estrutura dos textos científicos especializados.

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II
Revisão das estruturas básicas de controle. Manipulando cadeias de caracteres.
Modularização. Variáveis compostas heterogêneas (Registros). Manipulação de
arquivos.

ÁLGEBRA LINEAR
Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Vetores no Rn e Cn . Espaços e
subespaços vetoriais. Bases e dimensões. Transformações lineares. Matrizes e
Operadores Lineares. Autovalores e autovetores.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II
Derivadas, Integrais, Seqüências e Séries numéricas e de funções, Equações
Diferenciais.
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CIRCUITOS DIGITAIS
Circuitos Multiplex, Demultiplex, Famílias de Circuitos Lógicos, Memórias, Portas
Lógicas e Circuitos Combinacionais, Circuitos Aritméticos, Circuitos Seqüenciais e
Osciladores. Projeto de Sistemas Digitais: hierárquico e modular. Dispositivos
lógicos programáveis.
ESTRUTURA DE DADOS I
Ponteiros. Recursividade. Listas Lineares. Tipos Especiais de Listas Lineares: Pilhas
e Filas. Tipos de Listas Lineares: Listas Simplesmente Encadeadas, Listas
Circulares, Listas Duplamente Encadeadas. Listas em Alocação Dinâmica de
Memória. Pesquisa e Ordenação.

LINGUAGENS FORMAIS, AUTÔMATOS E COMPUTABILIDADE
Introdução, Linguagens Regulares. Linguagens Livres do Contexto, Linguagens
Sensíveis

ao

Contexto

e

Enumeráveis

Recursivamente,

Decidibilidade

ou

Computabilidade.

PARADIGMAS DE LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO
Caracterização das linguagens de programação de computadores e de seus
diferentes paradigmas de programação (lógico, procedimental, funcional, orientação
a objetos). Estudo de conceitos básicos no que se refere às linguagens:
implementação, estrutura de dados, abstração de dados, controle, tipos, escopo,
sub-rotina, passagem de parâmetro, recursividade, sintaxe e semântica.

COMPILADORES
Análise Léxica e Sintática. Tabelas de Símbolos. Esquemas de Tradução. Ambientes
de Tempo de execução. Linguagens Intermediárias. Geração de Código. Otimização
de Código. Montadores. Ligadores.

ESTRUTURA DE DADOS II
Árvores e suas generalizações e aplicações: Árvores binárias, Árvores de busca,
Árvores balanceadas (AVL), Árvore B e B+. Hashing. Compactação de dados.

FÍSICA
Eletrodinâmica. Eletromagnetismo. Ótica. Eletrônica.
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FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Fundamentos e classificação de sistemas de informação. Conceitos de sistema.
Componentes e relacionamentos de sistema. Custo/valor e qualidade da informação.
Informação nas organizações. Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação:
conceitos e impactos nas organizações. Processo Decisório e Aprendizagem
Organizacional. Planejamento de Sistemas de Informação. Gerência de Projeto e
Teoria Geral de Sistemas. Pesquisa em Sistemas de Informação.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Análise exploratória de dados. Probabilidade. Variáveis aleatórias e distribuições de
probabilidade. Amostragem e distribuições amostrais. Estimação e testes de
significância.

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
Conceitos: Classes, Objetos, Atributos, Métodos, Instância e Princípios da
Orientação a Objeto. Métodos Construtores e Destrutores. Modificadores de Acesso.
Herança. Polimorfismo. Classes Parametrizadas. Interfaces em C++ e JAVA.

ANÁLISE DE ALGORITMOS
Modelos de computação e notações. Somatórias e recorrências. Projeto de
Algoritmos por indução: paradigma incremental e divisão e conquista. Análise de
algoritmos para ordenação e seleção. Programação dinâmica e algoritmos gulosos.
Análise de algoritmos em grafos. Reduções e NP-Completude.

ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Métodos para análise e projetos de sistemas: estruturado e orientado a objetos.
Análise e especificação de requisitos de software. Linguagem de modelagem
unificada. Análise e projeto orientado a objetos. Projeto arquitetural e projeto de
interface. Normas para documentação. Ferramentas CASE. Desenvolvimento de
estudo de caso completo.

BANCO DE DADOS I
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Conceitos básicos. Objetos do Banco de Dados. Modelagem de dados. Projeto de
Banco de Dados. Normalização. Linguagens de consulta. Álgebra Relacional.
Cálculo Relacional. Árvore Canônica.

DIREITO E ÉTICA NA COMPUTAÇÃO
Noções preliminares ao estudo do direito; Fontes do direito; Noções legislativas;
Direito civil e comercial; Direito constitucional; Código de defesa do consumidor;
Responsabilidade civil; Comércio eletrônico; Direitos autorais; Propriedade Industrial;
Noções sobre o empresário, profissional liberal e o empregado.

LINGUAGENS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO
Estudo de linguagem de programação na implementação de algoritmos: Sintaxe da
Linguagem, Interface Gráfica, Exceção, Threads e Pacote java.util.

SISTEMAS OPERACIONAIS I
Conceitos

básicos

de

sistemas

operacionais.

Organizações

de

sistemas

operacionais. Chamadas de sistema. Gerência de processador: Escalonamento de
processos. Concorrência e sincronização de processos. Alocação de recursos e
Deadlocks.

ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Visão de problemas e ferramentas usadas no processo decisório do departamento
de O&M das organizações. Visão sistêmica das organizações. Estudo dos
mecanismos e procedimentos para criação de empresas. Perfil do empreendedor.
Sistemas de gerenciamento, técnicas de negociação. Qualidade e competitividade.
Marketing. Sistema financeiro.

BANCO DE DADOS II
Projeto físico de banco de dados. Gerenciamento de transações e controle de
concorrência. Recuperação após falha. Novas Tecnologias em Bancos de Dados.

METODOLOGIA PARA PROJETO EM COMPUTAÇÃO
Metodologia científica: conceituações, objetivos, natureza da ciência. Conhecimento
científico: níveis de conhecimento, características do conhecimento científico.
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Método científico: noções e importância do método científico. O processo do método
científico. Pesquisa científica: conceito e tipos de pesquisa. Planejamento da
pesquisa. Fluxograma da pesquisa. Limitações da pesquisa. Validade interna e
validade externa. Elaboração de relatórios: estrutura do relatório: normas, técnicas
de apresentação de relatório. A teoria da comunicação, diretrizes para leitura,
análise e interpretação de texto. Noções de texto e organização textual: coesão e
coerência. Organização do texto: articulação de elementos temáticos e estruturais. A
escrita científica. O uso de figuras e tabelas: organização dos dados de um texto
científico. Editor de Texto Látex: instalação, configuração e digitação do texto.
Elaboração do pré-projeto em computação.

SISTEMAS OPERACIONAIS II
Gerência de Memória, Memória Virtual, Gerenciamento de Arquivos. Gerenciamento
de dispositivos de entrada/saída.

TELECOMUNICAÇÕES
Conceitos de comunicação, código e representação de dados, taxa de transmissão
de um canal, multiplexação e modulação, comutação, tipos de transmissão, modem,
compressão de dados, serviços e redes públicas, cabling e backbones, Wireless.

TEORIA DOS GRAFOS
Estudo de conceitos, estruturas de representação e aplicações da Teoria dos Grafos
Representação computacional. Caminhos em Grafos. Algoritmos de Busca. Grafos
sem circuitos e Árvores. Coloração em grafos.

ENGENHARIA DE SOFTWARE
Introdução à engenharia de software. Modelos de processos de desenvolvimento de
software. Técnicas de gerenciamento e planejamento de software. Requisitos e
especificação de software. Métodos de análise e projeto de software. Garantia de
qualidade de software. Gerenciamento de controle de versão, teste e revisão de
software.

Manutenção

Ferramentas

e

de

ambientes

software.
de

Reengenharia

software.

Padrões

e
de

documentação de software. Gerenciamento de configuração.

engenharia

reversa.

desenvolvimento

e
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Fundamentos e histórico da Inteligência Artificial, agentes inteligentes, linguagens
simbólicas, Métodos de resolução de problemas, conhecimento lógico e em rede,
redes Bayesianas, conjuntos e lógica Fuzzy, redes neurais artificiais, sistemas
especialistas, heurística e computação evolutiva.

PROJETO EM COMPUTAÇÃO I
Processo de pesquisa: conceitos e procedimentos. Elaboração de um projeto de
pesquisa, estrutura e procedimentos. Desenvolvimento de pesquisa sob forma de
artigo: estrutura, redação. Regulamento da disciplina de Projeto em Computação.
Currículo Lattes. Editor de Texto Látex.

REDES DE COMPUTADORES
Introdução a Redes, Arquitetura RM-OSI, Padrões, Protocolos das Camadas de
Enlace, Rede, Transporte e Aplicação, Protocolo TCP/IP, Protocolos de Roteamento.

TÓPICOS GERAIS EM COMPUTAÇÃO
Revisar conteúdos gerais sobre lógica computacional, arquitetura de computadores,
algoritmos, estrutura de dados, linguagem de programação, direito e ética na
computação, e sistemas operacionais.

COMPUTAÇÃO GRÁFICA
Conversão matricial de retas, círculos e elipses. Preenchimento de círculos,
retângulos e polígonos. Recorte de retas e polígonos. Transformações geométricas
em duas e três dimensões. Transformações de projeção paralela e perspectiva.
Câmera virtual. Modelos de iluminação e tonalização. Remoção de linhas e
superfícies ocultas. Texturas e Mapeamentos. Técnicas de antialiasing. Filtros
digitais. OpenGl básico.

INTERCONEXÃO DE REDES DE COMPUTADORES
Introdução a Roteamento, Roteamento Estático, Roteamento Dinâmico, Algoritmos
de Roteamento, Protocolos de Roteamento Intra-Redes, Protocolos de Roteamento
Inter-Redes.
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SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
Introdução aos sistemas paralelos e distribuídos, arquiteturas paralelas, modelos de
computação paralela, tecnologias de sistemas distribuídos, paradigma de troca de
mensagens, diferença entre mecanismos de memória compartilhada e de troca de
mensagens, tipos de comunicação, message passing interface e algoritmos
paralelos e distribuídos, algoritmos de soma, ordenação, eleição de coordenador,
algoritmos de busca e em grafos.

PROJETO EM COMPUTAÇÃO II
Processo de pesquisa: conceitos e procedimentos. Desenvolvimento de pesquisa
sob forma de artigo: estrutura e redação. Editor de Texto Látex.

ROBÓTICA
Introdução à robótica, histórico, arquiteturas de software em robótica, sensores e
efetuadores, localização, mapeamento, planejamento do movimento do robô, com
espaço de configuração, métodos de decomposição em células, métodos de
esqueletização, dinâmica de controle, controle de campo potencial e reativo.
Aplicações com programação de robôs e simulação de robôs.

TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO
Revisar conteúdos específicos sobre banco de dados, circuitos digitais, Linguagens
formais e autômatos, compiladores, probabilidade e estatística, telecomunicações e
grafos.

CIENCIAS BIOLÓGICAS

ANATOMIA HUMANA
Introdução ao estudo anatômico. Sistema ósseo. Junturas. Sistema muscular.
Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema cardiovascular. Sistema digestório.
Sistema urinário. Sistema endócrino. Sistema genital feminino. Sistema genital
masculino. Sistema sensorial. Sistema tegumentar.

ANATOMIA VEGETAL
Estudos dos diferentes tecidos vegetais. Estudo da estrutura da raiz e caule.
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BIOESTATÍSTICA
Introdução

e

aplicações

da

Bioestatística.

Noções

básicas.

Técnicas

de

amostragem. Medidas de tendência central para uma amostra. Medidas de
dispersão para uma amostra. Noções sobre correlação. Análise de variância.
Noções sobre regressão.
BIOÉTICA
Relação Biólogo/profissão da ética, direito e moral, Problemas bioéticos das
situações emergentes (projeto genoma humano, reprodução assistida, doação de
órgãos e ácidos humanos, bioacnociência, clonagem e genética), situações
persistentes (aborto, eutanásia em seres humanos, saúde pública e alocação de
recursos, suicídio assistido), Bioética clínica: casos clínicos e análise ética de erros
profissionais em saúde. Biopirataria.

BIOFÍSICA
Introdução à biofísica. Estruturas moleculares em biofísica. Água e soluções em
biofísica. Membranas biológicas. Bioeletricidade. Biopotenciais. Bioeletrogênese.
Biofísica da contração muscular. Biofísica dos sistemas orgânicos humanos.

BIOLOGIA CELULAR
Históricos e métodos de estudo da célula; célula: origem, estrutura, ultra-estrutura;
composição, fisiologia dos componentes celulares e organelas citoplasmáticas;
biomembranas, diferenciação celular; aspectos teóricos e práticos. Núcleo e sua
interação com a biotecnologia do gene.

BIOLOGIA MOLECULAR
Importância da Biologia Molecular na atualidade, conhecimentos da constituição
molecular das células, interações celulares em nível molecular, noções de
engenharia genética e tecnologia da biologia molecular e sua utilização nos campos
de atuação do biólogo.

BIOQUÍMICA I
Biomoléculas. Aminoácidos e proteínas. Enzimas. Carboidratos. Lipídeos. Vitaminas.
Minerais.
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BIOQUÍMICA II
Vias metabólicas e biossíntese de carboidratos, lipídeos e compostos nitrogenados.
Hormônios e regulação metabólica. Pigmentos vegetais.

BOTÂNICA ECONÔMICA
Interação das plantas com o meio ambiente. Identificação e importância. Plantas
ornamentais. Plantas medicinais. Plantas frutíferas. Plantas têxteis. Plantas
fornecedoras de látex. Plantas produtoras de óleo e gordura. Plantas Ceríferas.
Plantas aromáticas. Condimento.

DIDÁTICA I
Educação,

Didática

e

prática

pedagógica.

O

planejamento

educacional.

Organização, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem. A formação
do professor e a ação docente.

DIDÁTICA II
O planejamento educacional e a Didática. Orientações didáticas e o planejamento do
ensino e da aprendizagem. Projetos de trabalho na educação infantil e nos anos
iniciais do ensino fundamental. Projeto Político-Pedagógico.

ECOLOGIA DE COMUNIDADES
Ecologia de comunidades. Interações entre espécies.

ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS
Ecologia

de

Ecossistemas.

Biodiversidade.

Biologia

da

Conservação

da

Biodiversidade. Políticas públicas de conservação da biodiversidade. Estudos de
Impacto Ambiental. Educação Ambiental.

ECOLOGIA DE INDIVÍDUOS E POPULAÇÕES
Introdução à ecologia. Ecologia ao nível de indivíduo e populações.

EMBRIOLOGIA
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Histórico e conceitos da Embriologia. Células-tronco. Sistema reprodutor masculino
e feminino. Aspectos morfofuncionais e correlação hipotálamo-hipófise-gônoda.
Gametogênese: ovogênese e espermatogênese. Fecundação. Desenvolvimento dos
sistemas durante a vida intra-uterina. Considerações gerais sobre o desenvolvimento
embrionário dos metazoários.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Aspectos estruturais e históricos da educação e do ensino no Brasil. Legislação da
Educação básica brasileira e as relações entre as leis do ensino e a realidade
escolar - CF/ 88 e LDB/ 96 de nº 9394. Estrutura administrativa e organizacional do
Sistema Educacional Brasileiro. Níveis e modalidades de Ensino na Educação
Básica e seus recursos financeiros e humanos conforme a Constituição Federal de
1988 e na LDB/96 de nº 9394. Organização formal e informal da escola de Educação
Básica.

EVOLUÇÃO
Teorias evolutivas; Variabilidade genética; Adaptação; Seleção natural; Especiação.

FÍSICA
Cinemática, dinâmica, hidrostática, óptica - lentes e instrumentos ópticos, termologia,
ondas e eletricidade.

FISIOLOGIA HUMANA
Estudo dos processos fisiológicos e biofísicos do sistema muscular, circulatório,
cardiovascular, respiratório, renal e nervoso que ocorrem no corpo humano, da interrelação entre eles, bem como dos seus mecanismos de regulação.

FISIOLOGIA VEGETAL
Estudo da água no sistema solo-planta-atmosfera. Nutrição mineral das plantas.
Fotossíntese, Fotorrespiração e Respiração. Translocação de solutos orgânicos e
inorgânicos. Hormônios vegetais. Propagação de plantas. Fotoperíodo.

GENÉTICA
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Genética Molecular. Introdução à Genética. Cromossomos e Herança. Genética
Mendeliana. Herança dos Sistemas Sanguíneos. Ligação, Crossing-over e
Mapeamento Cromossômico. Herança Relacionada ao Sexo. Herança Poligênica.

GEOLOGIA
Gênese planetária e sistema solar. Os movimentos da terra. A dinâmica interna e
externa da terra. As formações geológicas. Os agentes naturais do intemperismo.
Ciclos das águas. Erosão. Introdução Ã geologia. Início da vida.

HISTOLOGIA
Conhecimentos histológicos fundamentais, teóricos e práticos, sobre os tecidos,
órgãos e sistema do corpo humano.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem e comunicação. Estratégias para leitura e produção de textos orais e
escritos. Análise textual, interpretativa e temática - Problematização e síntese.

METODOLOGIA CIENTÍFICA
O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Método e técnica de leitura. Trabalhos
acadêmicos: produção do conhecimento. Normas de citação bibliográfica. Relatórios
de pesquisa. Elaboração de Projeto de pesquisa. Elaboração de monografias.
Investigação científica. A coleta de dados em pesquisa de campo. A análise dos
resultados alcançados em pesquisas teóricas e de campo. Importância da pesquisa
quantitativa e da pesquisa qualitativa. Referências bibliográficas. Normas da ABNT.

MICROBIOLOGIA
Fundamentos: Processo histórico do conhecimento microbiológico; Campo de ação;
Química; Microscopia; Características de células procarióticas e eucarióticas;
Metabolismo; Crescimento e genética microbiana (impactos éticos, sociais e
epistemológicos); Micróbios e parasitas multicelulares; Controle de microrganismos;
Interações

hospedeiro-microrganismos;

Microbiologia

ambiental

e

aplicada

(discussão e aplicação da legislação vigente); Epidemiologia (análise e interpretação
de dados epidemiológicos); Infecções hospitalares (elaboração em CCIH); Utilização
da informática como instrumento de pesquisa microbiológica.
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MORFOLOGIA VEGETAL
Estudo da raiz, caule, folha, flor, fruto e semente.

OFICINA DE ENSINO DE BIOLOGIA I
As modalidades didáticas na prática educativa.

OFICINA DE ENSINO DE BIOLOGIA II
Instrumentação para o ensino de Ciências (nível fundamental) e Biologia (nível
médio).

PALEONTOLOGIA
Origem das espécies vegetais e animais do planeta e sistema solar. Fósseis e
fossilização. Animais pré-históricos. Teorias da evolução. Relação solo-relevo-climapaisagem.

PARASITOLOGIA
Noções de sistemática e nomenclatura. Relação Parasito-Hospedeiro. Noções de
Epidemiologia. Classificação dos seres vivos. Protozoários. Helmintos. Artrópodes.

PESQUISA EM EDUCAÇÃO
A Construção da Pesquisa em Educação no Brasil. Metodologia da Pesquisa
Educacional. O Papel da Pesquisa na Formação e na Prática dos Professores. O
Trabalho com Projetos de Pesquisa no Ensino Fundamental e Médio.

PRÁTICA DE ENSINO I (SOB A FORMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO)
Parâmetros

Curriculares

Nacionais.

O

professor

de

Ciências

e

Biologia.

Planejamento do ensino de Ciências e Biologia. Avaliação.

PRÁTICA DE ENSINO II (SOB A FORMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO)
Estágio na disciplina de Ciências (nível fundamental): planejamento, aplicação e
avaliação de um projeto de estágio.

PRÁTICA DE ENSINO III (SOB A FORMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO)
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Estágio na disciplina de Biologia (nível médio): planejamento, aplicação e avaliação
de um projeto de estágio.

PROTOZOOLOGIA
Morfologia, fisiologia, evolução e sistemática dos grupos de protozoários.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Psicologia como ciência: psicologia educação, do desenvolvimento humano e as
teorias da aprendizagem. Aplicações da psicologia do desenvolvimento e a teoria da
aprendizagem no processo educativo e práticas pedagógicas adequadas. Interação
professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem. Disciplina e Indisciplina
discente e suas inter-relações. Educação Ambiental - conscientização humana.

QUÍMICA GERAL
Teoria e estrutura atômica. Periodicidade química. Ligações químicas. Soluções.
Cinética química. Equilíbrio químico. Soluções aquosas: equilíbrio ácido-básico.
Termodinâmica química.

QUÍMICA ORGÂNICA
Nomenclatura, propriedades químicas e físicas de hidrocarbonetos alifáticos e
aromáticos, haletos orgânicos, álcoois, fenóis, ésteres, aminas, cetonas, aldeídos e
ácidos carboxílicos e derivados. Estereoquímica de compostos orgânicos. Reações
de hidrocarbonetos e orgânicas. Estruturas e propriedades químicas das seguintes
biomoléculas: carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos nucléicos.

REDAÇÃO CIENTÍFICA
Elementos teóricos fundamentais. Organização, sistematização e instrumentalização
da redação de relatórios. Redação científica. Modalidades de apresentação
científica. Resumos de congressos. Artigos originais. Artigos de revisão. Relato de
caso. Linguagem e nomenclatura biológica. Normas Internacionais de publicação
científica. Edição gráfica. Recursos da informática.

SISTEMÁTICA DE CRIPTÓGAMAS
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Taxonomia dos diversos grupos de Pteridófitas, Briófitas, Algas, Fungos e Líquens.

SISTEMÁTICA DE FANERÓGAMAS
Taxonomia dos diversos grupos de Gimnosperma e Angiosperma.

SISTEMÁTICA ZOOLÓGICA
Sistemática geral: histórico e conceitos; sistemática filogenética; cladogramas;
sistemática dos grandes grupos de seres vivos; origem dos animais; tendências
evolutivas em animais.

SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO
Ciências Sociais; Sociologia; Sociologia da Educação; Filosofia e Filosofia da
Educação; Principais Pensadores; Fato Social; Ação Social; Instituições Sociais
(nacional e das culturas autóctones); Ideologia; Status e Papel; Grupos Sociais;
Controle Social; Estratificação Social; Desigualdade na Sociedade; Mobilidade
Social; Mudança Social.

TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOLOGIA
Temas de interesse das principais áreas das Ciências Biológicas, abordados na
forma de projetos de pesquisa, projetos de extensão e/ou oficinas.

ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I
Morfologia, fisiologia, distribuição, evolução e sistemática de alguns filos de
invertebrados.

ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II
Morfologia, fisiologia, distribuição, evolução e sistemática dos demais filos de
invertebrados.

ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS I
Morfologia, fisiologia, distribuição, evolução e sistemática de alguns grupos de
vertebrados.

ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS II
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Morfologia, fisiologia, distribuição, evolução e sistemática de alguns grupos de
vertebrados.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Introdução. O aspecto humano. O processo decisório. A tecnologia.

ADMINISTRAÇÃO GERAL II
Planejamento. Organização. Direção. Controles.

ANÁLISE DE CUSTOS
Critério de rateio dos custos indiretos. Custos para tomada de decisão. Ferramentas
utilizadas para apuração de custos. Alguns problemas encontrados em custos.
Gestão estratégica de custos. Sistema estratégico global de custos. Produção por
ordem. Produção contínua.

CONTABILIDADE I
Noções preliminares. O patrimônio. Conceito e classificação das contas.
Escrituração contábil. Plano de contas. Contabilização das operações.

CONTABILIDADE II
Operações com mercadorias. Balancetes. Apuração do resultado. Balanço
patrimonial. Demonstração do resultado do exercício.

CONTABILIDADE III
O balanço patrimonial e o DRE. Introdução aos postulados, princípios e convenções
contábeis. Problemas contábeis diversos. Operações com mercadorias. Folha de
pagamento e encargos sociais.

248
CONTABILIDADE IV
Imposto de renda pessoas físicas e jurídicas. Depreciação, exaustão e
amortizações. Livros de escrituração contábil. Elaboração das demonstrações
financeiras. Organização administrativa, financeira e contábil de uma empresa.

CONTABILIDADE DE CUSTOS
Contabilidade de custos. Terminologia utilizada em custos. Princípios contábeis
aplicados a custos. Classificação dos custos. Esquema básico da contabilidade de
custos. Materiais diretos. Mão-de-obra direta. Departamentalização.

ECONOMIA APLICADA
Mercado. Estruturas de mercado. Introdução a macroeconomia. Determinação da
renda e do produto nacional. O setor externo. Crescimento e desenvolvimento
econômico.

INFORMÁTICA APLICADA I
Introdução Ã computação. DOS. Windows.

INFORMÁTICA APLICADA II
O Word. O Excel. Utilização de softwares de aplicação contábil.

LÍNGUA PORTUGUESA
Linguagem e comunicação. Estratégias para leitura e produção de textos orais e
escritos. Análise textual, interpretativa e temática - Problematização e síntese.

MATEMÁTICA APLICADA I
Conjuntos numéricos. Funções. Matemática comercial. Introdução a Matemática
financeira.

MATEMÁTICA APLICADA II
Juros compostos; Anuidades e empréstimos; inflação; tabelas.

METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS
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Organização dos estudos na universidade. Caminhos para a produção do
conhecimento. Aspectos técnicos da apresentação de trabalhos científicos.
Desenvolvimento do trabalho (texto). Organização dos trabalhos científicos na
universidade. Etapas básicas da elaboração de um projeto de pesquisa. Etapas
básicas da elaboração de uma monografia. Pesquisa. Organização da referência
bibliográfica.

MÉTODOS QUANTITATIVOS
Estatística descritiva. Amostragem probabilística.

MÉTODOS QUANTITATIVOS II
Regressão linear simples e correlação. Séries temporais

NOÇÕES DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Noções de ciências sociais. Sistema social. Instituições sociais. Desigualdade na
sociedade. Organizações formais. Mudança social. Cultura.
NOÇÕES DE DIREITO
Noções preliminares ao estudo do direito. Fontes do direito positivo. Breve apanhado
sobre a lei de introdução ao código civil. Da aplicação da lei no tempo. Da pessoa
natural. Da Capacidade Jurídica. Dos bens jurídicos. Da relação jurídica. Da
prescrição. Dos fatos jurídicos. Dos atos jurídicos. Nulidade do ato jurídico. Direitos
da personalidade.

NOÇÕES DE PSICOLOGIA
Psicologia enquanto Ciência. Atitudes-psicologia social. Personalidade. Inteligência
e criatividade. Comunicação. Motivação. Liderança e poder nas organizações.
Grupos e equipes de trabalho.
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA

HISTÓRIA DA COMUNICAÇÃO
A comunicação primitiva e os primeiros registros históricos da comunicação no
mundo e na América pré-colombiana. As origens do papel, da tinta e da prensa. O
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surgimento, a conjuntura e a evolução dos meios de comunicação: jornal, telégrafo,
cinema, rádio, satélite, televisão, internet e outros. Origem da publicidade. A
chegada e a origem das mídias no Brasil e no Mato Grosso do Sul. As tecnologias
da informação. A Sociedade da Informação.

ATENDIMENTO
Atendimento ao consumidor (importância mercadológica). O atendimento ao cliente
(contas) e relacionamento com o profissional de publicidade e propaganda.
Estruturas de atendimento nas agências e nas assessorias. Posicionamento e
decisões na área de atendimento. Treinamento do profissional na apresentação de
seu trabalho ao cliente. A defesa do produto e o respeito ao cliente. Análise e crítica
de características selecionadas de comportamentos de consumo.

FOTOGRAFIA
A história da fotografia e sua contextualização na linguagem midiática, como
instrumento de comunicação. Processos técnicos para a produção de imagens
fotográficas. Operação de câmeras analógicas, digitais e acessórios. Fundamentos
da fotografia (abertura, exposição, foco, profundidade de campo e obturador). A
composição da fotografia e suas regras. Noções de revelação e ampliação de filmes
P/B. Processo prático de revelação e ampliação de fotos. Exposições.

LÍNGUAGEME ARGUMENTAÇÃO I
Linguagem, língua e comunicação. Texto. Textualidade. Coesão. Coerência.
Tipologia e gênero textual (narrativa,

relato, texto, informativo, opinativo,

argumentativo). A Leitura como base para produção textual. Interpretação de textos.
Resumo. Resenha. Produção textual. Revisão gramatical. O texto de caráter
científico.

SOCIOLOGIA E FILOSOFIA DA COMUNICAÇÃO (CEAD)
Introdução à Filosofia e à Sociologia: definições, origem e principais pensadores.
Importância da Filosofia e Sociologia para a comunicação. Filosofia e Sociologia
como elemento de reflexão e análise da relação sujeito/mídia. Ideologia e
hegemonia. Vida mediatizada. Capitalismo, democracia e pós-modernidade.
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CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA
A Questão criativa. Referência e cultura geral. Mensagens Subliminares.
Expressando conceitos extensos através de mensagens curtas. Multidão, massa,
público.

Teorias filosóficas. Criatividade: Invenção, descoberta, imaginação,

fantasia. Criatividade como inspiração divina, loucura, gênio intuitivo e força vital.
Associacionismo. Psicologia Humanista. Teoria psicanalítica. Teoria da Gestalt.
Internet e as novas associações. Bissociação. Análise fatorial.

METODOLOGIA CIENTÍFICA APLICADA À COMUNICAÇÃO
Ler para estudar e pesquisar. Uso e emprego das normas da ABNT. Pensamento
científico. Método científico. Níveis de conhecimento. Perfil do pesquisador
publicitário. Princípios científicos e educativos da pesquisa publicitária. Linguagem
científica. Prática de pesquisa científica e Artigo Científico. Elaboração de Projeto
Experimental de Propaganda para aplicação prática no semestre seguinte

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO ii
Reflexão sobre a Língua Portuguesa: a linguagem como objeto de uma cultura. Os
usos da língua materna escrita no ambiente acadêmico. Os usos da linguagem no
exercício da publicidade: a persuasão. Produção e interpretação de textos situados
no contexto dos gêneros que circulam no universo acadêmico e publicitário.

REDAÇÃO PUBLICITÁRIA
O jogo da criação publicitária - reunião de criação (braistorm) e vários outros
processos criativos. Associação de idéias e conceitos. Definição do trâmite do
pedido de criação dentro de uma agência. Criação de peças publicitárias para mídia
impressa e eletrônica de acordo com o briefing. Mídia Impressa. Componentes do
anúncio publicitário. Estudo dos títulos. Corpos de texto publicitário: rede semântica,
poder de síntese, ciclo persuasivo. Análise crítica dos textos publicitários levando em
consideração recursos estilísticos utilizados para desenvolver a linguagem
publicitária. Os slogans – importância para o anúncio publicitário. Narração,
descrição e dissertação. Aplicabilidade: produção. Tipos de texto publicitário:
informativo, testemunhal recreativo, promocional e sua adequação à campanha
desenvolvida. Análise crítica, perceptiva e estética do texto publicitário. Layout.
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FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA
A história da fotografia e sua contextualização na linguagem midiática, como
instrumento de comunicação. Processos técnicos para a produção de imagens
fotográficas. Operação de câmeras analógicas, digitais e acessórios. Fundamentos
da fotografia (abertura, exposição, foco, profundidade de campo e obturador).
Produção de Peças Publicitárias – produção fotográfica em estúdio. Noções de
revelação e ampliação de filmes P/B. Produções de exposições e instalações
fotográficas.
PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO
Caracterização de processos básicos comportamento humano. Motivação e
Personalidade. Teorias da Psicologia. Psicologia Social, percepção social Atitudes e
Atração Interpessoal. Comportamento do Consumidor, Fatores que influenciam no
comportamento de compra e Consumidor e a Internet.

DESIGN GRÁFICO E LINGUAGEM VISUAL
Intenciona-se instrumentar o discente do conhecimento técnico-teórico da produção
gráfica, centrando-se em aspectos relativos a produção, finalização, preparação e
produção de layouts direcionados à revista e jornal, além das mídias externas e
internas que utilizam suporte impresso.

INTRODUÇÃO AO MARKETING
MARKETING: definição e conceito fundamentais, princípios, usos e funções; Análise
ambiental; Planejamento estratégico de marketing;

O composto mercadológico;

Decisões estratégicas; O marketing como filosofia de negócio.

COMUNICAÇÃO REGIONAL
Padrões e condições de produção, distribuição e consumo de mensagens em nível
regional.

Fatores sociais, econômicos, políticos e culturais que os influenciam.

Estrutura da comunicação em nível regional. O mercado regional. A comunicação
no processo de desenvolvimento regional.

LÍNGUA E COMUNICAÇÃO
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Estudo geral sobre a língua e a linguagem na comunicação social.A linguagem nãoverbal na comunicação social. Características macro e micro-estruturais da
linguagem verbal na comunicação social.

MARKETING DE SERVIÇOS E DE RELACIONAMENTO
Aplicação dos princípios do marketing a empresas prestadoras de serviços, públicas
e a organizações do terceiro setor. A utilização das ferramentas de gestão de
relacionamentos para fidelização do público-alvo de produtos não tangíveis, ações
públicas e de interesse público.

TEORIA DA COMUNICAÇÃO
Conceito de Comunicação. A Indústria Cultural e a Cultura de Massa. O papel da
mídia na sociedade. Comunicação e linguagem. As principais Teorias da
Comunicação: escolas, autores, conceitos e tendências. A Escola Latino-americana
e o itinerário no Brasil.

PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA EM RÁDIO
Compreensão da linguagem publicitária utilizada em rádio, suas particularidades,
limitações e possibilidades. Instrumentalizar o aluno para a produção de peças
publicitárias voltadas ao meio radiofônico, com acerto e criatividade.

DESIGN E LAYOUT
Desenvolvimento de habilidades em vários estilos e técnicas de layout, do esboço
mais básico ao layout mais completo. Ferramentas básicas exigidas pelo profissional
de publicidade. Design, aplicações, perícias e estudos aplicados dessa ferramenta.
Harmonia entre Design e Layout para a execução de peças gráficas imprescindíveis
para o publicitário.

MÍDIA
Conceito, definições, origem do termo. Organização e fluxograma do departamento
de mídia. Meios de comunicação social como veículos publicitários.
Características dos meios para utilização em programações de mídia / Definições
dos elementos de mídia.
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LEGISLAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
Noções Gerais do Direito. Das Pessoas. Das Obrigações e da Responsabilidade
Civil. Direitos do Consumidor. Saúde e Segurança do Consumidor. Publicidade e
Consumo. Da Publicidade Enganosa e suas consequências. Dos Contratos
Publicitários. Das Regras de Publicidades Específicas.

ECONOMIA
Conceitos básicos e questões introdutórias a respeito das Ciências Econômicas.
Principais problemas de um sistema econômico e a organização de suas atividades.
Noções de microeconomia. Estruturas de mercado. A oferta e demanda de bens e
serviços. Noções de macroeconomia. Os agregados macroeconômicos. Noções de
economia monetária. Inflação e suas diferentes interpretações. Políticas de
estabilização. Relações econômicas internacionais. Taxa de câmbio. Balanço de
pagamentos. Relações econômicas do Brasil com o resto do mundo. Principais
problemas econômicos e sociais brasileiros.

DIREÇÃO DE ARTE
Princípios Básicos da Direção de Arte. Layout. Storyboard e Roteirização.
Interpretação de Briefing. Brainstorm. Criação Institucional. Criação Varejo
(produtos/serviços). Criação de Embalagens .

ESTRATÉGIAS E ORGANIZAÇÕES
A gestão de diversas formas de estratégias. Os tipos de organizações. Avaliação
dos pontos fortes (strenghts) e dos pontos fracos (weaknesses). As oportunidades
(opportunities) e ameaças (therats). Exercícios simulados de estratégias.

VÍDEO DIGITAL
Introdução teórica: tecnologia digital vs tecnologia analógica; sinais de vídeo;
suportes de áudio e vídeo; ilhas de edição lineares e não lineares; utilização dos
recursos de estúdio; técnicas básicas de câmera; esquema de produção de peças
publicitárias (pré-produção, decupagem do roteiro e pesquisa de imagens, câmera e
direção geral. Edição, montagem,sonorização, lip sink, efeitos especiais, finalização,
renderização e gravação).
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Histórico da assessoria de comunicação e delimitação de funções. Relacionamento
do assessor com os meios de comunicação e com o seu assessorado. Os produtos
e serviços oferecidos por esses órgãos de comunicação e toda a estrutura
necessária para colocá-los em pleno funcionamento. Fatores necessários para
conduzir e solucionar uma crise dentro de uma AC.

ÉTICA E CIDADANIA EM COMUNICAÇÃO
Estudo da ética como norma subjetiva do comportamento humano, regida pela
consciência individual, e como norma objetiva regida pela lei, determinando os
valores que regem o comportamento social. Conceitos de moral e cidadania. A
responsabilidade social do publicitário e a transformação da consciência humana
pela participação social. Conselho de Auto-regulamentação publicitária (CONAR).
Ética e mídia: exemplos concretos.

MARKETING DE EVENTOS
Conhecimento teórico e prático da produção de eventos e sua aplicabilidade.
Histórico, conceitos e definições de eventos. Efeito multiplicador dos eventos. Fases
do evento. Classificação dos eventos. Elaboração de projetos em eventos. O
marketing e sua interface com mercado de eventos.

FILME PUBLICITÁRIO
A construção do roteiro, da idéia ao texto final; ethos, logos, phatos: as três
dimensões do texto dramático; direção de atores; gerência de produção; suportes de
distribuição; técnicas avançadas de edição; técnica de efeitos especiais em estúdio;
introdução às técnicas de efeitos computadorizados.

MARKETING POLÍTICO
Gestão de campanhas políticas. Perfil e trajetória das campanhas políticas no país.
Especificidades do Mato Grosso do Sul. Questões profissionais. O papel dos
veículos locais. Planos comunicacionais de campanhas políticas.

MERCHANDISING E PROMOÇÃO DE VENDAS
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Aborda o instrumental de marketing aplicado ao ponto de vendas, através
customização e otimização do espaço disponível. Conceitos e práticas para a
comunicação total e dirigida. Instrumental de promoção de vendas, da concepção
das estratégias até o desenvolvimento de materiais específicos, equipes externas de
promotores: treinamento e funcionalidades.

PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA ON-LINE
Informacionismo . Histórico e desenvolvimento da Internet. Tamanho do mercado e
investimento. Características do Público Alvo. A importância da comunicação
integrada. Multimídia e a World Wide Web. Vantagens da Multimídia. Da
comunidade a virtual à interação. Marketing e a propaganda integrados a multimídia.
Momentos marcantes na história e evolução da Comunicação Digital. Comunicação
e Marketing Tecnologia Digital, comunicacional e o Marketing. Preparando as
estratégias de Marketing. Formatos de Propaganda on-line. Perspectivas e novas
tendências para o Marketing e a Comunicação Digital.

REDES SOCIAIS
Matéria não ofertada ainda

PESQUISA EM COMUNICAÇÃO
A importância da pesquisa. Principais métodos e técnicas – discussão filosófica e
epistemológica – de pesquisa na área da Comunicação Social. A elaboração de
projetos de pesquisa. Os “paradigmas” em ciências sociais. Redação técnicocientífica. Recursos metodológicos. Revisão bibliográfica. Pesquisas quantitativas e
qualitativas. Pesquisas de opinião e recepção. Análise de conteúdo. Trabalho de
campo. Entrevistas. Estudos de caso.

ESTATÍSTICA
Noções básicas. Apresentação de dados em tabelas. Apresentação de dados em
gráficos. Medidas de tendência central para uma amostra. Medidas de dispersão
para uma amostra – média, moda, mediana, desvio-padrão, variância e coeficiente
de variação.
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MARKETING EM ÁREAS ESPECIAIS (MEIO AMBIENTE E AGRONEGÓCIOS)
Considerações sobre o padrão agropecuário Brasileiro, uma visão geral dos
complexos Agro-industriais, os principais atores da agropecuária, a logística no
agronegócio, as principais opções estratégicas das firmas no agronegócio, análise
do micro e do macroambiente para o marketing no agronegócio, o comportamento
do consumidor e o novo perfil do consumidor de alimentos, as compras e vendas de
produtos do agronegócio por atacado, varejo e franquias e o marketing no
agronegócio relacionado ao meio ambiente.

PLANEJAMENTO DE CAMPANHA
O que é o planejamento. Técnicas de planejamento de campanha. A perspectiva do
cliente, da agencia, do veiculo e fornecedor. O briefing e a determinação de
objetivos e estratégias de criação e mídia. Ferramentas de comunicação. Elaboração
dos

planos

e

execução

de

campanhas

de

publicidade

e

propaganda.

Posicionamento do produto em relação ao mercado.

GERENCIAMENTO DE LANÇAMENTO DE PRODUTO
O Produto e suas definições, Classificação de Produtos, Linha de Produtos – sua
extensão e ampliação, decisões sobre complementação da linha de produtos,
Características do Produto e do Desing, Estratégias de Marketing para o ciclo de
vida e do produto, Modificação do Produto, Lançando um Produto.

POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO
Direito humano à comunicação: liberdade de expressão e direito à informação.
Conceito de Políticas de Comunicação. O Estado e os Meios de Comunicação.
Política, Estado, Governo e Sociedade Civil. Comunicação e Democracia. Políticas
Regionais de Comunicação. Os desafios da Comunicação Social no Brasil: TV por
assinatura, radiodifusão comunitária, convergência tecnológica, televisão digital,
combate à pirataria, ética nos meios de comunicação e outros.

RECEPÇÃO MIDIÁTICA E OPINIÃO PÚBLICA
Análise dos processos de recepção midiática com ênfase na exploração teóricometodológica de pesquisas empíricas da área de Comunicação Social. Os modos de
recepção e suas implicações na construção dos produtos midiáticos; a recepção no
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que se refere às transformações socioculturais ligadas à categoria da subjetividade.
A recepção como estratégia de abordagem de questões que envolvem a relação dos
meios com a sociedade contemporânea: o processo de recepção na formação da
opinião pública. Conceitos de opinião pública: a opinião pública como processo de
comunicação, envolvendo as relações sociais e suas interfaces com a mídia
contemporânea.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio Supervisionado compreende diferentes etapas, ou seja, abrange desde as
atividades de observações até a realização do confronto dos aspectos teóricos
pertinentes às diferentes áreas da publicidade. Dessa forma, abre espaços para o
desenvolvimento da interpretação e da reflexão do que foi aprendido, observado na
esfera escolar e organizacional. O estágio supervisionado é um processo de
interação técnica e pedagógica. Na realidade é um componente fundamental no
processo educativo do acadêmico. O relatório final de estágio e o projeto de
conclusão de curso são oportunidades oferecidas para que o estudante demonstre
os conhecimentos adquiridos no curso, conhecendo a realidade das organizações,
investigando, comparando idéias e práticas adotadas, reorganizando os conteúdos
desenvolvidos em sala de aula, refletindo sobre conceitos e princípios fundamentais
para a prática publicitária.

GESTÃO DE EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
Fundamentos de administração. Tipos e composições de organização. Organizações
com enfoque sistêmico. Administração e administradores. Estilos de administração.
Administração de Marketing. Gestão de empresas de comunicação social.
Familiarização com o pensamento empreendedor. Evolução histórica das diversas
teorias de administração e sua influência nas modernas agências publicitárias.
Criação de projetos empreendedores em comunicação. Análise de experiências de
profissionais da comunicação e estudos de caso para percepção do que torna um
bom produto um negócio viável. Reflexão sobre a gestão de carreira em publicidade
adequada aos novos paradigmas da empregabilidade. Vocação empreendedora,
desenvolvimento de mentalidade empresarial.
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PUBLICIDADE I
Práticas Avançadas para a realização de campanhas publicitárias.

Briefing.

Pesquisa. Diagnóstico. Planejamento de campanha. Criação e produção. A
disciplina visa simular aplicações práticas reais que conduzam o aluno a transição
entre a academia e o mercado. Aprofunda conceitos dados durante o curso.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING
O processo de elaboração e implementação do planejamento estratégico de
Marketing. Planejamento estratégico versus análise competitiva. Conceitos de
política e estratégia, análise de recursos e ambientes, análise de cenários, estratégia
e estrutura, modelos para formulação de estratégias.

PESQUISA DE MARKETING
Introdução à segmentação de mercado. Segmentando mercado de consumo. O
processo de segmentação de mercado. As etapas de um projeto de pesquisa.
Sistemas de informação de marketing.

MARKETING AVANÇADO (Cultural, Esportivo, Institucional e Endomarketing)
Desenvolvimento do mix de Marketing. Sistemas de comunicação em marketing.
Administração do esforço de marketing. Temas emergentes de marketing.
Administração da força de vendas. Marketing cultural, esportivo, institucional e
endomarketing Estratégias de marketing para líderes, desafiantes, seguidores e
ocupantes de nichos. Estratégias de marketing para o mercado global. Temas
emergentes e seminários.

NOVAS TECNOLOGIAS
Novas tecnologias, novas mídias, novas tendências de marketing e planejamento.
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) – conceito e aplicação na
publicidade.

EDIÇÃO AUDIOVISUAL
Conceitos de edição, diferenças entre a tecnologia analógica e a tecnologia digital.
Edição de vídeo com sonorização e sincronização de áudio, tanto em ilhas de edição
lineares como não-lineares. Títulos, legendas e créditos.
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TÓPICOS ESPECIAIS EM PUBLICIDADE II
A disciplina visa simular aplicações práticas reais que conduzam o aluno a transição
entre a academia e o mercado. Aprofunda conceitos dados durante o curso.

PROJETO EXPERIMENTAL
No Projeto Experimental, o aluno desenvolverá em grupo um projeto prático, com
supervisão de professores orientadores. Neste projeto o aluno deverá criar,
desenvolver e experimentar técnicas, métodos e administração do marketing,
mostrando sua capacidade empreendedora e sua bagagem teórico-prática
construída durante o curso. Este trabalho é apresentado a uma comissão formada
por professores e profissionais da área que irão avaliar a relevância, adequação e a
consistência do trabalho.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Estudos independentes ou atividades complementares consistem na valorização e
validação de estudos e práticas realizadas pelos acadêmicos do curso, com objetivo
de ampliar as possibilidades de aprendizagens teóricas e práticas nas áreas
correlatas, mediante o aproveitamento das experiências extra-escolares e, também
visando contribuir para a elevação e diversificação do nível de qualificação do
egresso do curso, na instituição e/ou além dela. As atividades complementares têm,
ainda, a função de complementar o currículo do curso.

LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)
Política de Inclusão escolar e suas implicações para a educação de surdos:
adaptações curriculares e experiências educacionais bilíngües no Brasil e no Mundo.
A educação de surdos no Brasil, legislação. Os surdos como uma minoria lingüística.
A identidade surda. As correntes filosóficas. Aspectos históricos da surdez e da
modalidade gestual visual da fala na Antiguidade e na Modernidade. Interpretação
de línguas orais e língua de sinais, o interprete de Libras. Modelos de Tradução e
interpretação.
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DIREITO

ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA
Discurso Argumentativo. Papel da argumentação na Ciência do Direito. Qualidades
do estilo: a lógica. Técnicas e Estratégias Argumentativas. O parágrafo.
Argumentação fraca: fuga e senso comum. Peculiaridades da argumentação jurídica.

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO I
Ciência Política e Teoria Geral do Estado. A sociedade: grupos sociais. Causas
constitutivas do Estado. Formas de Estado. Formas de governo. Sistemas de
governos. Estados de poderes divididos.

CIÊNCIA POLÍTICA E TEORIA GERAL DO ESTADO II
Estado e Direito. Estado e Governo. Estado e Democracia. O Sufrágio. Sistemas
Eleitorais. O Estado Constitucional. As Declarações dos Direitos e Normas de
Direitos Humanos. A Separações de Poderes e Funções do Estado. Formas de
Governo. Problemas do Estado Contemporâneo.

DEONTOLOGIA
Deontologia, origem, noção, objeto de estudo e importância. O Direito e a Moral. A
importância da ética e dos valores morais no campo das ciências jurídicas. O
binômio ética-moral na vida profissional. O advogado, seu papel ético-social na
concretização do acesso à justiça e como agente da efetivação da cidadania. O
Estatuto e o Código de Ética da OAB. A Magistratura e seu papel, deveres, direitos e
prerrogativas. A Lei Orgânica da Magistratura. O Ministério Público como defensor
da ordem jurídica democrática na Constituição de 1988. Lei Orgânica do Ministério
Público.

DIREITO ADMINISTRATIVO I
Introdução ao Estudo do Direito Administrativo. Teoria Geral da Organização
Administrativa. O Exercício do Poder Administrativo. Contrato Administrativo.
Licitação.
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DIREITO ADMINISTRATIVO II
Servidores Públicos; Serviços Públicos, Bens públicos, Domínio Público, Intervenção
na Propriedade e Atuação no Domínio Econômico; Responsabilidade Civil da
Administração Pública e Controle da Administração Pública.

DIREITO AMBIENTAL
Patrimônio ambiental da humanidade; Direito fundamental ao ambiente; O direito à
proteção do ambiente; Tutela processual ambiental civil e criminal; Da tutela criminal
ambiental; Bens ambientais; Competência ambiental.

DIREITO CIVIL I
Noções preliminares de Direito Civil. Diretrizes teóricas e práticas do Código Civil.
Introdução ao estudo do Direito Privado. O Código Civil como eixo central de Direito
Privado. Lei de introdução ao Código Civil. Noções de Direito Romano. Os direitos
da personalidade. O domicílio. Direito Civil (Parte Geral).

DIREITO CIVIL II
Sobre os bens no Código Civil. Os Fatos, Atos e Negócios Jurídicos. As
Modalidades dos Atos Jurídicos. Da Prescrição e Decadência .Direito Civil (Parte
Geral).

DIREITO CIVIL III
Direito das Obrigações. Estrutura das relações obrigações. Obrigações contratuais e
extracontratuais. Formas de extinção das obrigações. Efeitos do descumprimento ou
inexecução das obrigações.

DIREITO CIVIL IV
Teoria Geral dos Contratos: O presente ramo do direito tem como finalidade estudar
os princípios gerais dos contratos, analisando a relação existente entre os
contratantes bem como os inúmeros efeitos jurídicos.

DIREITO CIVIL V
Dos Contratos Típicos e Das Declarações Unilaterais de Vontade: estudo dos
contratos tipificados no Código Civil, tais como compra e venda, troca, doação,
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locação, estimatório, empréstimo, empreitada, mandato, depósito, dentre muitos
outros. Além dos atos unilaterais de vontade, envolvendo a promessa de
recompensa, gestão de negócios e o enriquecimento sem causa.

DIREITO CIVIL VI
Da Responsabilidade Civil. Noções Gerais de Responsabilidade Civil. Elementos da
Responsabilidade Civil. Responsabilidade civil extracontratual. Responsabilidade
civil contratual. Do Direito do Consumidor. Histórico do movimento consumerista. As
Imputações das Responsabilidades Civis no CDC. As Práticas Comerciais. A
Proteção Contratual do Consumidor. Os Mecanismos de Preservações de Direitos
do CDC. A Defesa do Consumidor em Juízo. O Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor.

DIREITO CIVIL VII
Direito das coisas. A colocação dos bens em relação ao ser humano se dá de duas
formas: a) eles são inesgotáveis (o ar, a luz solar, etc.), e não despertam a ambição
humana; b) são passíveis de apropriação, porque úteis e raros, atendendo a uma
carência, respondendo a um interesse. Os bens que se posicionam na segunda
categoria estão afetos ao domínio do Direito das Coisas. Ele engloba as normas
reguladoras da apropriação e utilização das coisas.

DIREITO CIVIL VIII
DIREITO DAS COISAS. A colocação dos bens em relação ao ser humano se dá de
duas formas: a) eles são inesgotáveis (o ar, a luz solar, etc.), e não despertam a
ambição humana; b) são passíveis de apropriação, porque úteis e raros, atendendo
a uma carência, respondendo a um interesse. Os bens que se posicionam na
segunda categoria estão afetos ao domínio do Direito das Coisas. Ele engloba as
normas reguladoras da apropriação e utilização das coisas.

DIREITO CIVIL XI
Direito de Família: A família na Constituição Federal de 1988; Do Casamento; Das
Relações de Parentesco; Do Regime de bens entre os Cônjuges; Dissolução da
Sociedade e do Vínculo Conjugal; Do Usufruto e da Administração dos Bens de
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Filhos Menores; Do Bem de Família; Da. Código Civil Comentado ? arts. 1694 a
1783. V.17. São Paulo.

DIREITO COMERCIAL I
Teoria geral do Direito Comercial; Atividade empresarial; Regime jurídico da livre
iniciativa, Registro de empresa; Livros comerciais; Estabelecimento; Nome
empresarial; Propriedade industrial; O empresário e os direitos do consumidor;
Teoria geral do direito societário; Constituição das sociedades contratuais; Sócio da
sociedade contratual; Sociedades contratuais menores; Sociedade limitada;
Dissolução de sociedade contratual; Sociedades por ações, objetivos, teorias,
conceitos e autonomia.

DIREITO COMERCIAL II
Teoria geral do direito cambiário. Letra de Cambio. Constituição e exigibilidade do
crédito cambiário. Nota Promissória, Cheque, Duplicatas.; Títulos de crédito
impróprios.

DIREITO CONSTITUCIONAL I
Constituição e direito constitucional. Considerações Introdutórias - Teoria geral do
estado ? elementos que constituem o estado: soberania, povo, território ? principais
teorias. Constituição numa perspectiva material - Constitucionalismo pré-liberal Constitucionalismo liberal. Constituição numa perspectiva formal. Associação de
uma forma escrita ao conceito de Constituição no constitucionalismo de matriz
francesa e norte-americana. Fontes das normas constitucionais. Poder constituinte
originário, derivado e decorrente. Classificações da Constituição. Fiscalização da
constitucionalidade.

DIREITO CONSTITUCIONAL II
O novo direito constitucional. As transformações do direito constitucional
contemporâneo; os marcos históricos filosóficos e teóricos; a expansão da jurisdição
constitucional - Os princípios constitucionais. A questão da natureza principiológica
da Constituição ? A hermenêutica e a interpretação constitucionais - a concretização,
os métodos específicos de interpretação da constituição e dos direitos fundamentais.
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O direito como objeto cultural e o problema da compreensão; a interpretação e
criação judicial do direito; as especificidades da interpretação constitucional.

DIREITO DO TRABALHO I
Noções fundamentais sobre Direito do Trabalho: evolução histórica, conceito,
princípios e fontes. O Direito do Trabalho no Século XXI. Novos modelos de trabalho
no mundo globalizado. Contrato individual de trabalho e relação de emprego.
Caracterização. Sujeitos e conteúdo do contrato de trabalho. Contratos Afins.
Contratos Especiais de Trabalho. Obrigações decorrentes do contrato. Jornada de
trabalho. O regime geral e os regimes especiais. Repouso semanal. Férias.
Dinâmica do contrato. Alteração, suspensão e extinção do contrato de trabalho.
Estabilidade. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

DIREITO DO TRABALHO II
Noções essenciais sobre direitos fundamentais. Os direitos fundamentais socais.
Direitos fundamentais no âmbito das relações laborais. Os principais instrumentos
internacionais de garantia dos direitos sociais laborais. Direito Coletivo do Trabalho.
Princípios informativos do Direito Coletivo de Trabalho. O conflito coletivo:
classificação; dinâmica do conflito coletivo; o conflito coletivo como fonte de criação
de direitos. O direito de greve. Forma de solução dos conflitos coletivos.

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO E PRIVADO
Introdução ao Direito Internacional Privado. Questões Técnicas Conflituais. Parte
Especial: O Civil Internacional, Estatutos Pessoal, Real, Volitivo, Obrigações
Internacionais,

Contratos

Internacionais.

Comércio

Internacional.

Arbitragem

Internacional. Processual Civil Internacional.

DIREITO PENAL I
Síntese histórica do Direito Penal no Brasil; Conceito de Direito Penal; Finalidades
do Direito Penal; Relação entre o Direito Penal e a Constituição Federal de 1988;
Princípios Constitucionais Penais; Princípio da Legalidade do Direito Penal; Fontes
do Direito Penal; Interpretação da Lei Penal; Eficácia da Lei Penal; A aplicação da
Lei Penal; Do Crime.
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DIREITO PENAL II
Do Crime consumado e tentado; Causa da exclusão da Ilicitude; Concurso de
agentes; Do erro de tipo; Da Culpabilidade; Das causas de exclusão da
culpabilidade.

DIREITO PENAL III
Das Penas; Dos Regimes Penitenciários; Das medidas de Segurança; Das
Circunstâncias; Da Aplicação da Pena; Do Concurso de Crimes; Da Suspensão
Condicional da Execução da Pena; Do Livramento Condicional; Dos Efeitos da
Condenação; Da ação Penal; Das Causas de Extinção da Punibilidade.

DIREITO PENAL IV
Dos crimes contra a pessoa; Dos crimes contra a liberdade individual; Dos crimes
contra a fé pública.
DIREITO PENAL V
Dos crimes contra o patrimônio; Dos crimes contra os costumes; Dos crimes contra a
administração pública; Outros tipos da parte especial.

DIREITO PENAL VI
Abuso de autoridade ? lei nº 4.898/65, crimes hediondos ? lei 8.072/90, crimes de
sonegação fiscal ? lei 8.137/90, tráfico de entorpecentes ? lei 11.343, crimes de
trânsito, lavagem de dinheiro - lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e lei Maria da
Penha ? 11.340.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Aulas com exercícios práticos sobre o Direito Processual Civil. Ações no Processo
Civil. Recursos. Orientação sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Código de Ética e Disciplina. Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado
de Mato Grosso do Sul. Estatutos da Defensoria Pública, Magistratura e Ministério
Público.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Ação Monitória. Legislação Extravagante. Juizados Especiais Cíveis. Sentença.
Efeitos da Sentença. Coisa Julgada. Limites Objetivos da Coisa Julgada. Limites
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Subjetivos da Coisa Julgada. Recursos: Apelação; Agravo; Embargos; Recurso
Extraordinário; Recurso Especial; Agravos Regimentais. Recurso Adesivo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Aulas com exercícios práticos sobre o Direito Processual Civil. Ações no Processo
Civil. Recursos. Orientação sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
Código de Ética e Disciplina. Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado
de Mato Grosso do Sul. Estatutos da Defensoria Pública, Magistratura e Ministério
Público.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Prática Forense. Procedimentos. Petição inicial em jurisdição voluntária. Petição
inicial em jurisdição contenciosa. Resposta à ação. Incidentes processuais.
Audiências. Petições de Recursos.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL I
Tipos de Processos e de Procedimentos Especiais; legalidade procedimental; rito.
Abordagens sobre o Procedimento Ordinário: fases, processamento. Petição Inicial:
requisitos;

documentos;

possibilidades

de

alteração.

Pedido:

conceito;

características; espécies; inalterabilidade. Resposta do Réu: direito de defesa;
possíveis atitudes do réu. Exceções: espécies; processamento. Contestação:
conteúdo; requisitos; princípio da concentração da defesa. Impugnação ao valor da
causa: conteúdo; processamento; preclusão; Recurso. Reconvenção: conceito;
figuras afins; pressupostos; procedimento.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL II
Procedimento Sumário. Litisconsórcio e da Intervenção de Terceiros. Revelia.
Providências Preliminares. Julgamento Conforme o Estado do Processo e Saneador.
Ação Declaratória Incidental. Prova Judiciária. Ônus da Prova. Prova Documental.
Confissão. Depoimento Pessoal. Prova Testemunhal. Prova Pericial. Inspeção
Judicial.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL III
Esclarecimentos sobre a Audiência, princípios que regem o tema. Tipos de
Procedimentos. Procedimentos Especiais: Ação de Consignação em Pagamento;
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Ação de Depósito; Ação de Anulação e Substituição de Título ao Portador; Ação de
Prestação de Contas; Ações Possessórias; Ação de Manutenção e Reintegração de
Posse; Ação de Nunciação de Obra Nova; Ação de Usucapião de Terras
Particulares; Ação de Divisão e de Demarcação de Terras Particulares; Embargos
de Terceiros. Do Juízo Arbitral e das Alienações Judiciais.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL IV
Ação Monitória. Legislação Extravagante. Juizados Especiais Cíveis. Sentença.
Efeitos da Sentença. Coisa Julgada. Limites Objetivos da Coisa Julgada. Limites
Subjetivos da Coisa Julgada. Recursos: Apelação; Agravo; Embargos; Recurso
Extraordinário; Recurso Especial; Agravos Regimentais. Recurso Adesivo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL V
Processo de Execução. Partes do Processo de Execução. Particularidades de
Alguns Títulos Executivos. Requisitos Necessários para Realizar Qualquer
Execução. Títulos Executivos Extrajudiciais. Liquidez, Certeza e Exigibilidade do
Título Executivo. Execução Provisória e Definitiva. Cumprimento da Sentença.
Responsabilidade Patrimonial. As Diversas Espécies de Execução. Execução para
Entrega de Coisa. Execução das Obrigações de Fazer e Não Fazer.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL VI
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Execução por Quantia Certa:
Depósito e Administração dos Bens Penhorados. Execução por Quantia Certa:
Expropriação. Execução por Quantia certa: Pagamento ao Credor. Execução por
Quantia Certa: Dívida da Fazenda Pública e Prestações Alimentícias. A Defesa do
Devedor. Incidentes da Execução. Execução por Quantia Certa Contra o Devedor
Insolvente. Insolvência Civil. Suspensão e Extinção do Processo de Execução.
Recursos. Execução da Dívida Ativa.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
Aulas com exercícios práticos sobre o Direito Processual do Trabalho. Ações no
Processo do Trabalho. Defesas trabalhistas. Recursos. Orientação prática sobre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Código de Ética e Disciplina. Código
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de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul. Estatutos
da Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
Aulas com exercícios práticos sobre o Direito Processual do Trabalho. Ações no
Processo do Trabalho. Defesas trabalhistas. Recursos. Orientação prática sobre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Código de Ética e Disciplina. Código
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul. Estatutos
da Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
Aulas com exercícios práticos sobre o Direito Processual do Trabalho. Ações no
Processo do Trabalho. Defesas trabalhistas. Recursos. Orientação prática sobre o
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Código de Ética e Disciplina. Código
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul. Estatutos
da Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO I
História do Direito Processual do Trabalho. Relações com outras disciplinas.
Autonomia: didática, legislativa e científica. Princípios. Aplicação da lei processual do
trabalho no tempo e no espaço. Atos Processuais: Validade, eficácia e nulidades.
Dissídio Individual e Coletivo: procedimentos e ritos. Decisão e sua eficácia.

DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO II
Sistema recursal trabalhista. Execução: princípios próprios, espécies, defesa do
devedor. Processo Cautelar: aplicação ao processo trabalhista, adaptação. Ações
Coletivas e Ações Especiais no Processo do Trabalho.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Do Inquérito Policial. Da prisão em Flagrante. Da prisão e da Liberdade provisória.
Da Ação Penal pública condicionada e Incondicionada. Da Ação Penal privada. Da
Suspensão do Processo. Denúncia ou Queixa. Da Defesa Prévia. Alegações finais.
Da Sentença. Do Libelo. Dos Recursos. Do Recurso em Sentido Estrito. Do Recurso
de Apelação. Do Protesto por Novo Júri. Dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
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Dos Embargos de Declaração. Da Carta testemunhável. Da Correição Parcial. Do
"Habeas Corpus". Do Recurso ordinário-Constitucional. Da Revisão Criminal. Do
Recurso Extraordinário. Do Recurso Especial. Dos Agravos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Do Inquérito Policial. Da prisão em Flagrante. Da prisão e da Liberdade provisória.
Da Ação Penal pública condicionada e Incondicionada. Da Ação Penal privada. Da
Suspensão do Processo. Denúncia ou Queixa. Da Defesa Prévia. Alegações finais.
Da Sentença. Do Libelo. Dos Recursos. Do Recurso em Sentido Estrito. Do Recurso
de Apelação. Do Protesto por Novo Júri. Dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Dos Embargos de Declaração. Da Carta testemunhável. Da Correição Parcial. Do
"Habeas Corpus". Do Recurso ordinário-Constitucional. Da Revisão Criminal. Do
Recurso Extraordinário. Do Recurso Especial. Dos Agravos.

DIREITO PROCESSUAL PENAL
Elaboração de peças práticas processuais voltadas, dentre outros, para os seguintes
temas: Prisão e Liberdade Provisória. Sentença. Recursos em Geral.

DIREITO PROCESSUAL PENAL I
Noções Preliminares. O Litígio. Eficácia Lei Processual Tempo/Espaço. O Inquérito
Policial. Da Ação Penal. Da Ação Penal Pública. Da Ação Penal Privada. Da
Extinção da Punibilidade. Da Ação Civil "Ex Delicto".

DIREITO PROCESSUAL PENAL II
Da Competência. das questões e Processos Incidentes. Da prova. das partes
Processuais e dos Auxiliares da Justiça.

DIREITO PROCESSUAL PENAL III
Prisão e Liberdade Provisória. Fatos e atos processuais. Processo e Procedimento.
Processos em Espécie. Tribunal do Júri. Juizados Especiais Criminais. Nulidades.

DIREITO PROCESSUAL PENAL IV
Da sentença. Processos em Espécie. Das nulidades e dos recursos em geral.
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DIREITO TRIBUTÁRIO I
Noções

Preliminares.

Direito

Financeiro

e

Direito

Tributário.

Princípios

constitucionais tributários. Competência impositiva. Limitações constitucionais ao
poder de tributar. Normas gerais do direito tributário. Obrigação tributária. Fato
Gerador. Sujeitos Ativo e Passivo. Crédito tributário: constituição, suspensão,
extinção e exclusão.

DIREITO TRIBUTÁRIO II
Garantias e Privilégios. Os tributos federais, estaduais e municipais. Importação.
Exportação. Renda e proventos de qualquer natureza. Produtos industrializados.
Operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Propriedade

territorial

rural.

Contribuição

social.

Empréstimo

compulsório.

Transmissão "causa mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos. ICMS.
Propriedade de veículo automotor. Propriedade predial e territorial urbana.
Transmissão "inter vivos" de bens e direitos e cessão de direitos à sua aquisição.
Serviços de qualquer natureza. Taxa. Contribuição de melhorias. Direito penal
tributário e direito tributário penal. Administração tributária. Processo administrativo
tributário. Processo judicial tributário.

ECONOMIA POLÍTICA
Classificação.

Conceitos

Fundamentais.

Economia

e

Ideologia.

Sistemas

Econômicos. Problemas Econômicos e Soluções. Leis Econômicas Fundamentais.
Evolução do Pensamento Econômico. Capital. Capitalismo. Produtos Econômicos.
Mercados. Moedas e Sistemas Econômicos. Política Econômica. Economia Política.
Globalização e Economia.

ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO (NPAJ)
O estágio curricular supervisionado é um dos melhores e mais eficazes instrumentos
que propiciam intercambio entre a teoria e a prática. Nesse contexto o curso de
direito tem direcionado todas as disciplinas, uma vez que as reuniões didáticospedagógicos tem-se efetivado com a presença constante não apenas do
Coordenador e do NPAJ, mas inclusive de todos os professores da prática jurídica.
Com esse procedimento visa-se integrar a pratica jurídicas as matérias teóricas de
tal forma que o aluno ao alcançar a fase de estágio não sinta isso com o
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procedimento extra, um peso a mais no seu currículo ao contrario absorva o estagio
como uma complementação necessária e útil a sua formação profissional, num
processo continuo de aprendizagem, para tanto a coordenação do curso busca
implantar uma cultura de interação e intervenção ao longo do tempo curso, de todo o
colegiado, a fim de possibilitar que a pratica seja vivenciada e pensada por meio de
reflexões, projetos, ações de intervenção e efetivas praticas jurídicas na realidade
social.

FILOSOFIA GERAL
Discurso Argumentativo. Papel da argumentação na Ciência do Direito. Qualidades
do estilo: a lógica. Técnicas e Estratégias Argumentativas. O parágrafo.
Argumentação fraca: fuga e senso comum. Peculiaridades da argumentação jurídica.

FILOSOFIA JURÍDICA
A filosofia do Direito na Antiguidade. O pensamento filosófico jurídico-medieval. A
filosofia moderna e a questão da justiça. A restauração da filosofia da justiça. A
questão da Justiça na Filosofia do Direito Contemporânea. O problema do
conhecimento jurídico. A lógica jurídica, tópica e Direito.

HISTÓRIA DO DIREITO
Evolução

do

Direito

Positivo

moderno.

Trajetória

dos

institutos

jurídicos

fundamentais. Direito no Mundo Antigo, Feudal e Moderno. Escolas de Direito.
História do Direito brasileiro. Antropologia jurídica.

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO
Teoria Geral do Direito. O Direito como Norma. O Direito como Garantia. Sistemas
Jurídicos Comparados.

LÍNGUA PORTUGUESA I
Linguagem e Comunicação. O processo da comunicação. Língua Padrão. Estudo e
prática: leitura, análise, interpretação e produção de textos orais e escritos.
Semântica lexical da língua portuguesa. Reflexão sobre a noção de "adequação
comunicativa" em diferentes situações de interação verbal escrita. Gêneros textuais,
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técnicas de redação, estratégias discursivas, recursos linguísticos e prática de
análise linguística. Caracterização da transferência da linguagem oral para a escrita.

LÍNGUA PORTUGUESA II
Estudo dos processos de leitura, análise, interpretação e produção escrita de textos,
com ênfase em seus aspectos semânticos, sintáticos, pragmáticos e discursivos
característicos. Língua Padrão. Linguística. Gêneros textuais - noções fundamentais
sobre estrutura e conteúdo: coesão, coerência, clareza, concisão, consistência e
progressão temática estratégias discursivas e argumentativas para a produção de
textos orais e escritos.

LINGUAGEM JURÍDICA
A comunicação jurídica e seu processo. Vocabulário jurídico. Coesão e coerência
textual. A enunciação e o discurso jurídico. A redação jurídica.
METODOLOGIA CIENTIFICA
Evolução do pensamento científico. Níveis de conhecimento. Conceito de ciência.
Ética e conhecimento científico. Métodos científicos: definição e etapas. Métodos e
técnicas de estudo. Trabalho didático-científico. Normas da ABNT. Pesquisa, projeto
de pesquisa e tipos de pesquisa.

MONOGRAFIA JURÍDICA I
De caráter didático, é uma oportunidade ao acadêmico de demonstrar o
conhecimento adquirido no curso, defendendo ideias, reorganizando os conteúdos
desenvolvidos em sala de aula, refletindo sobre conceitos e princípios fundamentais
para a prática jurídica.
Como o próprio nome diz, é um trabalho de pesquisa (bibliográfica ou de campo),
delimitado a um único tema e com a intenção de aprofundamento teóricometodológico.
Por ser uma atividade vinculada ao curso de graduação, não precisa ter a pretensão
do inédito. Normalmente é a abordagem de um tema já presente na literatura
especializada. Consiste num trabalho de discussão, análise, comparação e
sistematização desse conhecimento. Por isso a importância da leitura, do
fichamento, das anotações de classe, dos estudos exploratórios e investigativos,
pois são eles que irão determinar o caminho a ser seguido.
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É, também, uma forma de aprendizado eficaz porque resultante do trabalho de
pesquisa do próprio acadêmico que elabora suas ideias, desenvolve seus
argumentos e confronta opiniões.
Auxiliando o acadêmico nessa atividade, o professor orientador é um guia que
argumenta, questiona, sugere e propõe. A sua elaboração exige trabalho sistemático
e diário e que culminará com a defesa pública da monografia.
Por ser exigência legal, não fazer a monografia significa não concluir o curso. O
conhecimento das normas é passo essencial para o sucesso do estudo e essa é a
pretensão das informações aqui registradas.

PRATICA JURÍDICA I

PRÁTICA JURÍDICA II

PRÁTICA JURÍDICA III

SOCIOLOGIA JURÍDICA
Noções básicas de sociologia: Sociedade e estruturas sociais. Crise e desafios da
sociedade contemporânea. Teorias sociológicas e o Direito. Direito e sociedade.
Origens e papel da sociologia do Direito. Mudanças político-sociais e crise do Direito.
Transformações estruturais, papel do Judiciário e dos operadores do Direito.

TEORIA GERAL DO PROCESSO
Visão geral da disciplina. Posição enciclopédica. Evolução histórica. Conceitos
básicos. Institutos fundamentais. Jurisdição. Ação. Processo

EDUCAÇÃO FÍSICA

ANATOMIA I
Introdução ao estudo anatômico. Sistema ósseo. Sistema Articular. Sistema
muscular. Sistema nervoso. Sistema Nervoso Autônomo. Sistema circulatório.

CITOLOGIA, GENÉTICA E EMBRIOLOGIA
Estrutura, constituição e fisiologia dos componentes celulares e organelas
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citoplasmáticas. Biomembranas, diferenciação celular. Divisão celular, mitose e
meiose. Transmissão e manifestação genética. Clonagem, transgenia e células
tronco. Gametogênese.
Desenvolvimento da vida intra-uterina. Anexos embrionários. Teratologia.

HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES
Compreender a história como área de estudo e pesquisa em seus vários aspectos.
Surgimento das atividades físicas humanas e dos esportes. Abordagem crítica dos
desenvolvimentos

dos

jogos

olímpicos,

desde

antiguidade

até

a

idade

contemporânea. Evolução histórica da importância e finalidades das atividades
físicas e do desporto. História dos esportes no Brasil·o desenvolvimento histórico da
educação física: as heranças militares, médicas e esportivas. Os projetos que
viabilizam as transformações político-econômicas do Brasil, suas personagens suas
idéias.
Regulamentação da profissão. A educação física na LDB.

GINÁSTICA
Conhecimento da evolução histórica da ginástica por meio dos tempos e sua
conceituação no tempo presente. Análise da ginástica como proposta viável nos
processo formativo e educativo, que colaboram com a efetivação de uma pedagogia
de movimentos na Educação Física Escolar e não Escolar.

NATAÇÃO E ATIVIDADES AQUÁTICAS I
Apresentação histórica da natação como deslocamento no meio líquido e sua
importância nas Olimpíadas e como desporto. A adaptação ao meio líquido.
Conhecimentos das propriedades físicas da água e seus aproveitamentos nas
questões didáticas e pedagógicas das aulas de natação. A natação como
desenvolvimento motor e das funções psicomotoras (sensório-motor). Processos
metodológicos de ensino e aperfeiçoamento da natação para diversas faixas etárias.
Condicionamento físico por meio da natação e outras atividades aquáticas.
Utilização e exploração de materiais diversos como auxílio nas atividades aquáticas.

ATLETISMO I
Observação crítica das características gerais e específicas do Atletismo, entendendo
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e refletindo seu contexto formativo nos clubes e associações esportivas; o processo
pedagógico da iniciação ao treinamento, do ponto de vista da execução prática,
embasados em teorias e aplicação metodológica de técnicas de aprendizagem.
Observação de exemplos positivos para estruturação da teoria e prática das técnicas
de aprendizagem. Busca pelo esporte de rendimento, através do aperfeiçoamento
da técnica esportiva.

ANATOMIA II
Sistema Respiratório, Sistema Digestório; Sistema Urinário, Sistema Genital
(Masculino e Feminino); Sistema Endócrino; Sistema Sensorial e Sistema
Tegumentar.

ÉTICA
A Educação Física como atividade profissional. Regulamentação da profissão. O
perfil do profissional de Educação Física. Atuação e produção do conhecimento em
Educação Física. Ética Profissional. Bioética.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
A nova ortografia. O processo de comunicação. Funções da Linguagem. Leitura.
Texto. Fatores de textualidade. Gênero e tipologia textuais. Resumo. Resenha.

ATLETISMO II
Observação crítica das características gerais e específicas do Atletismo, entendendo
e refletindo seu contexto formativo nas escolas e nas associações atléticas; o
processo pedagógico da iniciação ao treinamento, do ponto de vista da execução
prática, embasados em teorias e aplicação metodológica de técnicas de
aprendizagem. Observação de alguns exemplos positivos para estruturação da
teoria e prática das técnicas de aprendizagem. Construção de planos de ensino em
instituições escolares.

NATAÇÃO E ATIVIDADES AQUÁTICAS II
Apresentação histórica da natação como desporto olímpico. Apresentação dos
quatro nados competitivos (crawl, costas, peito e golfinho) as metodologias utilizadas
para seus ensinos, técnicas e regras. Processos metodológicos de ensino e
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aperfeiçoamento da natação para diversas faixas etárias. Condicionamento físico por
meio da natação e outras atividades aquáticas (hidroginástica). Conhecimento de
outros desportos aquáticos (nado sincronizado, pólo aquático e salto ornamental).
Conhecimento sobre as primeiras etapas de salvamento.

HANDEBOL I
História e evolução do handebol no Brasil, técnicas direção e organização do jogo.
Fundamentos básicos, arremessos e tiro a gol. Regras oficiais do jogo.

FILOSOFIA
O que é Filosofia? As Raízes do Mundo Filosófico. O Valor da Filosofia. O Pensar
Filosófico. A Filosofia entre a Religião e a Ciência. Discussões Filosóficas. Questões
Filosóficas Profissionais. Filosofia e Responsabilidades do Educador Físico.

HANDEBOL II
História e evolução do handebol no Brasil, técnicas direção e organização do jogo.
Fundamentos básicos, arremessos e tiro a gol. Defesa e ataque. Regras oficiais do
jogo. Mini-hand.

FUNDAMENTOS BIOQUÍMICA
Estudo bioquímico da célula. Bioquímica de aminoácidos. Bioquímica de Proteínas.
Enzimas e Coenzimas. Bioquímica de Carboidratos. Bioquímica de Lipídios.
Integração e controle do Metabolismo. Bioquímica aplicada ao exercício físico.

NUTRIÇÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA I
Conceitos sobre nutrição. Nutrição e atividade física. Nutrição: processos de
digestão e absorção dos nutrientes alimentares. Nutrientes: Macronutrientes na
saúde e na atividade física. Água: hidratação e desidratação. Guias alimentares.

BASQUETEBOL I
Estudo das possibilidades de aplicação do basquetebol, nas suas mais variadas
formas de manifestação da cultura brasileira, como esporte de competição e
participação.
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VOLEIBOL
História e evolução do voleibol. Características gerais do voleibol como esporte
coletivo e sua utilização no processo pedagógico dos diferentes níveis escolares. Os
princípios, procedimentos e vivências que favorecem a aprendizagem do voleibol.
Processo ensino-aprendizagem da técnica esportiva. Abordagem para a montagem
e treinamento de uma equipe escolar.
Sistema de Recepção no voleibol. Sistema de defesa no voleibol. Sistema de ataque
no voleibol. Vôlei de praia. Regras oficiais e preenchimento da súmula do voleibol.

FISIOLOGIA HUMANA I
Introdução à biofísica. Água e soluções em biofísca. Membranas biológicas.
Bioeletrogênese. Biofísica da contração muscular. Biofísica dos sistemas orgânicos
humanos. Neurofisiologia. Fisiologia muscular. Fisiologia cardiovascular. Fisiologia
respiratória.

INTRODUÇÃO À RECREAÇÃO E AOS ESTUDOS DO LAZER
Introdução à Recreação; Recreação e Lazer; Recreacionistas; Organização das
Atividades Recreativas; Dinâmicas Recreativas; Novas perspectivas para as Áreas
de Atuação.

BASQUETEBOL II
Estudo das possibilidades de aplicação do basquetebol, nas suas mais variadas
formas de manifestação, na sociedade. Fundamentos individuais de defesa. Táticas
ofensivas e defensivas.

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA
Fundamentos antropológicos: a cultura condiciona a visão de mundo do homem.
Desenvolvimento histórico e fundamentos do pensamento sociológico (Marx, Weber
e Durkheim). O corpo na vida cotidiana. Política educação e corpo.
Degradação social, globalização e neoliberalismo.

FISIOLOGIA HUMANA II
Fisiologia renal. Equilíbrio ácido-base. Fisiologia do sistema endócrino. Fisiologia do
aparelho digestório. Fisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino.
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Fisiologia do sangue.

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Importância de estudos sobre o crescimento, a composição corporal e o
desempenho motor em crianças e adolescentes. Crescimento, desenvolvimento,
maturação e experiência. Crescimento e desenvolvimento dos tecidos e dos
sistemas orgânicos. Influência da maturação biológica. Influência dos aspectos
genéticos e do meio ambiente. Associação entre prática da atividade física e
aspectos morfológicos e funcionais.

BIOESTATÍSTICA
Introdução à Bioestatística. Conceitos Fundamentais. Estatística Descritiva e
Estatística Inferencial. Organização de Dados; Medidas de Tendência Central ou de
Posição; Medidas de Dispersão ou de Variabilidade. Hipóteses Estatísticas.
Amostras.

Testes

Paramétricos;

Testes

Não-Paramétricos.

Bioestatística

Computacional.

LAZER E SOCIEDADE
Introdução ao Estudo do Lazer; Atuação do Profissional; Educação Física, Lazer e
Sociedade; Temas sobre Lazer; Novas perspectivas para as Áreas de Atuação.

LUTAS
Observação crítica das características gerais e específicas e culturais das "lutas",
entendendo e refletindo seu contexto formativo nas entidades esportivas, o processo
pedagógico da iniciação ao treinamento, do ponto de vista da execução prática,
embasados em teorias e aplicação metodológica de técnicas de aprendizagem.
Observação de alguns exemplos positivos para estruturação da teoria e prática das
técnicas de aprendizagem. Estudo dos diferentes tipos de Lutas.

METODOLOGIA CIENTÍFICA I
Introdução ao Conhecimento Científico. Métodos Científicos. Estrutura da Ciência.
Planejamento de Pesquisa. Elaboração do Projeto de Pesquisa.
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GINÁSTICA RÍTMICA
Propostas rítmicas que proporcionem a compreensão dos elementos que sirvam de
instrumentos para a associação do ritmo e movimento como suporte estrutural para
a conscientização do fenômeno educacional; vivência do corpo no espaço e
reconhecimento da expressão corporal como meio de comunicação; entendimento
da Ginástica Rítmica (GR), enquanto disciplina curricular, na formação profissional
da área de Educação Física; aprendizagem teórica-prática-metodológica da GR bem
como a construção de movimentos adaptados à prática escolar e outros campos de
trabalho.

LIBRAS
História e educação dos surdos; alfabeto manual, sinais de pontuação, acentuação e
números; O significado e a importância da LIBRAS; cores, dias da semana, meses e
tempo; A LIBRAS e seus parâmetros; família, parentes e amigos; Caracterização da
surdez: tipos e graus de perda auditiva; verbos; Diagnóstico precoce; verbos, O
surdo e sua cultura; substantivos; O surdo e a educação no Brasil; alimentos e
animais; Datilologia; antônimos e adjetivos; Legislação específica de LIBRAS; meio
ambiente, tempo e natureza; Educação bilíngue; meios de comunicação e
transportes, perguntas, profissionais, pronomes., escola, faculdade e disciplinas.

METODOLOGIA CIENTÍFICA II
Métodos Científicos. Estrutura da Ciência. Planejamento de Pesquisa. Elaboração
do Projeto de Pesquisa. Normas para trabalhos científicos.

BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO I
Introdução ao estudo da biomecânica. Aspectos Fisiológicos aplicados à
biomecânica. Biomecânica do Tronco. Biomecânica dos membros superiores.
Biomecânica dos membros inferiores.

GINÁSTICA ARTÍSTICA
Observação crítica das características gerais e específicas da Ginástica Artística,
entendendo e refletindo seu contexto formativo nas escolas e nas associações
atléticas; o processo pedagógico da iniciação ao treinamento, do ponto de vista da
execução prática, embasados em teorias e aplicação metodológica de técnicas de
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aprendizagem. Observação de alguns exemplos positivos para estruturação da
teoria e prática das técnicas de aprendizagem. Construção de planos de ensino em
instituições escolares.

TEORIA E PRÁTICA DO FUTEBOL
Características gerais do Futebol e do Futsal. Fundamentos técnicos do Futebol e do
Futsal. Processo ensino-aprendizagem da técnica esportiva. Jogos pré-desportivos.
Regras oficiais do Futebol e do Futsal.
Funções e posicionamento dos jogadores. Sistemas referenciais. Sistemas de
marcação (tática defensiva) e tática ofensiva.

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Aspectos relacionados com a conceituação, definição, caracterização e objetivos da
Educação Física Especial enquanto campo de atuação profissional e fenômeno
sócio-cultural, na valorização das diferenças nos diferentes segmentos da
sociedade.

AVALIAÇÃO E PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADE FÍSICA
Cineantropometria. Avaliação Antropométrica. Medidas antropométricas. Avaliação
da aptidão cardiorrespiratória. Avaliação neuromuscular. Avaliação da flexibilidade.
Aplicação das medidas antropométricas.

BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO II
Princípios de Cinética aplicados ao movimento humano. Tipos de contração
muscular. Marcha humana, Ação muscular na biomecânica do tronco, membro
superior e membro inferior. Análise de movimento aplicado ao esporte.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Observação de atividades desenvolvidas em clubes e academias. Promoção de
atividades para portadores de Hipertensão Arterial. Orientação da intensidade de
caminhadas para pessoas da comunidade em lugares públicos. Promoção e
realização de grande evento esportivo: OLIGRAN. Promoção de atividades de
esportes e lazer na comunidade, através de projeto de extensão: UNIGRAN vai à
comunidade. Construção de projetos.
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FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO
Princípios da Fisiologia do Esforço. Aspectos básicos relativos à aplicação da
Fisiologia ligados a Atividade Física. Bioenergética. Adaptações orgânicas ao
esforço. Parâmetros fisiológicos utilizados na avaliação física. Exercício e meio
ambiente. Atividade física e saúde.

SAÚDE PÚBLICA (EPIDEMIOLOGIA)
Saúde

e

Doença;

Indicadores

de

Saúde;

Temas

sobre

Saúde

Pública;

Epidemiologia; Epidemiologia e Planejamento de Saúde.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Áreas e Linhas de pesquisa. Trajetória de investigação. Elaboração de um Projeto
de Pesquisa. Ética em pesquisa.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Construção de projetos de Colônias de Férias. Observação e realização de
atividades desenvolvidas em clubes e academias. Promoção de atividades para
portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitos. Orientação da intensidade de
caminhadas para pessoas da comunidade em lugares públicos. Promoção e
realização de grande evento esportivo: Copa de Futsal UNIGRAN. Promoção de
atividades de esportes e lazer na comunidade, através de projeto de extensão:
UNIGRAN vai à comunidade. Dinâmicas de grupo. Jogos de salão como proposta de
lazer.

GINÁSTICA DE ACADEMIA
Contextualização da ginástica ao longo dos tempos; a importância da ginástica e a
compreensão do seu papel quanto fenômeno sócio-cultural relacionado à aquisição,
manutenção e/ou recuperação da saúde como contribuinte para a qualidade de vida;
diferentes manifestações da ginástica de academia e propostas de aplicação;
classificação e organização dos exercícios ginásticos, com e sem materiais
(acessórios), voltados para pequenos e grandes grupos musculares, em diferentes
planos e eixos.
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HIGIENE E SOCORROS URGENTES
Abordagem de temas e execução de diversos procedimentos relacionados a: higiene
pessoal, da alimentação e do ambiente, necessários a formação de hábitos e
atitudes que promovam a saúde individual e coletiva, assim como contribuam para a
prevenção de doenças.
Socorros

imediatos

às

vítimas

de

acidentes,

tais

como

traumatismos

musculoesqueléticos, casos de sangramento, alterações da consciência, asfixia e
outros acidentes possíveis de ocorrerem nas práticas esportivas, enfatizando
medidas de prevenção.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Normas da ABNT. Normas da InterBio. Orientações do Trabalho de Campo.
Definição e Estrutura do Artigo Preliminar. Definição e Estrutura do Artigo Final.

BASES METODOLÓGICAS DO TREINAMENTO DESPORTIVO
História e Evolução do Treinamento Desportivo. Bases fisiológicas e biomecânicas
gerais.

Princípios

Científicos

do

Treinamento

Desportivo.

Treinamento

cardiorrespiratório. Treinamento neuromuscular. Periodização do treinamento.
Planejamento do Treinamento.

MUSCULAÇÃO
Metodologia e objetivos do Treinamento Resistido. Fundamentos fisiológicos da fibra
muscular com o treinamento resistido. Manuseio de equipamentos. Treinamento com
exercícios resistidos: volume, intensidade e duração na aquisição de resistência,
força, potência e hipertrofia muscular. Objetivos da musculação: promoção de
saúde, aptidão física e estética. Aplicabilidade do treino resistido para diferentes
faixas etárias. e para populações especiais.

GESTÃO E MARKETING
Noções gerais de administração. 2- O que é um administrador e o processo de
administração.

3

-

As

cinco

habilidades

administrativas

os

pensamentos

administrativos 4 - o empreendedorismo. 5 - O que é marketing? 6 - Conceitos e
nomenclaturas utilizadas no marketing:
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EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA

ANATOMIA I
Introdução ao estudo anatômico. Sistema ósseo. Sistema Articular. Sistema
muscular. Sistema nervoso. Sistema Nervoso Autônomo. Sistema circulatório.

ATLETISMO I
Observação crítica das características gerais e específicas do Atletismo, entendendo
e refletindo seu contexto formativo na educação básica; o processo pedagógico da
iniciação ao treinamento, do ponto de vista da execução prática, embasados em
teorias e aplicação metodológica de técnicas de aprendizagem. Observação de
exemplos positivos para estruturação da teoria e prática das técnicas de
aprendizagem. Construção de planos de ensino em instituições escolares.

CITOLOGIA, GENÉTICA E EMBRIOLOGIA
Estrutura, constituição e fisiologia dos componentes celulares e organelas
citoplasmáticas. Biomembranas, diferenciação celular. Divisão celular, mitose e
meiose. Transmissão e manifestação genética. Clonagem, transgenia e células
tronco. Gametogênese. Desenvolvimento da vida intrauterina. Anexos embrionários.
Teratologia.

GINÁSTICA
Conhecimento da evolução histórica da ginástica por meio dos tempos e sua
conceituação no tempo presente. Análise da ginástica como proposta viável nos
processos formativo e educativo, que colaboram com a efetivação de uma
pedagogia de movimentos na Educação Física Escolar e não Escolar.

HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES
Compreender a história como área de estudo e pesquisa em seus vários aspectos.
Surgimento das atividades físicas humanas e dos esportes. Abordagem crítica dos
desenvolvimentos

dos

jogos

olímpicos,

desde

antiguidade

até

a

idade

contemporânea. Evolução histórica da importância e finalidades das atividades
físicas e do desporto. História dos esportes no Brasil ·o desenvolvimento histórico da
educação física: as heranças militares, médicas e esportivas. Os projetos que
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viabilizam as transformações político-econômicas do Brasil, suas personagens suas
ideias.
Regulamentação da profissão. A educação física na LDB.

NATAÇÃO E ATIVIDADES AQUÁTICAS I
Apresentação histórica da natação como deslocamento em meio líquido,
desenvolvimento de força, treinamento militar e conquistas de territórios.
Conhecimento dos métodos de ensino da natação bem como as seqüências
pedagógicas para a aprendizagem dos estilos. Conhecimentos das propriedades
físicas da água para melhor aproveitamento dos educativos. Desenvolvimento
psicomotor (sensório-motor). Adaptação ao meio líquido. A volta da posição
pronada/supinada à posição em pé. Saber solucionar problemas nas situações de
ensino/aprendizagem. Conhecimento do processo de aprendizagem nas diferentes
faixas etárias. Utilização de materiais auxiliares variados.
HANDEBOL I
História e evolução do handebol no Brasil, técnicas direção e organização do jogo.
Fundamentos básicos, arremessos e tiro a gol. Regras oficiais do jogo.

ANATOMIA II
Sistema Respiratório, Sistema Digestório; Sistema Urinário, Sistema Genital
(Masculino e Feminino); Sistema Endócrino; Sistema Sensorial e Sistema
Tegumentar.

ÉTICA
A Educação Física como atividade profissional. Regulamentação da profissão. O
perfil do profissional de Educação Física. Atuação e produção do conhecimento em
Educação Física. Ética Profissional. Bioética.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
A nova ortografia. O processo de comunicação. Funções da Linguagem. Leitura.
Texto. Fatores de textualidade. Gênero e tipologia textuais. Resumo. Resenha.

ATLETISMO II
Observação crítica das características gerais e específicas do Atletismo, entendendo
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e refletindo seu contexto formativo nas escolas e nas associações atléticas; o
processo pedagógico da iniciação ao treinamento, do ponto de vista da execução
prática, embasados em teorias e aplicação metodológica de técnicas de
aprendizagem. Observação de alguns exemplos positivos para estruturação da
teoria e prática das técnicas de aprendizagem. Construção de planos de ensino em
instituições escolares.

NATAÇÃO E ATIVIDADES AQUÁTICAS II
Apresentação histórica da natação como desporto olímpico. Apresentação dos
quatro nados competitivos (crawl, costas, peito e golfinho) as metodologias utilizadas
para seus ensinos, técnicas e regras. Processos metodológicos de ensino e
aperfeiçoamento da natação para diversas faixas etárias. Condicionamento físico por
meio da natação e outras atividades aquáticas (hidroginástica). Conhecimento de
outros desportos aquáticos (nado sincronizado, pólo aquático e salto ornamental).
Conhecimento sobre as primeiras etapas de salvamento.

FILOSOFIA
O que é Filosofia? As Raízes do Mundo Filosófico. O Valor da Filosofia. O Pensar
Filosófico. A Filosofia entre a Religião e a Ciência. Discussões Filosóficas. Questões
Filosóficas Profissionais. Filosofia e Responsabilidades do Educador Físico.

HANDEBOL II
História e evolução do handebol no Brasil, técnicas direção e organização do jogo.
Fundamentos básicos, arremessos e tiro a gol. Defesa e ataque. Regras oficiais do
jogo.
Mini-hand.

FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA
Estudo bioquímico da célula. Bioquímica de aminoácidos. Bioquímica de Proteínas.
Enzimas e Coenzimas. Bioquímica de Carboidratos. Bioquímica de Lipídios.
Integração e controle do Metabolismo. Bioquímica aplicada ao exercício físico.

NUTRIÇÃO PARA ATIVIDADE FÍSICA
Conceitos sobre nutrição. Nutrição e atividade física. Nutrição: processos de
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digestão e absorção dos nutrientes alimentares. Nutrientes: Macronutrientes na
saúde e na atividade física. Água: hidratação e desidratação. Guias alimentares.

FISIOLOGIA HUMANA I
Homeostase,
cardiovascular,

Fisiologia

muscular,

respiratório,

renal,

Neurofisiologia,
digestório;

Fisiologia

Conceitos

dos

aparelhos

fundamentais

da

endocrinologia; Equilíbrio ácido-base.

BASQUETEBOL I
Estudo das possibilidades de aplicação do basquetebol, nas suas mais variadas
formas de manifestação, no ensino fundamental e médio.

VOLEIBOL
História e evolução do voleibol. Características gerais do voleibol como esporte
coletivo e sua utilização no processo pedagógico dos diferentes níveis escolares. Os
princípios, procedimentos e vivências que favorecem a aprendizagem do voleibol.
Processo ensino-aprendizagem da técnica esportiva. Sistema de Recepção no
voleibol. Sistema de defesa no voleibol. Sistema de ataque no voleibol. Vôlei de
praia. Regras oficiais do voleibol.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Observação de atividades desenvolvidas em clubes e academias. Promoção de
atividades para portadores de Hipertensão Arterial. Orientação da intensidade de
caminhadas para pessoas da comunidade em lugares públicos. Promoção e
realização de grande evento esportivo: OLIGRAN. Promoção de atividades de
esportes e lazer na comunidade, através de projeto de extensão: UNIGRAN vai à
comunidade. Construção de projetos.

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA
Fundamentos antropológicos: a cultura condiciona a visão de mundo do homem.
Desenvolvimento histórico e fundamentos do pensamento sociológico (Marx, Weber
e Durkheim). O corpo na vida cotidiana. Política educação e corpo. Degradação
social, globalização e neoliberalismo.
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FISIOLOGIA HUMANA II
Fisiologia renal. Equilíbrio ácido-base. Fisiologia do sistema endócrino. Fisiologia do
aparelho digestório. Fisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino.
Fisiologia do sangue.

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Importância de estudos sobre o crescimento, a composição corporal e o
desempenho motor em crianças e adolescentes. Crescimento, desenvolvimento,
maturação e experiência. Crescimento e desenvolvimento dos tecidos e dos
sistemas orgânicos. Influência da maturação biológica. Influência dos aspectos
genéticos e do meio ambiente. Associação entre prática da atividade física e
aspectos morfológicos e funcionais.

INTRODUÇÃO À RECREAÇÃO E AOS ESTUDOS DO LAZER
Introdução à Recreação; Recreação e Lazer; Recreacionistas; Organização das
Atividades Recreativas; Dinâmicas Recreativas; Novas perspectivas para as Áreas
de Atuação.

BASQUETEBOL II
Estudo das possibilidades de aplicação do basquetebol, nas suas mais variadas
formas de manifestação, na sociedade. Fundamentos individuais de defesa. Táticas
ofensivas e defensivas.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Construção de projetos de Colônias de Férias. Observação e realização de
atividades desenvolvidas em clubes e academias. Promoção de atividades para
portadores de Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitos. Orientação da intensidade de
caminhadas para pessoas da comunidade em lugares públicos. Promoção e
realização de grande evento esportivo: Copa de Futsal UNIGRAN. Promoção de
atividades de esportes e lazer na comunidade, através de projeto de extensão:
UNIGRAN vai à comunidade. Dinâmicas de grupo. Jogos de salão como proposta de
lazer.
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LUTAS
Observação crítica das características gerais e específicas e culturais das "lutas",
entendendo e refletindo seu contexto formativo nas escolas, o processo pedagógico
da iniciação ao treinamento, do ponto de vista da execução prática, embasados em
teorias e aplicação metodológica de técnicas de aprendizagem. Observação de
alguns exemplos positivos para estruturação da teoria e prática das técnicas de
aprendizagem. Construção de planos de ensino em instituições escolares em acordo
com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Estudo dos diferentes tipos de Lutas.

METODOLOGIA CIENTÍFICA I
Introdução ao Conhecimento Científico. Métodos Científicos. Estrutura da Ciência.
Planejamento de Pesquisa. Elaboração do Projeto de Pesquisa.

LAZER E SOCIEDADE
Introdução ao Estudo do Lazer; Educação e Lazer; Atuação do Profissional;
Educação Física, Lazer e Sociedade; Temas sobre Lazer; Novas perspectivas para
as Áreas de Atuação.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
O processo de aprendizagem. Tipos de Aprendizagem. Fatores que interferem no
processo de ensino e aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. Concepções e
Abordagens da aprendizagem e do ensino. Teorias de Piaget, Vygotsky, Wallon e
Freud. Diferenças Individuais em sala de aula. Indisciplina escolar.

GINÁSTICA RÍTMICA
Propostas rítmicas que proporcionem a compreensão dos elementos que sirvam de
instrumentos para a associação do ritmo e movimento como suporte estrutural para
a conscientização do fenômeno educacional; vivência do corpo no espaço e
reconhecimento da expressão corporal como meio de comunicação; entendimento
da Ginástica Rítmica (GR), enquanto disciplina curricular, na formação profissional
da área de Educação Física; aprendizagem teórica-prática-metodológica da GR bem
como a construção de movimentos adaptados à prática escolar e outros campos de
trabalho.
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LIBRAS
História e educação dos surdos; alfabeto manual, sinais de pontuação, acentuação e
números; O significado e a importância da LIBRAS; cores, dias da semana, meses e
tempo; A LIBRAS e seus parâmetros; família, parentes e amigos; Caracterização da
surdez: tipos e graus de perda auditiva; verbos; Diagnóstico precoce; verbos, O
surdo e sua cultura; substantivos; O surdo e a educação no Brasil; alimentos e
animais; Datilologia; antônimos e adjetivos; Legislação específica de LIBRAS; meio
ambiente, tempo e natureza; Educação bilíngue; meios de comunicação e
transportes, perguntas, profissionais, pronomes., escola, faculdade e disciplinas.

DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
Educação,

didática

e

pratica

pedagógica.

O

Planejamento

educacional.

Organização, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA CIENTÍFICA II
Métodos Científicos. Estrutura da Ciência. Planejamento de Pesquisa. Elaboração
do Projeto de Pesquisa. Normas para trabalhos científicos.

BIOMECÂNICA DO MOVIMENTO I
Introdução ao estudo da biomecânica. Aspectos Fisiológicos aplicados à
biomecânica. Biomecânica do Tronco. Biomecânica dos membros superiores.
Biomecânica dos membros inferiores.

ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
A história da educação no Brasil. Políticas e planos de educação no Brasil.
Organização administrativa, pedagógica e curricular do sistema de ensino. A
educação básica: níveis e modalidades de ensino. Educação infantil. Ensino
fundamental. Ensino médio. Educação de jovens e adultos. A Educação profissional.
Educação a distância. Educação especial. Profissionais da educação.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
Participação em: estágio de observação, co-participação e regência em aula de
Educação Física Escolar no Ensino médio em escolas públicas ou privadas.
Abordagem teórico-prática acerca da organização, planejamento das atividades
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estipuladas com análise das situações encontradas no cotidiano da formação
profissional. Estudo de temas vigentes à área da Educação Física Escolar.
Participação na organização e aplicação de projetos de extensão desenvolvidos pela
UNIGRAN e outras entidades. Participação supervisionada em programas de gestão
e animação de lazer e cultura existentes na comunidade direcionadas para a área
escolar.

EDUCAÇÃO FÍSICA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Aspectos relacionados com a conceituação, definição, caracterização e objetivos da
Educação Física Especial enquanto campo de atuação profissional e fenômeno
sociocultural, na valorização das diferenças nos diferentes segmentos da sociedade.

ENFERMAGEM

ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM
As teorias de administração; A Gestão da Informação e informatização no Serviço de
Enfermagem Fundamentos das Relações Trabalhistas; Leis Trabalhistas; Sindicatos
e Acordos Coletivos; Modalidades de contratações Administração Estratégica;
Mudanças; Planejamento e Administração; Metodologias de Intervenção; Análise de
Ambientes; Tomada de Decisão; Auditorias.

ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
Diretrizes operacionais: pacto pela vida, pacto em defesa do Sistema Único de
Saúde e pacto de Gestão; Implantação e monitoramento dos pactos pela vida e de
Gestão: Direção e articulação do SUS; Diretrizes operacionais dos pactos pela vida
e de gestão - Portaria nº. 699/GM de 30 de março de 2006; Termos de compromisso
de Gestão Municipal, Estadual, do Distrito Federal e da Gestão Federal; Termos de
limites financeiros global Municipal, Estadual, do Distrito Federal e da Gestão
Federal; Política Nacional de Atenção Básica: portaria nº. 648/GM de 28 de março
de 2006.

ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM EM SAÚDE PÚBLICA
Estágio supervisionado em saúde pública: Diretrizes operacionais: pacto pela vida,
pacto em defesa do Sistema Único de Saúde e pacto de Gestão; Implantação e
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monitoramento dos pactos pela vida e de Gestão: Direção e articulação do SUS;
Diretrizes operacionais dos pactos pela vida e de gestão - Portaria nº. 699/GM de 30
de março de 2006; Termos de compromisso de Gestão Municipal, Estadual, do
Distrito Federal e da Gestão Federal; Termos de limites financeiros global Municipal,
Estadual, do Distrito Federal e da Gestão Federal; Política Nacional de Atenção
Básica: portaria nº. 648/GM de 28 de março de 2006.

ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM HOSPITALAR
O Hospital no contexto de saúde SUS; As teorias de administração Introdução a
Administração hospitalar; Gestão de Medicamentos, Materiais e Equipamentos; Ética
no uso, aquisição e descarte; Modelos de Informação Hospitalares; O Prontuário; A
Gestão de Ambientes Físicos ;Arquitetura hospitalar; Receitas, Custos e Finanças
Hospitalares; CIPA e CCIH; Humanização Hospitalar; Auditoria.

ANATOMIA I
Introdução ao estudo anatômico. Sistema ósseo e Junturas. Sistema muscular.
Sistema respiratório. Sistema circulatório. Sistema digestivo.

ANATOMIA II
Sistema nervoso. Sistema urinário. Sistema endócrino. Sistema reprodutor feminino.
Sistema reprodutor masculino. Sistema sensorial. Tegumento.

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Promoção da saúde da criança e do adolescente (Avaliação do crescimento e
desenvolvimento da criança; Avaliação antropométrica em consulta de enfermagem
pediátrica e com adolescente; Avaliação física e neurológica da criança; Avaliação
física do adolescente; alimentação no primeiro ano de vida); Aspectos psicossociais
do desenvolvimento da criança e do adolescente; Doenças prevalentes na infância e
na adolescência; O processo de enfermagem centrado no paciente pediátrico e sua
família.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER
Sistematização da Assistência de enfermagem ginecológica: Assistência de
enfermagem na prevenção e tratamento do câncer de colo de útero; Assistência de
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enfermagem na prevenção e tratamento do câncer de mama; Assistência à mulher
no período do climatério; Assistência de enfermagem ao planejamento familiar;
Assistência de enfermagem ao pré-natal de baixo risco; Assistência de enfermagem
a parturiente; Assistência de enfermagem no puerpério sadio; Assistência de
enfermagem no puerpério patológico; Assistência de enfermagem ao trabalho de
parto prematuro; Assistência de enfermagem à gestante com HIV positivo;
Assistência de enfermagem em urgências obstétricas.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO
Fundamentos de Geriatria e Gerontologia (Envelhecimento; Longevidade; Qualidade
de vida; Teorias do envelhecimento; Histórico e desenvolvimento da geriatria e
gerontologia no Brasil e no mundo; Atuação da equipe multiprofissional em
instituições asilares, hospitais e centros dia); Envelhecimento Populacional e
Políticas de Saúde para o Idoso (Processo da transição demográfica no Brasil e no
mundo; Envelhecimento populacional e individual; Impacto epidemiológico da
transição demográfica no Brasil e os seus reflexos; Organização e administração de
instituições que prestam Assistência ao idoso; Legislação e políticas nacionais que
visem o bem estar do mesmo).

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO
Estruturação de uma unidade neonatal (Estrutura físicos, Recursos humanos,
Recursos materiais); Assistências de Enfermagem ao Recém-Nascido; Assistência
de Enfermagem ao RN no Centro Obstétrico e em Unidade neonatal ; Assistência de
Enfermagem ao binômio màe-filho em alojamento conjunto; Assistência de
Enfermagem ao aleitamento materno ; Assistência de Enfermagem ao RN prematuro
; Assistência de Enfermagem na profilaxia das infecções neonatais; Assistência de
Enfermagem na profilaxia mais comuns do recém-nascido (Icterícia neonatal,
Problemas respiratórios, Distúrbios metabólicos, Anomalias Congênitas).

ASSISTÊNCIA AO PACIENTE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Humanização na Assistência de Enfermagem ao paciente e à sua família; Aspectos
históricos e organizacionais; Cuidados de Enfermagem a paciente inconsciente
Assistência Sistematizada de Enfermagem em técnicas e/ou procedimentos da UTI;
Assistência Sistematizada de Enfermagem (Acidente Vascular Cerebral; Manejo de
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vias aéreas e intubação endotraqueal.; Ressuscitação Cárdio- Respiratória - RCR;
Sepse; Embolia Pulmonar; Insuficiência Renal Aguda/Métodos Dialíticos; A morte e
o morrer na UTI.

BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA
Epidemiologia: histórico e definição. Epidemiologia descritiva e analítica. Medidas de
frequência das doenças. Indicadores de Saúde. Estatísticas de mortalidade.
Sistemas de informação em saúde. Vigilância Epidemiológica. Método estatístico
com aplicação epidemiológica: Variáveis, gráficos, amostragem. Medidas de
variabilidade e de tendência central. Distribuição normal. Intervalo de confiança.

BIOQUÍMICA I
A célula e sua composição. Biomoléculas e os papéis desempenhados no
metabolismo celular. A água e sua importância no metabolismo. A importância do pH
no metabolismo. Os eletrólitos e o papel metabólico desempenhado. Os ácidos
nucléicos e o controle do metabolismo. Aminoácidos, peptídios e as proteínas.
Enzimas e o controle do metabolismo.

BIOQUÍMICA II
Biomoléculas e os papéis desempenhados no metabolismo celular. Estrutura e
função metabólica dos carboidratos e lipídeos. Metabolismo energético e suas
principais vias metabólicas. Vitaminas e seu papel regulador.

1
Unidade anatofisiológica do organismo humano. Noções sobre a organização e
funcionamento celular. Membrana Plasmática. Citoplasma, organelas e suas
funções. Núcleo. Divisão celular. Tecidos Epiteliais, Conjuntivos, Nervoso e
Muscular.

DIDÁTICA APLICADA A ENFERMAGEM
A construção histórica do ensino da didática e suas abordagens; a função da
educação para a sociedade e a relação na prática do enfermeiro; a formação do
enfermeiro educador e seu compromisso político face à realidade de saúde; análise
do procedimento de aprendizagem e sua fundamentação teórica.
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EMBRIOLOGIA
Noções sobre a organização e funcionamento dos sistemas reprodutores masculino
e feminino. Gametogânese; Fecundação; Clivagem e nidação; Formação do disco
embrionário

didérmico

e

tridérmico;

Formação

do

tubo

neural;

Sistema

cardiovascular; Arcos branquiais e formação de face; Sistema digestivo; Sistema
respiratório; Sistema urogenital; Olho.

EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM
Atendimento

pré-

hospitalar/Unidade

de

Emergência;

O

Atendimento

de

Enfermagem na Sala de Emergência; Atendimento Inicial de Emergência;
Abordagem

das

vias

aéreas;

Reanimação

Cárdio

Respiratória

(Parada

cardiorrespiratória); Estado de Choque; Atendimento inicial ao politraumatizado;
Trauma de abdominal; Trauma de tórax; Trauma de crânio; Trauma raquimedular e;
Acidentes com animais peçonhentos.

ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO
Fundamentos da Anestesiologia; tipos de anestesia, farmacologia dos anestésicos,
Estrutura física e organizacional de uma unidade de bloco operatório; Recursos
Humanos na unidade cirúrgica: enfermagem, cirúrgica, anestesiologia; Posições
cirúrgicas; Escovação cirúrgica das màos, paramentação, tempos cirúrgicos; Fios de
sutura, Eletrocautério; Instrumentação cirúrgica: Montagem das mesas de
instrumental; Enfermagem na central de material esterilizado (CEMAT);enfermagem
na unidade de recuperação pós-anestésica (URPA).

ENFERMAGEM EM CLÍNICA CIRÚRGICA
Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Adulto e Idoso em clinica
cirúrgica, no período peri-operatório, em níveis ambulatorial, hospitalar e domiciliar.
Compreendendo os seguintes tratamentos cirúrgicos: vias respiratórias, cirurgias
cardíacas, neurocirurgias, cirurgias urinárias e renais, cirurgias vasculares, cirurgias
gastrintestinais e endócrinas e cirurgias nas disfunções musculoesqueléticas.

ENFERMAGEM EM CLÍNICA MÉDICA
Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Adulto e Idoso em clinica médica
a nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar, nas patologias do Sistema Respiratório,
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Sistema Cardiovascular, Sistema Neurológico, Sistema Músculoesquelético, Sistema
Endócrino, Sistema Tegumentar, Sistema Gastrintestinal, Sistema Hematológico e
Sistema Renal.

ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
Conceitos básicos em doenças transmissíveis, perfil epidemiológico das doenças
transmissíveis no Brasil e no estado, os tipos de precauções, o sistema de
notificação e a abordagem teórico/ prático - assistencial das principais doenças
transmissíveis, Bactérias multirresistentes e, doenças emergentes e reemergentes.

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA I
Aspectos conceituais. O processo saúde / doença. Noções de educação em saúde.
Evolução histórica da saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde - SUS - princípios e
diretrizes. Programa Saúde da Família.

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA II
Declaração de Alma Ata; Carta de Ottawa; Declaração de Adelaide; Declaração de
Sundsvall; Declaração de Santafé de Bogotá; Declaração de Jacarta; Declaração do
México; Movimento da Reforma Sanitária; Regulamentação do SUS; Sistema único
de Saúde; Modelos de atenção; PSF - Programa Saúde da Família; SIAB (Sistema
de Informação de Atenção Básica) PAISC - Programa de Assistência integral a
saúde da criança; PROSAD - Programa saúde do adolescente. PAISM - Programa
saúde da mulher:;Programa de hipertensão e diabetes (HIPERDIA); Programa de
tuberculose e hanseníase; Programa Saúde do Trabalhador; Programa do idoso e
Programa DST/HIV/AIDS.

ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA III
A enfermagem ampliando conceitos em Saúde Coletiva; A abordagem da
organização dos sistemas municipais de Saúde; Educação popular em saúde;
Políticas de saúde pública; Níveis de atenção à Saúde; A enfermagem diante da
exclusão social; Programas de atenção básica do ministério da saúde: Diabetes
Mellitus, Hipertensão Arterial, Tuberculose, Hanseníase, Saúde da Criança, Saúde
da Mulher, Saúde do Idoso, Saúde do Trabalhador, Saúde Bucal, Programa da
Saúde da Família, Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS,
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Programa de Saúde Indígena, Programa da Saúde do Negro; Vigilância
Epidemiológica; Vigilância Sanitária; Gerenciamento dos Resíduos Sólidos dos
Serviços de Saúde e Reabilitação domiciliar.

ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL
Abordagem dos aspectos históricos da Enfermagem Psiquiátrica no mundo e no
Brasil; Legislações em Psiquiatria e Saúde Mental, Terapâutica de Enfermagem e
Sistematização da Assistência de Enfermagem em situações de: Delirium,
demância, transtornos amnésicos e outros transtornos cognitivos e mentais devido a
uma

condição

médica

geral;

Transtornos

de

relacionados

à

substância;

Esquizofrenia; outros transtornos psicóticos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos
somatoformes; Transtornos factícios; Transtornos dissociativos; Transtornos de
identidade e gânero; Transtornos Alimentares; Transtornos de Ajustamento;
Transtornos de personalidade; Psiquiatria infantil; Enfermagem em Emergências
Psiquiátricas.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE
O processo de enfermagem centrado no paciente pediátrico e sua família através de
estágio supervisionado (Promoção da saúde da criança e do adolescente (Avaliação
do crescimento e desenvolvimento da criança; Avaliação antropométrica em consulta
de enfermagem pediátrica e com adolescente; Avaliação física e neurológica da
criança; Avaliação física do adolescente; alimentação no primeiro ano de vida);
Aspectos psicossociais do desenvolvimento da criança e do adolescente; Doenças
prevalentes na infância e na adolescência).

ESTÁGIO SUPERVISIONADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IDOSO
Estágio supervisionado: Fundamentos de Geriatria e Gerontologia (Envelhecimento;
Longevidade; Qualidade de vida; Teorias do envelhecimento; Histórico e
desenvolvimento da geriatria e gerontologia no Brasil e no mundo; Atuação da
equipe multiprofissional em instituições asilares, hospitais e centros dia);
Envelhecimento Populacional e Políticas de Saúde para o Idoso (Processo da
transição demográfica no Brasil e no mundo; Envelhecimento populacional e
individual; Impacto epidemiológico da transição demográfica no Brasil e os seus
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reflexos; Organização e administração de instituições que prestam Assistência ao
idoso; Legislação e políticas nacionais que visem o bem estar do mesmo).

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO

EM

ADMINISTRAÇÃO

EM

ENFERMAGEM

HOSPITALAR
Estágio supervisionado: O Hospital no contexto de saúde SUS; As teorias de
administração Introdução a Administração hospitalar; Gestão de Medicamentos,
Materiais e Equipamentos; Ética no uso, aquisição e descarte; Modelos de
Informação Hospitalares; O Prontuário; A Gestão de Ambientes Físicos; Arquitetura
hospitalar; Receitas, Custos e Finanças Hospitalares; CIPA e CCIH; Humanização
Hospitalar; Auditoria.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA MULHER
Prática de enfermagem na Assistência ginecológica: consulta de enfermagem em
ginecologia; Assistência de enfermagem na prevenção e tratamento do câncer de
colo de útero; Assistência de enfermagem na prevenção e tratamento do câncer de
mama; Assistência à mulher no período do climatério; Assistência de enfermagem
ao planejamento familiar; Assistência de enfermagem ao pré-natal de baixo risco;
Assistência de enfermagem a parturiente; Assistência de enfermagem no puerpério
sadio; Assistência de enfermagem no puerpério patológico; Assistência de
enfermagem ao trabalho de parto prematuro; Assistência de enfermagem à gestante
com HIV positivo; Assistência de enfermagem em urgências obstétricas.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO RECÉM NASCIDO
Estágio supervisionado em Unidade neonatal (Estrutura físicos, Recursos humanos,
Recursos materiais); Assistências de Enfermagem ao Recém-Nascido; Assistência
de Enfermagem ao RN no Centro Obstétrico e em Unidade neonatal ; Assistência de
Enfermagem ao binômio màe-filho em alojamento conjunto; Assistência de
Enfermagem ao aleitamento materno ; Assistência de Enfermagem ao RN prematuro
; Assistência de Enfermagem na profilaxia das infecções neonatais; Assistência de
Enfermagem na profilaxia mais comuns do recém-nascido (Icterícia neonatal,
Problemas respiratórios, Distúrbios metabólicos, Anomalias Congênitas).
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA
Sistematização da Assistência de Enfermagem através de estágio supervisionado ao
Adulto e Idoso em clinica cirúrgica, no período pré-operatório, em níveis
ambulatorial, hospitalar e domiciliar. Compreendendo os seguintes tratamentos
cirúrgicos: vias respiratórias, cirurgias cardíacas, neurocirurgias, cirurgias urinárias e
renais, cirurgias vasculares, cirurgias gastrintestinais e endócrinas e cirurgias nas
disfunções musculoesqueléticas.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA
Prática de Sistematização da Assistência de Enfermagem ao Adulto e Idoso em
unidade clinica médica a nível hospitalar, ambulatorial e domiciliar, nas patologias do
Sistema Respiratório, Sistema Cardiovascular, Sistema Neurológico, Sistema
Musculoesquelético,

Sistema

Endócrino,

Sistema

Tegumentar,

Sistema

Gastrintestinal, Sistema Hematológico e Sistema Renal.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE MENTAL
Estágio supervisionado em unidades ambulatoriais e hospitalares em saúde mental :
Abordagem dos aspectos históricos da Enfermagem Psiquiátrica no mundo e no
Brasil; Legislações em Psiquiatria e Saúde Mental, Terapêutica de Enfermagem e
Sistematização da Assistência de Enfermagem em situações de: Delirium,
demência, transtornos amnésicos e outros transtornos cognitivos e mentais devido a
uma

condição

médica

geral;

Transtornos

de

relacionados

à

substância;

Esquizofrenia; outros transtornos psicóticos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos
somatoformes; Transtornos factícios; Transtornos dissociativos; Transtornos de
identidade e gênero; Transtornos Alimentares; Transtornos de Ajustamento;
Transtornos de personalidade; Psiquiatria infantil; Enfermagem em Emergências
Psiquiátricas.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA
Estágio supervisionado em saúde pública (Regulamentação do Sistema único de
Saúde; Modelos de atenção; - Programa ou estratégia Saúde da Família (PSF),
programas de agentes comunitários; SIAB (Sistema de Informação de Atenção
Básica) - Programa de Assistência integral a saúde da criança (PAISC); - Programa
saúde do adolescente (PROSAD) - Programa saúde da mulher (PAISM) ;Programa
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de hipertensão e diabetes (HIPERDIA); Programa de tuberculose e hanseníase;
Programa Saúde do Trabalhador; Programa do idoso, Programa DST/HIV/AIDS ,
Programa de imunização).

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO

EM

SEMIOLOGIA

E

SEMIOTÉCNICA

DE

ENFERMAGEM
Estágio supervisionado com aplicação e implementação da Sistematização da
Assistência de enfermagem ao paciente/ cliente (Processo de Enfermagem Observação e registro; Levantamento de dados - entrevista e exame físico; Histórico
de enfermagem; Levantamento de problemas; Diagnóstico de enfermagem;
Prescrição de Enfermagem; Evolução de Enfermagem; Plano de Alta); Técnicas de
enfermagem.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM
Estágio supervisionado em unidades de atendimento pé-hospitalar e hospitalar de
urgância e Emergência (Atendimento pré - hospitalar/Unidade de Emergência; O
Atendimento de Enfermagem na Sala de Emergência; Atendimento Inicial de
Emergência; Abordagem das vias aéreas; Reanimação Cárdio Respiratória (Parada
cardiorrespiratória); Estado de Choque; Atendimento inicial ao politraumatizado;
Trauma de abdominal; Trauma de tórax; Trauma de crânio; Trauma raquimedular e;
Atendimentos a acidentes com animais peçonhentos).

ESTÁGIO SUPERVISIONADO ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO
Estágio supervisionado em centro cirúrgico (Fundamentos da Anestesiologia; tipos
de anestesia, farmacologia dos anestésicos, Estrutura física e organizacional de uma
unidade de bloco operatório; Recursos Humanos na unidade cirúrgica: enfermagem,
cirúrgica, anestesiologia; Posições cirúrgicas; Escovação cirúrgica das mãos,
paramentação, tempos cirúrgicos; Fios de sutura, Eletrocautério; Instrumentação
cirúrgica: Montagem das mesas de instrumental; Enfermagem na central de material
esterilizado (CEMAT);enfermagem na unidade de recuperação pós-anestésica
(URPA)).

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Estágio supervisionado Humanização na Assistência de Enfermagem ao paciente e
à sua família na unidade de terapia intensiva; Aspectos históricos e organizacionais;
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Cuidados de Enfermagem a paciente inconsciente Assistência Sistematizada de
Enfermagem em técnicas e/ou procedimentos da UTI; Assistência Sistematizada de
Enfermagem ( Acidente Vascular Cerebral; Manejo de vias aéreas e intubação
endotraqueal.; Ressuscitação Cardiorrespiratória - RCR; Sepse; Embolia Pulmonar;
Insuficiência Renal Aguda/Métodos Dialíticos; A morte e o morrer na UTI.

FARMACOLOGIA
Conceitos

e

princípios

básicos

em

Farmacologia,

Farmacocinética,

Farmacodinâmica, Biodisponibilidade, Farmacologia do Sistema Nervoso Central e
autônomo,

Farmacologia

pediátrica,

farmacologia

do

aparelho

digestivo,

cardiovascular, renal, do sangue e do aparelho reprodutor. Farmacologia dos antiinflamatórios esteroidais e não esteroidais. Farmacologia dos antimicrobianos.
Farmacologia dos principais medicamentos utilizados em UTI.

FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM
Introdução ao Estudo da Filosofia. Os Diferentes Tipos de Conhecimento. As Etapas
da Evolução da Consciência Humana. As Diferentes Abordagens da Realidade.
Tendências Filosóficas Atuais. Ética A Evolução humana na perspectiva da
Antropologia.

Os

principais

Antropólogos.

Antropologia

Física.

Antropologia

Etnológica ou Cultural. Antropologia Filosófica.

FISIOLOGIA E BIOFÍSICA
Estudo unidade fundamental, funcionamento dos organismos seus sistemas e suas
inter-relações. Manutenção da homeostase do meio interno. Bases fisiológicas
aplicadas.

GENÉTICA
Cromossomos Humanos, Cariótipos e Sexo Nuclear; Padrões de Herança Genética;
Anomalias Cromossômicas Humanas; Aspectos Particulares da Genética Humana;
Genética e câncer; Expressão e alterações relacionadas à s patologias humanas
herdadas e metodologia de prevenções destas patologias.

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM E LEGISLAÇÃO
A história da enfermagem desde os primórdios (Egito; Índia; Assíria e Babilônia;
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Roma; Grécia; Japão; China); Período da unidade Cristã; Período crítico da
enfermagem; Reforma religiosa; Percussores da enfermagem moderna; Florence e a
renovação da enfermagem; Reforma da enfermagem em outros países; Reforma da
enfermagem brasileira; Enfermagem psiquiátrica; Escolas de enfermagem; Moral e
ética; Fundamentos da ética; Código de ética; Vida e morte; Eutanásia; Aborto;
Paciente em fase terminal; Transfusão de sangue; Segredo profissional do
profissional; Paternidade responsável; Atendimento as necessidades psicoespirituais; Remoção de órgãos e; A pesquisa em seres humanos.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem como representação da realidade. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. Teoria da linguagem. Funções da linguagem.
Estrutura e funcionamento da comunicação. A coerência do texto. Correspondência.
Dissertação: exposição, argumentação e conclusões a partir de tema que mobilize
conhecimento e opiniões.

METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS
Tipos de conhecimento. Método e técnica de leitura. Trabalhos acadêmicos. Revisão
bibliográfica. Fichamentos bibliográficos e gerais. Normas de citação bibliográfica.
Relatórios de pesquisa. Resumos e Resenhas. Elaboração de projeto de pesquisa.
Pesquisa qualitativa e quantitativa. Normas da ABNT. Elaboração de monografia.

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA
Introdução em bacteriologia geral, metabolismo bacteriano, genética bacteriana,
procedimentos de esterilização e desinfecção, microbiota normal e patogênica,
quimioterapia, virologia e micologia. Conceitos de imunidade, componentes do
sistema imune, receptores de antígeno, processamento e apresentação de
antígenos, doenças autoimunes, resposta imune contra microrganismos, inflamação
e imunizações, técnicas de diagnóstico sorológico, déficits nutricionais e alterações
na resposta imunológica.

NUTRIÇÃO DE ENFERMAGEM
Conceitos básicos de Nutrição. Carboidratos. Proteína. Lipídeos. àgua. Vitaminas.
Minerais. Pirâmide de Alimentos. Leis da Nutrição. Nutrição nas Diferentes Etapas
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da Vida. Nutrição clínica. Educação nutricional. Pesquisa em enfermagem
nutricional.

PARASITOLOGIA
Conceitos básicos de parasitismo, associações entre seres vivos. Descrição teórico prática para identificação e diagnostico das infecções por protozoários e metazoários
de importância biológica. Insetos parasitas e vetores.

PATOLOGIA
Introdução a Patologia; saúde e doença; métodos de análise; lesão, adaptação,
crescimento e diferenciação celulares; causas; evolução; distúrbios hídricos,
hemodinâmicos

e

funcionais;

alterações

morfológicas

macroscópicas

e

microscópicas, alterações moleculares de doenças inflamatórias agudas e crônicas
circulatórias; regeneração e reparo; neoplasia; doenças nutricionais. patologia
ambiental.

PROJETO E ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Introdução à pesquisa científica. Elaboração do trabalho de conclusão de curso.
Normas técnicas da ABNT.

PSICOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM
Fundamentos da psicologia. Estudo das Características da Personalidade, do
comportamento humano. Psicologia do desenvolvimento. Aspectos psicológicos das
enfermidades. A morte. Aspectos psicológicos das relações humanas. Relação
paciente e profissional da saúde.

SAÚDE E MEIO AMBIENTE
O Homem. O complexo Saúde-Doença. Higiene, Vida Humana e Meio Ambiente.
Micro e Macro organismos. Recursos hídricos - O uso múltiplo da água.
Saneamento. Dinâmica Ambiental. Poluição Atmosférica. Habitação Saudável. O
Lixo

-

Geração,

Gerenciamento

e

Processamento.

Toxicologia. Biossegurança. Desenvolvimento sustentável.

Legislação

Ambiental.
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SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM I
Definição: enfermagem. Equipe de Enfermagem (Serviço de Enfermagem). Relação
enfermeiro-Cliente/paciente; Papéis e funções do enfermeiro; Unidades de Atenção
à Saúde; O cuidado humano; Processo de Enfermagem; Sinais vitais; Terminologia
Clínica; Instrumentos básicos e o trabalho de enfermagem; Introdução à s teorias de
enfermagem.

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM II
Anamnese e histórico, Preparação do cliente, exame físico, análise dos sistemas (
Revisão da anatomia e fisiologia), Diagnóstico e prescrição de enfermagem. .
Técnica para lavar as màos, Calçar e descalçar luvas, Preparo de materiais e,
Limpeza e arrumação da unidade.
SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA DE ENFERMAGEM III
Técnica para lavar as mãos; Calçar luvas; Preparo de materiais; Limpeza e
arrumação da unidade; Higiene do paciente; Movimentação do paciente;
Oxigenoterapia;

Aparelho

digestório

(

Sondagem

nasogástrica.,

Sondagem

nasoenteral., Administração de dietas por sondas, Lavagem gástrica, Clister (fleet
enema), Enteroclisma (lavagem intestinal)); Curativos; Sondagem vesical (masculino
e feminino); Preparo e administração de medicamentos; Controles (Balanço hídrico,
Intestinal, Diurese), Punção venosa e Coleta de exames.

SOCIOLOGIA
Noções de sociologia. Sistema social. Instituições sociais. Desigualdade na
sociedade. Organizações formais. Mudança social. Cultura.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Elaboração do projeto de pesquisa. Técnicas de pesquisa. Tipos de pesquisa.
Procedimentos de análise dos dados. Normas técnicas da ABNT.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Áreas e linhas de pesquisa. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Procedimentos de
análise dos resultados. Apresentação da monografia. Normas da ABNT.
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ENGENHARIA CIVIL

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
Função real de uma variável real, Limites, Derivadas e Aplicação de Derivadas

FÍSICA I
Medição; Vetores; Movimento em uma dimensão; Movimento em um plano;
Dinâmica de uma partícula I; Dinâmica de uma partícula II; Trabalho e energia;
Conservação de energia; Conservação do momento linear; Colisões.

GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES
Vetores no plano e no espaço tridimensional. Sistema de Coordenadas. Retas,
planos, perpendicularismo e ortogonalidade. Ângulos. Distâncias. Translação e
rotação de eixos. Cônicas. Superfícies

INTRODUÇÃO A ENGENHARIA CIVIL
Praticas gerais de locação de obras, administração de canteiros de obras, oficinas
de formas em madeiras ,Estruturas de coberturas , armaduras, argamassas,
concreto, alvenarias, marcenaria , revestimentos, pinturas.
Analogias e introdução ao controle e qualidade das obras civis.

INTRODUÇÃO A CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Princípios Básicos de Computação; Conceitos de Algoritmos; Conceitos sobre
linguagens de Programação, Variáveis; Comandos de Atribuição; Estruturas de
Controle; Estruturas de Dados; Modularização; Dados Estruturados.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÂO
Linguagem como representação da realidade. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. Teoria da linguagem. Funções da linguagem.
Estrutura e funcionamento da comunicação. A coerência e a coesão textual.
Dissertação: exposição, argumentação e conclusões a partir de tema que mobilize
pesquisa.
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CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II
Derivada de funções logarítmicas, integral indefinida, integral definida, o teorema
fundamental do cálculo, aplicações da integral, técnicas de integração.

ÁLGEBRA LINEAR
Matrizes. Sistemas de equações lineares. Determinante. Espaços vetoriais.
Transformações lineares. Autovalores e Autovetores.
Vetores no espaço multidimensional. Espaços vetoriais e operadores lineares.
Sistemas lineares, matrizes e suas operações. Subdivisão de matrizes.
Determinantes e inversão de matrizes. Transformações lineares.
Espaço dual. Problema de autovalor: autovetores e transformações ortogonais.
Interpretação física do problema de autovalor

FÍSICA II
Oscilações. Ondas. Termologia e Termodinâmica. Gases. Mecânica Quântica.

DESENHO TÉCNICO I
Alfabetos técnicos. Escala e Cotagem. Perspectivas. Sistemas Projetivos. Plantas.
Vistas Ortográficas.

QUÍMICA PARA ENGENHARIA CIVIL I
Estrutura do átomo. Propriedades periódicas dos elementos químicos. Ligações
químicas. Teoria da oxidação e redução. Soluções. Termoquímica. Equilíbrio
Químico. Eletroquímica. Cinética química. Experimentos relativos à disciplina.

TOPOGRAFIA I
Conceitos sobre Topografia. Aplicação da Norma da ABNT, NBR 13.133/94
(Execução de levantamento topográfico). Noções básicas de Geodésia. Noções
básicas de Cartografia. Planimetria. Utilização e manuseio de instrumentos
topográficos. Unidades topográficas. Ângulos topográficos. Orientação magnética e
verdadeira. Declinação magnética. Teoria e prática dos métodos de levantamento
topográfico. Planta topográfica. Altimetria. Métodos de nivelamento. Topologia.
Desenho de perfil topográfico e interpretação sobre curvas de nível. Taludes. Áreas.
Volumes.
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HIGIENE, ERGONOMIA E SEGURANÇA NO TRABALHO
-Introdução: Riscos Profissionais, Avaliação e Controle, Normalização e Legislação,
Organização, Fisiologia do Trabalho, Ergonomia, Toxicologia Industrial, Ventilação
Industrial, Doenças do Trabalho, Saneamento do Meio, Proteção Contra Incêndio,
Comunicação, Primeiros Socorros, Análise de Projeto, Normas reguladoras.
-Conceitos,

Características

e

Desenvolvimento

da

Ergonomia.

Principais

componentes do trabalho. Os sistemas homem-máquina. Os ritmos biológicos.
Duração, ritmo e carga de trabalho. Métodos e técnicas para estudo postural.
Ambiente físico de trabalho.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO II
Introdução. Aglomerantes minerais. Materiais betuminosos. Rochas. Agregados para
argamassas e seus traços e concretos. Madeira e derivados. Materiais cerâmicos.
Metais e produtos siderúrgicos. Vidros: tintas e vernizes. Plásticos. Revestimentos
acrílicos especiais.

CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III
- Conjuntos abertos, fechados, conexos por poligonais em R 2 e R3. Funções de duas
ou mais variáveis, limite e continuidade. Derivadas parciais. Funções diferenciáveis.
Regra da Cadeia. Gradiente e Derivada Direcional. Máximos e Mínimos.

ESTATÍSTICA PARA ENGENHARIA CIVIL
Estatística Descritiva. Conceitos básicos de probabilidade. Variáveis Aleatórias.
Principais leis de distribuição. Teste de hipótese e intervalo de confiança para
médias, proporções e variâncias. Regressão e correlação linear.

FENÔMENOS DOS TRANSPORTES I
Mecânica dos Fluidos. Conceitos fundamentais. Estática dos fluidos. Forças
hidráulicas em superfícies submersas. Balanço global de massa. Equação do
momentum para o volume de controle inercial. Dinâmica de fluxo incompressível
não-viscoso. Transferência de massa. Escoamento de fluidos ao redor de corpos
submersos. Introdução à Transferência de calor.
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TOPOGRAFIA II
O mundo real e os dados geográficos espaciais. Mapeamento computadorizado.
Técnicas cartográficas. Princípios, métodos e características das tecnologias de
aquisição dos dados geográficos espaciais: da fotogrametria, do sensoriamento
remoto e do sistema de posicionamento global - GPS. Sistema de Informação
Geográfica - SIG: componentes e características. Organização e estruturação dos
dados geográficos. Base de dados geográficos. Análise geográfica espacial com
SIG. Aplicações na Engenharia Civil.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV
Integrais duplas, integrais triplas, derivadas parciais, equações diferenciais,
aplicações.

FENÔMENOS DOS TRANSPORTES II
Escoamento Irrotacional; Dinâmica do Escoamento Incompressível não Viscoso;
Escoamento
Viscoso Incompressível; Noções de Escoamento Compressível. Leis Básicas da
Convecção
Térmica; Convecção em Escoamentos Externos; Convecção em Escoamentos no
Interior de
Dutos; Convecção Natural; Princípios de Condensação; Princípios de Ebulição;
Noções de
Transferência de Massa.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Instalações

elétricas

prediais:

normas

técnicas;

equipamentos

elétricos e

dispositivos de controle de circuitos; dimensionamento dos condutores, proteção e
eletrodutos. Projetos: instalação elétrica residencial; instalação elétrica predial.
Luminotécnica: grandezas e unidades. Fontes de luz: lâmpadas; aparelhos de
iluminação; iluminação de interiores; iluminação por projetores; iluminação pública.
Métodos de cálculo de iluminação: método dos lúmens; método das cavidades
zonais; método do ponto por ponto. Conservação de energia na iluminação.
Automação residencial. Sistemas fotovoltaicos. Aquecimento solar de água.
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO III
Mostrar ao Acadêmico de Engenharia Civil o uso dos materiais básicos das
construções, usas devidas utilizações, manuseios, cuidados, asseio, margens
tolerantes de suas dimensões e estocagens .
Planejamento de recebimento, transporte e manuseio dos materiais no canteiro de
obras.
Demonstrar a qualidade na aquisição dos materiais e sua devida utilização.

MECÂNICA DOS SÓLIDOS I
Introdução a Mecânica dos Sólidos
Tensão
Deformação
Relações constitutivas - Comportamento dos materiais
Critérios de falha
Isostática de corpos esbeltos
Tração e compressão de barras
Torção de eixos e vigas
Flexão de eixos e vigas
Cisalhamento de eixos e vigas
Carregamentos gerais
Introdução ao cálculo de deslocamentos em vigas

PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANO
Conhecimento básico dos meios de expressão e representação de projetos de
arquitetura e urbanismo. Familiarização com os instrumentos, meios e materiais
utilizados para expressão e representação. Normas e convenções (ABNT e DIN).
Linhas, texturas, desenhos de projeto, projeto de execução, detalhes. Normalização
das pranchas, escalas gráficas, selo e indicações de apoio à leitura de projetos.
Modelos reduzidos. Prática intensiva de projetos como resposta a situação
arquitetônicas simples, predeterminadas, com acentuado compromisso com o
urbano. Tratamento da arquitetura na sua totalidade, considerados os aspectos
ambientais, tecnológicos, funcionais e estéticos. Análise de espaços existentes e sua
reproposição. Desenvolvimento em nível de estudo preliminar.
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ENGENHARIA DE SOFTWARE

ALGORITMOS I
Introdução a algoritmos. Conceituação. Variáveis. Comandos de atribuição.
Estruturas de controle. Variáveis compostas homogêneas: vetores e matrizes.

ALGORITMOS II
Modularização. Variáveis compostas heterogêneas (Registros). Manipulação de
arquivos. Recursividade.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
Organização de computadores: memórias, unidade central de processamento e
unidades de entrada/saída. Modos de endereçamento. Conjunto de instruções.
Processadores Hipotéticos (RAMSES). Mecanismos de Interrupção e de exceção.
Barramento, comunicações, interfaces e periféricos. Organização de memória.
Memória auxiliar. Arquiteturas Risc e Cisc. Pipeline.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Desenvolvimento de atividades complementares, de acordo o Regulamento de
Atividades Complementares do Curso de Engenharia de Software/UNIGRAN.

AUDITORIA E SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO
Aspectos de segurança e auditoria de sistemas. Problemas que impactam a
segurança. Mecanismos de garantia de segurança. Plano de contingência
organizacional. Aplicação de software para auditoria de sistemas.

DESENVOLVIMENTO WEB I
Desenvolvimento de back-end de aplicações web com manipulação de banco de
dados. Linguagem PHP: características, elementos da linguagem, sintaxe básica,
tipos de dados, variáveis, funções, classes e objetos, estruturas de controle, cookies,
seções e acesso ao banco de dados.

DESENVOLVIMENTO WEB II
Java na Web. Servidor Java. Container. JSP. Servlets. Filtros. Segurança e controle
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de erros. Aplicações MVC. Integração com bancos de dados utilizando Hibernate e
EJB. JSTL. JSF. Customização de tags com Tagfiles. Struts.

ENGENHARIA DE REQUISITOS
Requisitos de software. Tipos de requisitos. O processo da engenharia de requisitos.
Técnicas de levantamento de requisitos. Análise de requisitos e modelagem
conceitual. Métodos e técnicas para a modelagem de sistemas. Documentação de
requisitos. Verificação e validação de requisitos. Gerência de requisitos. Reutilização
de requisitos.

ÉTICA, NORMAS E POSTURA PROFISSIONAL
Fundamentos da Ética. Ética Profissional. Legislação Profissional. Direitos Autorais.
Lei de Propriedade Intelectual de Programa de Computador(LEI Nº 9.609, DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1998) . Código de Defesa do Consumidor.

FUNDAMENTOS DE DESENVOLVIMENTO WEB
Fundamentação para desenvolvimento do front-end de aplicações para cliente Web.
Através da linguagem de marcação HTML, linguagem de estilo para web CSS,
Javascript, Ajax, JSON, JQuery e APIs de HTML5.

GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
Terminologia e fundamentos de gerência de configuração de software. Identificação
da configuração. Controle de mudanças. Contabilidade do estado da configuração.
Verificação

e

auditoria

da

configuração.

Desenvolvimento

concorrente

e

geograficamente distribuído. Planejamento da gerencia de configuração. Gerencia
de configuração no contexto das normas e dos modelos de melhoria de processo de
software. Ferramentas de apoio a gerencia de configuração de software.

GERENCIAMENTO DE PROJETO DE SOFTWARE
Apresentação de gerencia de projetos. Metodologia de gerencia de projetos ciclo de
vida da gestão de projetos. As práticas de gerencia apresentadas no PMBOK. PMI,
MPS.BR. Estimativa de projeto de software (custo, risco e tempo). Uso de
ferramentas de planejamento e acompanhamento de projetos. MS Project. Pratica
da gerencia motivação de equipes e a gestão de pessoas. Administração do tempo e
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reuniões. Gerência por processos.

GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Conceito de governança corporativa e de TI. Governança de TI e objetivos
estratégicos. Responsabilidade e estruturas de decisão. Ferramentas, técnicas e
processos da governança de TI. Fundamentos de COBIT e ITIL. Aplicação das
metodologias COBIT e ITIL no contexto das unidades de informação. Inovação em
automação e informatização de processos.

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR
Conceitos fundamentais da interação humano-computador. Áreas de aplicação.
Ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Aspectos tecnológicos. Paradigmas de
comunicação humano-computador. Interação com sistemas hipermídia. Métodos e
técnicas projeto, implementação e avaliação. Ferramentas de suporte. Padrões para
interfaces.

INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE SOFTWARE
Introdução a engenharia de software: principais conceitos, histórico da engenharia
de software e modelos de processo de desenvolvimento de um software. Visão geral
do SWEBOK. Mercado de trabalho. Palestras de especialistas da área.

INTRODUÇÃO A ROBÓTICA
Introdução à robótica. Hardware de Robôs. Planejamento do Movimento. Aplicações
Práticas com Lego e Programação de Robôs.

JOGOS DIGITAIS
Técnicas de renderização em tempo real: pipeline gráfico, métodos de culling,
iluminação, níveis de detalhes (LOD). APIs gráficas. Programação de GPUs.
Motores de física. Técnicas de inteligência artificial em jogos digitais 3D. Modelagem
de ambientes virtuais 3D. Desenvolvimento de jogos digitais 3D.

LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS
Prática em linguagens de descrição e manipulação de banco de dados.
Entendimento da descrição de esquemas e de visões. Prática com atualização da
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base de dados. Aprofundamento em experimentos práticos com consultas de bancos
de dados. Ferramentas e técnicas utilizadas na solução de problemas de sistemas
de informação utilizando bancos de dados. Desenvolvimento de aplicações.

LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS DE DADOS
Ponteiros. Conceito de tipo abstrato de dados. Listas lineares e suas generalizações:
listas ordenadas, listas encadeadas, pilhas e filas. Árvores e suas generalizações:
árvores binárias, árvores de busca e árvores balanceadas (AVL), árvores B e B+.
Ordenação, busca e tabelas de dispersão.

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I
Conceitos básicos sobre a linguagem de programação. Uso de variáveis. Comandos
de atribuição. Estruturas de controle: sequencial condicional e repetição. Variáveis
compostas homogêneas: vetor e matriz. Estudo dos recursos da linguagem para
manipulação de entrada e saída de dados. Recursos visuais.

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II
Manipulação de cadeias de caracteres. Modularização. Variáveis compostas
heterogêneas (registros). Manipulação de arquivos. Recursividade.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO I
Linguagem verbal e não-verbal como representação da realidade. O processo de
comunicação. Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos, com
ênfase em seus aspectos estruturais, semânticos, sintáticos, pragmáticos e
discursivos. Gêneros textuais. Análise linguística dos textos produzidos pelos
acadêmicos.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO II:
Interação entre comunicação e sociedade. Inter-relação entre comunicação e
informação. Tecnologia da informação e da computação: práxis de leitura,
interpretação e produção textual. Comunicação oral: produção e adequação
vocabular direcionada à engenharia de software. Interação. Redações documental e
técnica voltadas à área específica da engenharia de software.
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MATEMÁTICA
Conjunto. Funções. Funções do 1° e 2° grau. Módulo. Função exponencial e
logarítmica. Trigonometria. Limites. Derivadas.

MELHORIAS DE PROCESSO DE SOFTWARE
Fundamentos de qualidade de processo de software. Garantia da qualidade.
Modelos e normas de qualidade de processo de software (CMMI, MPS.BR, ISO/IEC
15504, ISO/IEC 12207, ISO 9001, outros). Métodos ou abordagens de melhoria de
processo (IDEAL, PDCA, ISO/IEC 15504, outros). Métodos de avaliação de
processo (SCAMPI, MA-MPS, outros). Modelos de referência de processo (ISO/IEC
15504-5, CMMI-DEV, MR-MPS). Níveis de maturidade. Métricas e indicadores em
qualidade de processo.

METODOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Análise orientada à objetos. Introdução aos métodos ágeis. Principais práticas dos
métodos ágeis: desenvolvimento dirigido por testes, programação pareada,
refatoração e integração contínua. Exemplos de métodos ágeis: Programação
Extrema (XP), Scrum e RUP. Prática em desenvolvimento de um sistema utilizando
métodos e práticas ágeis.

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS
Conceitos básicos de banco de dados. Componentes de sistemas de bancos de
dados. Modelagem conceitual. Modelo relacional. Álgebra e cálculo relacional.
Mapeamento de esquema conceitual para esquema relacional. Restrições de
integridade. Dependências funcionais e formas normais. Projeto físico: mapeamento
do esquema relacional, índices e linguagem de definição de dados (DDL). SQL:
comandos para criação, inserção, alteração e exclusão de dados e consultas
simples.

PROGRAMAÇÃO DESKTOP
Sintaxe da linguagem de programação. Ambiente de programação visual. Utilização
de biblioteca de componentes visuais. Processo de desenvolvimento de software
Desktop. Criação de interfaces gráficas. Acesso a base de dados utilizando
componentes de persistência. Desenvolvimento de relatórios e gráficos.
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PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
Conceitos: classes, objetos, atributos e métodos. Construtores e destrutores.
Modificadores de acesso. Herança. Classes abstratas. Polimorfismo. Interface e
relacionamentos entre objetos. Aplicação de reusabilidade e modularidade. Testes
de unidade. Padrões de projeto e tratamento de exceções.

PROGRAMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS
Conceitos de dispositivos móveis e versões da plataforma Android. Componentes,
Layouts e Recursos de textos e Imagens. Persistência e comunicação de dados.
Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis.

PROGRAMAÇÃO PARALELA
Modelos de computação paralela. Modelo de memória compartilhada. Modelo de
memória distribuída. Modelos realísticos. Medidas de desempenho. Algoritmos
básicos. Algoritmos de ordenação. Algoritmos de operações em matrizes. Algoritmos
avançados. Programação realística paralela.

PROJETO DE BANCO DE DADOS
Sistemas gerenciadores de banco de dados: arquitetura, gerenciamento de
transações, controle de concorrência, recuperação, processamento e otimização de
consultas. Bancos de dados distribuídos. Tecnologias e aplicações emergentes de
banco de dados.

PROJETO DE REDES DE COMPUTADORES
Projeto de redes estruturadas. Tipos projetos. Levantamento das necessidades do
cliente e viabilidade do projeto. Projeto lógico e físico da rede. Virtualização e
emulação de rede. Testes e documentação do projeto. Criação e manipulação de
servidor web.

REDES DE COMPUTADORES
Introdução a redes de computadores: terminologia, protocolos, serviços e modelos
de referência. Protocolos de enlace e tecnologia de redes locais. Comutação por
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pacotes. Interconexão de redes. Roteamento. Protocolo IP (IPv4 e IPv6). Funções
da camada de transporte e protocolos UDP e TCP. Funções da camada de
aplicação e protocolos de aplicação TCP/IP. Noções de segurança e autenticação.
Noções de redes sem fio. Programação de aplicações em redes.

ROBÓTICA
Conceito

e

aplicações.

Eletrônica.

Microcontroladores.

Eletrônica

Digital.

Desenvolvimento de projetos de robótica com o Arduino na linguagem C.

SISTEMAS DIGITAIS
Representação de dados e sistemas de numeração. Álgebra booleana, portas
lógicas, tabela verdade, implementação de funções lógicas e minimização por Mapa
de Karnaugh. Circuitos combinacionais básicos: multiplexadores, decodificadores e
circuitos aritméticos. Sinal do clock. Circuitos sequenciais básicos: latches, flip-flop
tipo D e registradores. Uso de ferramentas de projeto e simulação de circuitos
digitas.

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS
Definição e principais características: RMI, RPC, Sockets, Websockets, webservices
e

threads.

Desenvolvimento

heterogeneidade,

abertura,

de aplicações distribuídas com
segurança,

escalabilidade,

aspectos de

tolerância

a

falhas,

replicação, concorrência e transparência.

SISTEMAS OPERACIONAIS
Estrutura e conceitos básicos de sistemas operacionais. Processo: conceitos,
sincronização,

comunicação,

escalonamento.

Monoprocessamento

e

multiprocessamento. Memória virtual. Gerenciamento de memória. Alocação de
recursos e deadlocks. Gerenciamento de sistemas de arquivos. Noções de proteção
e segurança. Tolerância a falhas em sistemas operacionais.

TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE I
Temas específicos e contemporâneos de Engenharia de Software.

TÓPICOS EM ENGENHARIA DE SOFTWARE II
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Temas específicos e contemporâneos de Engenharia de Software.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Fundamentos da metodologia científica. Normas para elaboração de trabalhos
acadêmicos. Métodos e técnicas de pesquisa. A comunicação entre orientadores e
orientandos. O pré-projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa. O experimento. A
comunicação científica. A organização do texto científico. Normas ABNT. Elaboração
de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico, envolvendo temas abrangidos
pelo curso. Qualificação do Trabalho.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Redação e implementação de proposta de trabalho científico e/ou tecnológico,
envolvendo temas abrangidos pelo curso. Defesa do Trabalho.
VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO E QUALIDADE DE SOFTWARE
Introdução a verificação e validação de software. Teste no ciclo de vida. Técnicas de
teste de software. Estratégias de teste de software. Planejamento de teste.
Depuração, manutenção e teste de regressão. Teste e validação do aspecto
comportamental de sistemas. Ferramentas de teste de software. Conceitos de
qualidade de produto. Dimensões de qualidade de Garvin. Fatores de qualidade de
McCall. Normas ISO/IEC 9126 e ISO 2500. Garantia de qualidade.

ENGENHARIA MECÂNICA

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1
Ementa: Pré-cálculo. Conjuntos Numéricos. Sistema Cartesiano Ortogonal. Relações
e Funções no Espaço Real Bidimensional. Limites e Continuidade de Funções Reais
de Variável Real. Estudo das Derivadas de Funções Reais de Variável Real.

DESENHO TÉCNICO 1
Ementa: Introdução ao Desenho Técnico. Normas Técnicas. Linhas Técnicas.
Caligrafia Técnica. Métodos Descritivos. Posição de Retas. Posição de Planos.
Projeção Ortogonal de Figuras Planas. Projeção de Sólidos. Obtenção em
Verdadeira Grandeza/Interseção. Perspectivas. Técnicas de Cotagem. Aplicação de
Escalas. Projeção Ortogonal. Representação de Poliedros. Intersecções Aplicadas.
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Desenho Assistido por Computador.

FÍSICA 1
Ementa: Sistemas de Unidades. Introdução ao Cálculo Vetorial. Cinemática. 3 Leis
de Newton. Sistemas de Partículas. Colisões. Movimento de rotação. Conservação
do momento angular. Trabalho e Energia Mecânica. Atividades de Laboratório.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Ementa: Fundamentos da Comunicação para Conversação e Apresentação em
Público. Técnicas e Estratégias de Comunicação Oral. Planejamento e Elaboração
de Reuniões e Seminários. Leitura, Interpretação e Produção de Textos Orais e
Escritos, com Ênfase em seus Aspectos Estruturais, Semânticos, Sintáticos,
Pragmáticos

e

Discursivos.

Redação

Empresarial/Institucional:

Memorando;

Relatório; Gêneros Textuais e Análise Linguística.

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA MECÂNICA
Ementa:

Introdução

a

Profissão

e

Atribuições

do

Engenheiro

Mecânico.

Comunicação Técnica em Engenharia. Introdução a Forças Mecânicas. Introdução
em Materiais Mecânicos. Introdução a Processos de Fabricação. Introdução à
Mecânica dos Fluidos.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2
Teoremas Fundamentais do Cálculo Diferencial. Aplicações de Derivadas. Estudo
dos Integrais Definidos e Indefinidos. Aplicações de Integrais. Sistemas de
Coordenadas Polares e Integrais. Integrais Impróprios. Integrais Eulerianos.
Derivadas Parciais. Derivadas de Funções Compostas, Implícitas e Homogêneas.

FÍSICA 2
Ementa: Gravitação. Oscilações. Ondas Mecânicas. Termologia. Primeira Lei da
Termodinâmica Teoria cinética dos gases. Segunda Lei da Termodinâmica. Óptica
Geométrica. Atividades de Laboratório.

QUÍMICA GERAL E TECNOLÓGICA
Ementa: Estrutura do Átomo. Propriedades dos Elementos Químicos. Cinética
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Química.

Equilíbrio

Químico.

Ligações

Químicas.

Termodinâmica

Química.

Eletroquímica e Corrosão. Atividades de Laboratório.

GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR
Ementa: Vetores no Plano e no Espaço Tridimensional. Sistema de Coordenadas.
Matrizes. Sistemas de Equações Lineares. Álgebra Vetorial. Produto de Vetores.
Espaços Vetoriais. Transformações Lineares. Autovalores e Autovetores.

DESENHO TÉCNICO MECÂNICO
Normas aplicáveis ao Desenho Técnico Mecânico; Técnicas de Representação;
Indicação de Rugosidade; Tolerâncias Dimensionais e Geométricas; Simbologia de
Soldagem; Elementos de Fixação, Vedação e Transmissão; Desenhos de Conjunto
e Detalhes; Fundamentos de Desenhos Auxiliados por Computador.
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Ementa: Elementos de Probabilidade. Variáveis Aleatórias. Distribuição de
Probabilidade.
Inferência Estatística. Estimação. Testes de Hipóteses. Distribuições Contínuas.
Controle Estatístico de Processo (CEP). Análise da Variância.

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS MATERIAIS
Ementa: Classificação dos Materiais de Construção Mecânica. Estrutura Cristalina.
Defeitos

Cristalinos.

Deformação

dos

Materiais.

Princípios

de

Difusão.

Recristalização e Crescimento de Grão. Diagrama de Fases. Características
Termomecânicas. Materiais Polifásicos. Normas Técnicas. Materiais Cerâmicos,
aplicações e processamento. Estruturas Poliméricas. Compósitos Estruturais.
Corrosão.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3
Ementa: Diferenciais de Funções de n-Variáveis. Regra da Cadeia. Máximos e
Mínimos de Funções de n-Variáveis Reais. Funções diferenciáveis. Integrais
Múltiplos. Aplicações Geométricas dos Integrais Múltiplos. Análise Vetorial. Séries
Numéricas e Séries de Funções.
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FÍSICA 3
Ementa: Carga Elétrica. O Campo Elétrico. Lei de Gauss. Potencial Elétrico.
Capacitância. Corrente e Resistência. Circuitos Elétricos em corrente contínua. O
Campo Magnético. A indução Magnética. Indutância. Magnetismo em meios
materiais. Laboratório.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Ementa: Grandezas Elétricas. Elementos de Circuitos Elétricos. Circuitos de
Corrente Contínua. Circuitos de Corrente Alternada. Medição Elétrica. Circuitos
Monofásicos e Trifásicos. Equipamentos Elétricos. Instalações Elétricas Industriais.
Motores Elétricos. Noções de Manutenção Elétrica.

MECÂNICA GERAL
Forças no Plano e no Espaço. Equilíbrio de uma Partícula. Momentos de uma Força
e Sistemas de Forças Equivalentes. Equilíbrio de um Corpo Rígido. Análise
Estrutural. Forças Internas. Centroides e Sistemas de Força Distribuída. Momento de
Inércia.

CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 4
Integrais Duplas. Integrais Triplas. Equações Diferenciais e Aplicações. Séries
Numéricas e Séries de Funções. Séries de Fourier.

CIÊNCIAS DO AMBIENTE
Ementa: Conceitos e Definições de Gestão Ambiental. Normas Ambientais. Aspectos
e Impactos Ambientais. Ferramentas da Gestão Ambiental. Implementação do
Sistema de Gestão Ambiental. Família ISO 14000.

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO
Ementa: Princípios Básicos de Computação. Conceitos de Algoritmos. Conceitos
Sobre Linguagens de Programação. Variáveis. Comandos de Atribuição. Estruturas
de Controle. Estruturas de Dados. Modularização. Dados Estruturados.

METODOLOGIA CIENTÍFICA
A Organização do Trabalho Acadêmico. A Ciência, Natureza do Conhecimento e
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Tipos de Conhecimentos. Fundamentos da Metodologia Científica. Normas para
Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Métodos e Técnicas de Pesquisa. Projeto de
Pesquisa. A Organização do Texto Científico (Normas ABNT)

ELETRÔNICA INDUSTRIAL
Ementa: Dispositivos de Comando, Sinalização e Auxiliares. Componentes Ativos e
Passivos; Circuitos Integrados; Dispositivos Eletrônicos de Aplicação Industrial.
Elementos Sensores; Circuitos Eletrônicos de Aplicação Industrial; Semicondutores
de Potência. Dispositivos de Disparo e Controle de Potência; Circuitos de Controle
de Potência; Inversores de frequência. Soft Starter. Elementos de Eletrônica Digital;
Introdução à Controlador Lógico Programável. Atividades de Laboratório.

METROLOGIA MECÂNICA
Ementa: Metrologia Dimensional. Erros Geométricos de Fabricação e Controle de
Qualidade. Paquímetros. Micrômetros. Medidores de Deslocamento. Instrumentos
Auxiliares de Medição. Calibradores. Máquinas de Medir por Coordenadas.
Princípios e Instrumentos para Determinação de Superfícies. Blocos Padrão.
Escalas e Nônios. Tecnologia de Medição (mecânico, óptico, elétrico e pneumático).
Atividades em Laboratório.

CÁLCULO NUMÉRICO
Ementa: Noções Básicas sobre Erros. Zeros Reais de Funções Reais. Resolução de
Sistemas de Equações Lineares. Interpolação. Ajuste de Curvas. Integração
Numérica. Solução Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias.

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 1
Ementa: Leis de Newton (Tensão e Deformação). Esforços Longitudinais (Tração e
Compressão). Equilíbrio Externo e Esforços Internos. Esforços Transversais
(Cisalhamento e Torção). Vasos de Pressão. Flambagem. Esforços Combinados.
Dimensionamento de Vigas e Eixos.

MECÂNICA DOS FLUIDOS
Ementa: Conceitos Fundamentais. Estática dos Fluidos. Forças Hidráulicas em
Superfícies Submersas. Balanço Global de Massa. Cinemática dos fluidos.
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Equações Integrais para: Massa, Conservação da Energia e Quantidade de
Movimento. Formulação Integral para um Volume de Controle. Perda de Carga de
Escoamentos. Análise Diferencial dos movimentos dos fluidos. Dinâmica do
Escoamento Incompressível não Viscoso; Noções de Escoamento Compressível.

CONTROLE DE SISTEMAS MECÂNICOS
Ementa: Conceitos Fundamentais. Modelos Matemáticos de Sistemas Dinâmicos.
Análise de Sistemas Dinâmicos. Ações de Controle Básicas. Princípios de
Estabilidade de Sistemas. Projetos de Controladores. Controle de Posição e
Trajetória de Robôs Manipuladores: Controladores PID. Processamento de Sinais.
Aplicação de Softwares no Estudo de Controle de Sistemas Mecânicos. Introdução a
Sensores Industriais.

MATERIAIS PARA ENGENHARIA
Ementa: Aços e suas Ligas. Alumínio e suas Ligas. Ferro Fundido. Ligas Especiais.
Tratamentos Térmicos: Tipos de Tratamentos e suas Aplicações. Diagramas de
Fases. Materiais Cerâmicos. Metalurgia do Pó. Polímeros Aplicados na Engenharia.
Materiais Compósitos. Análise Laboratório.

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II
Ementa: Análise de Tensões e Deformações para Problemas Tridimensionais.
Estado Plano de Tensão e de Deformação. Aplicação da Análise de Tensões a
Problemas de Elasticidade. Métodos Energéticos (Trabalho de Deformação e
Princípio do Trabalho Virtual). Estabilidade Elástica. Deflexão de Vigas e Eixos.
Elementos da Teoria de Flexão de Placas.

DINÂMICA
Ementa: Princípios de Dinâmica. Cinética dos Sistemas de Pontos Materiais.
Cinemática dos Corpos Rígidos. Movimentos Absolutos. Movimentos Relativos.
Cinemática dos Corpos Rígidos. Momentos de Inércia. Força, Massa e Aceleração.
Trabalho e Energia. Impulso e Quantidade de Movimento. Dinâmica dos Sistemas
não Rígidos. Escoamento Permanente de Massa. Escoamento com Massa Variável.
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TERMODINÂMICA
Ementa: Conceitos Fundamentais. Propriedades de uma Substância Pura. Trabalho
e Calor. Primeira Lei da Termodinâmica. Segunda Lei da Termodinâmica. Entropia.
Análise Combinada da Primeira e Segunda Lei da Termodinâmica.

CONTROLE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE
Ementa: Introdução à Administração da Produção. Layout e Fluxo. Modelos de
Produção. PCP, Planejamento e Aplicações. Cálculo de Necessidades (MRP).
Programação da Produção Intermitente. Planejamento e Aplicação de Projetos.
Balanceamento de Linhas Industriais. Logística, Distribuição e Suprimentos. Gestão
de Estoques. Gestão da Capacidade e Previsão. Modelos de Gestão de Qualidade,
Implantação, Sistematização e métodos.

PROCESSOS DE FABRICAÇÃO
Ementa: Processos de Usinagem, Torneamento, Furação, Fresamento, Retificação e
Processos Especiais. Classificação e Geometria das Ferramentas de Corte.
Parâmetros de Corte. Materiais para Ferramentas. Usinabilidade dos Materiais.
Força e Potência de Corte. Qualidade Superficial. Análise de Custos de Usinagem.
Noções Gerais de Comando Numérico. Processos de Soldagem, Parâmetros de
Solda. Consumíveis. Soldagem de Aço. Soldagem de Aços de Baixa Liga e Alta Liga
(Inoxidáveis).

Soldagem

de

Não-Ferrosos.

Qualificação

na

Soldagem.

Especificações e Procedimentos de Soldagem. Inspeção e Análise de Solda.
Atividades de Laboratório.

SEGURANÇA DO TRABALHO
Ementa: Conceituação de Segurança na Engenharia. Normatização e Legislação de
Segurança e Higiene no Trabalho. Análise Estatística e de Custos de Acidentes.
Meio Ambiente do Trabalho: Órgãos Relacionados com Segurança no Trabalho e
Organização Empresarial. Segurança nos Projetos de Engenharia Mecânica.
Sistema de Proteção Coletiva e Equipamentos de Proteção Individual. Riscos
Inerentes a Profissão de Engenheiro Mecânico. Controle de Agentes Agressivos.
Ergonomia. Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios. Seleção, Treinamento e
Motivação de Pessoal. Controle de Perdas e Produtividade.
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INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL
Ementa: Distribuição de Medidas: Precisão, Dispersão e Combinação de Medidas.
Erros de Medição. Conceitos Básicos Sobre Sensores: Tipos de Sensores, Sinais de
Saída, Faixa de Utilização, Resolução, Sensibilidade e Histerese. Sensores de
Presença: Fim de Curso, Óptico, Indutivo, Capacitivo, Ultrassônico e Magnético.
Sensores de Aceleração: Piezelétrico e Acelerômetro. Sensores e Instrumentos de
Medição de Força, Torque e Pressão. Sensores de Temperatura: Termo Resistor,
Termopar e Pirômetro. Sensores e Instrumentos de Medição de Vazão. Medidores
de Nível e Espessura.

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA
Ementa: Mecanismos Básicos de Transferência de Calor. Condução de Calor em
Regime Permanente. Condução de Calor em Regime Transiente. Leis Básicas de
Troca de Calor por Radiação. Métodos de Cálculo da Radiação Térmica. Convecção
Térmica, Escoamento Externo e Interno. Convecção Natural. Noções de
Transferência de Massa.

CONFORMAÇÃO E TECNOLOGIA MECÂNICA
Ementa:

Fundamentos

Conformação

Mecânica,

de

Conformação.
Forjamento,

Classificação

Laminação,

dos

Extrusão,

Processos
Trefilação

de
e

Estampagem. Tratamento Térmico: Elaboração de Procedimentos e Aplicações.
Fundição: Tipos de Processos, Produção de Ligas de Aços, Ferro Fundido, Ligas de
Alumínio, Sistemas de Alimentação, Técnicas de Moldagem, Análise de Defeitos,
Fornos de Fusão e Regras para Projeto de Fundidos. Laboratório.

VIBRAÇÕES
Ementa: Análise de Vibrações, Modelos Físicos e Matemáticos. Vibrações de
Sistemas Contínuos. Sistemas com 1 Grau de Liberdade (1 GDL). Sistemas com 2
Graus de Liberdade (2 GDL). Sistemas com Múltiplos Graus de Liberdade (MGDL).
Absorvedores Dinâmicos, Sistemas Livres e Excitados, Estabilidade. Vibração de
Rotores e Balanceamento. Técnicas Experimentais e Aplicações. Laboratório.

MECANISMOS
Ementa: Classificação e Nomenclatura dos Mecanismos. Conceito de Grau de
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Liberdade. Análise Cinemática de Mecanismos com Um e com Vários Graus de
Liberdade. Solução Fechada e Numérica. Classificação dos Cames, Função
Deslocamento, Projetos Gráfico e Analítico. Modelagem Cinemática e Dinâmica por
Coordenadas Generalizadas. Análise de Engrenagens, Relação de Transmissão,
Propriedades da Envolvente Aplicada às Engrenagens, Interferência, Trens de
Engrenagens Simples, Compostos e Planetários. Projeto de Sistemas de
Engrenagens. Laboratório.

ECONOMIA E GESTÃO FINANCEIRA
Ementa: Conceitos Gerais de Economia. Análise de Mercado e Formação de
Preços. Produção e Custos. Estruturas Econômicas de Mercado. Políticas
Econômicas. Inflação. Engenharia Econômica: Viabilidade Econômica e Análise de
Mercado. Administração Financeira. Orçamento Empresarial. Demonstrativos
Financeiros. Gestão de Fluxo de Caixa. Análise de Custo. Depreciação.
Empreendedorismo.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Ementa: Noções Básicas de Manutenção. Tipos de Manutenção. Aplicação dos
Conceitos de Confiabilidade à Manutenção. Manutenção de Componentes
Mecânicos. Lubrificação. Manutenção Preditiva Baseada em Análise de Vibrações.
Gerência de Manutenção. Elaboração e Controle de Plano de Manutenção.
Atividades de Laboratório.

ELEMENTOS DE MÁQUINAS
Ementa: Critérios de Resistência e Análise de Falhas. Eixos e Componentes de
Eixos. Mancais de Rolamento. Parafusos e Elementos de Fixação. Transmissão por
Elementos Flexíveis. Engrenagens e sua Cinemática. Freios e Embreagem.
Laboratório.

MÁQUINAS DE FLUXO Ementa: Conceitos de Máquinas de Fluxo. Bombas Centrífugas. Sistemas de
Bombeamento. Ventiladores. Sistemas de Ventilação. Turbinas Hidráulicas. Bombas
de Deslocamento. Projeto de Máquinas de Fluxo. Análise de Diagramas:
Dimensionamento Por Meio das Curvas Características; Atividades de Laboratório.
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HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA
Ementa: Introdução à Hidráulica. Características Gerais dos Sistemas Hidráulicos.
Fluidos Hidráulicos. Bombas e Motores Hidráulicos. Válvulas de Controle Hidráulico.
Técnicas de Comando Hidráulico e Aplicações a Circuitos Básicos. Introdução à
Pneumática. Características dos Sistemas Pneumáticos. Geração de ar comprimido.
Especificação de Compressores. Distribuição de Ar Comprimido. Dimensionamento
de Redes de Distribuição de Ar Comprimido. Controles e Válvulas Pneumáticas.
Atuadores Pneumáticos. Circuitos Pneumáticos Básicos. Comandos Sequenciais.
Dispositivos mistos.

GESTÃO DE PESSOAS
Ementa: Processos Básicos da Gestão de Pessoas. Motivação e Interação
Interpessoal. Liderança e Inteligência Emocional. Comunicação Empresarial. Gestão
e Atuação em Equipe. Estratégias de Desenvolvimento Organizacional e Individual.

INTRODUÇÃO À ROBÓTICA
Ementa: Conceitos Matemáticos Aplicados à Engenharia. Modelagem Geométrica,
Cinemática e Dinâmica de Manipuladores Mecânicos. Geração de Trajetória,
Controle em Posição e Controle em Força. Métodos e Linguagens de Programação
de Controle de Robôs Industriais. Sensores e Atuadores. Controle Adaptativo e
Inteligente. Laboratório.

MÁQUINAS TÉRMICAS
Ementa: Ciclos Motores Ideais. Ciclos Motores Ar-Combustível. Motores de Ignição
por Centelha. Motores de Ignição por Compressão. Compressores a Pistão.
Turbinas

Térmicas.

Geradores

de

Vapor:

Fornalhas,

Super-Aquecedores,

Economizadores e Pré-Aquecedores de Ar, Utilização e Distribuição de Vapor.
Trocadores de Calor. Projeto de Trocadores de Calor, Instalação e Manutenção.
Noções de Conforto Térmico, Psicrometria, Refrigerantes, Ciclos Frigoríficos e seus
Componentes. Refrigeração Industrial. Carga Térmica. Sistema de Ar Condicionado
e Distribuição de Ar. Laboratório.
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AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Ementa: Automação de Manufatura. Sistemas de Máquinas. Estruturas Cinemáticas
Abertas e Fechadas. Elementos Terminais. Atuadores. Portas Lógicas, Funções
Lógicas e Circuitos Lógicos. Álgebra de Boole. Diagrama de Veitch-Karnaugh.
Lógica Combinacional. Lógica Sequencial. Programação de Controladores Lógicos
Programáveis e Aplicações. Software de Projeto e Simulação de Automação
Industrial. Laboratório.

PROJETO DE MÁQUINAS
Ementa: Introdução aos projetos de máquinas. Metodologias de projeto. Fatores
tecnológicos e humanos. Processos de tomada de decisão. Heurística e criatividade.
Materiais e Processos . Seleção de materiais e componentes normalizados.
Máquinas de elevação e transporte. Projeto assistido por computador. Projeto
Orientado de máquinas

SOCIOLOGIA E ÉTICA PARA ENGENHARIA MECÂNICA
Ementa: Sociologia como ciência. Sociologia geral e sociologias especiais.
Formação da Sociologia. Pensamento Clássico em Sociologia. Temas fundamentais
da sociologia. Trabalho e sociedade. Trabalho no capitalismo. Mudanças recentes
nas relações de trabalho.

Princípios e fundamentos da Ética. O homem como um

ser essencialmente relacional e moral. Ética e cidadania nas relações entre o público
e o privado, entre a liberdade, justiça, igualdade. A ética e suas relações com a
Responsabilidade Social e Civil e Profissional.

ELEMENTOS FINITOS
Ementa: Conceitos Fundamentais de Elementos Finitos. Álgebra Matricial e
Eliminação de Gauss. Introdução aos métodos de Diferenças Finitas e Volumes
Finitos. Introdução ao Método dos Elementos Finitos. Problemas Unidimensionais e
Bidimensionais. Análise Estrutural e Aplicações. Problemas Tridimensionais na
Análise de Tensão. Métodos Numéricos para Soluções da área Térmica e de
Escoamento. Laboratório.

TÓPICOS AVANÇADOS
Ementa: Discussão e aprofundamento de questões relativas a Engenharia
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Mecânica, considerando os pressupostos básicos do curso, indicação dos alunos ou
diagnóstico dos processos avaliativos.
Atividades e Trabalhos de Síntese e Integração de Conhecimentos

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Será desenvolvido conforme Artigo 5º parágrafo 2º da Resolução 11/2002 do
CNE/CES.
Deverão ser desenvolvidas ao longo do curso atividades para complementação
humana, social e profissional, conforme previsto no projeto do Curso e em
regulamentação própria a ser estabelecida. Atividades de interesse comunitário
deverão ser desenvolvidas, conforme previsto no projeto do Curso e em
regulamentação própria a ser estabelecida.
Atividades de Iniciação científica e de aplicação prática profissional deverão ser
desenvolvidas, conforme estabelecido no projeto pedagógico do curso e em
regulamentação própria a ser estabelecida.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Pré-requisito: Estar matriculado a partir do 8° período e ter cursado a disciplina de
Segurança do Trabalho. Será desenvolvido conforme Artigo 6º da Resolução 4/77 do
CFE, Artigo 7º da Resolução 11/2002 do CNE/CES e Normas de Procedimentos
para o desenvolvimento da disciplina de estágio supervisionado dos cursos
superiores de graduação do Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN.
Estágio deve ser realizado em empresas do ramo da engenharia mecânica, sob a
supervisão de um engenheiro. O acadêmico apresentará relatórios sobre as
atividades desenvolvidas na empresa ao longo do período de estágio, quais as
atividades que realizou e qual foi sua experiência durante esse processo.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Pré-requisito: Estar matriculado a partir do 9° período e ter realizado Estágio
supervisionado 1. Será desenvolvido conforme Artigo 6º da Resolução 4/77 do CFE,
Artigo 7º da Resolução 11/2002 do CNE/CES e Normas de Procedimentos para o
desenvolvimento da disciplina de estágio supervisionado dos cursos superiores de
graduação do Centro Universitário da Grande Dourados - UNIGRAN. Estágio deve
ser realizado em empresas do ramo da engenharia mecânica, sob a supervisão de
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um

engenheiro.

O acadêmico apresentará

relatórios sobre

as atividades

desenvolvidas na empresa ao longo do período de estágio, quais as atividades que
realizou e qual foi sua experiência durante esse processo.

PROJETO DE GRADUAÇÃO I
Trabalho de Conclusão de Curso 1 (TCC1): Elaboração de proposta de trabalho
científico e/ou tecnológico (Pré-Projeto), envolvendo temas de abrangência do curso.
Desenvolvimento do projeto proposto segundo a sequência definida pelo orientador,
conforme cronograma previamente discutido. Redação de monografia de caráter
científico e/ou tecnológico. Apresentação dos trabalhos acadêmicos para uma banca
avaliadora, para validar a sequência do trabalho para o TCC2.

PROJETO DE GRADUAÇÃO II
Ementa: Trabalho de Conclusão de Curso 2 (TCC2): Desenvolvimento e finalização
do trabalho iniciado na disciplina de projeto de graduação 1, conforme cronograma
previamente aprovado. Redação de monografia de caráter científico e/ou
tecnológico. Apresentação final para uma banca avaliadora, para avaliar o trabalho
desenvolvido.

FARMÁCIA

ANÁLISES BROMATOLÓGICAS E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Composição química dos alimentos e as propriedades físico-químicas e funcionais
dos componentes alimentares. Compostos tóxicos presentes nos alimentos.
Influência das manipulações tecnológicas nos alimentos a nível nutricional e
toxicológico. Adulteração e falsificação de alimentos. Amostragem e preparo de
amostras para a análise de alimentos. Princípios e métodos de análises físicoquímicas

dos

alimentos.

Análise

estatística

dos

resultados

de

análises

bromatológicas. Tecnologia de produtos lácteos. Tecnologia de bebidas. Tecnologia
de produtos cárneos. Métodos de conservação dos alimentos. Aditivos alimentares.

ANÁLISES TOXICOLÓGICAS
Aspectos históricos. Conceitos gerais. Tipos de toxidez, avaliações estatísticas
(relação dose/resposta, DL50, índice terapêutico, dentre outros parâmetros).
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Processos toxicocinéticos e toxicodinâmicos, tóxicos naturais, toxicologia dos
medicamentos, toxicologia dos alimentos, toxicologia social e saúde pública.
Toxicologia de solventes e cosméticos e métodos analíticos (técnicas químicas e
instrumentais, testes de triagem, monitoramento de fármacos de baixo índice
terapêutico).

ANATOMIA HUMANA
Introdução à Anatomia. Sistema Esquelético. Sistema Articular. Sistema Muscular.
Sistema Nervoso e Nervoso Autônomo. Sistema Circulatório. Sistema Digestório.
Sistema Respiratório. Sistema Urinário. Sistema Genital Masculino e Feminino.
Sistema Endócrino. Sistema Sensorial. Sistema Tegumentar.

ASPECTOS QUÍMICOS E FARMACOLÓGICOS DE FÁRMACOS I
Noções básicas de química farmacêutica e farmacologia. Vias de administração de
medicamentos. Farmacocinética. Bioequivalência e biodisponibilidade. Mecanismos
gerais de ação de fármacos. Desenvolvimento de fármacos. Farmacologia do
Sistema Nervoso Autônomo. Farmacologia da junção neuro-muscular. Analgésicos,
antitérmicos e antiinflamatórios. Autacóides (histamina, bradicinina). Farmacologia
do sistema cardiovascular, renal e hematopoiético.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conceitos básicos de atenção farmacêutica. Uso racional de medicamentos.
Farmácia clínica. Farmacovigilância. Farmacoepidemiologia. Primeiros socorros.

BIOESTATÍSTICA
Introdução à Bioestatística. Conceitos Fundamentais. Estatística Descritiva e
Estatística Inferencial. Organização de Dados; Medidas de Tendência Central ou de
Posição; Medidas de Dispersão ou de Variabilidade. Hipóteses Estatísticas.
Amostras.

Testes

Paramétricos;

Testes

Não-Paramétricos.

Bioestatística

Computacional.

BIOLOGIA CELULAR
Históricos e métodos de estudo da célula. Célula: origem, estrutura, ultra-estrutura;
composição, fisiologia dos componentes celulares e organelas citoplasmáticas.
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Biomembranas. Núcleo.

BIOQUÍMICA BÁSICA
Aminoácidos e proteínas. Enzimas. Carboidratos. Lipídeos. Hormônios. Vitaminas.
Metabolismos.

BIOQUÍMICA CLÍNICA
Metabolismo. Glicólise. Gliconeogênese. Ciclo de Krebs. Via das pentoses.
Metabolismo dos monossacarídeos e dissacarídeos. Metabolismo do glicogênio.
Glicosaminoglicanos e glicoproteínas. Metabolismo dos lipídeos. Metabolismo do
Nitrogênio. Integração do metabolismo.

BIOTECNOLOGIA
Introdução à Biotecnologia. Planejamento de novos fármacos. Fundamentos da
biotecnologia e biologia molecular. Tecnologia de fermentação. Vacinas. Pesquisa
farmacológica. Enzimologia.

CIÊNCIAS SOCIAIS
Noções de ciências sociais. Sistema social. Instituições sociais. Desigualdade na
sociedade. Organizações formais. Mudança social. Cultura.

CONTROLE DE QUALIDADE
Introdução ao Controle de Qualidade. Normas e Montagem de Laboratório. Controle
de Qualidade de Medicamentos. Introdução a Biossegurança. Ambiente Laboratorial.
Características

dos

Procedimentos

Analíticos.

Validação.

Determinações

Quantitativas. Teste de Esterilidade. Indicadores Biológicos.

DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA
Conhecimento da legislação normativa vigente no que tange a produção,
comercialização, prescrição, informação e dispensação de medicamentos, bem
como introduzir a legislação do sistema de saúde e da vigilância sanitária, além de
abordar os aspectos éticos da profissão farmacêutica de forma ampliada.
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ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO FARMACÊUTICA
Conceitos de economia, demandas e oferta. A administração. O Administrador.
Qualidade e marketing de serviços. Planejando e organizando uma empresa
farmacêutica.

EMBRIOLOGIA
Conceituação da Embriologia ao longo da história. Célula-tronco e células
embrionárias. Sistema reprodutor masculino e feminino. Aspectos morfofuncionais e
correlação

hipotálamo-hipófise-gônoda.

Gametogênese:

ovogênese

e

espermatogênese. Fecundação. Desenvolvimento dos sistemas durante a vida
uterina. Causas das malformações congênitas. Anexos embrionários.

EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA I
Conceitos de saúde e doença. Processo saúde-doença. Causalidade das doenças.
Níveis de atenção à saúde. Epidemiologia Descritiva. Distribuição das doenças no
tempo

e

no

espaço.

Sistemas

de

informação

em

saúde.

Noções

de

Farmacoepidemiologia. Vigilância dos fármacos e das doenças. Vigilância Sanitária.

EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA II
Conceitos de saúde e doença. Processo saúde-doença. Causalidade das doenças.
Níveis de atenção à saúde. Saneamento Básico. Epidemiologia Descritiva.
Distribuição das doenças no tempo e no espaço. Sistemas de informação em saúde.
Noções de Farmacoepidemiologia.

ESTÁGIO EM PRÁTICAS FARMACÊUTICAS I
Elaboração

de

procedimentos

operacionais

padrão

(POP),

biossegurança,

dispensação de medicamentos e correlatos, armazenamento, fracionamento,
distribuição e controle de estoque de insumos farmacêuticos e produtos
industrializados, confecção de rótulos e conferência de rótulos e receitas,
manipulação de produtos homeopáticos, manipulação de produtos dermocosméticos, controle qualidade em farmácia com manipulação, manipulação de
produtos de uso interno, manipulação de produtos para uso veterinário.
Biossegurança em laboratório clínico. Coleta, transporte e armazenamento de
espécimes biológicas.
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ESTÁGIO EM PRÁTICAS FARMACÊUTICAS II
Realização de estágio em setores onde são desenvolvidas atividades relacionadas
com a área da Farmácia de manipulação (homeopática, fitoterápica e alopática):
preparação de formas farmacêuticas oficinais e magistrais, pequena escala. Controle
de qualidade em Farmácia (incompatibilidades e estabilidade, acondicionamento e
rotulagem adequados). Aplicação de injetáveis. Centro de Informações de
Medicamentos.

Atenção

Farmacêutica.

Administração

e

gerenciamento

em

Farmácia. Farmácia hospitalar. Suprimento de materiais e medicamentos;
padronização, aquisição, armazenamento, controle de qualidade, controle de
estoque e dispensação de medicamentos e material médico-hospitalar, participação
do farmacêutico nas comissões de controle infecção hospitalar, farmacovigilância,
farmacoterapêutica e nutrição parenteral; integração do farmacêutico à equipe
multiprofissional da área de saúde, através da assistência voltada para o uso correto
dos medicamentos e seus correlatos, visando a prevenção recuperação e promoção
da saúde. Manipulação das receitas recebidas pela farmácia. Preparação de
medicamento estoque.

ÉTICA E BIOSSEGURANÇA
Introdução à biossegurança (EPIs e EPCs). Cabines de segurança biológica; níveis
de contenção física e classificação dos microrganismos por classes de risco.
Estrutura e organização do laboratório; mapa de risco; gerenciamento de resíduos
biológicos; gerenciamento de resíduos químicos; riscos físicos; riscos ergonômicos.
Boas práticas em serviços de saúde. Manuseio de perfuro-cortantes. Roteiro de
inspeção de segurança: Medicamentos, correlatos e cosméticos. Alimentos
geneticamente modificados. Noções de primeiros socorros; prevenção e combate a
princípios de incêndio. Ética Farmacêutica. Bioética e conduta ética em pesquisa.

FARMÁCIA HOSPITALAR
O Hospital. Farmácia Hospitalar. Funções da Farmácia Hospitalar. Funções Clínicas.
Serviço de informação sobre medicamentos. A farmácia no controle das Infecções
hospitalares. Farmacovigilância.

FARMACOBOTÂNICA
Estudo morfológico da raiz, caule, folha flor, fruto e semente. Estudos dos diferentes
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tecidos vegetais.

FARMACOGNOSIA
Introdução a Farmacognosia. Introdução a Fitoquímica. Biossíntese dos metabólitos
secundários. Polissacarídeos. Heterosídeos. Antraquinonas. Saponinas. Cumarinas.
Metilxantinas. Flavonóides. Taninos. Óleos essenciais. Alcalóides.

FARMACOTÉCNICA ALOPÁTICA
Introdução à farmacotécnica. Cálculos em farmácia. Biofarmácia. Operações
farmacêuticas. Incompatibilidades. Noções de estabilidade e formas farmacêuticas.

FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA
Sistemas

terapêuticos

(homeopatia

e

alopatia).

Princípios

e

fundamentos

homeopáticos. Farmacopéias. Matéria-prima. Formas farmacêuticas básicas,
derivadas e de uso Externo. Dinamizações. Bioterápicos. Veículos. Farmacotécnica
das formas farmacêuticas homeopáticas. Receituário homeopático e legislação
aplicável à homeopatia.

FÍSICA E FÍSICO-QUÍMICA APLICADA À FARMÁCIA
Soluções. Propriedades Coligativas. Fenômenos de Superfície. Termoquímica.
Termodinâmica. Hidrostática. Cinética química. Eletroquímica. Interações físicoquímicas entre drogas e incompatibilidades. Química nuclear.

FISIOLOGIA E BIOFÍSICA
Estudo da unidade fundamental. Funcionamento dos organismos seus sistemas e
suas inter-relações. Manutenção da homeostase do meio interno. Bases fisiológicas
e de biofísica aplicadas à prática laboratorial.

GENÉTICA
Conceitos básicos de genética. Monoibridismo. Diibridismo. Alelos múltiplos.
Ligação, "crossing-over" e mapeamento cromossômico. Determinação do sexo e
herança relacionada ao sexo. A estrutura do DNA. Engenharia genética.
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HEMATOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA
Introdução ao estudo da hematologia. Fisiopatologia e diagnóstico das principais
doenças dos eritrócitos. Fisiopatologia e diagnóstico das principais doenças dos
eritrócitos

e

leucócitos.

Outras

doenças

de

interesse

hematológico.

Imunohematologia e hemoterapia. Técnicas laboratoriais.

HISTOLOGIA
Conhecimentos histológicos Fundamentais. Conhecimentos teóricos e práticos sobre
os tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano.

IMUNOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA
Interação entre patógenos e hospedeiro: principais mecanismos de reação
imunitária, específicos (resposta imune) e inespecíficos, contra agentes agressores
externos. Aplicações práticas da imunologia. Distúrbios associados ao sistema
imune. Aspectos básicos dos métodos empregados em imunologia clínica e
experimental.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem como representação da realidade. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. Teoria da linguagem. Funções da linguagem.
Estrutura e funcionamento da comunicação. A coerência e a coesão textual.
Dissertação: exposição, argumentação e conclusões a partir de tema que mobilize
pesquisa.

METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS
Elaboração de relatórios. Método e conhecimento. Normas para Trabalhos
Acadêmicos e Trabalho de Conclusão de Curso. Normas da ABNT. Citações.
Instrumentos de coleta de dados. Projeto de pesquisa. Artigo Científico. Resumo e
resenha.

MICROBIOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA
Morfologia.

Fisiologia

e

genética

bacteriana.

Patogenia

de

infecções

por

microorganismos. Isolamento, identificação e importância das bactérias, vírus e
fungos Patogênicos ao homem. Métodos físicos e químicos de esterilização. Análise

336
microbiológica da água. Microbiologia Médica. Estudo bacteriológico dos principais
agentes de infecções humanas: morfologia, citologia, fisiologia, mecanismos de
patogenecidade dos microorganismos patogênicos, tratamento e medidas de
controle das doenças causadas por eles. Antimicrobianos em geral. Métodos de
isolamento e identificação bacteriana.

PARASITOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA
Parasitologia humana e animal; definição e termos técnicos em parasitologia;
estudos dos principais protozoários, helmintos e insetos transmissores de doenças.

PATOLOGIA BÁSICA E CLÍNICA
Introdução a Patologia Geral; saúde e doença; métodos de análise; lesão,
adaptação, crescimento e diferenciação celulares; causas; evolução; distúrbios
hídricos, hemodinâmicos e funcionais; alterações morfológicas macroscópicas e
microscópicas, alterações moleculares de doenças inflamatórias agudas e crônicas
circulatórias; regeneração e reparo; neoplasia; doenças nutricionais. Introdução a
Patologia Clínica, Fluídos Biológicos: Líquido Cefalorraquidiano, Espermograma,
Líquido Pleural e Peritoneal, Urinálise, Líquidos Sinovial.

PSICOLOGIA
Psicologia Enquanto Ciência. Psicologia da saúde. O Indivíduo no Meio Social.
Fundamentos da psicologia. Personalidade. Aspectos psicológicos das relações
humanas. Os fenômenos psicológicos nos grupos.

QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA
Introdução à análise química qualitativa. Equilíbrio ácido-base em soluções aquosas.
Soluções tampões. Hidrólise salina. Produto de solubilidade. Óxido-redução.

QUÍMICA ANALÍTICA QUANTITATIVA
Preparo e determinação de Sistemas tampões. Métodos da química quantitativa.
Fundamentos da amostragem. Escala de trabalho. Substâncias padrão. Aparelhos,
operações e reagentes comuns. Volumetria de neutralização. Volumetria de
precipitação. Volumetria de oxi-redução. Volumetria de complexação.
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QUÍMICA GERAL
Estrutura Atômica. Classificação Periódica e Propriedades Periódicas. Ligações
Químicas. Teoria Atômico-Molecular. Funções Inorgânicas e Nomenclatura.
Reações Químicas. Estequiometria. Soluções.

QUÍMICA INORGÂNICA
Ligações Covalentes. Não-Metais. Metais Representativos e Semi-Metais. Metais de
Transição. Cálculo Estequiométrico.

QUÍMICA ORGÂNICA
Introdução

à

química

orgânica.

Teoria

estrutural.

Funções

orgânicas.

Estereoquímica. Reações orgânicas.

TECNOLOGIA DE COSMÉTICOS
Definições. Introdução ao estudo da cosmética. Pele, couro cabeludo e pêlo. Formas
cosméticas. Produtos masculinos. Maquiagem. Cosméticos étnicos. Problemas de
pele. Fitocosméticos.

TECNOLOGIA FARMACÊUTICA
Introdução à tecnologia farmacêutica. Introdução a pré-formulação. Tecnologia para
preparo das formas farmacêuticas. Tecnologia de formas farmacêuticas com
sistemas de liberação controlada. Novos sistemas terapêuticos.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Áreas e Linhas de pesquisa. Trajetória de investigação. Elaboração de um Projeto
de Pesquisa. Ética em pesquisa.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Normas da ABNT. Orientações do Trabalho de Campo. Definição e Estrutura do
Relatório Parcial. Definição e Estrutura da Monografia.
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FISIOTERAPIA

ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA APLICADA A FISIOTERAPIA
Noções gerais de administração. Origem, evolução e importância da informática.
Componentes de informática. O uso da informática nas empresas. Administração e
informática aplicada à fisioterapia.

ANATOMIA HUMANA I
Introdução à anatomia humana. Introdução à osteologia, sindesmologia e miologia.
Anatomia dos membros superiores (ossos, articulações, músculos e nervos).
Anatomia dos membros inferiores (ossos, articulações, músculos e nervos).
Anatomia dos músculos da face e articulação têmporo-mandibular. Anatomia do
tronco

(parede

torácica,

parede

abdominal,

coluna

vertebral,

músculos

paravertebrais).

ANATOMIA HUMANA II
Anatomia do aparelho circulatório. Anatomia do aparelho respiratório. Anatomia do
aparelho digestório. Anatomia do aparelho genitourinário. Anatomia do sistema
endócrino.

BASES MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO
Avaliação em Fisioterapia. Anamnese. Sinais Vitais. Avaliação da Dor. Diagnóstico
Cinético Funcional. Exame físico/ Inspeção/ Palpação. Perimetria /Discrepância.
Avaliação da Sensibilidade. Reflexos. Coordenação e Equilíbrio. Goniometria.
Avaliação da Marcha. Testes Especiais. Avaliação Respiratória Básica. Instrumentos
Padrões de Mensuração.

BIOESTATÍSTICA
Introdução a bioestatística. População e amostra. Distribuição de frequência.
Medidas de posição. Medidas de dispersão. Estatística analítica. Probabilidade.
Representação gráfica.

BIOÉTICA E DEONTOLOGIA
Contextualização histórica da ética. Problemas da ética. Situação do mercado de
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trabalho. Bioética. Relação fisioterapeuta/paciente. Privacidade e confidencidade.
Deontologia.

BIOQUÍMICA
Estudo bioquímico da célula. Enzimas e Coenzimas. Bioquímica de aminoácidos.
Bioquímica de Proteínas. Bioquímica de Carboidratos. Bioquímica de Lipídios.
Bioquímica de Ácidos Nucléicos. Integração e controle do Metabolismo. Relacionar a
bioquímica e sua importância para as ciências da saúde e em especial à área
fisioterapêutica.

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS: ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA
O homem, origens e formação cultural na história do pensamento ocidental. O
homem, um ser em relação. Desenvolvimento histórico e fundamentos do
pensamento sociológico. Cultura e sociedade, instituições sociais, o processo de
degradação social e os desafios para a Saúde Pública no mundo globalizado.

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA I
Leis da física que interferem no movimento humano. Alavancas. Equilíbrio. Centro
de Gravidade. Base de sustentação. Artrocinemática. Planos e eixos dos
movimentos articulares. Sistema Muscular. Articulações e amplitude de movimento
das articulações do corpo humano. Cinesiologia e Biomecânica dos membros
inferiores.

CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA II
Cinesiologia e biomecânica do tronco. Cinesiologia dos membros superiores. Análise
biomecânica dos movimentos no corpo humano.

CINESIOTERAPIA I
Introdução à cinesioterapia. Aspectos da fisiologia e neurofisiologia muscular.
Avaliação funcional. Exercícios de amplitude de movimento. Exercícios resistidos.
Alongamento muscular. Exercícios Abdominais.

CINESIOTERAPIA II
Reeducação postural. Percepção corporal. Treino de Marcha. Reeducação funcional.
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Hidroterapia.

CITOLOGIA, GENÉTICA E EMBRIOLOGIA
Estrutura, constituição e fisiologia dos componentes celulares e organelas
citoplasmáticas. Biomembranas, diferenciação celular. Divisão celular, mitose e
meiose. Transmissão e manifestação genética. Clonagem, transgenia e células
tronco. Gametogênese. Desenvolvimento da vida intra-uterina. Anexos embrionários.
Teratologia.

CLÍNICA MÉDICA E CLÍNICA CIRÚRGICA
Introdução e Histórico em Clínica Médica. Conceitos básicos e terminologias Cardiologia. Gastroenterologia. Nefrologia. Neurologia. Obstetrícia. Oncologia.
Ortopedia. Pneumologia. Pediatria. Introdução e Histórico da Cirurgia. Punções
venosas centrais e periféricas. Noções de anestesia. Biologia das feridas.
Cicatrização. O ato cirúrgico. Trauma cirúrgico - resposta metabólica ao trauma. O
Pós-operatório. Cirurgia Cardíaca. Cirurgia Neurológica. Cirurgia Ortopédica.
Cirurgia torácica. Cirurgia Obstétrica.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Produção e utilização do Raio X, identificação de estruturas, planos e eixos de
incidência

radiológica.

Estudo

anatômico

radiológico

regional.

Tomografia

computadorizada das diferentes regiões corporais. Sistemática e documentação
radiológica. Ressonância magnética e suas aplicações e princípios. Análise dos
diferentes planos de cortes. Ultra-sonografia bidimensional. Análise em tempo real
de órgãos e sistemas.

ELETROFOTOTERAPIA
Fisiologia da dor. Os Mecanismos da Inflamação. Eletrofisiologia. Fototerapia.
Eletroterapia. Recursos elétricos aplicados a dermato-funcional.

ESTÁGIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA CRIANÇA; FISIOTERAPIA EM SAÚDE DO IDOSO
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO: FISIOTERAPIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À
SAÚDE
Fisioterapia em Saúde da Mulher; Fisioterapia em Saúde da Criança; Fisioterapia em
Saúde do Idoso; Fisioterapia em Pneumologia e Cardiologia; Fisioterapia em
Ortopedia; Fisioterapia em Neurologia.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: FISIOTERAPIA EM DISFUNÇÕES MÚSCULOSESQUELÉTICAS
Semiologia ortopédica. Métodos para o diagnóstico cinesiológico-funcional e exames
complementares. Fisiopatologia das disfunções músculo-esqueléticas e suas
complicações. Planejamento e realização de condutas aplicadas ao paciente
ambulatorial e hospitalar com disfunções músculo-esqueléticas e traumatológicas
em geral. Planejamento e realização de condutas pré e pós-operatórias e prevenção
secundária. Atendimento diário supervisionado.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: FISIOTERAPIA EM NEUROLOGIA
Semiologia neurológica e exames complementares. Elaboração do diagnóstico
cinesiológico funcional. Fisiopatologia das disfunções do sistema nervoso central e
periférico de caráter clínico ou cirúrgico e suas complicações. Planejamento e
aplicação dos recursos e técnicas relacionados à fisioterapia neurofuncional e
prevenção secundária. Atendimento diário supervisionado.

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO:

FISIOTERAPIA

EM

PNEUMOLOGIA

E

CARDIOLOGIA
Semiologia respiratória e cardíaca e elaboração do diagnóstico cinesiológico
funcional. Fisiopatologia das principais doenças pulmonares agudas e crônicas de
caráter clínico ou cirúrgico. Efeitos do exercício no pneumopata e cardiopata.
Avaliação da capacidade de exercício e função pulmonar. Planejamento de condutas
ao paciente ambulatorial e hospitalar. Aplicação dos procedimentos e técnicas
relacionadas à reabilitação cardiopulmonar. Ventilação mecânica. Atendimento diário
supervisionado.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA CRIANÇA
Semiologia pediátrica e exames complementares. Elaboração do diagnóstico
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cinesiológico funcional. Fisiopatologia das disfunções respiratórias, neurológicas e
músculo-esqueléticas de maior incidência na infância de caráter clínico ou cirúrgico e
suas complicações. Planejamento e aplicação dos recursos e técnicas relacionados
à fisioterapia em pediatria em âmbito hospitalar e ambulatorial e prevenção
secundária. Atendimento diário supervisionado.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER
Semiologia em uroginecologia, reumatologia, oncologia e obstetrícia e exames
complementares. Elaboração do diagnóstico cinesiológico funcional. Fisiopatologia
das principais disfunções específicas da mulher de caráter clínico ou cirúrgico e suas
complicações. Planejamento e aplicação dos recursos e técnicas relacionados à
fisioterapia em saúde da mulher em âmbito hospitalar e ambulatorial e prevenção
secundária. Atendimento diário supervisionado.

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO E REABILITAÇÃO CARDÍACA
Estudo da fisiologia do exercício, desempenho e adaptações fisiológicas para a
manutenção do equilíbrio do meio interno. Fisiologia do exercício aplicada à prática
clínica fisioterapêutica. Anatomia e fisiologia cardíaca. Semiologia cardio-vascular.
Exames complementares. Pressão arterial. Hipertensão arterial sistêmica. Fatores
de risco para doença arterial coronariana. Cardiopatias. Cirurgia cardíaca.
Reabilitação cardiovascular.

FISIOLOGIA HUMANA
Fisiologia renal. Equilíbrio ácido-base. Fisiologia do sistema endócrino. Fisiologia do
aparelho digestório. Fisiologia do aparelho reprodutor masculino e feminino.
Fisiologia do sangue.

FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA
Introdução à biofísica. Estruturas moleculares em biofísica. Água e soluções em
biofísca. Membranas biológicas. Bioeletricidade. Biopotenciais. Bioeletrogênese.
Biofísica da contração muscular e dos sistemas orgânicos humanos. Meio interno.
Homeostase.

Neurofisiologia.

Fisiologia respiratória.

Fisiologia

muscular.

Fisiologia

cardio-vascular.
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FISIOTERAPIA PNEUMOFUNCIONAL
Anatomia e fisiologia do sistema respiratório; Semiologia do sistema respiratório;
Exames complementares; Obstrução brônquica; Manobras e técnicas de higiêne
brônquica; Técnicas de aspiração traqueal; Manobras e técnicas de reexpansão
pulmonar; Técnicas de fortalecimento muscular respiratório; Doenças obstrutivas;
Doenças restritivas; Doenças da pleura; Doenças vasculares; Doenças supurativas;
Doenças infecciosas; Insuficiência respiratória; Oxigenoterapia; Via aérea artificial e
intubação traqueal; Suporte ventilatório.

FISIOTERAPIA DESPORTIVA
Biomecânica dos membros inferiores e superiores, atendimento de primeirossocorros em atletas, formas de reabilitação desportivas e interpretação clinica nas
patologias do desporto.

FISIOTERAPIA DO TRABALHO
Normas regulamentadoras do trabalho; História da Fisioterapia do Trabalho;
Ergonomia: definição, conceito e aplicação com ação direta e indireta, antropometria
estática e dinâmica; Patologias do trabalho: diagnóstico cinesiológico-funcional,
prevenção e tratamento; Ferramentas de analise de risco músculo-esqueléticos;
Ferramentas para analise da postura laboral; Intervenções ergonômicas preventivas;
Ginástica Laboral; Fisioterapia na promoção da saúde do trabalhador; Perícias
ocupacionais.

FISIOTERAPIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E UROLOGIA
Introdução à fisioterapia na saúde da mulher. Anatomia e fisiologia do sistema
reprodutor feminino. Avaliação e atuação fisioterápica nas modificações orgânicas
no período gestacional, gestações de alto risco. Aleitamento materno. Fisiopatologia,
diagnóstico, tratamento e reabilitação em oncologia mamária e ginecológica.
Fisiologia e fisiopatologia do sistema linfático, avaliação e tratamento do Linfedema.
Avaliação do assoalho pélvico. Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento de doenças
urinárias e ginecológicas. Sexualidade. Climatério. Terapia de Reposição Hormonal
(TRH).

344
FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA-FUNCIONAL I
Revisão anatômica dos sistemas articular e muscular dos membros inferiores e
superiores; Patologias mais frequentes nos membros inferiores e membros
superiores; formas de tratamentos ortopédicos; métodos de avaliação; métodos de
diagnósticos.

FISIOTERAPIA EM ORTOPEDIA-FUNCIONAL II
Introdução à ortopedia e traumatologia. Revisão anatômica da coluna vertebral e do
crânio. Clinica nas desordens crânio-mandibulares. Fisioterapia aplicada nas
afecções das desordens crânio-mandibulares. Clinica aplicada nas afecções
posturais. Fisioterapia aplicada nas afecções posturais da coluna em geral.

FISIOTERAPIA EM REUMATOLOGIA E GERONTOLOGIA
Introdução à reumatologia. Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das doenças
reumatológicas mais comuns, de origem inflamatória, imunológicas, metabólicas ou
de origem desconhecida. Avaliação em geriatria, marcha e postura senil,
instabilidade, quedas e fraturas em idosos. Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento
das principais doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento. Abordagem
fisioterapêutica em doentes terminais.

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL I
Fisiologia do controle motor. Avaliação do paciente neurológico adulto. Doenças
vasculares do sistema nervoso central. Neoplasias intracranianas do sistema
nervoso central. Trauma crânio-encefálico. Doenças infecciosas do sistema nervoso
central. Doenças do sistema extra-piramidal. Recursos terapêuticos aplicados e
exames complementares.

FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL II
Avaliação do paciente neurológico adulto. Trauma raquimedular. Doenças do
sistema nervoso periférico. Doenças degenerativas do sistema nervoso central.
Doenças

cerebelares.

Miopatias.

aplicados e exames complementares.

Neuroplasticidade.

Recursos

terapêuticos
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FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA
Definições em Pediatria e Neonatologia. Semiologia Pediátrica. Desenvolvimento
Motor. Fatores de Riscos para Atraso no Desenvolvimento Motor. Patologias do
Aparelho Locomotor. Abordagens Fisioterápicas nas Patologias do Aparelho
Locomotor. Patologias do Aparelho Respiratório. Abordagens Fisioterápicas nas
Patologias do Aparelho Respiratório. Prematuridade.

HISTOLOGIA
Conhecimentos histológicos fundamentais teórico e práticos sobre os tecidos:
epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, ósseo, nervoso e muscular, órgãos dos sistemas
circulatório, tegumentar, digestório, respiratório, imunitário, urinário e endócrino do
corpo humano.

HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA
História da saúde. História da Fisioterapia. Regulamentação profissional. Código de
ética. Representação profissional. O papel do fisioterapeuta nos três níveis de
atenção à saúde. Especialidades profissionais do fisioterapeuta. Recursos
fisioterapêuticos.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem como representação da realidade. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. Teoria da linguagem. Funções da linguagem.
Estrutura e funcionamento da comunicação. A coerência e a coesão textual.
Dissertação: exposição, argumentação e conclusões a partir de tema que mobilize
pesquisa.

MECANISMOS DE AGRESSÃO E FARMACOLOGIA PARA FISIOTERAPEUTAS
Noções Gerais de Farmacologia. Farmacocinética. Farmacodinâmica. Farmacologia
do

Sistema

Nervoso

Autônomo.

Farmacologia

da

Junção

Neuromuscular.

Farmacologia do Sistema Nervoso Central. Farmacologia do Sistema Respiratório.
Analgésicos,

antitérmicos

e

anti-inflamatórios.

Farmacologia

do

cardiovascular, renal. Farmacologia do Trato Gastrintestinal. Antibióticos.

sistema
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METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS
Evolução do pensamento científico. Níveis de conhecimento. Ética no conhecimento
científico. Conceito de ciência. Métodos científicos. Métodos e técnicas de estudo.
Trabalho didático-científico. Pesquisa, projetos e tipos de pesquisa. Relatório de
pesquisa. Normas da ABNT. Perfil do jovem pesquisador - currículo lattes.

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA
Visão geral do mundo microbiano: Bactérias, fungos e vírus. Fundamentos de
Microbiologia:

Nutrição,

metabolismo,

crescimento,

genética,

controle

do

crescimento microbiano e antimicrobianos. Infecções hospitalares. Interação entre
microrganismos e hospedeiro: mecanismos microbianos de patogenicidade, defesas
inespecíficas do hospedeiro, defesas específicas do hospedeiro abrangendo a
resposta imune. Distúrbios do sistema imune.

NEUROANATOMIA
Organização do sistema nervoso. Anatomia da célula nervosa e sinapse. Anatomia
da medula espinhal, nervos espinhais e nervos cranianos. Anatomia do sistema
nervoso autônomo. Anatomia do tronco encefálico e cerebelo. Meninges, líquor e
vascularização do encéfalo. Anatomia do telencéfalo e estudo das áreas corticais
primárias.

ÓRTESES E PRÓTESES
Conceito de órtese e prótese. Órtese para membros superiores e inferiores. Próteses
de membros superiores e inferiores. Amputações e suas causas.

PATOLOGIA GERAL E FISIOPATOLOGIA I
Anatomia patológica. Alterações do metabolismo celular. Alterações circulatórias.
Processos degenerativos. Processo cicatricial. Anormalidades do crescimento
celular. Neoplasias. Fisiopatologia cardiológica. Fisiopatologia pneumológica.
Fisiopatologia hematológica.

PATOLOGIA GERAL E FISIOPATOLOGIA II
Anatomia patológica. Alterações do metabolismo celular. Alterações circulatórias.
Processos degenerativos. Processo cicatricial. Anormalidades do crescimento
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celular. Neoplasias. Fisiopatologia cardiológica. Fisiopatologia pneumológica.
Fisiopatologia hematológica.

PSICOLOGIA GERAL E APLICADA A REABILITAÇÃO
Fundamentos da psicologia. Personalidade. Psicologia do desenvolvimento. Enfoque
psicológico na reabilitação. Aspectos psicológicos das enfermidades. A morte.
Aspectos psicológicos das relações humanas. Os fenômenos psicológicos nos
grupos.

RECURSOS TERAPÊUTICOS MANUAIS
Histórico da massagem. Aspectos éticos. Anatomia superficial. Requisitos para o
fisioterapeuta. Cuidados com o paciente, local e material de trabalho. Preparo das
mãos. Relação terapeuta-paciente. Técnicas de massagem: Massagem clássica,
Massagem reflexa, Drenagem linfática manual, Pompage.

SAÚDE HUMANA E SAÚDE PÚBLICA
Conceitos de saúde e doença. Processo saúde-doença. Causalidade das doenças.
Epidemiologia Descritiva. Contexto social e epidemiologia. Historicidade da política
de saúde brasileira. O Sistema Único de saúde. SUS e a inserção do profissional
fisioterapeuta. Saneamento básico e saúde pública. Doenças infecciosas e o
fisioterapeuta. Educação em saúde. Atividades educativas na comunidade.

TERMOTERAPIA E MECANOTERAPIA
Efeitos Fisiológicos do Frio e do Calor. Termoterapia. Crioterapia. Mecanoterapia.
Recursos Térmicos e Mecânicos aplicados à Dermato-Funiconal.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (INTRODUÇÃO)
Áreas e Linhas de pesquisa. Trajetória de investigação. Tipos de pesquisa. Métodos
de pesquisa. Ética em pesquisa. Normas da ABNT. Elaboração de um Projeto de
Pesquisa.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Protocolo de envio do projeto ao comitê de ética em pesquisa. Orientações do
Trabalho de Campo. Definição e Estrutura do Relatório Parcial. Definição e Estrutura
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da Monografia / TCC.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Definição e Estrutura do Relatório Parcial. Definição e Estrutura da Monografia /
TCC. Elaboração de um artigo científico. Normas de Vancover.

MEDICINA VETERINÁRIA

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ANIMAL
Introdução ao valor nutritivo, composição e classificação dos grupos de alimentos:
sais minerais, cereais, leguminosas, capineiras, concentrados, silagens e fenos.
Padrões e normas de alimentação animal. Alimentos utilizados e seu processamento
na nutrição animal. Nutrientes e seu metabolismo. Exigências nutricionais para
mantença, produção e reprodução dos animais. Formulação e balanceamento de
ração e sais minerais. Uso de aditivos promotores de crescimentos em nutrição
animal. Aspectos econômicos da alimentação animal na região e no Brasil.

ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I
Nomenclatura anatômica, partes, planos, e eixos anatômicos, estudo da Osteologia
(crânio, vértebras, membro torácico e pélvico), Artrologia, Miologia e Sistema
circulatório. Estudo e Dissecação (Cabeça, Pescoço, Membro anterior e posterior)
de carnívoros.

ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II
Anatomia das cavidades do corpo, sistema digestivo, respiratório, urinário,
cardiovascular, genital feminino, genital masculino, órgãos linfáticos, sistema
nervoso, endócrino, olho, vestibulococlear e sistema tegumentar. Estudo e
Dissecação (tórax, abdome, membro torácico, pélvico e sistemas) de carnívoros.

ANESTESIOLOGIA VETERINARIA
Introdução a anestesiologia veterinária. Medicação pré-anestésica. Anestesia local.
Anestesia dissociativa. Anestesia geral. Anestesia geral inalatória. Anestesia em
pacientes especiais. Ressuscitação cardiopulmonar.
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ANIMAIS SILVESTRES
Estudo da ética e legislação pertinente a criação de animais silvestres; Estudo da
inteiração do homem com meio-ambiente e com animais silvestres; Gestão
ambiental em zoológicos; Estrutura hospitalar, centros de triagem e quarentenários;
Estudo dos principais répteis, aves e mamíferos silvestres encontrados na fauna
brasileira; Contenção, instalações e manejo de animais silvestres. Particularidades
anatômicas e fisiológicas das principais espécies silvestres. Animais peçonhentos;
Aspectos gerais da clínica e terapêutica de animais silvestres.

AVICULTURA
Evolução da avicultura no Brasil. Classificação taxonômica e zootécnica de aves.
Biologia da produção de aves. Criações industriais e caipiras. Instalações e
equipamentos na avicultura de corte e postura. Alimentação de aves de corte e
postura. Manejo reprodutivo de matrizes para corte e postura. Melhoramento
genético de aves de corte e postura. Práticas de criação, planejamento avícola e
manejo da criação de frangos de corte e poedeiras. Sistemas de criação.
Abatedouros e processamento de ovos. Classificação e comercialização de carcaças
e ovos. Criação de outras espécies avícolas, peru, codorna, faisão, pato, marreco,
avestruz e galinha d'Angola. Impactos ambientais: prevenção e controle.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Atividades de iniciação científica. Atividades de extensão na área da Medicina
Veterinária.

Atividades

de

ensino-aprendizagem.

Atividades

resultantes

de

participação em eventos como seminários, semanas acadêmicas, Congressos,
Sessões Plenárias no CRMV-MS. Estágios extracurriculares profissionais na área da
Medicina Veterinária.

BACTERIOLOGIA E MICOLOGIA VETERINÁRIA
Estudo dos principais grupos de bactérias de interesse em microbiologia médicoveterinária considerando aspectos concernentes a características morfo-tintoriais,
classificação,

fisiologia,

metabolismo,

toxigenicidade,

quimioterapia,

sensibilidade

epidemiologia, controle e profilaxia.

genética,
a

patogenia,

agentes

físicos

imunidade,
e

químicos,
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BIOESTATÍSTICA
Conteúdos matemáticos utilizados em Bioestatística - Conceito e aplicações da
Bioestatística - Métodos científicos - População, Variáveis e Amostragem - Tabelas e
Gráficos Estatísticos - Distribuição de Frequências - Medidas de posição de uma
amostra. Medidas de dispersão de uma amostra – Probabilidades - Correlação e
Regressão - Análise de variância. Programas estatísticos.

BIOQUÍMICA
Bioquímica básica (estrutura e função dos aminoácidos, proteínas, enzimas,
carboidratos, lipídios, enzimas, ácidos nucléicos e minerais); Metabolismo
(catabolismo e anabolismo de carboidratos, aminoácidos, lipídios e ácidos
nucléicos), bioquímica da digestão, bioquímica do fígado, bioquímica da respiração;
homeostase do cálcio e fósforo; bioquímica renal; bioquímica do leite, ovo, couro, lã,
carne e bioquímica clínica.

BOVINOCULTURA DE CORTE E DE LEITE
Importância econômica e social da bovinocultura no Brasil e no mundo. Estudo das
principais raças de bovinos de corte, leite ou mista, envolvendo morfologia e
conformação raciais. Estudo da composição (cria, recria e engorda) e do sistema de
produção do rebanho. Manejo genético, nutricional, reprodutivo e sanitário dos
sistemas de produção da bovinocultura de corte e leite.

CIÊNCIAS DO AMBIENTE
Conceitos básicos de Ecologia. Ciclos biogeoquímicos. Poluição. Conservação dos
recursos naturais. Gerenciamento de recursos naturais. Saúde Ambiental.
Saneamento Ambiental. Importância da ecologia e o papel do homem no meio
ambiente. Conservação dos Recursos Naturais. Poluição da água, ar e solo. Saúde
pública. Saneamento Básico. Tratamento e disposição final de resíduos sólidos.
Desenvolvimento sustentado e planejamento ambiental.

CITOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA
Estudos das células, estrutura, ultraestrutura; composição e fisiologia das
membranas celulares, substância amorfa e organelas citoplasmáticas. Estudo e
conhecimento do ciclo celular e mecanismos de apoptose. Introdução ao estudo da
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gametogênese. Fecundação, implantação e placentação nos diferentes animais.
Estudo do desenvolvimento embrionário e das particularidades em cada espécie.

CLÍNICA CIRURGICA E OBSTETRICA VETERINÁRIA
Cirurgia veterinária: Noções de patologia cirúrgica, dos procedimentos cirúrgicos nas
enfermidades do sistema digestório, respiratório, tegumentar, reprodutor e urinário.
Obstetrícia veterinária: procedimentos cirúrgicos no sistema reprodutor de fêmeas,
com ênfase ao período próximo ao parto. Gestação normal nas diferentes espécies,
bem como as possíveis evoluções patológicas.

CLINICA MÉDICA E TERAUPÊUTICA DE RUMINANTES I
Os estudantes analisam e elaboram o diagnóstico, tratamento e prevenção das
diversas doenças que acometem ruminantes, baseando-se em anamnese, etiologia,
epidemiologia, patogenia, diagnóstico, diagnóstico diferencial, sintomatologia,
tratamento, coleta e envio de material para laboratório, bem como conhecimentos
teóricos e práticos nas áreas de manejo nutricional, reprodutivo, calendário sanitário,
instalações, infra estrutura, doenças do recém-nascido ,bem estar animal, e gestão
da empresa rural.

CLINICA MÉDICA E TERAUPÊUTICA DE RUMINANTES II
Conceitos para o desenvolvimento de competências e habilidades dos estudantes
na abordagem da empresa rural, com a elaboração de diagnóstico, tratamento,
controle e prevenção das doenças que acometem ruminantes, correlacionando o
histórico do animal e do rebanho, coleta e envio de material para laboratório, bem
como conhecimentos teóricos e práticos nas áreas de manejo nutricional,
reprodutivo, sanitário, instalações, infra-estrutura, elaboração de programa de saúde
animal, rastreabilidade, boas práticas agropecuárias e assistência técnica em
propriedades rurais.

CLINICA MÉDICA E TERAUPÊUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS I
Principais enfermidades que acometem os animais de pequeno porte, incluindo
importantes aspectos fisiopatológicos e sua correlação com as manifestações
clínicas e com a aplicação de métodos para levantamento da suspeita clínica,
estabelecimento do prognóstico e da terapêutica, além do estabelecimento de
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procedimentos preventivos, envolvendo a saúde do animal e da população.
Conteúdo: 1.Introdução à Clínica Médica de Pequenos Animais/Orientação
Pediátrica (Definição/conceito da disciplina; definição sobre o papel do clínico,
técnica e socialmente; Orientação sobre a aquisição de um animal de companhia;
importância do proprietário para o animal, e vice e versa; Cuidados com a
alimentação e higiene do filhote; A primeira consulta com o médico veterinário;
Vacinação e desverminação; Principais verminoses do cão e do gato); 2.
Terapêutica /Clínica Geral (Prescrição; Fluidoterapia); 3.Dermatologia (Dermatoses
Parasitárias;

Dermatoses

bacterianas;

Dermatoses

fúngicas;

Noções

sobre

dermatoses de origem imunológica; Noções sobre dermatoses de origem hormonal;
Otopatias);

4.Gastroenterologia

dos

Carnívoros

Domésticos

(Introdução

à

gastroenterologia; Disfagia, halitose e sialorréia; Vômito; Regurgitação; Diarréia
aguda e crônica; Gastrite Aguda e Crônica; Úlcera Gástrica; Enterite Aguda e
Crônica; Gastrenterites Hemorrágicas); 5.Afecções do Sistema Urinário (Insuficiência
Renal Aguda e Crônica; Glomerulonefrite; Urolitíase; Cistite; Doenças do Trato
Urinário Inferior dos Felinos); 6.Enfermidades Infecciosas e Parasitárias de
Pequenos Animais (Hemoparasitoses; Cinomose; Traqueobronquite Infecciosa
Canina; Hepatite Infecciosa canina; Gastrenterites Virais Caninas; Leptospirose;
Raiva; Leishmaniose canina; Doenças Respiratórias Felinas; Imunodeficiência Viral
Felina; Panleucopenia; Neoplasia Viral Felina; Peritonite Infecciosa Felina);
7.Anemias (Classificação, causas; Condutas terapêuticas; Transfusão de sangue);
8.Afecções do Sistema Respiratório (Terapêutica das Pneumopatias; Doenças
Pulmonares; Doenças Brônquicas; Edema Pulmonar); 9.Endocrinologia (Diabetes
Mellitus;

Diabetes

Insípidus;

Hipotireoidismo;

Hiperadrenocorticismo;

Hipoadrenocorticismo); 10.Doenças do Fígado e do Pâncreas( Hepatite; Complexo
Colângio-hepatite;

Lipidose

Hepática;

Insuficiência Pancreática Exócrina;

Encefalopatia

Hepática;

Pancreatite;

Doença da Má absorção); 11.Afecções do

Sistema Cardíaco (Insuficiência Cardíaca Congestiva; Cardiomiopatia Dilatada;
Cardiomiopatia Hipertrófica; Cardiopatias Congênitas; Doenças Valvulares e
Endocárdicas Adquiridas; Aspectos Clínicos da Dirofilariose).

CLINICA MÉDICA E TERAUPÉUTICA DE PEQUENOS ANIMAIS II
Principais enfermidades que acometem os animais de pequeno porte, incluindo
importantes aspectos fisiopatológicos e sua correlação com as manifestações
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clínicas e com a aplicação de métodos para levantamento da suspeita clínica,
estabelecimento do prognóstico e da terapêutica, além do estabelecimento de
procedimentos preventivos, envolvendo a saúde do animal e da população.

CLÍNICA EQUINA E EQUIDEOCULTURA
Noções do processo de criação de equinos. Formação e evolução dos equinos e
suas implicações econômicas e sociais. Transformações recentes da equideocultura
brasileira, especialmente o processo de modernização, bem como suas implicações
sobre a Estrutura Agrária e urbana. Manejo reprodutivo, nutricional e sanitário dos
equinos. Identificação das raças com suas aptidões: Árabe, Andaluz, Puro-SangueInglês, Quarto-de-milha, Manga larga marchador, Manga larga, Pantaneiro,
Campolina, Crioulo. Introdução à equideocutura: Importância da equidecultura na
veterinária; pelagem dos equinos; Psicologia equina: Evolução, Aproximação, Vícios;
Reprodução: Fisiologia, Cio, Cuidados com o garanhão; Avaliação da idade:
Avaliação da idade através do desgaste dentário; Local de criação: Sistema
intensivo, Sistema extensivo; Tipos de equinos segundo sua utilização; Pastagens:
Tipos de volumosos, Manejo de pastagens; Nutrição: Necessidades nutricionais para
as diversas utilizações dos equinos; Sanidade: Vacinação; Sanidade: Controle
estratégico das principais enfermidades; Emergências: Tratamento de feridas e
fraturas, enfermidades/cuidados com neonato Tratamento da cólica, Tratamento de
problemas dos sistemas respiratório, locomotor, nervoso, tegumentar, digestório e
urinário.

DEFESA SANITÁRIA
Noções sobre os agentes causadores das doenças de importância econômica e em
saúde pública, medidas de prevenção das principais doenças infecto-contagiosas e
parasitarias dos animais domésticos, bem como a legislação e programas sanitários
que regem a defesa sanitária animal do estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil e
no mundo. Noções de comércio internacional de produtos de origem animal,
estrutura do serviço oficial de defesa sanitária, sistematização da informação em
defesa sanitária animal, Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).

DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO VETERINÁRIA
As relações de deontologia, moral e ética com a atuação profissional; A legislação
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profissional; Entidades de classe; O código de deontologia e ética profissional
médico veterinária; A função social do médico veterinário como agente
transformador. Ética no uso de animais em ensino e pesquisa. Função da medicina
veterinária nas diferentes áreas de atuação e função do responsável técnico e as
respectivas normas e procedimentos; Política científica e tecnológica.

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
Conceitos teóricos fundamentais. Técnicas de radiologia e ultrassonografia e
equipamentos. Radiologia canina, felina e locomotora em equinos. Ultrassonografia
abdominal canina e felina. Fisiologia e principais patologias. Conteúdo: 1.TEORIA E
EQUIPAMENTO (Raios-X: Histórico, A física radiológica, O aparelho de raio-X e
acessórios,

Propriedades

radiográficas);

(Ultrassom:

Histórico,

A

física

ultrassonográfica, O aparelho de US e acessórios, Técnicas de varredura US,
Artefatos ); 2. FISIOLOGIA E PATOLOGIAS: (Raios-X: Fraturas e classificações,
Aspectos radiográficos das principais afecções do aparelho locomotor de cães,
Aspectos radiográficos das principais afecções do crânio de pequenos animais,
Aspectos radiográficos das principais afecções de coluna vertebral em cães,
Aspectos radiográficos das principais afecções do esôfago e estômago de cães,
Principais aspectos radiográficos do aparelho urinário em cães, Aspectos
radiográficos das principais afecções do aparelho locomotor de equinos); (US:
Fígado, Baço, Aparelho urinário, Aparelho reprodutor do macho, Aparelho reprodutor
da fêmea).

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS
Introdução ao estudo das Enfermidades Infecciosas e parasitárias dos animais.
Conceitos fundamentais em Saúde Animal, abordando etiologia, patogênese,
epidemiologia, sinais clínicos, diagnóstico, controle e tratamento das principais
doenças

determinadas

rickettsias. Conteúdo:

por

Introdução

bactérias,
ao

vírus,

diagnóstico

fungos,
veterinário;

clamídeas

e

Enfermidades

vesiculares dos animais domésticos; Enfermidades do sistema nervoso dos animais
domésticos; Enfermidades do sistema digestório; Enfermidades do sistema
respiratório;

Enfermidades

do

sistema

musculoesquelético;

Enfermidades

causadoras de aborto; Enfermidades do sistema tegumentar; Enfermidades do
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sistema hematopoiético; Controle do carrapato; Controle de moscas; Controle de
Sarnas; Controle de Helmintos.

ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL
Noções gerais de economia; A atividade econômica nacional; a organização e
funções de um sistema econômico; demanda oferta, preço e equilíbrio de mercado
em regime de concorrência pura; Elasticidade. Estruturas de mercados, a teoria da
firma, lei de rendimentos decrescentes. Conceitos e objetivos da administração rural,
níveis e áreas empresariais, conceitos e noções gerais de agronegócios.

EPIDEMIOLOGIA
Introdução a princípios e conceitos da investigação epidemiológica em doenças
infecciosas e não-infecciosas. Estudos da distribuição e comportamento dinâmico de
doenças em populações e sua implicação para um melhor conhecimento dos fatores
de risco, métodos de transmissão, patogênese e prevenção destas doenças.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I
O estágio curricular supervisionado visto como um instrumentalizador da prática
pedagógica, permeando todas as disciplinas e prevendo a intervenção ao longo do
curso, propõem que a prática seja vivida e pensada por meio de reflexões, projetos,
ações de intervenção na realidade de medicina veterinária. propõe atividades
práticas e teóricas em um contexto político, social e econômico, buscando integrar
os diferentes conteúdos, além do contato direto com a realidade local em que a
profissão está inserida.

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II
O estágio curricular supervisionado visto como um instrumentalizador da prática
pedagógica, permeando todas as disciplinas e prevendo a intervenção ao longo do
curso, propõem que a prática seja vivida e pensada por meio de reflexões, projetos,
ações de intervenção na realidade de medicina veterinária.

FARMACOLOGIA VETERINÁRIA
Farmacologia

veterinária:

Noções

de

farmacocinética

e

farmacodinâmica.

Mecanismo de ação e efeito colateral dos principais grupos farmacológicos, bem
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como sua indicação para as principais enfermidades. Introdução à Farmacologia
Veterinária e calculo de doses. Farmacocinética, Farmacodinâmica, Introdução à
transmissão neuro-humoral e ao sistema nervoso autônomo, Farmacologia
colinérgica, Drogas que agem no SNC parte I, Drogas que agem no SNC parte II,
Drogas que agem no SNC parte III, Drogas que agem no SNC parte IV, Drogas que
agem no SNC parte V, Drogas anti-inflamatórias I, Drogas anti-inflamatórias II,
Revisão da Fisiologia Renal e drogas diuréticas, Equilíbrio hidroeletrolítico,
Antimicrobianos I, Antimicrobianos II, Fármacos anti-úlceras e moduladores da
motilidade.

FISIOLOGIA ANIMAL I
Fisiologia Geral: Conceitos e aplicabilidade dos processos fisiológicos dos diversos
sistemas das espécies domésticas. Aspectos teóricos e práticos das diversas
atividades de cada órgão e, consequentemente, a do organismo animal como um
todo. Fisiologia do Sistema Nervoso. Órgãos sensoriais. Fisiologia da Sistema
Cardiovascular. Respiração e Metabolismo Animal. Fisiologia do Sistema Digestório.

FISIOLOGIA ANIMAL II
Fisiologia Veterinária: Fisiologia da musculatura, pele e tecido ósseo. Fisiologia da
Sistema Hematopoiético. Fisiologia do Sistema Urinário. Endocrinologia – Glândulas
endócrinas. Fisiologia do Sistema Reprodutor: Reprodução em mamíferos do sexo
masculino e feminino: Glândulas mamárias e lactação. Reprodução em aves.
Comportamento dos animais domésticos: Fisiologia do Estresse.

FORRAGICULTURA
Morfologia Vegetal; Fisiologia Vegetal; Plantas Forrageiras mais utilizadas no Brasil;
Implantação de Pastagens; Consórcio Gramínea-Leguminosa; Degradação de
Pastagens; Recuperação e Renovação de Pastagens Degradadas; Manejo de
Pastagens; Plantas invasoras em pastagens; Pragas que Atacam Pastagens;
Integração Agricultura x Pecuária; Capineiras; Sistemas de Produção de Silagem e
Feno.

FUNDAMENTOS EM MEDICINA VETERINÁRIA
A medicina veterinária, suas áreas de conhecimento, ensino e escolas. Áreas de
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formação da medicina veterinária. Conhecimentos sobre a atividade médica
veterinária no estado e no país.

HISTOLOGIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS
Conhecimentos histológicos fundamentais, teóricos e práticos, sobre os tecidos,
órgãos e sistemas do corpo de animais domésticos; Microscopia óptica e eletrônica,
processamento histológico de rotina; Tecido epitelial de revestimento e glandular;
Tecido conjuntivo; Tecido adiposo; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido
muscular; Tecido nervoso; Sistema circulatório; Sistema respiratório; Sistema
tegumentar; Sistema digestório; Glândulas anexas do tubo digestório; Sistema
urinário; Células do sangue; Sistema imunitário e órgãos linfáticos; Glândulas
endócrinas; Aparelho reprodutor.

HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA
Evolução histórica da saúde pública e saúde coletiva; modelos assistenciais de
saúde no Brasil. Noções de em Saúde Pública em relação a zoonoses, higiene dos
alimentos e programas sanitários em órgãos públicos e privados. Higiene: Conceitos
fundamentais e sua importância. Principais Zoonoses de interesse em Saúde
Pública. Controle de roedores e artrópodes. Acidentes com animais peçonhentos.
Zoonoses emergentes e reemergentes. Estudo e ecologia dos

principais

sinantrópicos de interesse em saúde pública. Saúde e doença. Impactos de
tecnologias atuais; Importância sanitária, econômica, política e social das zoonoses;
Princípios de saneamento básico e ambiental; Destino dos dejetos e do lixo.
Atividades básicas de saneamento. O papel do médico veterinário na Saúde Pública.
Políticas públicas de atenção à saúde, vulnerabilidade social; grupos minoritários,
populações negra e indígena, pessoas com deficiências e mobilidade reduzida.

IMUNOLOGIA VETERINARIA
Conceitos de resistência, imunidade e imunoprofilaxia. Morfologia dos órgãos
linfóides e células do sistema imune. Interações celulares, formação de anticorpos e
reações antígeno-anticorpo. Testes imunológicos aplicados à Medicina Veterinária.
Reações celulares: tolerância imunológica, hipersensibilidade, transplantes e
fenômenos de autoimunidade. Princípios de imunidade nas viroses, parasitoses,
micoses e bacterioses de interesse em Medicina Veterinária.
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INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Sistemas de Inspeção, função e importância, Inspeção industrial e sanitária de
carnes e derivados, inspeção industrial de leite e derivados, inspeção sanitária de
ovos e derivados e mel; Estabelecimentos de abate, instalações e equipamentos;
Higiene e Sanitização dos estabelecimentos, Boas práticas de manipulação,
APPCC.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO I
Comunicação e linguagem. Língua, linguagem e fala. Modalidade oral e escrita.
Variação linguística. Leitura, texto e textualidade. Características macro e micro
estrutural do texto.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO II
Linguagem verbal e não verbal como representação da realidade. O processo de
comunicação. Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos, com
ênfase em seus aspectos estruturais, semânticos, sintáticos, pragmáticos e
discursivos. Gêneros textuais. Análise linguística dos textos produzidos pelos
acadêmicos. Artigos científicos.

MELHORAMENTO GENÉTICO ANIMAL
Conceitos de Genética. Modo de ação gênica. Introdução ao Melhoramento
Genético Animal. Genética de Populações. Genética Quantitativa. Variabilidade
genética. Parâmetros Genéticos. Evolução. Seleção entre populações.

METODOLOGIA CIENTÍFICA
O papel da ciência. Níveis de conhecimento. Método e técnica de leitura. Trabalhos
acadêmicos: revisão bibliográfica; fichamentos bibliográficos e gerais; Normas de
citação bibliográfica; relatórios de pesquisa; resumos; elaboração de projeto de
pesquisa;

pesquisa

qualitativa

e

quantitativa;

referências

bibliográficas;

apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos; normas da ABNT; Perfil do jovem
pesquisador: currículo. Organização dos estudos na universidade. Caminhos para a
produção do conhecimento. Diretrizes para elaboração de trabalhos científicos.
Aspectos técnicos da apresentação de trabalhos científicos.
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OVINOCAPRINOCULTURA
Histórico da ovinocaprinocultura no Brasil. Objetivos. Importância. Principais raças
de ovinos e caprinos. Instalações e equipamentos. Manejo alimentar, reprodutivo e
sanitário. Melhoramento genético. Produtos e subprodutos. Comercialização.

PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I
Introdução à parasitologia – Conceitos de parasitologia, associação entre seres
vivos, graus e modalidades de parasitismo, períodos parasitológicos e clínicos,
propagação de parasitos, hospedeiros intermediários e definitivos. Regras de
nomenclatura zoológica – Sistemática e classificação zoológica , Phylum Arthropoda,
Phylum Protozoa: Morfologia, classificação, biologia, importância, patogenia,
sintomatologia, diagnóstico e controle dos principais parasitos em Medicina
Veterinária. Técnicas laboratoriais de auxílio ao diagnóstico em Medicina Veterinária.

PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II
Introdução ao Phylum Platyhelmintes – Classes Cestoda e Trematoda, Phylum
Nemathelmintes – Classe Nematoda. Morfologia, classificação, biologia, patogenia,
sintomatologia, diagnóstico epidemiologia, importância e controle dos principais
parasitos em Medicina Veterinária.
PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA
Coleta, conservação e transporte de amostras biológicas. Hematologia clínica
veterinária. Bioquímica clínica veterinária. Urinálise. Exame de líquidos corporais.
Normas gerais para coleta, conservação e remessa de amostras biológicas para
exames laboratoriais, Hematologia clínica veterinária, Provas bioquímicas séricas,
Urinálise, Estudo físico-químico e citológico dos líquidos corporais (transudato,
exsudato e liquor)

PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA I
Tópicos inerentes à Patologia Especial Veterinária; Alterações nos diversos órgãos e
tecidos de forma teórica e prática; Conteúdo mínimo necessário para elaboração e
manutenção de laboratórios; Equipamentos necessários; Conduta profissional;
Técnicas de necropsia; Laudos técnicos; Definições referentes à patologia especial;
Finalidades e objetivos da realização de necropsias; Equipamentos necessários;
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Local de realização das técnicas; Instrumentos e biossegurança; Exame do cadáver
(retiradas dos conjuntos e exame de órgãos isoladamente); Roteiro de necropsia
para pequenos animais; Roteiro de necropsia para grandes animais; Lesões nos
animais domésticos; Não-lesões nos animais domésticos; Alterações de pouca
importância clínica nos animais domésticos; Alterações pós-mortais nos animais
domésticos; Patologia do sistema tegumentar; Patologia do sistema respiratório;
Patologia do sistema cardiocirculatório; Patologia do sistema urinário.

PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA II
Tópicos

inerentes

à

Patologia

Especial

Veterinária;

Alterações

macro

e

microscópicas nos animais domésticos e de produção; Patologia do sistema
nervoso; Patologia do sistema muscular; Patologia do sistema digestório; Patologia
dos órgãos associados ao trato digestório; Patologia do sistema genital.

PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA
Processos patológicos básicos provocados pelas doenças; Diagnóstico, prognóstico
e resposta terapêutica; Conceito de patologia, finalidades e métodos utilizados;
Alterações celulares como degenerações, infiltrações, necrose e apoptose;
Distúrbios no crescimento e na diferenciação celular; Pigmentos; Alterações do
líquido corporal; Trombose, embolia e infarto; Inflamação e reparação; Neoplasias.
PISCICULTURA
Noções básicas de aquicultura sustentável; Principais espécies cultivadas na
produção animal; Anatomia e Fisiologia dos peixes; Tipos de Sistemas de Produção;
Instalações para piscicultura; Características físicas, químicas e biológicas da água;
Nutrição e manejo alimentar; Manejo Reprodutivo; Reversão Sexual de tilápias;
Sanidade: Doenças e parasitos de peixes cultivados; Despesca e abate;
Beneficiamento do pescado; Controle de qualidade, critérios de inspeção.

REPRODUÇÃO E BIOTECNOLOGIA DE REPRODUÇÃO I
Fisiologia da reprodução dos animais domésticos (macho). Particularidades das
diferentes espécies domésticas e de produção. Possíveis patologias reprodutivas.
Aplicabilidade de diferentes tecnologias que são utilizadas na manipulação artificial
da reprodução destes animais. Anatomia reprodutiva do macho; Diferenciação
sexual macho. Endocrinologia da reprodução. Puberdade. Ciclos reprodutivos nas
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espécies de produção e domésticas. Espermatogênese, maturação epididimária,
ejaculação e sêmen. Avaliação andrológica. Tecnologia do sêmen. Comportamento
sexual. Transporte de gametas. Infertilidade, distúrbios reprodutivos no macho.
Biotecnologias reprodutivas.

REPRODUÇÃO E BIOTECNOLOGIA DA REPRODUÇÃO II
Tecnologias

reprodutivas,

Ginecologia

e diagnóstico

de

gestação,

Manejo

reprodutivo de rebanhos (índices de produção), Biotecnologias reprodutivas,
Inseminação artificial, Sincronização de cio, Ultrassonografia, Transferência de
embriões, Criopreservação de gametas (embriões), OPU-MIV-FIV.

SEMIOLOGIA VETERINÁRIA
Semiologia: definições e importância; Postura, ética e conduta do Médico
Veterinário; Materiais necessários; Administração de medicamentos; Manejo e
métodos semiológicos com métodos de contenção; Avaliação do animal: anamnese,
exame clínico e exames complementares; Semiologia dos sistemas digestório,
cardiovascular, respiratório, urinário, reprodutor masculino, reprodutor feminino,
locomotor, nervoso e pele.

SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL
Sociologia Rural: Noções de Sociologia Rural. Formação e evolução da estrutura
agrária brasileira, sul-mato-grossense e em faixa fronteira, e suas implicações
econômicas e sociais. O Estado e a questão fundiária. Os movimentos sociais no
meio rural. A questão da terra e a reforma agrária. A terra como Direito Humano
Fundamental; As terras indígenas. Meio Ambiente rural e urbano. Caracterização
dos produtores rurais: tipo de produtor e a distribuição da renda. Êxodo rural. As
estruturas de produção presentes no meio rural e sua integração com os complexos
produtivo-industriais.

As

transformações

recentes

da

pecuária

brasileira,

especialmente o processo de modernização, bem como suas implicações sobre a
Estrutura Agrária. Extensão Rural: origem, evolução, conceitos, filosofia, objetivos;
Instituições Públicas e privadas de assistência técnica e Extensão Rural; Métodos de
Extensão Rural; Comunicação Rural, Transferência e Difusão de Tecnologia;
Integração entre Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária; Desenvolvimento
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Sustentável da comunidade, levantamento de dados e conhecimento da realidade,
ações e procedimentos para desenvolvimento da comunidade rural.

SUINOCULTURA
Panorama da suinocultura nacional e mundial. Origem, história, evolução e
classificação dos suínos. Raças, cruzamentos e melhoramento genético. Sistemas,
tipo e organização da produção de suínos. Instalações e equipamentos. Manejo
reprodutivo geral: Manejo e alimentação de suínos nas diferentes fases da vida.
Manejo pré-abate, abate de suínos e qualidade da carne e bem estar animal.
Operações de manejo, sanidade e ambiência. Doenças infecciosas, carências e
metabólicas dos suínos: Etiologia susceptibilidade, transmissão, distribuição
geográfica, patogenia, diagnóstico clínico e laboratorial, prognóstico, tratamento
profilaxia e controle. Inseminação artificial em suínos. Atualidades na produção de
suínos.

VIROLOGIA VETERINARIA
Introdução ao estudo dos vírus considerando suas propriedades gerais, mecanismos
de replicação, genética, patogenia, reposta do hospedeiro frente às infecções virais,
quimioterapia, sensibilidade a agentes físicos e químicos, epidemiologia, controle e
profilaxia. Estudo dos métodos de diagnóstico das infecções virais. Introdução e
Histórico (Virologia); Estrutura da partícula viral e composição dos vírus;
Classificação dos vírus; Ciclo de replicação viral; Patogênese das infecções virais;
Genética viral; Mecanismos de patogenicidade e resposta do hospedeiro; Noções de
epidemiologia, profilaxia e controle das infecções por vírus; Antivirais. Mecanismo de
ação; Sensibilidade a agentes físicos e químicos; Estudo e caracterização dos
principais vírus de interesse em Medicina Veterinária:
Vírus DNA: Parvovírus, Adenovírus, Herpesvírus, Poxvírus; Vírus RNA: Picornavírus,
Reovírus e Rotavírus, Arbovírus, Flavivírus, Coronavírus, Retrovírus, Rhabdovírus,
Orthomyxovírus e Paramyxovírus.

TÉCNICA CIRÚRGICA VETERINARIA
Introdução ao estudo da cirurgia veterinária. Instrumental cirúrgico. Pré e pósoperatório. Tempos operatórios. Cirurgias especiais.
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TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
Introdução à tecnologia de alimentos. Importância socioeconômica dos alimentos de
origem animal (POA); Atuação do médico veterinário na área de tecnologia de POA
e derivados; aspectos de higiênico-sanitário de carnes e derivados. Aborda a
tecnologia do processamento dos alimentos, descrevendo os fundamentos da
conservação dos mesmos, suas características, equipamentos típicos, qualidade do
produto processado, embalagens apropriadas e aspectos da tecnologia de leite e
derivados, carnes e derivados e ovos. Conceito, origem e importância da análise
sensorial de alimentos. Elementos de avaliação sensorial e métodos de análise
sensorial.

TÓPICOS ESPECIAIS
Conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Medicina Veterinária, relacionados às habilidades e
competências para a atualização permanente a respeito dos assuntos estudados
durante o curso e complementação de áreas afins. Discussão e aprofundamento de
assuntos

relevantes

a

Medicina

Veterinária

no

cenário

contemporâneo,

considerando os pressupostos básicos do curso e a indicação dos alunos.

TOXICOLOGIA E PLANTAS TÓXICAS
Estudo clínico, patológico, diagnóstico, tratamento e controle das principais
intoxicações por substâncias químicas. Micotoxicoses. Plantas tóxicas: classificação,
idêntificação, princípios tóxicos. Controle.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I E II
Definição e Estrutura do Relatório Parcial. Elaboração do projeto nas normas do
comitê de ética em utilização animal. Pesquisa descritiva e experimental. Relato de
Caso. Importância da metodologia e da coleta de dados. Elaboração de artigo
científico. Importância da divulgação da pesquisa científica; Tipos de artigos
científicos; Elaboração de artigo científico; Formatação de artigos científicos:
elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais; Normas para submissão de artigos
para a Revista Eletrônica da Faculdade de Ciências Exatas e Agrárias;
Apresentação do artigo científico.
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NUTRIÇÃO

GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA
Fundamentos e conceitos à administração de Unidades de Alimentação e Nutrição
(UAN); caracterização e estrutura organizacional de uma UAN na empresa; os
aspectos físicos das UANs; fluxograma de produção; dimensionamento de
equipamentos; lactário; ergonomia; dimensionamento e seleção de recursos
humanos; funcionamento das UANs; planejamento de cardápios para coletividades
sadias; segurança no trabalho; custos.

ANATOMIA HUMANA
Introdução ao estudo da anatomia humana. Sistema osteoarticular. Sistema
muscular. Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema cardiovascular. Sistema
digestório. Sistema urinário. Sistema reprodutor. Sistema endócrino. Sistema
sensorial.

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL
Introdução à avaliação nutricional. Métodos diretos de avaliação. Composição
corporal. Métodos indiretos na avaliação nutricional de populações.
Avaliação clínica. Avaliação bioquímica. Avaliação de grupos de risco. Avaliação
subjetiva global. Triagem.

BIOESTATÍSTICA
Introdução a bioestatística. Conceitos básicos. População e amostra. Séries
estatísticas. Gráficos estatísticos. Distribuição de frequência. Medidas de posição.
Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Probabilidade. Regressão e
correlação.

CITOLOGIA, GENÉTICA E EMBRIOLOGIA
Conceitos celulares gerais, evolução celular, bioquímica celular, estrutura viral,
organização da célula procarionte, organização da célula eucarionte, estudo das
organelas citoplasmáticas, estudo do núcleo eucariótico, estudo dos ácidos
nucléicos, diferenciação celular, abordagem de temas atuais em biologia celular.
Cromossomos Humanos, Cariótipos e Sexo Nuclear; Padrões de Herança Genética;
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Anomalias Cromossômicas Humanas; Aspectos Particulares da Genética Humana;
Genética e câncer; Expressão e alterações relacionadas às patologias humanas
herdadas e metodologia de prevenções destas patologias.
Conceituação da Embriologia ao longo da história. Temas atuais ? célula-tronco.
Sistema reprodutor masculino e feminino. Aspectos morfofuncionais e correlação
hipotálamo-hipófise-gônoda.

Gametogênese:

ovogênese

e

espermatogênese.

Fecundação. Desenvolvimento dos sistemas durante a vida uterina. Causas das
malformações congênitas. Anexos embrionários.

BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS
Bioenergética. Principais vias produtoras de energia, metabolismo de carboidratos,
respiração anaeróbica r processos fermentativos; ciclo do ácido cítrico, cadeia de
transporte de elétrons. Metabolismo de ácidos graxos.
Metabolismo de compostos nitrogenados. Hormônios e regulação metabólica.
Pigmentos vegetais. Transformações bioquímicas em alimentos: Alterações
bioquímicas "post-mortem" de animais e peixes. Alterações bioquímicas pós-colheita
de frutas e hortaliças. Enzimas importantes no processamento de frutas e hortaliças.
Produção e aplicação de enzimas no processamento de alimentos. Imobilização de
enzimas e sua aplicação em alimentos.
BIOQUÍMICA
Biomoléculas. Aminoácidos e proteínas. Enzimas. Carboidratos.
Lipídeos. Hormônios. Vitaminas. Ácidos Nucléicos. Pigmentos vegetais.

BROMATOLOGIA
Composição química dos alimentos e as propriedades físico-químicas e funcionais
dos componentes alimentares. Influência das manipulações tecnológicas nos
alimentos a nível nutricional e toxicológico. Compostos tóxicos presentes nos
alimentos. Adulteração e falsificação de alimentos. Reações de escurecimento
enzimático e não enzimático nos alimentos. Reações de deterioração de óleos e
gorduras. Amostragem e preparo de amostras para a análise de alimentos.
Princípios e métodos de análises físico-químicas dos alimentos. Análise estatística
dos resultados.
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COMPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS
Conceitos básicos e classificação dos nutrientes. Processos de digestão, absorção e
transporte dos componentes dietéticos. Utilização e funções dos nutrientes no
organismo.

DIETOTERAPIA I
Introdução à dietoterapia, dietas hospitalares de rotina, tratamento dietoterápico
aplicado às doenças esofagianas, gastroduodenais, doenças intestinais, alergias
alimentares, erros inatos do metabolismo, cuidado dietético no estado febril, na
epilepsia e anemias, dietoterapia nas doenças do fígado, vesícula biliar e pâncreas,
dietoterapia nos distúrbios endócrinos.

DIETOTERAPIA II
Estudo do tratamento dietoterápico de patologias agudas e crônicas através da
modificação de dietas, atendendo às necessidades e requerimentos individuais, para
prevenção e/ou tratamento de patologias cardiovasculares, patologias renais,
doenças hipermetabólicas, doença neoplásica e na infecção por HIV e Aids.

ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA APLICADA À NUTRIÇÃO
Noções gerais de economia, noções de microeconomia, noções de macroeconomia,
economia aplicada à nutrição.

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
Histórico da educação nutricional como instrumento da prática do profissional
nutricionista. Hábitos alimentares e sua relação com a educação nutricional. A
didática na educação nutricional. Educação nutricional para coletividade e indivíduos
sadios e enfermos.

EPIDEMIOLOGIA
Epidemiologia: histórico e definição. Epidemiologia descritiva. Medidas de freqüência
das doenças. Principais Indicadores de Saúde. Indicadores Nutricionais. Estatísticas
de mortalidade. Aplicação da epidemiologia no exercício da profissão do
nutricionista. Pesquisa epidemiológica em nutrição. Epidemiologia dos transtornos
nutricionais.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
Atendimento

individualizado.

Dietoterapia

nas

diversas

patologias.

Dietas

hospitalares (características e indicações). Cálculo de dietas para pacientes
hospitalizados (macro e micronutrientes).

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NUTRIÇÃO SOCIAL
Avaliação Nutricional. Educação Nutricional. Teste de Aceitação. Cardápio. Análise
Técnica de Funcionamento. ESF. Programas desenvolvidos na Unidade de Saúde.
Palestras educativas e montagem de materiais instrucionais. Atendimento individual,
conforme encaminhamento Médico e demanda espontânea, em diversas patologias.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA
Objetivos do estágio em unidades de alimentação e nutrição. Identificação do local
de estágio. Recursos Humanos. Estrutura físico-funcional. Gestão de recursos.
Administração de materiais. Planejamento de cardápios. Análises das rotinas de
planejamento, produção, distribuição e higienização. Boas práticas de fabricação de
alimentos. Orientação para o desenvolvimento de testes e avaliações de alimentos.
Orientação para desenvolvimento de projetos. Orientação para elaboração de
pesquisa técnica na área.
ÉTICA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Conceituações: moral, ética, deontologia e bioética. Ética e pesquisa científica. Ética
profissional. Bioética e atenção básica à saúde. Bioética e nutrição. Orientação
profissional.

FARMACOLOGIA
Noções Gerais de Farmacologia. Farmacologia do Sistema Nervoso Autônomo e
Central. Antiinflamatórios Não Esteroidais e Esteroidais. Farmacologia do Aparelho
Digestivo. Hipoglicemiantes, antitireoidianos e fármacos usados contra obesidade.
Interações Medicamento ? medicamento/ medicamento ? alimento.

FISIOLOGIA DA NUTRIÇÃO
Fisiologia da gustação. Fisiologia da olfação. Controle da ingestão alimentar.
Fisiologia da secreção salivar, mastigação e deglutição. Fisiologia do estômago,
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intestino delgado e grosso, e do fígado e sistema biliar. Fisiologia do sangue.
Aspectos hormonais gerais da gravidez e secreção láctea. Fisiologia do processo de
desenvolvimento,

crescimento

e

envelhecimento.

Adaptação

fisiológica

do

organismo ao exercício.

FISIOLOGIA GERAL
Meio

interno.

Homeostase.

Neurofisiologia.

Fisiologia

muscular.

Fisiologia

cardiovascular. Fisiologia respiratória. Fisiologia renal. Equilíbrio ácido-base.
Introdução à fisiologia do sistema endócrino. Fisiologia do aparelho reprodutor
masculino e feminino. Introdução à fisiologia do aparelho digestivo.

HIGIENE DOS ALIMENTOS
Noções fundamentais sobre higiene dos alimentos. Métodos de armazenamento.
Controle integrado de pragas em grãos cerealísticos e leguminosas. Estudos das
inspeções sanitárias dos alimentos, visando detectaras alterações fraudes e/ou
falsificação. Microorganismos patogênicos em alimentos. Aplicação de método de
análise de perigo e pontos críticos de controle.

HISTOLOGIA
Conhecimentos histológicos fundamentais teóricos e práticos, sobre os tecidos,
órgãos e sistemas do corpo humano.

IMUNOLOGIA
Conceitos de imunidade, componentes do sistema imune, receptores de antígeno,
processamento e apresentação de antígenos, doenças autoimunes, resposta imune
contra microrganismos, sistema complemento, imunização, técnicas de diagnóstico
sorológico e alterações na resposta imunológica.

INTRODUÇÃO A NUTRIÇÃO
Evolução histórica do profissional nutricionista. Áreas de atuação do profissional.
História da Alimentação Introdução à ciência da nutrição.

METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS
Conhecimento Científico. Investigação Cientifica, Revisão, Organização, Elaboração
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e Apresentação. Formulação de um Problema de Pesquisa. A Construção de
Hipóteses. Técnicas Específicas de Investigação. Elaboração de um Projeto de
Pesquisa.

MICROBIOLOGIA GERAL E DOS ALIMENTOS
Fundamentos de Microbiologia: Metabolismo, crescimento, genética e controle do
crescimento microbiano. Visão geral do mundo microbiano: Bactérias, fungos e
vírus. Interação entre microrganismos e hospedeiro: mecanismos microbianos de
patogenicidade e antimicrobianos. Microbiologia específica dos alimentos: Fatores
que interferem no desenvolvimento microbiano, Intoxicações e infecções de etiologia
bacteriana e viral veiculadas na água e alimentos. Alterações químicas causadas por
microrganismos, métodos de controle do desenvolvimento microbiano, métodos
microbiológicos de análises em alimentos e produção de alimentos por fermentação.

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA I
Conceitos de alimentação, nutrição e dietética. Estudo dos glicídios, proteínas,
lipídeos, vitaminas, minerais e água. Alimentação saudável e introdução ao
planejamento de dietas.

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA II
Cálculos dietéticos. Guias alimentares. Planejamento de dietas. Nutrição nos ciclos
vitais.

NUTRIÇÃO ESPORTIVA
Conceitos básicos conhecidos da prática esportiva. Fisiologia e bioquímica do
exercício. Bases do treinamento esportivo de força e endurance. Avaliação do
estado nutricional para os praticantes de atividade física. Composição corporal.
Anamnese alimentar. Necessidade calórica diária. Necessidades e orientações
nutricionais para diferentes modalidades esportivas. Treinamento de força.
Treinamento de resistência. Treinamento de endurance. Hidratação e atividade
física. Suplementação e recursos ergogênicos.

NUTRIÇÃO MATERNO INFANTIL
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Aspecto fisiológico da gestação. Avaliação nutricional da gestação. Orientações
nutricionais no pré-natal. Gestante adolescente. Nutrição na lactação. Nutrição
infantil.

PARASITOLOGIA
Estudo das principais doenças infecciosas de interesse em nutrição: aspectos da
epidemiologia, patologia/sintomatologia e diagnóstico. Profilaxia das doenças
infecciosas e parasitárias.

PATOLOGIA DA NUTRIÇÃO
Conceitos básicos em patologia. Mecanismos fisiopatológicos da desnutrição
energético-protéica. Obesidade e magreza. Diabetes Melito. Doenças orais e
esofágicas. Doenças gastrointestinais. Doenças hepáticas, pancreáticas e da
vesícula biliar. Doenças renais e litíase renal. Doenças cardiovasculares. Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida ? AIDS. Anemias. Metabolismo de Lipídios.

PATOLOGIA GERAL
Introdução a Patologia; saúde e doença; métodos de análise; lesão, adaptação,
crescimento e diferenciação celulares; causas; evolução; distúrbios hídricos,
hemodinâmicos

e

funcionais;

alterações

morfológicas

macroscópicas

e

microscópicas, alterações moleculares de doenças inflamatórias agudas e crônicas
circulatórias; regeneração e reparo; neoplasia.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem como representação da realidade. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. Teoria da linguagem. Funções da linguagem.
Estrutura e funcionamento da comunicação. A coerência e a coesão textual.
Dissertação: exposição, argumentação e conclusões a partir de tema que mobilize
pesquisa.

PSICOLOGIA APLICADA A NUTRIÇÃO
Psicologia enquanto ciência. Psicologia da saúde. Fundamentos da psicologia.
Personalidade. Aspectos psicológicos das relações humanas. Os fenômenos
psicológicos nos grupos. Transtornos alimentares.
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SAÚDE PÚBLICA
Abordagem de conteúdos relacionados à saúde individual e coletiva, tais como:
promoção, proteção, recuperação, prevenção de doenças, sistemas, políticas e
serviços de saúde, destacando os aspectos inerentes à alimentação e nutrição, que
constituem focos de intervenção dos nutricionistas.

TÉCNICA DIETÉTICA I
Importância da técnica dietética para o profissional nutricionista. Seleção e aquisição
dos alimentos. Leite: características físicas, composição química, esterilização,
derivados do leite. Fator de Correção e Cocção. Carnes: conceituação, estrutura da
carne, cortes de carne, vísceras e miúdos, preparo. Ovos: conceito, composição,
estrutura do ovo, modificações e propriedades do ovo, preparação de ovos e
conservação. Carboidrato, amido e açúcares: cereais ? conceito, estrutura, farinhas,
amido, cocção de cereais, confecção de massas, método de preparo. Açúcares: uso
culinário do açúcar e caramelização. Hortaliças: conceituação, caracterização geral,
classificação botânica e quanto ao teor de pigmentos, fatores que influenciam a
cocção das hortaliças. Métodos de cocção das hortaliças.

TÉCNICA DIETÉTICA II
Importância

da

técnica

dietética

para

o

profissional

nutricionista.

Frutas:

caracterização geral e preparações. Leguminosas: diferenciação, caracterização
geral e preparo. Óleos e gorduras: definição e propriedades nutricionais,
classificação, utilização na culinária (gordura trans). Alimentos diet e light: utilização
e técnicas de preparo. Sopas e Molhos: definições e características. Dietas, suas
alterações

bioquímicas

(hipossódica,

hipocalêmica,

enterais

artesanais)

e

consistência (geral, branda, pastosa, leve, líquida e líquida restrita).

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Introdução à tecnologia dos alimentos. Aditivos e embalagens. Tecnologia de óleos
e gorduras. Tecnologia de produtos lácteos. Tecnologia de frutas e hortaliças.
Tecnologia de produtos cárneos. Tecnologia de cereais. Métodos de conservação
dos alimentos. Análise sensorial.
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TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
O trabalho científico acadêmico. Produção do texto científico acadêmico. A tarefa de
redigir. A linguagem da redação científica. A estrutura do texto científico: o projeto de
pesquisa. Fases da pesquisa. Tipos de pesquisa. Tipos de métodos de pesquisa.
Técnicas para elaboração de monografia. A ciência e a pesquisa científica na
sociedade contemporânea. A pesquisa científica e a capacitação acadêmica.
Métodos e técnicas de pesquisa nas ciências da saúde. O processo da pesquisa
científica. O produto da pesquisa científica.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
O trabalho científico acadêmico. Produção do texto científico acadêmico. A tarefa de
redigir. A linguagem da redação científica. Técnicas para elaboração de monografia.
A pesquisa científica e a capacitação acadêmica. Métodos e técnicas de pesquisa
nas ciências da saúde. O processo da pesquisa científica. O produto da monografia.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DOS ALIMENTOS
Introdução à vigilância sanitária. Saúde pública e vigilância sanitária: historicidade.
As relações de produção e consumo. Significado e importância da vigilância
sanitária. Programas para atingir a excelência em qualidade. Legislação sanitária.
ODONTOLOGIA

ANATOMIA HUMANA
Introdução ao estudo da anatomia humana. Sistema osteoarticular. Sistema
muscular. Sistema nervoso. Sistema respiratório. Sistema cardiovascular. Sistema
digestório. Sistema urinário. Sistema reprodutor. Sistema endócrino.

HISTOLOGIA
Conhecimentos histológicos fundamentais, teóricos e práticos, sobre os tecidos,
órgãos e sistemas do corpo humano.

CITOLOGIA E GENÉTICA
Estudo da estrutura, ultra-estrutura, constituição química, função e origem da
membrana plasmática, hialoplasma, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo
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de Golgi, mitocôndrias, centríolos das células envolvidas no processo de
odontogênese. Estudo da estrutura, ultra-estrutura, constituição química e função do
núcleo, cromatina, nucléolo, membrana nuclear. O material genético: origem e
evolução. Ciclo celular, cromossomos, duplicação, transcrição e tradução do DNA.
Divisão celular: mitose e meiose. O código genético. Estrutura do gene. Regulação
da ação gênica.

BIOQUÍMICA
Estudo bioquímico da célula. Enzimas e Coenzimas. Bioquímica de aminoácidos.
Bioquímica de Proteínas. Bioquímica de Carboidratos. Bioquímica de Lipídios.
Bioquímica de Ácidos Nucléicos. Integração e controle do Metabolismo.

FISIOLOGIA
Mecanismos de comunicação celular e integração: homeostasia e sistema de
feedback. Mecanismos fisiológicos que transmitem as sensações de gustação, sua
regulação e a importância do conteúdo na Odontologia. Fisiologia do músculo.
Fisiologia do sangue: células sanguíneas e cascata de coagulação.

INTRODUÇÃO À ODONTOLOGIA
Introdução à Odontologia. Histórico da Odontologia no Brasil e no mundo.
Conhecendo um consultório odontológico: equipamentos, periféricos, instrumentais.
Princípios básicos de controle de infecção na Odontologia. Princípios éticos na
profissão. Relacionamento (estagiário) profissional x paciente e (estagiário)
profissional x equipe. Recursos Humanos em Odontologia. Métodos de prevenção
primária da doença cárie e periodontal. Estágio observacional em unidades de
saúde.

CIÊNCIAS SOCIAIS
Sociologia e ciência. Sociologia e sociedade moderna. Organização social.
Expectativa social em relação à Odontologia. A evolução humana na perspectiva da
Antropologia. Antropologia e Odontologia. Antropologia Física. Antropologia Cultural.
Antropologia Filosófica.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
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Comunicação e linguagem. Língua, linguagem e fala. Modalidade oral e escrita.
Variação lingüística. Leitura, texto e textualidade. Características macro e micro
estrutural do texto. Mecanismos de construção textual. Correção gramatical. Leitura,
interpretação e produção de textos. Texto: a coerência e a coesão.

ANATOMIA ODONTOLÓGICA
Anatomia e análise funcional geral dos ossos do crânio. Musculatura da cabeça e
pescoço. Articulação têmporo-mandibular (ATM). Vascularização da cabeça e
pescoço. Sistema linfático da cabeça e do pescoço. Neuroanatomia geral. Nervos
cranianos. Anatomia topográfica aplicada do Nervo Trigêmeo. Anatomia da cavidade
oral e suas vísceras. Sistema orofaríngeo.

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA BUCAL
Conhecimentos histológicos fundamentais, teóricos e práticos, sobre os tecidos,
órgãos e sistemas do corpo humano, com ênfase à cavidade oral.

CITOLOGIA E GENÉTICA APLICADA À ODONTOLOGIA
Gametogênese. Determinação do sexo na espécie humana. Cariótipo humano.
Padrões de herança: herança autossômica, herança citoplasmática e herança ligada
ao

sexo.

Genética

molecular:

DNA,

RNA,

mutações.

Hereditariedade:

monohibridismo, diibridismo, polihibridismo. Genética do desenvolvimento dentário.
Doenças hereditárias do complexo craniofacial: herança multifatorial. Recombinação
genética em bactérias e vírus: epissomos, transdução, conjugação e transformação.
Genética de populações.

BIOQUÍMICA ODONTOLÓGICA
Bioquímica da saliva. Bioquímica dos biofilmes dentais, cárie e doença periodontal.
Bioquímica dos fluoretos.

FISIOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA
Conceitos e mecanismos fisiológicos em fisiologia da dor (sensorial), Mecanismos
fisiológicos que transmitem as sensações de gosto, sua regulação e a importância
do conteúdo na Odontologia Conceitos e mecanismos fisiológicos do sistema
digestório, Mecanismos fisiológicos renais (eliminação de drogas).
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SAÚDE COLETIVA I
Conceitos de saúde. Abordagem analítica das dimensões históricas, sociais e
culturais de fatores determinantes do processo saúde e doença na comunidade, e
crítico-reflexivo do papel do Estado e da sociedade na execução das políticas no
campo da saúde coletiva, da regulamentação jurídica de suas práticas, bem como
de seus reflexos na efetividade dos sistemas e ações de saúde pública. Promoção
da saúde. Educação popular em saúde bucal. Políticas de saúde pública. Níveis de
Atenção à Saúde. O sistema brasileiro de saúde (SUS). Política nacional de saúde
bucal. A Estratégia de Saúde da Família e a Saúde Bucal. Estágio em educação
popular em saúde bucal com a comunidade de Dourados. Fluoretos em Odontologia.

METODOLOGIA CIENTÍFICA E BIOESTATÍSTICA
O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Pesquisa Científica. Método e técnica
de leitura. Noções básicas de informática. Pesquisa em base de dados. Normas de
citação bibliográfica. Relatórios de pesquisa. Resumos. Resenhas. Elaboração de
Projeto de pesquisa. Elaboração de monografias. A coleta de dados em pesquisa de
campo. A análise dos resultados alcançados em pesquisas teóricas e de campo.
Apresentação gráfica de trabalhos acadêmicos nas Normas da ABNT. Bioestatística:
Conceitos básicos, tabela de frequência e gráficos; Medidas de tendência central
(média e mediana) e medidas de variabilidade (variância, desvio padrão); Escore
padronizado e percentil; Noções básicas de probabilidade, testes e diagnósticos;
Distribuição de probabilidade.

PSICOLOGIA APLICADA À ODONTOLOGIA
Psicologia e Odontologia: evolução da ciência psicológica. Definição e suas linhas
teóricas. Mitos e estereótipos na ação profissional em Psicologia e Odontologia. A
formação do vinculo e a subjetividade na relação profissional. A compreensão de
alguns transtornos emocionais que afetam a prática odontológica. Psicologia do
desenvolvimento e dinâmica familiar. Psicologia aplicada a Odontologia. Enfoque
multidisciplinar da dor.

SAÚDE COLETIVA II
Epidemiologia descritiva. Epidemiologia da saúde bucal no Brasil e no mundo:
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Epidemiologia da cárie. Epidemiologia das doenças periodontais. Epidemiologia das
deformidades dento-faciais. Epidemiologia dos traumatismos dentais. Epidemiologia
dos cânceres bucais. Vigilância Epidemiológica. Estudos epidemiológicos em
Odontologia. Medidas de confiabilidade de testes diagnósticos em Odontologia.
Nutrição, dieta e doenças orais. Avaliação de risco/atividade de cárie em
comunidades. Tratamento restaurador atraumático da cárie. Selantes.

FARMACOLOGIA
Conceitos

e

princípios

básicos

em

Farmacologia.

Farmacocinética.

Farmacodinâmica. Fatores que alteram a ação dos fármacos. Farmacologia do
Sistema Nervoso Central e Autônomo. Antiinflamatórios não-esteroidais, antipiréticos
e analgésicos de ação periférica. Antiinflamatórios esteroidais. Antibióticos e
quimioterápicos. Interações Medicamentosas.

BIOMATERIAIS EM ODONTOLOGIA I
Propriedades gerais dos materiais Odontológicos. Verniz cavitário convencional.
Produtos à base de hidróxido de cálcio. Cimento de óxido de zinco e eugenol.
Cimento de fosfato de zinco. Cimento de policarboxilato de zinco. Cimento de
Ionômero de Vidro (Quimicamente Ativado e Fotoativado). Noções sobre moldes,
modelos e moldeiras. Gessos Odontológicos. Godivas. Resina acrílica ativada
quimicamente e termicamente (RAAQ e RAAT). Pasta Zinco-eugenólica. Ceras
Odontológicas. Materiais para moldagem e obtenção de moldes ? Parte I:
hidrocolóides irreversíveis (alginatos) e elastômeros (polissulfetos e poliéteres).
Materiais para moldagem e obtenção de moldes ? Parte II: siliconas de condensação
e de adição. Metais e ligas metálicas. Materiais utilizados em Endodontia,
Ortodontia, Cirurgia, Implantodontia, Prevenção e Periodontia.

ANATOMIA, ESCULTURA E OCLUSÃO DENTAL
Conceitos básicos de escultura dental. Anatomia e escultura coronária dos incisivos
superiores e inferiores. Anatomia e escultura dental dos caninos superiores e
inferiores. Anatomia e escultura coronária dos pré-molares superiores e inferiores.
Anatomia e escultura coronária dos molares superiores e inferiores. Cronologia da
erupção dentária. Conceitos básicos de oclusão dental das arcadas permanente e
decídua. Classificação oclusal segundo Angle. Oclusão ideal. Chaves de oclusão
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segundo Andrews ? relação interarcos. Angulação coronária da arcada superior e
inferior permanente. Planos oclusais da arcada dentária permanente.

MICROBIOLOGIA
Morfologia. Fisiologia e genética bacteriana. Noções de isolamento, identificação de
bactérias, vírus e fungos de importância para a Odontologia. Métodos físicos e
químicos de controle de microorganismos aplicados a Odontologia. Microbiota da
cavidade bucal. Mecanismos de ação aos antimicrobianos e resistência bacteriana.
Microorganismos de interesse em Odontologia.

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA I
Histórico, conceito e importância dos raios-X. Filmes e processamento radiográfico.
Princípios físico-químicos na produção dos raios-X. Princípios da formação da
imagem radiográfica. Efeitos biológicos e higiene das radiações. Conceitos e
técnicas radiográficas intra-orais. Erros na obtenção das imagens radiográficas.
Interpretação radiográfica.

PATOLOGIA
Introdução a Patologia: saúde e doença. Métodos de análise. Lesão, adaptação,
crescimento e diferenciação celulares. Causas, evolução, distúrbios hídricos,
hemodinâmicos

e

funcionais.

Alterações

morfológicas

macroscópicas

e

microscópicas. Alterações moleculares de doenças inflamatórias agudas e crônicas
circulatórias. Regeneração e reparo. Neoplasia.

IMUNOLOGIA
Conceitos de imunidade, componentes do sistema imune, receptores de antígeno,
processamento e apresentação de antígenos, doenças auto-imunes, resposta imune
contra microrganismos, sistema complemento, imunização, técnicas de diagnóstico
sorológico e alterações na resposta imunológica.

DENTÍSTICA DE LABORATÓRIO
Alta e ultra velocidades. Nomenclatura e classificação das cavidades. Instrumentos
rotatórios e cortantes manuais. Isolamento do campo operatório. Princípios gerais do
preparo cavitário. Técnica de preparo cavitário em manequim para amálgama.
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Técnicas de preparos cavitários atípicos extensos para amálgama. Técnica de
preparo cavitário em manequim para materiais adesivos com ênfase para resinas
compostas. Fotoativação e unidades fotoativadoras. Selamento de cicatrículas e
fissuras. Preparo em dentes naturais para resinas compostas e amálgama dental.

BIOMATERIAIS EM ODONTOLOGIA II
Resinas Compostas - Parte I: introdução, polimerização e propriedades. Resinas
Compostas - Parte II: indicações e técnica restauradora. Escolha de Cor. Resinas
compostas de uso laboratorial e fibras de reforço. Cerâmicas Odontológicas e
Materiais

para

Infra-estrutura.

Cimentos

Resinosos.

Adesivos

Dentinários.

Afastamento dental e sistema de matrizes e cunhas. Enceramento progressivo.
Biocompatibilidade

e

Técnicas

de

Proteção

do

Complexo

Dentino-Pulpar.

Restaurações metálicas diretas em dentes posteriores - Classe I e II. Restaurações
estéticas diretas em dentes anteriores ? Classe III, IV e V. Restaurações estéticas
diretas em dentes posteriores ? Classe I e II. Materiais para acabamento e
polimento. Novas Tecnologias em Odontologia.

PATOLOGIA BUCAL
Lesões

vesiculobolhosas,

ulcerativas,

brancas,

vermelhas,

pigmentadas

e

verrucosas, lesões cancerizáveis. Cistos e tumores odontogênicos. Patologias
ósseas e das glândulas salivares. Alterações do tecido dentário, do periápice e
periodonto.

CLÍNICA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Abordagem clínica de aspectos relacionados à promoção da saúde, prevenção e
recuperação das doenças cárie e periodontal, tais como: educação popular em
saúde bucal, remoção mecânica do biofilme, fluoretação tópica e tratamento
restaurador atraumático.

BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA EM ODONTOLOGIA
Níveis e Normas de biossegurança. Tipos de materiais. Precauções padrão e riscos
ocupacionais. Imunização dos profissionais da saúde. Acidente de trabalho e
condutas

após

exposição

de

material biológico.

Higienização

das mãos.

Equipamentos de proteção individual. Fluxo e processamento de artigos.
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Descontaminação, Desinfecção e Esterilização. Plantas e instalações laboratoriais.
Normas de vigilância sanitária. Aspectos importantes de ergonomia. Postura do
paciente e do profissional no tratamento odontológico. Montagem e distribuição dos
equipamentos de maneira racional e segura. Profilaxia das doenças profissionais.
Ginástica Laboral.

ANESTESIOLOGIA E TERAPÊUTICA
Normas de prescrição. Controle da ansiedade e medo. Controle de dor e edema.
Controle e prevenção de infecções. Interações medicamentosas de interesse ao
cirurgião dentista. Suporte Básico de Vida. Vias de administração e Medicamentos
utilizados nas emergências médicas em consultório odontológico. Avaliação clínica e
psicológica do paciente que será submetido à anestesia local odontológica.
Complicações locais e sistêmicas do uso de anestésicos locais. Critérios de escolha
dos anestésicos locais em

Odontologia.

Farmacologia

e Toxicologia

dos

vasoconstritores. Considerações anatômicas nas anestesias odontológicas. Técnica
básica de injeção. Conceitos e classificação sobre as técnicas anestésicas de uso
odontológico. Técnicas intra-orais para a maxila. Técnicas intra-orais para a
mandíbula. Anestesias complementares. Considerações sobre anestésicos locais
nas diversas especialidades odontológicas. Noções de anestesia geral aplicada à
Odontologia.
RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA E IMAGINOLOGIA II
Estudo radiográfico das lesões e alterações do órgão dentário, processo alveolar e
das anomalias dento-maxilares. Fraturas e corpos estranhos. Métodos de
localização
Recentes

radiográfica.
avanços

em

Radiografias
radiologia,

Panorâmicas.
ressonância

Radiografias extra-orais.
magnética

e

tomografia

computadorizada.

PERIODONTIA
Anatomia e histofisiologia do periodonto de proteção e sustentação. Etiologia da
doença periodontal. Controle químico e mecânico do biofilme dental. Patogenia da
doença periodontal. Classificação da doença periodontal. Tratamento da superfície
radicular. Instrumentos periodontais. Afiação do instrumental. Diagnóstico diferencial
em periodontia. Agentes antimicrobianos. Técnicas de cirurgia periodontal. Controle
e manutenção da doença periodontal. Medicina periodontal.
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CLÍNICA DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Planejamento e plano de tratamento. Selamento de cicatrículas e fissuras.
Restaurações estéticas de dentes anteriores (Classe III, IV e V). Restaurações
estéticas de dentes posteriores (Classe I, II e V). Restaurações com amálgama
odontológico (Classe I, II e V). Restaurações extensas com amálgama odontológico.
Manutenção periódica preventiva em Dentística. Reconhecimento das estruturas
periodontais de sustentação e proteção. Exame clínico e radiográfico dos tecidos
periodontais.

Diferenciação

dos

aspectos

de

normalidade

e

anormalidade

periodontal. Distinção de fatores locais, iatrogênicos e doenças sistêmicas que
favorecem ou modificam a ocorrência das doenças periodontais. Diagnóstico
diferencial entre as patologias periodontais. Uso clínico do instrumental de
Periodontia. Controle das doenças periodontais e manutenção da saúde do
periodonto.

Raspagem

e

alisamento

coronorradicular.

Ambiente

cirúrgico,

instrumental cirúrgico e técnicas assépticas. Avaliação pré-operatória. Diérese.
Hemostasia. Síntese. Exodontia via alveolar. Processo de reparo pós-exodontia.
Acidentes e complicações com exodontia. Tratamento dos processos infecciosos de
origem dental. Atendimento a periodontopatias e pulpopatias agudas e fraturas
dentais.

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
Técnicas exodônticas. Acidentes e complicações das exodontias.

PRÓTESE DENTAL I
Elementos unitários, prótese parcial fixa, prótese fixa adesiva, preparo de dentes
com finalidade protética, núcleos, coroas provisórias, moldagem, prova dos
elementos protéticos, seleção de cor e cimentação provisória e definitiva e
higienização das próteses fixas.

ENDODONTIA
Introdução a endodontia, aspectos da anatomia interna dental aplicada à
Endodontia, abertura coronária, instrumentos endodônticos, preparo biomecânico,
odontometria, técnicas de instrumentação, obturação dos canais radiculares,
semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações patológicas pulpares,
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semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações periapicais de origem
inflamatória, medicação intra-canal, tratamento conservador da polpa dental,
tratamento de dentes com rizogênese incompleta, orientação para a clínica.

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO BUCAL I - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Recursos

semiotécnicos

e

métodos

de

exame:

exame

clínico,

exames

complementares, diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento. Semiologia da
mucosa oral, ossos maxilares Diagnosticar e tratamento das principais lesões bucofaciais.

ODONTOLOGIA RESTAURADORA E ESTÉTICA
Planejamento e plano de tratamento. Núcleos de preenchimento e restauração de
dentes tratados endodonticamente. Colagem dentária e tratamento de dentes
anteriores fraturados. Diagnóstico e tratamento de hipersensibilidade dentinária e
lesões não-cariosas. Clareamento dental. Microabrasão e soluções para manchas
brancas. Restaurações estéticas de dentes anteriores. Restaurações estéticas de
dentes posteriores. Facetas estéticas. Fundamentos de estética e cosmética.
Oclusão aplicada à Dentística. Manutenção periódica preventiva em Dentística.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA I - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
a) Dentística Restauradora:
Planejamento e plano de tratamento. Núcleos de preenchimento e restauração de
dentes tratados endodonticamente. Colagem dentária e tratamento de dentes
anteriores fraturados. Diagnóstico e tratamento de hipersensibilidade dentinária e
lesões não-cariosas. Clareamento dental. Microabrasão e soluções para manchas
brancas. Restaurações estéticas de dentes anteriores. Restaurações estéticas de
dentes posteriores. Facetas estéticas. Fundamentos de estética e cosmética.
Oclusão aplicada à Dentística. Manutenção periódica preventiva em Dentística.
b) Periodontia:
Anatomia e histofisiologia do periodonto de proteção e sustentação. Etiologia da
doença periodontal. Controle químico e mecânico da placa bacteriana. Patogenia da
doença periodontal. Classificação da doença periodontal. Tratamento da superfície
radicular. Instrumentos periodontais. Afiação do instrumental. Diagnóstico diferencial
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em Periodontia. Agentes antimicrobianos. Técnicas de cirurgia periodontal. Controle
e manutenção.
c) Cirurgia:
Ambiente cirúrgico, instrumental cirúrgico e técnicas assépticas. Avaliação préoperatória. Diérese. Hemostasia. Síntese. Exodontia via alveolar. Processo de
reparo pós-exodontia. Acidentes e complicações com exodontia. Tratamento dos
processos infecciosos de origem dental. Atendimento a periodontopatias e
pulpopatias agudas e fraturas dentais.
d) Endodontia:
Introdução à Endodontia, aspectos da anatomia interna dental aplicada à
Endodontia, abertura coronária, instrumentos endodônticos, preparo biomecânico,
odontometria, técnicas de instrumentação, obturação dos canais radiculares,
semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações patológicas pulpares,
semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações periapicais de origem
inflamatória, medicação intra-canal, tratamento conservador da polpa dental,
tratamento de dentes com rizogênese incompleta, orientação para a clínica.
e) Prótese:
Elementos unitários, prótese parcial fixa, prótese fixa adesiva, preparo de dentes
com finalidade protética, núcleos, coroas provisórias, moldagem, prova dos
elementos protéticos, seleção de cor e cimentação provisória e definitiva e
higienização das próteses fixas.
f) Urgência Odontológica:
Atendimento a periodontopatias e pulpopatias agudas e fraturas dentais.

ODONTOPEDIATRIA
Estudo das dentições. Conduta clínica e psicológica com relação à criança e seu
núcleo familiar. Diagnóstico das patologias bucais mais frequentes entre crianças e
adolescentes. Promoção da saúde e prevenção de doenças bucais na infância e
adolescência. Reabilitação bucal. Próteses em odontopediatria. Manejo cirúrgico
infantil. Inter-relação com a fonoaudiologia, ortodontia e medicina.

ORTODONTIA
A hereditariedade como fator predisponente das maloclusões dentárias. Fatores prénatais determinantes de maloclusões. Fatores pós-natais de interesse para a
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Ortodontia Preventiva. Fatores extrínsecos determinantes de maloclusões. Aspectos
típicos e atípicos no desenvolvimento da oclusão na dentadura decídua, mista e
permanente. Diagnóstico e plano de tratamento em Ortodontia Preventiva. Noções
de cefalometria. Prevenção de má-oclusões e ortodontia preventiva. Confecção de
aparelhos ortodônticos/ortopédicos preventivos.

PRÓTESE DENTAL II
Considerações gerais sobre aparelhos parciais removíveis. Elementos constituintes
do aparelho parcial removível. Classificação dos aparelhos parciais removíveis.
Delineador, planejamento, desenho e preparo da boca. Fases de execução da
estrutura metálica, da seleção de dentes e da montagem. Moldagens e modelos.
Instalação de aparelhos. O Paciente Totalmente Edêntulo. Exame do Paciente.
Anatomia dos Maxilares Edêntulos.Músculos que Interferem na Retenção das
Próteses Totais. Moldagem em Prótese Total. Relações Intermaxilares. Seleção dos
Dentes Artificiais. Montagem dos Dentes Artificiais. Prova Clínica Enceramento e
Escultura. Inclusão e Prensagem das Bases de Próteses.Remontagem das Próteses
para a Correção Oclusal Instalação das Próteses e Recomendações ao Paciente.
Atendimento Pós-Inserção - Adaptação das Próteses. Prótese imediata. Confecções
de próteses em manequins e pacientes. Montagem em articuladores semiajustáveis. Oclusão. Normas gerais de biossegurança.

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO BUCAL II - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Recursos

semiotécnicos

e

métodos

de

exame:

exame

clínico,

exames

complementares, diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento. Considerações
gerais sobre o atendimento ao paciente sistemicamente comprometido. Semiologia e
patologia das lesões buco-faciais: Lesões ulcerativas, Lesões brancas, Lesões
pigmentadas, Doenças infecciosas, Alergia e toxicidade, Processos proliferativos
não-neoplásicos,

Tumores

benignos

e

malignos

não

odontogênicos

e

odontogênicos.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Regimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Projeto de pesquisa. Elaboração do
Projeto de Pesquisa (1ª versão). Emprego das Normas da ABNT no Projeto de
Pesquisa.
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA II - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
a) Dentística Restauradora:
Planejamento e plano de tratamento. Núcleos de preenchimento e restauração de
dentes tratados endodonticamente. Colagem dentária e tratamento de dentes
anteriores fraturados. Diagnóstico e tratamento de hipersensibilidade dentinária e
lesões não-cariosas. Clareamento dental. Microabrasão e soluções para manchas
brancas. Restaurações estéticas de dentes anteriores. Restaurações estéticas de
dentes posteriores. Facetas estéticas. Fundamentos de estética e cosmética.
Oclusão aplicada à Dentística. Manutenção periódica preventiva em Dentística.
b) Periodontia:
Anatomia e histofisiologia do periodonto de proteção e sustentação. Etiologia da
doença periodontal. Controle químico e mecânico da placa bacteriana. Patogenia da
doença periodontal. Classificação da doença periodontal. Tratamento da superfície
radicular. Instrumentos periodontais. Afiação do instrumental. Diagnóstico diferencial
em Periodontia. Agentes antimicrobianos. Técnicas de cirurgia periodontal. Controle
e manutenção.
c) Cirurgia:
Ambiente cirúrgico, instrumental cirúrgico e técnicas assépticas. Avaliação préoperatória. Diérese. Hemostasia. Síntese. Exodontia via alveolar. Processo de
reparo pós-exodontia. Acidentes e complicações com exodontia. Tratamento dos
processos infecciosos de origem dental. Atendimento a periodontopatias e
pulpopatias agudas e fraturas dentais.
d) Endodontia:
Introdução à Endodontia, aspectos da anatomia interna dental aplicada à
Endodontia, abertura coronária, instrumentos endodônticos, preparo biomecânico,
odontometria, técnicas de instrumentação, obturação dos canais radiculares,
semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações patológicas pulpares,
semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações periapicais de origem
inflamatória, medicação intra-canal, tratamento conservador da polpa dental,
tratamento de dentes com rizogênese incompleta, orientação para a clínica.
e) Prótese I:
Elementos unitários, prótese parcial fixa, prótese fixa adesiva, preparo de dentes
com finalidade protética, núcleos, coroas provisórias, moldagem, prova dos
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elementos protéticos, seleção de cor, cimentação provisória e definitiva e
higienização das próteses fixas, oclusão e próteses metal free: novos sistemas.
f) Prótese II:
Considerações gerais sobre aparelhos parciais removíveis. Elementos constituintes
do aparelho parcial removível. Classificação dos aparelhos parciais removíveis.
Delineador, planejamento, desenho e preparo da boca. Fases de execução da
estrutura metálica, da seleção de dentes e da montagem. Moldagens e modelos.
Instalação de aparelhos. O Paciente Totalmente Edêntulo. Exame do Paciente
Anatomia dos Maxilares Edêntulos. Músculos que Interferem na Retenção das
Próteses Totais. Moldagem em Prótese Total. Relações Intermaxilares. Seleção dos
Dentes Artificiais. Montagem dos Dentes Artificiais. Prova Clínica Enceramento
Escultura Inclusão e Prensagem das Bases de Próteses. Remontagem das Próteses
para a Correção Oclusal Instalação das Próteses e Recomendações ao Paciente.
Atendimento Pós-Inserção - Adaptação das Próteses. Prótese imediata. Confecções
de próteses em manequins e modelos. Montagem em articuladores semi-ajustáveis.
g) Pacientes Especiais:
Avaliação e tratamento dos pacientes que requerem cuidados especiais.
h) Urgência Odontológica:
Atendimento de urgência (alívio da dor, controle de hemorragias e das infecções da
região buco-maxilar, atendimento imediato dos traumatismos dento-alveolares,
colagem de fragmento dental), na clínica odontológica, seguindo-se de escala de
plantões semanais pelos discentes, sob orientação do professor responsável.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL I - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Atividades práticas de clínica odontológica para crianças e adolescentes. Noções
básicas de pediatria com interesse odontológico. Lesões traumáticas em dentes
anteriores. Cariologia. Flúor. Educação do núcleo familiar como método de
prevenção e importância dos hábitos alimentares. Noções de biossegurança.
Cirurgia pediátrica. Procedimentos clínicos modernos em odontopediatria. Fissuras
labiopalatais. Ortodontia preventiva e interceptativa.

SAÚDE COLETIVA III
Saúde Bucal e Trabalho. Políticas Públicas de Saúde Bucal e Odontologia do
Trabalho. Planejamento em Saúde Bucal. Programação a clientelas específicas.
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Gestão em saúde coletiva. Educação popular em saúde bucal. Atividades teóricas e
práticas para atenção a pacientes com necessidades especiais. Odontologia
hospitalar.

ODONTOLOLOGIA LEGAL, DEONTOLOGIA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL I
Noções gerais de Medicina Legal aplicada à Odontologia. Estudo pormenorizado da
identificação através da arcada dentária. Perícias. Antropologia e traumatologia
forense aplicada. Legislação e exercício profissional. Ética. Responsabilidade
profissional. Comportamento: perante o colega, o paciente e a sociedade. Conceitos
legais e morais em odontologia. Exercício profissional. Documentação em
Odontologia.

ODONTOGERIATRIA
Epidemiologia de pacientes idosos; Etiologia, fisiopatologia e complicações do
envelhecimento; Sistemas de Órgãos e Funções afetadas pelo envelhecimento,
Sistema Cardiovascular do idoso; Sistema Respiratório do idoso; Sistema
Gastrointestinal do idoso; Sistema Renal do idoso; Sistema Hepático do idoso;
Sistema Endócrino do idoso; Sistema Imunológico do idoso; Sistema Hematopoiético
do idoso; Sistema Nervoso do idoso; Sistema musculoesquelético do idoso;
Tratamento Odontológico do paciente idoso.

ODONTOLOGIA PARA PACIENTES ESPECIAIS
Introdução ao estudo do paciente especial. Conceito e classificação de pacientes
especiais. Odontologia psicossomática e considerações psicológicas. Exame clínico.
Terapêutica. Métodos de contenção. Deficiências mentais, físicas e sensoriais.
Diagnóstico e tratamento odontológico transdisciplinar. Atendimento odontológico
individualizado do paciente com necessidades especiais, sob uma abordagem multi
e interdisciplinar, visando prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças bucais,
a fim de promover a reintegração do paciente à sociedade.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Construção e elaboração do Projeto de Pesquisa: estrutura e suas etapas (versão
final). Apresentação Gráfica do Projeto de Pesquisa. Elaboração do Currículo Lattes.
Definição de linha de pesquisa e orientador.
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CLÍNICA ODONTOLÓGICA INTEGRADA III - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
a) Dentística Restauradora:
Planejamento e plano de tratamento. Núcleos de preenchimento e restauração de
dentes tratados endodonticamente. Colagem dentária e tratamento de dentes
anteriores fraturados. Diagnóstico e tratamento de hipersensibilidade dentinária e
lesões não-cariosas. Clareamento dental. Microabrasão e soluções para manchas
brancas. Restaurações estéticas de dentes anteriores. Restaurações estéticas de
dentes posteriores. Facetas estéticas. Fundamentos de estética e cosmética.
Oclusão aplicada à Dentística. Manutenção periódica preventiva em Dentística.
b) Periodontia:
Anatomia e histofisiologia do periodonto de proteção e sustentação. Etiologia da
doença periodontal. Controle químico e mecânico da placa bacteriana. Patogenia da
doença periodontal. Classificação da doença periodontal. Tratamento da superfície
radicular. Instrumentos periodontais. Afiação do instrumental. Diagnóstico diferencial
em Periodontia. Agentes antimicrobianos. Técnicas de cirurgia periodontal. Controle
e manutenção.
c) Cirurgia:
Ambiente cirúrgico, instrumental cirúrgico e técnicas assépticas. Avaliação préoperatória. Diérese. Hemostasia. Síntese. Exodontia via alveolar. Processo de
reparo pós-exodontia. Acidentes e complicações com exodontia. Tratamento dos
processos infecciosos de origem dental. Atendimento a periodontopatias e
pulpopatias agudas e fraturas dentais.
d) Endodontia:
Introdução à Endodontia, aspectos da anatomia interna dental aplicada à
Endodontia, abertura coronária, instrumentos endodônticos, preparo biomecânico,
odontometria, técnicas de instrumentação, obturação dos canais radiculares,
semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações patológicas pulpares,
semiologia e diagnóstico clínico/radiográfico das alterações periapicais de origem
inflamatória, medicação intra-canal, tratamento conservador da polpa dental,
tratamento de dentes com rizogênese incompleta, orientação para a clínica.
e) Prótese I:
Elementos unitários, prótese parcial fixa, prótese fixa adesiva, preparo de dentes
com finalidade protética, núcleos, coroas provisórias, moldagem, prova dos
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elementos protéticos, seleção de cor, cimentação provisória e definitiva e
higienização das próteses fixas, oclusão e próteses metal free: novos sistemas.
f) Prótese II:
Considerações gerais sobre aparelhos parciais removíveis. Elementos constituintes
do aparelho parcial removível. Classificação dos aparelhos parciais removíveis.
Delineador, planejamento, desenho e preparo da boca. Fases de execução da
estrutura metálica, da seleção de dentes e da montagem. Moldagens e modelos.
Instalação de aparelhos. O Paciente Totalmente Edêntulo.Exame do Paciente
Anatomia dos Maxilares Edêntulos.Músculos que Interferem na Retenção das
Próteses Totais. Moldagem em Prótese Total. Relações Intermaxilares. Seleção dos
Dentes Artificiais. Montagem dos Dentes Artificiais. Prova Clínica Enceramento
Escultura Inclusão e Prensagem das Bases de Próteses.Remontagem das Próteses
para a Correção Oclusal Instalação das Próteses e Recomendações ao Paciente.
Atendimento Pós-Inserção - Adaptação das Próteses. Prótese imediata. Confecções
de próteses em manequins e modelos. Montagem em articuladores semi-ajustáveis.
g) Pacientes Especiais:
Avaliação e tratamento dos pacientes que requerem cuidados especiais.
h) Urgência Odontológica:
Atendimento de urgência (alívio da dor, controle de hemorragias e das infecções da
região buco-maxilar, atendimento imediato dos traumatismos dento-alveolares,
colagem de fragmento dental), na clínica odontológica, seguindo-se de escala de
plantões semanais pelos discentes, sob orientação do professor responsável.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA INFANTIL II - ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Atividades práticas de clínica odontológica para crianças e adolescentes. Noções
básicas de pediatria com interesse odontológico. Lesões traumáticas em dentes
anteriores. Cariologia. Flúor. Educação do núcleo familiar como método de
prevenção e importância dos hábitos alimentares. Noções de biossegurança.
Cirurgia pediátrica. Procedimentos clínicos modernos em odontopediatria. Fissuras
labiopalatais. Ortodontia preventiva e interceptativa.

CIRURGIA, TRAUMATOLOGIA E IMPLANTODONTIA
Técnicas exodônticas de dentes não irrompidos. Tratamento das comunicações
buco-sinusais. Traumatismos dento-alveolares. Cirurgias Parendodônticas. Cirurgias
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Pré-Protéticas. Cirurgias com finalidade ortodôntica. Cirurgias de Cistos. Abordar
implantodontia através do conhecimento dos princípios básicos da osseointegração,
enfatizando a necessidade do correto diagnóstico e consequente planejamento do
tratamento cirúrgico-protético.

ODONTOLOLOGIA LEGAL, DEONTOLOGIA E ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL II
Conceitos básicos de organização e operacionalização de consultório ou clínica
odontológica. O consultório como empresa: capital e trabalho. Montagem de
consultório. Escolha de equipamentos. Confecção de impressos. Montagem de
arquivo. Fichamento do paciente. Livro-horário. Livro-ponto. Controle de laboratório e
demais serviços terceirizados. Honorários profissionais: critérios de cálculo e
cobrança. Remuneração profissional. Bioética. Auditoria em Odontologia.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III
A construção: artigo científico. Estrutura do artigo científico: 1. Título; 2. Autor (es); 3.
Epígrafe (facultativa); 4. Resumo e Abstract; 5. Palavras-chave; 6. Conteúdo
(Introdução, desenvolvimento textual e conclusão) e 7. Referências; Cronograma de
entrega dos artigos. Normas de avaliação e versão final.
PEDAGOGIA

ARTE-EDUCAÇÃO
Arte e educação em arte: a função da arte para o indivíduo e a sociedade. A
importância da arte na educação. A história educativa em arte. Tendências
pedagógicas no ensino da arte no Brasil. A contextualização histórica, a leitura e
apreciação da imagem e a produção. Desenvolvimento gráfico infantil. Artes
integradas na Educação.

ATIVIDADES LÚDICAS
Fundamentos da atividade lúdica: aspectos sociais, culturais, afetivos, psicológicos e
pedagógicos. Brinquedoteca, espaço do fazer ludicidade. Produção e análise de
brinquedos, brincadeiras e jogos com sucatas.

DIDÁTICA I
Educação,

Didática

e

prática

pedagógica.

O

planejamento

educacional.
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Organização, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem. A formação
do professor e a ação docente.

DIDÁTICA II
A ação docente e a prática pedagógica. Orientações didáticas e o planejamento
educacional. O projeto político-pedagógico.

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
Brasil, país pluricultural. O contexto social e a discriminação racial. A identidade
cultural nacional. Identidade e etnia. Valores culturais, linguagem e afirmação
sócioexistencial na visão dos PCN. O direito à diferença: Lei 10639/2003. O livro
didático, a escola e a reprodução das diferenças.

EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Introdução à Ecologia. Poluição Ambiental. Legislação e Meio Ambiente. Educação
Ambiental.

EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Educação Psicomotora; Desenvolvimento psicomotor da criança; Esquema corporal;
Equilíbrio;

Coordenação;

Estruturação

espaço-temporal;

Lateralidade;

Ritmo;

Desenvolvimento das habilidades básicas; Atividades rítmicas; Brinquedos cantados;
Tipos, funções e classificações dos jogos.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Educação

Escolar,

Inclusão

e

Diversidade.

Inclusão

Escolar.

O

Brasil

Contemporâneo e os desafios da inclusão social da necessidade de uma visão
cíclica. A Escolarização do portador de deficiência no Brasil. A escolarização do
portador de deficiência no Brasil. Políticas afirmativas de Inclusão.

ESCOLA E CURRÍCULO
Transformações sociais e modelos subjacentes de currículo. O campo do currículo
no Brasil: origem e desenvolvimento. Conceito e elementos estruturantes do
currículo. A construção e a implementação de currículo: instâncias de participação. A
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formulação do currículo no âmbito da federação: contribuição dos estados,
municípios e dos parâmetros curriculares nacionais.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
E II
Dinâmica da sala de aula dos anos iniciais do ensino fundamental. Observação,
participação

e

planejamento,

execução

e

avaliação

do processo

ensino-

aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Atividades práticas em
docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Avaliação das práticas
realizadas e elaboração de relatório.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Inserção na realidade da educação infantil. A educação infantil e o estágio
supervisionado. Educar e cuidar a criança de zero a três anos de idade. Dinâmica da
sala de aula de educação infantil, dos 4 aos 6 anos de idade. Avaliação das práticas
realizadas e elaboração de relatório.

FUNDAMENTOS DA LINGUÍSTICA APLICADA
Oficina linguístico-pedagógica. O lugar do texto metalinguístico em aulas de língua
materna.

Fundamentos

teóricos

e

termos

básicos

em

linguística

textual.

Contribuições da linguística para a alfabetização. Conhecimento de mundo e
conhecimento linguístico. Linguística Aplicada e pedagogia linguística.

FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
As principais concepções da infância. . Origem e gênese do atendimento à criança
de 0 a 6 anos. Contribuição teórica para a educação infantil: Froebel, Montessori,
Freinet, Piaget, Vygotsky. A trajetória histórica da infância no Brasil. A política
nacional de atendimento à infância até 1988. A política nacional de atendimento à
infância pós-1988. A relação cuidar x educar. O currículo na educação infantil. A
educação infantil no contexto regional e local.

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE ALFABETIZAÇÃO
Fundamentos teóricos da alfabetização. Os métodos tradicionais e as novas
concepções da pedagogia, da leitura e da escrita. Concepções atuais sobre o
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processo de ensino-aprendizagem na alfabetização de crianças, jovens e adultos.
Avaliação em alfabetização.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO
Conceitos básicos. O fenômeno educacional em seu contexto histórico-social. A
Filosofia da Educação e suas principais correntes no Brasil. A educação sob o ponto
de vista de educadores brasileiros contemporâneos.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I
Estudo da História da Educação através dos tempos, dos povos primitivos, da
antiguidade, medieval, dos Tempos Modernos aos dias atuais, na perspectiva sóciohistórico-cultural. Educação dos povos ágrafos. Educação clássica. Educação
medieval. Educação do homem moderno. Educação nos séculos: XVIII, XIX e XX.

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II
A conjuntura europeia na época da "descoberta do Brasil" e sua influência na
trajetória da História da Educação no Brasil. Educação do Brasil Colônia aos dias
atuais.

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA
Conceitos básicos para o filosofar. As etapas do processo de humanização. Ética,
Liberdade, Poder, Trabalho, Conhecimento.

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
Comunicação e linguagem. Língua, linguagem e fala. Modalidades oral e escrita.
Variação linguística. Leitura , texto e textualidade. Características macro e micro
estruturais do texto. Mecanismos de construção textual. Correção gramatical.
Leitura, interpretação e produção de textos. Texto: a coerência e a coesão.

LITERATURA INFANTIL
Literatura infantil e o significado social para a infância: do imaginário ao real.
Relação entre a literatura e o conhecimento de mundo. Relação da criança com o
universo da leitura no espaço escolar. Docente como mediador da leitura e do prazer
de ler. Literatura infantil e contação de história. Autores e obras representativos da
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literatura infantil. Literatura x avaliação.

METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança de 0 a 5 anos. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. A
instituição de educação infantil e os projetos.

METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO
O papel da ciência. Tipos de conhecimentos. Elaboração de projetos de pesquisas.
Investigação científica. Pesquisas em educação. A coleta de dados em pesquisa de
campo na área educacional. Pesquisas teóricas. O significado da pesquisa no
cotidiano do profissional.

METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Estudo teórico-prático da realidade da escola e da sala de aula, com foco em
atividades das condições de ensino e aprendizagem de língua materna. Identificação
de objetivos, questões e problemas no ensino de Língua Portuguesa. Relação entre
os fatores de textualidade (coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade,
situacionalidade, informatividade e intertextualidade) e a produção de textos.
Relação entre o conteúdo e os modos de leitura.

METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Parâmetros Curriculares Nacionais. O ensino e a aprendizagem de Matemática.
Conteúdos de Matemática. Métodos e alternativas de ensino. Processo de avaliação.
Laboratório de Educação Matemática.

METODOLOGIA DO ENSINO DAS CIÊNCIAS NATURAIS NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ciência e método científico. Conhecimento científico e senso comum. O ensino e a
aprendizagem de Ciências. O livro didático de Ciências. As atividades no ensino de
Ciências.

METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTE E MOVIMENTO CORPORAL NOS ANOS
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INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aspecto lúdico da cultura folclórica e dos jogos tradicionais. Socialização através do
jogo e atividades rítmicas. Corpo na ação interdisciplinar. Diferentes linguagens
corporais e/ou artísticas em suas relações com o processo educacional.
Desenvolvimento de projeto envolvendo arte e movimento corporal nos anos iniciais
do ensino fundamental.

METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA NOS ANOS INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Noções do desenvolvimento da história e geografia. O meio ambiente e a ação do
homem. A criança e o espaço de convívio social. Caracterização da história e da
geografia do município. Caracterização da história e da geografia do estado. Brasil:
pessoas, lugares e costumes.

ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (SEMIPRESENCIAL)
Políticas e Planos de Educação no Brasil. Aspectos Estruturais e Históricos da
Educação e do Ensino no Brasil. Organização administrativa, Pedagógica e
Curricular do Sistema de Ensino. A Educação Básica: Níveis de Educação e de
Ensino. A Educação Básica: Modalidades de Educação e Ensino Organização e
Gestão da Escola.

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO
Planejamento educacional no âmbito escolar. Níveis de planejamento e suas
relações com a proposta educacional da escola. A avaliação escolar no contexto do
sistema educacional brasileiro. A avaliação do processo educativo: natureza,
concepções, procedimentos e instrumentos técnico-metodológicos. A avaliação
institucional: limites e possibilidades.

PRÁTICA DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO
Processo de construção do conhecimento em educação. Atividades teórico-práticas
de formação do pesquisador em educação: formulação de problemas de pesquisa e
procedimentos de análise; execução de projetos de iniciação científica; construção
de relatório de pesquisa.
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PRÁTICA PEDAGÓGICA EM EDUCAÇÃO INDÍGENA
Educação Escolar Indígena no Brasil: histórico e legislação. Fundamentos da
Educação Escolar Indígena. O índio e o conhecimento: tradicional e escolar. Ensino
diferenciado. A realidade da educação escolar indígena no contexto regional e local.

PRINCÍPIOS E MÉTODOS DA GESTÃO ESCOLAR
Gestão de educação: concepções, bases teóricas e político-ideológicas. Unidades
educacionais: identidade, cultura e autonomia. Gestão democrática. A dimensão
político-pedagógica da gestão escolar. Projeto Pedagógico: elaboração, aplicação e
avaliação.

PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM
O processo de aprendizagem. Tipos de Aprendizagem. Fatores que interferem no
processo de ensino e aprendizagem. Dificuldades de aprendizagem. Concepções e
Abordagens da aprendizagem e do ensino. Teorias de Piaget, Vygotsky e Freud e
Aprendizagem. Introdução a necessidades especiais na sala de aula.

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO I
Psicologia como ciência. Psicologia do desenvolvimento. Origem e estrutura do
comportamento. Teorias Psicológicas da Personalidade. Teoria do Psicologia do
Desenvolvimento.

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO II
Identificação e compreensão do objeto da Psicologia do desenvolvimento enquanto
estudo das mudanças psicológicas que ocorrem durante todo o ciclo vital. Fases do
Desenvolvimento Humano. Distúrbio da conduta infantil.

POLÍTICAS PBLICAS DA EDUCAÇÃO (SEMIPRESENCIAL)
Políticas e Planos de Educação no Brasil - Informes Gerais. Organização formal e
informal da escola de Educação Básica. Gestão da escola e o sistema de
organização. Recursos financeiros e humanos para a Educação Básica no contexto
da CF/88 e da LDB/96 de nº. 9.394. A LDB/96 e a Gestão da Educação.

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO
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As Instituições Sociais. A Educação na sociedade de classes. A Educação e a
Democracia. A educação em seu contexto histórico- social. As relações entre a
educação e a sociedade. Educação e mudança social. Questões sociais da
atualidade.

SOCIOLOGIA GERAL
Ciências Sociais; Sociologia; Sociologia da Educação; Principais Pensadores; Fato
Social; Ação Social; Instituições Sociais (nacional e das culturas autóctones);
Ideologia; Status e Papel; Grupos Sociais; Controle Social; Estratificação Social;
Desigualdade na Sociedade; Mobilidade Social; Mudança Social.

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS
Tecnologia

Educacional:

aprendizagem,

Tecnologia

Pressupostos
e

educação

conceituais
a

e

distância;

filosóficos;
Recursos

Relação:
de

ensino

(audiovisuais); Novas tecnologias educacionais: informática, Softwares, Internet,
outros.; Dinamização da aprendizagem: educação presencial, Educação a distância
e de novas tendências no uso do computador; Técnicas de utilização das diversas
tecnologias da educação.

TEORIA E PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS
A excepcionalidade no seu contexto sócio histórico. Principais posições teóricas e
posicionamento frente ao lugar do indivíduo com necessidades educativas especiais
na comunidade. Os vários tipos da excepcionalidade. O processo de avaliação e
diagnóstico do excepcional. Processo de orientação familiar no atendimento ao
excepcional.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO /TCC
Projeto de Pesquisa Final: preparação da pesquisa, fases, tipos e execução.
Definição, Regulamento, Estrutura, Etapas, Apresentação gráfica e oral do Trabalho
monográfico, Elementos de Apoio ao Texto Monográfico. Empregos das Normas da
ABNT no texto monográfico.

PSICOLOGIA
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ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO
Métodos e técnicas de aconselhamento; o papel do psicólogo no aconselhamento
psicológico; problemas éticos na prática de aconselhamento psicológico. A proposta
de Carl Rogers e suas implicações para o desenvolvimento de um Aconselhamento
Centrado no Cliente.

CIÊNCIAS SOCIAIS
Fundamentos antropológicos. Cultura e sociedade. Desenvolvimento histórico e
fundamentos do pensamento sociológico (Marx, Weber e Durkheim). Processos
sociais e as características específicas das ciências sociais. Instituições Sociais.
Controle Social. Movimentos Sociais. Globalização e Neoliberalismo.

DIDÁTICA
Educação,

Didática

e

prática

pedagógica.

O

Planejamento

educacional.

Organização, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem.
DINÂMICA DE GRUPO
Propiciar ao acadêmico conhecer os aspectos teóricos e práticos das diversas
abordagens envolvidas na dinâmica de grupo. Apresentar os fundamentos e
conceitos básicos da formação e funcionamento dos grupos. Aprender as técnicas,
suas aplicações e especificidades. Realizar, no ambiente acadêmico, atividades
práticas, vivências e treinamento no uso das principais técnicas de dinâmica de
grupo.

ESTÁGIO BÁSICO I - PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA
Aplicação dos conceitos aprendidos sobre psicologia social e comunitária, por meio
de atividades práticas realizadas na elaboração e realização de Projetos de
Intervenção e Pesquisa em instituições sociais como nas reservas indígenas,
creches, escolas, projetos comunitários, ongs, etc.

ESTÁGIO BÁSICO II - AVALIAÇÃO PSICOLOGICA E PSICODIAGNÓSTICO
Entrevista, técnicas de avaliação, hipóteses diagnósticas, elaboração de relatório
qualitativo, devolutiva, orientação, encaminhamentos e laudos. A responsabilidade
social na elaboração do laudo psicológico.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO
A prática em Aconselhamento Psicológico. O uso das teorias e técnicas de
aconselhamento. O levantamento de hipótese diagnóstica. As três fases do
aconselhamento:

acolher,

orientar

e

encaminhar.

Realizar

atendimento,

encaminhamento, devolutiva, relatórios e atualização de prontuário.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICODIAGNÓSTICO
A aplicação do psicodiagnóstico e, consequentemente, da elaboração de hipóteses
diagnósticas. Triagem e Psicodiagnóstico: entrevista, técnicas de avaliação,
elaboração de relatório qualitativo, devolutiva, orientação, encaminhamentos e
laudos. A responsabilidade social na elaboração do laudo psicológico.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA I
Este estágio envolve na prática o uso de teorias e técnicas da psicologia científica,
visando assim à formação do futuro profissional psicólogo. Esse estágio potencializa
a possibilidade do aluno vivenciar na ação, a prática de diagnósticos tendo em vista
os diferentes modelos e fundamentos dinâmicos, sendo estes, instrumentos de
investigação, que exige reflexão, papel importante do psicólogo no diagnóstico.
Possibilita, a partir da hipótese diagnóstica, levantar critérios para a utilização de
instrumentos necessários e introduzir as abordagens e técnicas a serem utilizadas
em psicoterapia. Iniciar o processo psicoterapêutico conforme a abordagem teórica
oferecida/escolhida.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA II
Programar processos terapêutico sempre visando a saúde psíquica do paciente.
Problematizar os fatores de desenvolvimento psicológico e do processo de
adoecimento. Planejar e realizar a devolutiva e encaminhamento do sujeito atendido.
Elaborar o relatório final, bem como a atualização do prontuário do paciente.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Propiciar um debate crítico sobre o processo educacional e perspectiva ideológicas,
analisando concepções de educação, de infância, de escola e de cultura presentes
na pedagogia e na sociedade. Possibilitar que o acadêmico por meio do estagio
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conheça a realidade educacional em seus vários níveis e instituições, analisando as
práticas que ali ocorrem como produtoras ou não de educação e saúde. Realizar
visitas e elaborar um projeto de intervenção escolar.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA DA ESCOLAR
Proporcionar ao aluno reconhecer o processo e o fenômeno psicológico na
educação, assim como compreender a atuação do psicólogo no ambiente
educacional. Executar um projeto de intervenção na instituição a partir de sua
análise da realidade de uma instituição de ensino.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA HOSPITALAR
Atuação em hospitais e instituições envolvidas com a promoção da saúde,
prevenção da doença e tratamento e reabilitação. Atribuições do psicólogo. Análise
e intervenção em instituições de saúde. Identificação do modo de funcionamento
organizacional e também dos profissionais da instituição. Assistência ao paciente e
aos familiares. O luto.

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO

EM

PSICOLOGIA

INSTITUCIONAL

E

COMUNITÁRIA I
O estágio em instituições oferece aos alunos a oportunidade de utilizar na ação, a
teoria vinculada à prática do profissional psicólogo institucional e comunitário.
Permite a realização de uma leitura diagnóstica de instituições e comunidades,
caracterizando-as em seus objetivos, sua organização e suas relações, do ponto de
vista biopsicossocial no que tange a saúde e a qualidade de vida. O futuro
profissional vivencia o dia-a-dia do que será o seu trabalho no contato direto com a
realidade da população envolvida além de buscar possíveis soluções, alternativas e
respostas, diante dos problemas apresentados. Isso se realiza por meio de
entrevistas, levantamentos de necessidades, reuniões e participações em grupos.

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO

EM

PSICOLOGIA

INSTITUCIONAL

E

COMUNITÁRIA II
O estágio em comunidades e instituições propicia aos futuros profissionais a
utilização do conjunto de teorias na identificação de problemas e estratégias no
âmbito de atuação da psicologia. Valorização da concepção biopsicossocial e
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cultural do individuo visando a promoção da saúde e da qualidade de vida.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO
TRABALHO
Desenvolver o papel profissional do aluno e o aprendizado prático através dos
processos de diagnóstico organizacional e da elaboração do projeto de intervenção
na organização, além da fundamentação teórica, do desenvolvimento da criticidade
e de novas propostas de atuação.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO
TRABALHO
A postura e a atuação profissional a partir da execução do projeto de intervenção e
do processo de apresentação dos resultados das práticas realizadas pelo estagiário,
dentro de uma atuação crítica e ética.
ESTATÍSTICA
Conceitos fundamentais em estatística. Dados absolutos e dados relativos.
População e amostra. Tabelas. Gráficos. Medidas.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE GRUPOS
O funcionamento do grupo. Comunicação e relações sociais no grupo. Teorias e
técnicas para a compreensão dos mecanismos de funcionamento do grupo. Noções
básicas de grupo operativo e psicodrama.

ÉTICA
O desenvolvimento da consciência crítica sobre a profissão de psicólogo a partir de
discussões sobre vários aspectos tais como: a imagem social e imagem pessoal.
Reflexão sobre o motivo da escolha, sobre a formação do psicólogo, sobre o perfil
atual da categoria (suas entidades) e Código de ética.

FILOSOFIA I
Origens e formação histórica da cultura ocidental. Os diferentes modos de pensar:
Metafísico, Científico e Dialético. Conceitos e valores subjacentes ao trabalho, à
política e à cultura ocidentais.
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FILOSOFIA II
Produção do conhecimento. Conceito dos processos de filosofar. Contextualização
da filosofia na Psicologia. Estudo dos principais filósofos. Abordagem das correntes
filosóficas. Relação entre o pensamento filosófico e o psicológico.

HISTÓRIA DA PSICOLOGIA
Perspectiva histórica do desenvolvimento da Psicologia enquanto Ciência e
enquanto profissão; as diferentes formas de pensar a Psicologia.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem e comunicação. Teoria da linguagem. Funções da linguagem. Estudo e
prática das diversas formas estruturais de textos. Língua Padrão. Leitura, análise e
produção textual. A coerência e coesão textuais. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. Caracterização da transferência da linguagem
oral para a escrita.
METODOLOGIA DE TRABALHO CIENTÍFICO
Habilitar o acadêmico no uso dos recursos necessários para a produção do
conhecimento de acordo com os padrões científicos. Análise das diferentes
maneiras de pesquisa tendo como referencial diferentes abordagens metodológicas.
O uso do padrão definido pela ABNT.

NEUROFISIOLOGIA E ANATOMIA HUMANA
Introdução à anatomia e fisiologia. Osteologia. Sindesmologia. Miologia. Anatomia e
fisiologia da circulação. Anatomia e fisiologia do aparelho digestório. Anatomia e
fisiologia do sistema nervoso. Anatomia e fisiologia do sistema endócrino. Anatomia
e fisiologia do sistema hematopoiético. Anatomia e fisiologia do aparelho respiratório.
Anatomia e fisiologia do aparelho urinário.

ORIENTAÇÃO E SELEÇÃO PROFISSIONAL
Compreensão, análise e crítica do processo de diagnóstico com a finalidade de
sugerir soluções para problemas que o indivíduo tem em relação a seu futuro, como
estudante e profissional, no contexto social a que pertence.

POLTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
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O processo histórico da organização do ensino no Brasil. A estrutura e o
funcionamento do ensino brasileiro e a organização formal da escola. A Educação
Básica: Educação Infantil, Ensinos: Fundamental e Médio. A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDBEN. O setor de apoio e orientação psicológica:
orientação vocacional.

PRÁTICA DE ENSINO DE PSICOLOGIA I
A prática de ensino e o estágio supervisionado. Função e importância do professor
na sociedade. Etapas desenvolvidas no estágio supervisionado. A prática docente.

PRÁTICA DE ENSINO DE PSICOLOGIA II
Planejamento de ensino: objetivo, conteúdo programático, metodologias de ensino e
avaliação de aprendizagem. Prática de ensino de psicologia na educação básica,
sob supervisão docente. Análise do desempenho docente do estagiário.

PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS
Identificação e compreensão dos principais aspectos envolvidos e caracterizados
como Processos Básicos em Psicologia: sensação, percepção, atenção, memória,
aprendizagem, linguagem, pensamento, motivação e emoção. Fundamentação
teórica e metodológica. Aplicação do conhecimento e realização de pesquisa.

PSICODIAGNÓSTICO
Possibilitar a aprendizagem acerca do psicodiagnóstico e suas respectivas
aplicações. Conhecer as etapas que envolvem um psicodiagnóstico: entrevista,
técnicas de avaliação, elaboração de relatório qualitativo, devolutiva, orientação,
encaminhamentos e laudos.

PSICOFARMACOLOGIA
Possibilitar ao aluno compreender o funcionamento do Sistema Nervoso Central
(SNC), bem como as alterações no funcionamento do SNC decorrentes do uso de
drogas (lícitas ou ilícitas). Conhecer as alterações comportamentais, cognitivas e
sociais decorrentes do uso e do abuso de drogas (lícitas ou ilícitas).

PSICOLOGIA CIÊNCIA E PROFISSÃO
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A Psicologia enquanto ciência e profissão. História da Psicologia no Brasil.
Epistemologia da Psicologia: Temas atuais em discussão na Psicologia e seus
desdobramentos. Os principais campos de atuação do psicólogo e o mercado de
trabalho atual.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I
Aspectos históricos da Psicologia da Educação. A relação entre sociedade, sistema
de ensino e educação. A construção de homem, de conhecimento e de relações
sociais a partir dos aportes das abordagens da psicologia da educação. Estudo dos
principais sistemas psicológicos e das suas contribuições para a Psicologia da
Educação. A Epistemologia Genética e a concepção sócio histórica. Estudo dos
principais sistemas psicológicos e das suas contribuições para a Psicologia da
Educação. A Epistemologia Genética e a concepção sócio histórica.

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II
Debate crítico sobre o processo educacional e os aspectos ideológicos que envolve,
analisando as diferentes concepções de educação, de infância e do papel do
educador, presentes no processo pedagógico. A psicologia da aprendizagem.
Ensino e aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem. Educação inclusiva e
classificação das deficiências. Compreensão e análise crítica das instituições
educacionais, possibilitando a reflexão sobre o cotidiano escolar e o papel do
psicólogo na instituição escolar.

PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE I
Proporcionar uma compreensão dos fundamentos da teoria freudiana visando à
organização dos princípios básicos que compõem a formação do aparelho psíquico
e, portanto da dinâmica da personalidade.

PSICOLOGIA DA PERSONALIDADE II
Compreensão e análise crítica das teorias que oferecem outras opções de
construção do aparelho psíquico e que também contribuem para uma visão
diferenciada do ser humano no contexto social.
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PSICOLOGIA DA SAÚDE I
Apresentação do conceito saúde/doença, enquanto resultante de condições
econômicas, sociais e biológicas analisando as diferentes abordagens psicológicas a
cerca da saúde, saúde mental e da doença. Sistema de Saúde como políticapública. O papel do psicólogo como profissional de saúde. Possibilidades do
trabalho em instituições de saúde, com grupos técnicos e clientela da instituição.

PSICOLOGIA DA SAÚDE II
Ações de promoção e proteção à saúde do individuo, família e comunidade, através
da atenção aos aspectos psicológicos tanto em termos de prevenção quanto de
tratamento. Proporcionar os acadêmicos aliar saberes, vinculando-os à pratica
profissional do psicólogo.

PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Identificação e compreensão do objeto da Psicologia do desenvolvimento enquanto
estudo das mudanças psicológicas que ocorrem durante todo o ciclo vital.

PSICOLOGIA DO TRABALHO I
A história do trabalho, sua identidade e contribuição para a administração dos
problemas humanos; as novas tendências da Psicologia do Trabalho; análise e
crítica das abordagens e metodologias de aferição do desempenho e dos processos
comportamentais presentes nos projetos de modernização das empresas;
abordagens de desenvolvimento humano do trabalhador.

PSICOLOGIA DO TRABALHO II
As relações de trabalho e a construção da identidade do trabalhador. Saúde Mental
Ocupacional. A atuação no psicólogo no ambiente organizacional. Tendências e
perspectivas em Psicologia do Trabalho.

PSICOLOGIA EXPERIMENTAL I
Pressupostos da abordagem comportamental. O condicionamento clássico e
operante. Os processos de aprendizagem e análise do Comportamento e Controle.
A aprendizagem social.
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PSICOLOGIA EXPERIMENTAL II
O controle do comportamento. Modelagem do comportamento. A relação estímulo resposta. A prática em laboratório.

PSICOLOGIA FAMILIAR
As principais teorias que abordam o casal e a família como sistema e como objeto
de investigação psicológica; o processo emocional de transição entre os vários
estágios no ciclo de vida familiar; e as intervenções das escolas sistêmicas junto à s
disfunções familiares. A criança portadora de necessidades especiais e a dinâmica
familiar.

PSICOLOGIA HOSPITALAR
O adoecer: aspectos individuais, familiares e sociais. Os aspectos sociais e
históricos envolvidos na atuação do Psicólogo Hospitalar. A relação e as diferenças
entre a Psicologia Clínica e a Psicologia Hospitalar. A estruturação e criação de um
Serviço de Psicologia em um ambiente hospitalar.

PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA I
História da Psicologia Social. Caracterização e análise Crítica das Principais
Tendências Teóricas da Psicologia Social e suas Categorias Conceituais. A nova
Psicologia Social. Micro Teorias da Psicologia Social, Conceitos da Psicologia
Social: Papel Social, Identidade, Subjetividade, Atividade e Trabalho, Linguagem e
Ideologia e Representação Social.

PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA II
Papéis sociais. Formação e desenvolvimento histórico e social de grupos e
instituições. Os modelos institucionais. Questões Metodológicas de Pesquisa e
Intervenção em Psicologia Social. Elaboração de Projetos de Pesquisa e
Intervenção. Abordagem de Campo. Seminário de Pesquisa.

PSICOPATOLOGIA I
História e Antropologia da psicopatologia: delimitação do campo e dos conceitos e
noções básicas das manifestações psicopatológicas, com a finalidade de fornecer
subsídios teóricos para a análise dos aspectos psicopatológicos na formação da
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personalidade e discussão dos conceitos de normalidade, cura, anomalia e
deficiência. O exame do estado mental.

PSICOPATOLOGIA II
Os principais transtornos psicopatológicos. Critérios de diagnóstico. CID 10 E DSM
IV. Os transtornos emocionais da infância e a psicopatologia infantil.

PSICOPATOLOGIA III
Psicanálise e Psicopatologia: estudo das principais patologias e de suas relações
causais e funcionais do ponto de vista psicopatológico e psicanalítico. Relação entre
personalidade e psicopatologia.

TÉCNICA DE EXAME PSICOLÓGICO I
Estudos dos tipos de validade e precisão dos testes psicológicos. Reflexão sobre a
fiscalização, arquivamento e atualização dos testes. A ética profissional referente à
escolha dos instrumentos. Estudos das regras de aplicação e correção dos testes
psicométricos. Estudos da interpretação dos resultados dos testes e as
interferências que o sujeito pode sofrer e que possa comprometer seus resultados.

TÉCNICA DE EXAME PSICOLÓGICO II
Estudos das regras e normas: teórica e prática e correção de testes
psicológicosprojetivos; sua validez; importância e indicação. Utilização do teste na
prática do psicólogo: laudos, psicodiagnóstico, enfim. Reflexões acerca da redação
interpessoal, intersubjetiva e os contextos em que ocorrem os exames psicológicos;
possíveis interferências que comprometem a qualidade e prejudicam na coleta de
dados, a interpretação e consequentemente a análise quantitativa - qualitativa dos
resultados.

TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO III
O exame psicológico: reflexões e metodologia de técnicas de avaliação afetiva e da
personalidade, através do ensino de técnicas projetivas.

TÉCNICAS DE EXAME PSICOLÓGICO IV
O exame psicológico: reflexões e metodologia de técnicas de avaliação afetiva e da
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personalidade, por meio do ensino de outras técnicas projetivas.

TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS I
Proporcionar a compreensão da diferença entre psicoterapia e psicanálise,
propiciando o conhecimento acerca da técnica psicoterápica psicanalítica freudiana
e suas aplicações.

TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS II
Propiciando o conhecimento acerca de outras teorias psicoterápicas, oriundas da
psicanálise em ralação a prática e suas aplicações, que contribuem para uma visão
diferenciado do ser humano.

TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS III
Fundamentos históricos, filosóficos e teóricos da Terapia Comportamental e
Comportamental Cognitiva. Processo de avaliação terapêutica na prática clínica.
Técnicas utilizadas na prática clínica comportamental e comportamental cognitiva.

TEORIAS E TÉCNICAS PSICOTERÁPICAS IV
Proporcionar a compreensão dos principais aspectos teóricos que embasam a
abordagem existencial/humanista. Em suas várias aplicações clínicas.

TÓPICOS AVANÇADOS EM PSICOLOGIA
Desenvolvimento de tópicos contemporâneos em psicologia. Temas atuais da
psicologia, suas contribuições teóricas e práticas e os novos campos de atuação do
profissional psicólogo.

TRABALHO DE GRADUAÇÃO I
Propiciar os conhecimentos essenciais para elaboração de projeto, execução de
pesquisa e relatório de produção científica, bem como propiciar orientação
metodológica aos alunos em fase de realização do Trabalho de Conclusão de Curso.

TRABALHO DE GRADUAÇÃO II
O método de pesquisa em psicologia. A pesquisa enquanto instrumento de
construção do saber e da prática profissional. Propiciar os conhecimentos essenciais
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para elaboração de projeto, execução de pesquisa e relatório de produção científica,
bem como propiciar orientação metodológica aos alunos em fase de realização do
Trabalho de Conclusão de Curso.

TRABALHO DE GRADUAÇÃO III
A realização da pesquisa. A elaboração de artigo científico. Apresentação de
resultados. Orientação metodológica para realização e apresentação do Trabalho de
Conclusão de Curso. Elaboração do artigo cientifico.

PRODUÇÃO AGRÍCOLA

AGRICULTURA DE PRECISÃO
Aulas teóricas - Conceitos básicos de geoprocessamento. Introdução aos Sistemas
de Informação Geográficas (SIG) e suas aplicações. Introdução ao Sensoriamento
Remoto (SR). Satélites observadores da terra, sistemas sensores. Sistema de
Navegação Global por Satélite (GNSS). Princípios e aplicações do Sistema de
Posicionamento Global (GPS). Componentes do sistema GPS. Fontes de erro.
Introdução à agricultura de precisão, conceitos de geoestatística. Monitores de
rendimento. Amostragem para agricultura de precisão. Manejo e posse dos dados.
Atributos do solo e plantas para a agricultura de precisão. Aspectos econômicos em
agricultura de precisão. Aulas práticas (10 h) – Utilização de programas
computacionais; Princípios básicos no manuseio do GPS; Medições de áreas e
determinações de pontos com o GPS. Aplicações da agricultura de precisão.

AGROMETEOROLOGIA
Conceitos relacionados a tempo e clima; Composição, estrutura e dinâmica
atmosférica; Radiação solar e seus impactos ambientais; Formação e distribuição
das chuvas e suas relações com a agricultura; Perdas de água pelos sistemas
produtivos; balanço hídrico e climatologia regional.
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ARMAZENAMENTO
Estrutura mundial e brasileira de armazenagem de grãos. Constituição e
propriedades físicas dos grãos. Métodos de determinação de umidade. Psicrometria.
Higroscopia. Secagem de grãos. Secadores. Beneficiamento. Armazenamento e
armazéns. Pragas de Armazenamento. Aeração. Movimentação de ar e de grãos.
Qualidade do produto armazenado.

BIOLOGIA GERAL E GENÉTICA
Célula: origem, organização estrutural e molecular. Fisiologia envolvendo os
componentes celulares. Ciclo celular. Evolução. Reinos. Importância e Objetivos da
Genética Agrícola. Interelações da Genética e demais área do conhecimento
agrícola. Mendelismo.

ECOLOGIA
Origem e evolução dos seres vivos; Fundamentos da ecologia; Energia dos
ecossistemas; Ciclos biogeoquímicos; Ecologia de população; Ecologia de
comunidades; Desenvolvimento do ecossistema; Biomas; Agroecologia; Introdução
à questão ambiental; Educação ambiental.

ECONOMIA RURAL
Conceitos básicos e questões introdutórias a respeito das Ciências Econômicas.
Noções de microeconomia: teoria do consumidor e da firma. Estruturas de mercado.
A oferta e demanda de bens e serviços. Noções de macroeconomia. Noções de
economia monetária. Inflação e suas diferentes interpretações. Tópicos especiais em
economia rural. Noções de desenvolvimento econômico.

ENTOMOLOGIA APLICADA
Insetos de interesse agronômico. Identificação de pragas e inimigos naturais.
Noções de acarologia. Manejo integrado de pragas. Controle de pragas, limitações e
suas interações. Caracterização e recomendação de produtos fitossanitários.
Aspectos toxicológicos. Tecnologia de aplicação.

ENTOMOLOGIA
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Princípios básicos de entomologia geral. Coleção Entomológica. Importância dos
insetos. Morfologia externa, anatomia, fisiologia, reprodução e desenvolvimento dos
insetos. Ordens de interesse econômico. Ecologia dos insetos.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Apresentação da disciplina e das normas diretrizes do estágio. Preparo e
recebimento da documentação do estágio. Pesquisas bibliográficas sobre o assunto
tema do estágio. Apresentação de normas metodológicas. Apresentação das
atividades

realizadas

no

estágio.

Apresentação

de

relatórios

parciais.

Acompanhamento dos acadêmicos durante a realização do estágio na empresa.
Discussão e esclarecimentos de dúvidas relacionadas a redação dos relatórios.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Apresentação da disciplina e das normas diretrizes do estágio. Preparo e
recebimento da documentação do estágio. Pesquisas bibliográficas sobre o assunto
tema do estágio. Apresentação de normas metodológicas. Apresentação das
atividades

realizadas

no

estágio.

Apresentação

de

relatórios

parciais.

Acompanhamento dos acadêmicos durante a realização do estágio na empresa.
Discussão e esclarecimentos de dúvidas relacionadas a redação dos relatórios.

ESTATÍSTICA E EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA
Estatística Básica. Gráficos e Tabelas. Distribuição de freqüência. Medidas de
posição. Medidas de dispersão ou de variabilidade. Correlação e Regressão linear.
Probabilidade e distribuições. Planejamento de experimentos. Análise de variância.
Testes para comparação de médias. Delineamentos experimentais. Experimentos
fatoriais. Regressão.

FERTILIDADE DO SOLO
Introdução à fertilidade do solo. Trocas iônicas do solo. Acidez do solo e calagem.
Matéria orgânica do solo. Nitrogênio. Fósforo. Potássio. Nutrientes secundários.
Micronutrientes. Amostragem de solo. Análise química de solo.

FÍSICA
Conceitos básicos e Grandezas Físicas. Cinemática. Dinâmica (Leis de Newton).
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Energia e Trabalho. Termologia e termometria. Termodinâmica.

FISIOLOGIA VEGETAL
Água no Sistema Solo-Planta-Atmosfera; Nutrientes; Transporte De Solutos
Orgânicos

e

Elementos

Minerais;

Fotossintese;

Respiração;

Fotoperiodo;

Reguladores De Crescimento: Auxinas, Giberelinas, Citocininas, Etileno, Inibidores
De Crescimento.

FITOPATOLOGIA I
Conceito de doença de plantas. Importância das doenças. Conceitos de diagnose,
etiologia, epidemiologia e controle de doenças de plantas. Sobrevivência e
disseminação de fitopatógenos. Medidas gerais de controle. Reconhecimento e
identificação das principais doenças das grandes culturas. Controle de doenças em
Sistema Plantio Direto (SPD).
FITOPATOLOGIA II
Introdução à diagnose e ao controle de doenças de plantas. Diagnose e controle de
doenças causadas por fungos. Diagnose e controle de doenças causadas por
bactérias. Diagnose e controle de doenças causadas por nematoides. Diagnose e
controle de doenças causadas por vírus. Detecção de patógenos em sementes.
Novas tecnologias para diagnose de doenças de plantas. Visitas técnicas em áreas
agrícolas na Região para o estudo de doenças em culturas agronômicas.

FORRAGICULTURA
Proporcionar aos alunos os conhecimentos básicos necessários para otimizar a
exploração forrageira, tendo em vista as peculiaridades morfofisiológicas das
diferentes espécies/cultivares e sempre visando compreender as interações da
forrageira com o ambiente e o tipo de exploração utilizada.

FRUTICULTURA E OLERICULTURA
Culturas frutíferas e olerícolas, variedades. Preparo do solo. Propagação. Técnicas
de

Cultivo.

Controle

de

Pragas,

Armazenamento e Comercialização.

GRANDES CULTURAS I

doenças

e

plantas

daninhas.

Colheita.
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Sistemas de produção das grandes culturas - soja, milho, arroz, algodão, feijão e
sorgo. Aspectos do comportamento. Potencial técnico-econômico. Fenologia.
Características morfofisiológicas das plantas. Exigências edafopedoclimáticas.
Manejo de cultivares. Metodologias e épocas de semeadura. Nutrição e manejo.
Problemas fitossanitários e de plantas daninhas.

GRANDES CULTURAS II
Origem e descrição botânica. Aspectos sociais e econômicos. Desenvolvimento de
novas cultivares. Crescimento e desenvolvimento. Condições edafoclimáticas.
Plantio convencional e em SPD. Tratos culturais. Recomendações de cultivares.
Calagem e adubação. Pragas e doenças e seus controles. Integração lavourapecuária. Colheita, secagem, armazenamento e beneficiamento. (trigo, mandioca,
Aveia preta, e Plantas condicionadoras do Solo).

GRANDES CULTURAS III
Sistemas de produção de culturas bioenergéticas – cana-de-açúcar, girassol,
amendoim, pinhão manso e espécies crucíferas. Aspectos do comportamento.
Potencial técnico-econômico. Fenologia. Características morfofisiológicas das
plantas. Exigências edafopedoclimáticas. Manejo de cultivares. Metodologias e
épocas de semeadura. Nutrição e manejo. Problemas fitossanitários e de plantas
daninhas.

LEGISLAÇÃO AGRÁRIA/AMBIENTAL E PROFISSIONAL
Introdução à legislação agrária. Estatuto da Terra. Reforma Agrária. Código florestal.
Código de águas. Política e legislação ambiental. Política Nacional de Meio
Ambiente. Legislação ambiental na Constituição Federal e Estadual. Diretrizes
internacionais de meio ambiente. Meios administrativos e judiciais de proteção
ambiental. Resoluções do CONAMA. Áreas de preservação. Legislação profissional.
Regulamentação e fiscalização do Exercício Profissional do Tecnólogo.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO I
Linguagem verbal e não verbal como representação da realidade. O processo de
comunicação. Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos, com
ênfase em seus aspectos estruturais, semânticos, sintáticos, pragmáticos e
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discursivos. Gêneros textuais. Análise linguística dos textos produzidos pelos
acadêmicos. Artigos científicos.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO II
Leitura, interpretação e produção de textos multimodais, com ênfase em seus
aspectos estruturais, semânticos, sintáticos, pragmáticos e discursivos. Gêneros
textuais.

MATEMÁTICA
Unidades de Medidas; Grandezas Proporcionais; Logaritmos; Sistemas Lineares;
Geometria Plana; Geometria Espacial; Trigonometria Básica.

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
Apresentação e introdução da disciplina. Fundamentos da mecanização agrícola.
Estudo das máquinas agrícolas. Análise operacional em mecanização agrícola.
Estudo das operações agrícolas. Análise econômica em mecanização agrícola.
Planejamento da mecanização agrícola. Motores. Tratores agrícolas. Estudo de
máquinas e implementos agrícolas.

MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA
Introdução: Evolução e importância da microbiologia. Características gerais de
fungos, bactérias e vírus. Fisiologia,

metabolismo, nutrição e cultivo de

microorganismos. Efeito dos fatores físicos e químicos sobre a atividade dos
microrganismos (controle). Relações ecológicas dos microorganismos entre si e com
plantas e animais. Ecologia do solo, biodiversidade de microrganismos existentes
nos solos. Entender os ciclos de carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e o efeito
deste ciclo na população dos microrganismos, na disponibilidade dos nutrientes nos
solos e interações com a física e química de do solo.

MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL
Estudos morfológicos de raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes. Estudo
anatômico da raiz, caule, folha. Práticas de Laboratório.

MORFOLOGIA E GÊNESE DO SOLO
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Introdução à Geologia. Origem do Universo e da Terra. Constituição interna e
externa da Terra. Litologia da crosta terrestre. Mineralogia. Introdução a gênese do
solo. Processos pedogenéticos. Fatores de formação do solo. Intemperismo.
Morfologia do solo: características morfológicas, densidade, resistência à penetração
e cor. Principais tipos de formação do solo. Classificação do solo.

NUTRIÇÃO E ADUBAÇÃO DE PLANTAS
Histórico e evolução da nutrição mineral de plantas. Absorção de elementos pelas
raízes, transporte e redistribuição, Absorção iônica foliar e princípios de adubação
foliar. Exigências nutricionais e funções dos nutrientes. Elementos úteis e tóxicos.
Avaliação do estado nutricional das plantas. Cultivo de plantas em ambiente
controlado. Importância dos corretivos e dos fertilizantes. Características de
qualidade dos fertilizantes. Uso eficiente de fertilizantes e corretivos agrícolas.
Adubos orgânicos. Adubos verdes. Calagem e adubação para as principais culturas.
Amostragem de fertilizantes. Cálculo de formulações. Avaliação da necessidade de
adubação. Regulagem de implementos aplicadores de calcário e fertilizante.

PLANEJAMENTO E PROJETOS AGROPECUÁRIOS
Dotar os alunos de um conjunto de conhecimentos e perspectivas que permitam
compreender o instrumental de planejamento, os níveis e tipos de planejamento de
empresas agropecuárias, elaboração e análise da viabilidade técnica financeira dos
projetos agropecuários.

PLANTAS DANINHAS
Biologia das plantas daninhas. Sistemas de controle. Herbicidas: grupos químicos,
mecanismos

de

ação,

absorção,

translocação,

metabolismo,

seletividade,

formulações, misturas. Herbicidas no solo e aspectos toxicológicos. Tecnologia de
aplicação de herbicidas.

PRODUÇÃO DE SEMENTES
Importância das sementes. A formação das sementes. Composição Química de
sementes. Maturação de sementes. Germinação de sementes. Dormência de
sementes. Deterioração de sementes. Produção de sementes. Avaliação do
potencial fisiológico de sementes.

Análise de sementes. Lei e Classes de
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Sementes.

QUÍMICA GERAL E BIOQUÍMICA
Propriedades gerais da matéria. Átomos e tabela periódica. Ligações químicas.
Compostos inorgânicos. Funções orgânicas. Aminoácidos e proteínas. Glicídios e
Lipídios. Ciclo do Nitrogênio.

RECEITUÁRIO AGRONÔMICO E DENTOLOGIA
Conceito,

definições

e

bibliografia.

Receituário

agronômico.

Semiotécnica

agronômica. Limitações do uso de inseticidas para o MIP. Agrotóxicos e o meio
ambiente. Tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Manejo integrado de doenças.
Manejo integrado de pragas. Manejo integrado de plantas invasoras. Impactos
ambientais: prevenção e controle. Deontologia. Exercício profissional.

SILVICULTURA
Culturas florestais e silvícolas: espécies e cultivares; preparo do solo; propagação
por sementes; crescimento e desenvolvimento; técnicas de cultivo; controle de
pragas, doenças e plantas daninhas; adubação especifica; espécies nativas e
exóticas; fundamentos de dendrometria.

SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL
Sociologia Rural: Noções de Sociologia Rural. Formação e evolução da estrutura
agrária brasileira e sul-matogrossense e suas implicações econômicas e sociais. As
transformações recentes da agropecuária brasileira, especialmente o processo de
modernização,

bem

como

suas

implicações

sobre

a

Estrutura

Agrária.

Caracterização dos produtores rurais: tipo de produtor e a distribuição da renda.
Êxodo rural. As estruturas de produção presentes no meio rural e sua integração
com os complexos produtivo-industriais. Racismo, Pluridade cultural e legislação História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena.
Extensão Rural: origem, evolução, conceitos, filosofia, objetivos; Instituições
Públicas e privadas de assistência técnica e Extensão Rural; Métodos de Extensão
Rural; Comunicação Rural, Transferência e Difusão de Tecnologia; Integração entre
Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária; Desenvolvimento da comunidade,
levantamento de dados e conhecimento da realidade, ações e procedimentos para
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desenvolvimento da comunidade rural; A Extensão Rural e a organização dos
agricultores. Tipos de Associações para a representação dos interesses dos
produtores, de sua estratégia organizativa, seu discurso e estratégia de ação.
Possíveis cenários para a Extensão Rural no Brasil.

TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO
Introdução à topografia. Escalas. Medições de ângulos e distâncias. Levantamentos
topográficos. Planimetria, rumos, azimutes. Coordenadas parciais, geográficas,
UTM. Cálculo de poligonal. Altimetria, altitudes e cotas. Terraços, cálculo de
desníveis e distância entre terraços. Noções básicas de Cartografia. Aplicações
topográficas e na agricultura. Exercícios práticos.

USO, MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
Planejamento do uso e manejo do solo. Degradação física, química e biológica do
solo, conservação do solo, recuperação de áreas degradadas. Erosão e
Sedimentação. Práticas de Controle da Erosão. Qualidade do solo. Sistemas de
manejo do solo. Rotação de culturas. Solo e o desenvolvimento socioeconômico.
Sustentabilidade do sistema de produção com relação ao subsistema solo.
Capacidade de uso das terras. Aptidão agrícola, para fins de fertilidade, terras para
irrigação e avaliação de imóvel rural. Conceitos de Sistema Plantio Direto (SPD).
Como iniciar SPD. Sustentabilidade do SPD versus outros sistemas de manejo.
Conservação e uso racional dos recursos naturais renováveis.

TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES

INTRODUÇÃO AO DESIGN DE INTERIORES
Conceitos, experiências e descobrimentos desenvolvidos ao longo do tempo acerca
do Design, estudo sobre a história e evolução do Design de Interiores. Princípios
básicos do Design de Interiores. Características e desenvolvimento da profissão nas
áreas de atuação do Designer de Interiores. Estudo sobre Designers que marcaram
época e desenvolveram métodos e formas de trabalho nos espaços de interiores.
Estudo sobre estilos na decoração, adaptação dos espaços e do mobiliário.
Processos de elaboração de briefing, contato com o cliente, organização e
levantamento de dados. Primeiros passos para se projetar interiores.
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HISTÓRIA DA ARTE
Aspectos da produção artística e sua relação com a cultura na qual foi concebida.
Conceitos, valores e questões estéticas presentes nos principais movimentos
artísticos, da Pré-história ao século XX. A história da arte no Brasil. A relação entre
arte e design. A arte aplicada no cotidiano do profissional.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem verbal e não verbal como representação da realidade. O processo de
comunicação. Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos, com
ênfase em seus aspectos estruturais, semânticos, sintáticos, pragmáticos e
discursivos. Gêneros textuais. Análise linguística dos textos produzidos pelos
acadêmicos.

Semiótica

e

suas

diferentes

perspectivas

no

conhecimento,

comunicação, estética e design.
DESENHO E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA
Estudos práticos e teóricos sobre a expressão e a linguagem do desenho. Desenho
de percepção. Aprofundamento das técnicas e da elaboração do desenho. Desenho
de observação de objetos. Organização dos elementos compositivos na superfície
bidimensional. Enquadramento e representação de planos. Criação de volume
através do uso de variação tonal (luz e sombra). Noções básicas de perspectiva e
técnica de aquarela A proposta da representação gráfica e sua manifestação como
meio de expressão individual. Os elementos visuais (o ponto, a linha, a forma,
texturas). Sólidos geométricos. Desenho geométrico e linguagem visual. Relações
formais de diferença, semelhança, congruência, equivalência, simetria e translação
de figuras planas.

DESENHO TÉCNICO I
Conceitos de desenho arquitetônico. Vocabulário técnico. Representação dos
elementos arquitetônicos. Escalas e cálculos arquitetônicos. Prática do desenho
técnico no plano bidimensional. Representação gráfica de planta, layouts, cortes,
elevações, vistas, implantação e locação. Diagramação de prancha para
apresentação. Normas Técnicas de representação gráfica.

TEORIA E PRÁTICA DA COR
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A cor como elemento de comunicação visual. Conceito, definições, classificação,
percepção e propriedades da cor na comunicação visual. O processo criativo em
trabalhos teóricos e práticos. Estudos gráficos com aplicações no contexto
bidimensional e tridimensional no Design de Interiores. Aplicações conceituais na
prática.

TÉCNICAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO
Definições e generalidades sobre o espaço e o ambiente construído. O programa de
necessidades e a leitura sensorial. Características e especificação de materiais.
Levantamentos de quantitativos. Concept Board e Mood Board. Normas Técnicas e
legislação vigentes.

ERGONOMIA
Estudo da história e introdução das práticas ergonômicas. Conceitos, características
e desenvolvimento da ergonomia para avaliação do desempenho do sistema
homem-máquina, trabalho-ambiente aplicado ao Design de Interiores. Usabilidade
dos produtos (relações operador–objeto–usuário). Estudo sobre Antropometria e a
relação das dimensões humanas e os espaços interiores. A adaptação dos espaços
e do mobiliário para o conforto ergonômico. Aplicação dos estudos ergonômicos em
projetos de interiores.

DESENHO TÉCNICO II
Representação dos elementos arquitetônicos. Prática do desenho técnico no plano
bidimensional. Prática do desenho técnico no plano Tridimensional. Detalhamento
técnico dos elementos projetados. Normas Técnicas de representação gráfica.

PROJETO DE INTERIORES I (RESIDENCIAL)
Análise crítica sociocultural do espaço que será projetado, compreensão bi e
tridimensional e das técnicas projetuais. Desenvolvimento de projeto de design de
interiores em ambientes residenciais. Ênfase em estudos preliminares e anteprojetos
privilegiando a interdisciplinaridade.

MAQUETE
Conceitos básicos e finalidades das maquetes físicas. Etapas de desenvolvimento.
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Materiais e ferramentas para produção. Técnicas artesanais. Oficinas práticas de
confecção de maquetes e modelos. Experimentação de materiais.

DESIGN E CULTURA BRASILEIRA
Abordagem de aspectos culturais aplicados ao design: identidade, estilo de vida,
gosto estético, formas, ecologia cognitiva e etnografia urbana. Leitura antropológica
da vida cotidiana com ênfase nos objetos e nos ambientes. Apresentar os aspectos
que compõem a cultura brasileira, seus elementos e as diferenças étnicas, sociais e
regionais. Conhecer os fatores que interferem na identidade cultural. Introdução à
análise etnográfica das práticas cotidianas: uso dos objetos, a relação com o lugar,
as interações pessoais. Influência do design na sociedade.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DIGITAL 2D
Enfoque de forma sistêmica e eficaz dos processos de elaboração de projetos de
interiores mediante a utilização de ferramentas digitais ligadas à Computação
Gráfica como, por exemplo, o software AutoCad 2D.

CONFORTO AMBIENTAL
Estudo sobre insolação e ventilação natural. Conceitos básicos relacionados aos
fenômenos térmicos aplicados ao projeto de interiores. Estudo dos elementos
arquitetônicos, soluções e alternativas para obtenção de espaços abertos e
fechados

com

qualidades

adequadas

de

habitabilidade.

Princípios

da

Termodinâmica e características dos materiais, explorando o condicionamento
natural e condicionamento artificial. Estudo de elementos e recursos ambientais para
obtenção do espaço com qualidades adequadas de utilização. Princípios do som e
características dos materiais, explorando o controle dos sons nos ambientes
internos. Princípios da Luz e características dos materiais, explorando o
aproveitamento da iluminação natural e racionalização da iluminação artificial.

LUMINOTÉCNICA E INSTALAÇÕES
Bases conceituais: espaço, luz, arquitetura. A Luz: uso e linguagem. A luz como
elemento do projeto de interiores: luz natural e luz artificial. Exigências humanas de
conforto luminoso. Grandezas luminotécnicas. Abordagem teórico-prática sobre
lâmpadas e aparelhos de iluminação empregados na construção civil, objetivando a
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prática luminotécnica em projetos de Design de Interiores. Conhecimentos sobre
instalações prediais básicas, sobretudo, instalações elétricas. Normas Técnicas e
legislação vigentes.

PROJETO DE INTERIORES II (COMERCIAL)
Desenvolvimento de estudos e propostas, em nível de anteprojeto, para espaços
interiores comerciais, considerando os contextos sociais, culturais, econômicos e
ambientais; as dimensões funcionais e simbólicas, as necessidades dos usuários e
as demandas do mercado.

PAISAGISMO E SUSTENTABILIDADE
Desenvolvimento de estudos e propostas de paisagismo, para qualificação e
estruturação de espaços internos, considerando os contextos sociais, culturais,
econômicos e ambientais; as dimensões funcionais e simbólicas, as necessidades
dos usuários e as demandas do mercado. Proporcionar uma visão crítica e reflexiva
dos efeitos que os materiais construtivos e produtos utilizados nos projetos de
interiores oferecem ao meio ambiente. Conhecer os princípios e diretrizes da
construção sustentável. Normas Técnicas vigentes.

PROGRAMAÇÃO VISUAL
Estudo

da

visão

e

da

representação

gráfica,

através

da

observação.

Desenvolvimento da capacidade de expressão do aluno no espaço bidimensional e
tridimensional, usando a linha, a forma, a percepção do espaço, a luz e a cor.
Familiarização e exploração de potencial expressivo, através do estudo dos
instrumentais da linguagem do desenho, em função de uma intenção plástica ou
como registro de ideias. Estudos de percepção e interpretação, movimento,
equilíbrio, simetria, assimetria, ritmo. Espaços interiores e comunicação visual.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DIGITAL 3D
Proporcionar ao aluno a compreensão do espaço 3D e uma visão abrangente dos
métodos de modelagem digitais. Dar subsídios ao manejo de vistas, acabamentos e
formas de apresentação de projetos de interiores em maquetes eletrônicas.

PROJETO DE INTERIORES III (EFÊMERO/CENOGRÁFICO)
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Desenvolvimento de estudos e projetos para eventos efêmeros e cenográficos,
considerando os contextos sociais, culturais, econômicos e ambientais; as
dimensões funcionais e simbólicas, as necessidades dos usuários e as demandas
do

mercado.

Aplicação

prática

dos

conceitos

estudados,

priorizando

a

interdisciplinaridade.

PROJETO DE MOBILIÁRIO E PRODUTO
Desenvolvimento de projeto de mobiliário e objetos personalizados para o segmento
da ambientação de espaços interiores, considerando os contextos sociais, culturais,
econômicos e ambientais; as dimensões funcionais e simbólicas, as necessidades
dos usuários e as demandas do mercado. Aplicação prática dos conceitos
estudados, priorizando a interdisciplinaridade.

GESTÃO DE OBRAS E INTERVENÇÕES
Cálculo de quantitativo de serviços. Especificações de materiais e serviços.
Pesquisa de mercado de materiais, mão-de-obra e equipamentos. Composições de
custo unitário. Composição de verba. Composição de BDI. Organização de
orçamentos de custo e de venda. Curva ABC. Conceitos de planejamento e controle.
Compatibilização de projetos. Planejamento da produção. A cadeia de suprimentos:
compras e qualificação de fornecedores, locação de máquinas e equipamentos,
planejamento e controle de estoques, recebimento de materiais, armazenagem,
gestão da distribuição física. Dimensionamento da mão-de-obra. Planejamento de
tempo e de custos. Cronogramas físicos. Parâmetros de controle.

ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E EMPREENDEDORISMO
Conceitos e práticas, sempre referidos a atualização do profissional em relação a
todos os elementos responsáveis pelo sucesso e sobrevivência do seu negócio. A
adequação entre a imagem e o objetivo, entre o financeiro e a ética. Estudo das
possibilidades e posturas a serem adotadas em relação a cada segmento que
compõe o conteúdo que envolve a sobrevivência e saúde financeira da atividade.
Conhecimentos

de

marketing

aplicados.

Desenvolvimento

da

capacidade

empreendedora, com ênfase no estudo do perfil do empreendedor, nas técnicas de
identificação e aproveitamento de oportunidades, na aquisição e gerenciamento dos
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recursos necessários ao negócio, fazendo uso de metodologias que priorizam
técnicas de criatividade e da aprendizagem proativa.

TÓPICOS ESPECIAIS
A aplicação da gestão ambiental e pesquisas em terras indígenas, quilombolas e
outras comunidades tradicionais, como forma de minimização de uso indevido e
inserção de tecnologias para a melhoria na qualidade de vida e manutenção das
tradições. As mudanças climáticas e seus impactos, exigindo mudanças no
gerenciamento dos recursos ambientais, com desenvolvimento de pesquisas e
acompanhamento de áreas protegidas, especialmente as comunidades indígenas e
quilombolas. Pesquisa e desenvolvimento de atividades sustentáveis em áreas de
comunidades tradicionais. Direitos Humanos. Relações Étnico-raciais e para o
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Políticas de Meio Ambiente e
Sustentabilidade.
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Complementares constituem atividades extra aulas desenvolvidas
pelos acadêmicos que contribuam para o desenvolvimento das habilidades e
competências

inerentes

à

prática

profissional

do

Designer

de

Interiores,

reconhecidas e supervisionadas de acordo com Regulamento próprio.

LIBRAS (OPTATIVA)
Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez. A
Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. Noções
básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais.
Noções de variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.

ESTÉTICA E COSMÉTICA

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTÉTICA E MARKETING
Administração: conceito e importância. áreas funcionais da organização. Os pilares
do pensamento administrativo. Enfoques explicativos de administração e das
empresas no ramo de estética. O administrador e seu ambiente. As organizações.
Plano de negócio. O marketing e a qualidade total empregada no tecnólogo.
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ANATOMIA HUMANA
Introdução à Anatomia e Fisiologia; Sistema Esquelético; Sistema Muscular; Sistema
Nervoso; Sistema Cardiovascular e Linfático; Sistema Respiratório, Sistema
Digestório; Sistema Urinário; Sistema Genital Feminino e Masculino; Sistema
Endócrino; Sistema Tegumentar.

CITOLOGIA E GENÉTICA
Estudo dos níveis de organização da estrutura biológica, teoria celular, organização
estrutural e funcional das células. Método científico em pesquisa celular.
Composição química e fisiologia celular. Estrutura função celular das organelas.
Princípios e conceitos fundamentais da Genética: Divisão celular; Padrões de
herança na espécie humana e doenças genéticas humanas.

COSMETOLOGIA APLICADA A ESTÉTICA
Introdução à cosmética e cosmecêutica. Pele e anexos. Etapas e cuidados com a
pele. Formulações para Limpeza e Higienização. Formulações para Tonificação.
Formulações para Hidratação. Esfoliantes. Fotoprotetores. Máscaras faciais.
Formulações Antienvelhecimento. Formulações para Pele Acnéica. Formulações
para Discromias. Formulações para Hidrolipodistrofia Ginóide. Formulações para
Estrias. Formulações para Cabelo. Formulações para Uso Corporal. Produtos
ionizáveis.

ESTÁGIO
Avaliações e atendimentos em Técnicas de Recursos Manuais e Elétricos, Técnicas
em Estética Capilar, Técnicas em Estética Corporal, Técnicas em Estética Facial.
Discussão de casos clínicos, Relatório final de estagio, Produção de artigo cientifico.

ÉTICA E DEONTOLOGIA
Contextualização histórica da ética. Problemas da ética. Bioética. Privacidade e
confidencidade. Deontologia.

FUNDAMENTOS DA NUTRIÇÃO
Conceitos básicos de Nutrição. Carboidratos. Proteína. Lipídeos. água. Vitaminas.
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Minerais. Pirâmide de Alimentos. Leis da Nutrição. Nutrição nas Diferentes Etapas
da Vida. Nutrição clínica. Nutrição Estética.

FISIOLOGIA GERAL E DA PELE
Introdução à fisiologia humana. Fisiologia celular. Unidade neuromuscular. Sistema
nervoso central. Fisiologia da Pele e anexos. Temperatura corporal e regulação
térmica. Sistema circulatório. Células sanguíneas, imunidade e coagulação do
sangue. Os líquidos corporais e os rins. Sistema respiratório. Sistema digestivo e
metabólico. Endocrinologia e reprodução.

HISTOLOGIA
Introdução às técnicas histológicas e microscópicas. Morfologia e histofisiologia dos
tecidos epitelial, conjuntivo, adiposo, ósseo, cartilaginoso, muscular e sanguíneo.
Pele e anexos. Sistema imunitário. Órgãos linfoides.
HISTÓRIA E FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA
História da Estética. Estudos do belo. Fundamentos da Estética. áreas de atuação
do esteticista. Anamnese. Qualidade em prestação de serviços. Dinâmicas de
atendimento - praticando vivências.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Estudos

da

linguagem,

visando

ao

aperfeiçoamento

das

habilidades

de

comunicação interpessoal. Estudos do texto escrito, com ênfases na leitura e na
produção de trabalhos acadêmicos adequados aos padrões de redação objetiva.
Redação Científica. Estudos iconográficos e leitura de imagens.

MICROBIOLOGIA
Fundamentos de Biossegurança para a área de Estética. Compreender os aspectos:
metabólicos, multiplicação, genética e controle do crescimento das bactérias, fungos
e vírus. Sempre visando à importância das infecções, imunologia e patologias
realizando sempre uma interação entre microrganismos e hospedeiro normal e o
infectado.

NOÇÕES DE BIOTERAPIAS
Noções Básicas sobre Medicina Tradicional Chinesa; Visão da Medicina Oriental
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sobre a Saúde; Conhecimentos Básicos e Apresentação sobre: Aromaterapia,
Banhos Terapêuticos, Cromoterapia, Acupuntura, Shiatsu, Quick Massagem, Tuiná,
Reflexologia, Do-in.

NOÇÕES DE DERMOGRAFIA E MICROPIGMENTAÇÃO
História da Maquiagem. Automaquiagem. Maquiagem festa e fashion. Introdução a
Maquilagem Permanente. Permanente de cílios. Design das sobrancelhas.
Modelagem em Henna. Tintura das sobrancelhas. Estudo e Análise Facial e Areólomamilar.

PATOLOGIAS DA PELE E FISOPATOLOGIA DAS DISFUNÇÕES ESTÉTICAS
Introdução a Patologia. Saúde e doença. Lesão, doenças inflamatórias agudas e
crônicas. Regeneração e reparo tecidual. Introdução sobre a pele e seus anexos.
Distúrbios de pigmentação. Dermatoses inflamatórias agudas e crônicas. Doenças
bolhosas. Infecções e infestações. Distúrbios de anexos apidérmicos. Tumores
epiteliais benignos e malignos.

PRÁTICAS EM ESTÉTICA CORPORAL
Métodos e Técnicas de Avaliação Corporal; Aplicação das Técnicas de Higienização
Corporal; Tratamento das Disfunções Estéticas Corporais (Fibro Edema Gelóide,
Estrias, Lipodistrofia localizada, Flacidez e Cicatrizes Inestéticas); Tratamento das
Disfunções Estéticas Corporais da Gestação; Aplicação das Técnicas de Depilação
Corporal.

PRÁTICAS EM ESTÉTICA FACIAL
Determinação dos Diferentes Tipos de Pele. Reconhecimento dos Distúrbios
Estéticos da Pele. Planos de Tratamentos para Diferentes Distúrbios Estéticos da
Pele. Atendimento ao cliente com ética Profissional. Anamnese Facial aplicada em
cabine. Avaliação com Luz Fria e Lâmpada de Wood. Reavaliação e Evolução dos
tratamentos em cabine. Relatório de Conduta e Discussão de Quadros Clínicos.

PRÁTICAS EM TERAPIAS CAPILARES
Produtos capilares. Revisão Ficha de Avaliação Capilar com alterações. Técnicas e
práticas de finalização. Técnicas e práticas de tratamentos cosméticos para haste.
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Afecções do couro cabeludo com escamação e pruriginoso. Técnicas e práticas de
tratamentos com aromaterapia para couro cabeludo e haste. Técnicas e práticas de
massagem para couro cabeludo.

PSICOLOGIA
Fundamentos da psicologia. Teorias da personalidade. Aspectos psicológicos das
enfermidades.

Enfoque

psicológico

das

disfunções

estéticas.

Fenômenos

psicológicos nos grupos e suas relações. Interdisciplinaridade e multiplicidade
cultural.

RECURSOS ELÉTRICOS APLICADOS A ESTÉTICA
Fisiologia da dor. Os Mecanismos da Inflamação. Conceitos em eletroterapia.
Eletroestimulacao. Ultra-som. Peeling ultrassonico. Iontoforese. Corrente galvânica.
Desincruste. Alta Frequência . Eletrolifiting. Pressoterapia. Endermoterapia.
Microcorrente. Vapor de ozônio. Manta térmica.

RECURSOS MANUAIS APLICADOS A ESTÉTICA
Histórico da massagem. Requisitos para o esteticista. Revisão da anatomia
superficial de face e corpo. Técnicas de massagem corporal. Técnicas de massagem
facial. Técnicas de massagem da cabeça.

TÉCNICAS EM ESTÉTICA CORPORAL
Revisão Anatômica e Histológica dos Principais Sistemas Relacionados à Estética
Corporal; Disfunções Estéticas Corporais e Planos de Tratamento; Métodos e
Técnicas de Avaliação Corporal; Técnicas de Higienização Corporal; Alterações
Físicas e Estéticas Corporais da Gestação; Técnicas de Depilação Corporal;
Bandagens Terapêuticas.

TÉCNICAS EM ESTÉTICA FACIAL
Classificação dos Biótipos cutâneos de Pele. Métodos e Técnicas de Avaliação.
Revisão Anatômica da Face e Pontos Motores. Ficha de Avaliação e elaboração de
Planos de Tratamentos. Limpeza de Pele. Depilação Facial. Tratamentos para
Distúrbios Estéticos Faciais.
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TÉCNICAS EM TERAPIAS CAPILARES
Introdução às técnicas em terapias capilares. Abordagem complementar do estudo
do cabelo(couro cabeludo, folículo piloso e haste). Abordagem complementar das
alterações da haste e distúrbios do couro cabeludo. Avaliação Capilar. Abordagem
complementar dos cuidados do cabelo (couro cabeludo, folículo piloso e haste).
Introdução a técnica e prática higienização capilar. Introdução a técnica e prática de
finalização. Introdução à técnica e prática de tratamento estético da haste Reestruturação Térmica Capilar (queratinização).

GASTRONOMIA

CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS E NUTRIÇÃO
Introdução a ciência dos alimentos; água; bioquímica de alimentos; método de
conservação

dos

alimentos;

enzimas

no

processamento

de

alimentos;

escurecimento enzimático e não enzimático; alimentos funcionais; tecnologias cook
chill, cook freeze e sous vide.

CONFEITARIA
Reconhecer e aplicar os procedimentos e técnicas básicas da confeitaria mundial.
Reproduzir receitas de produtos de confeitaria com êxito e criar novas receitas, a
partir dos métodos aprendidos.
COZINHA ASIÁTICA
Fundamentos e princípios da cozinha asiática, suas características gerais e
particularidades regionais(China, Coréia, Japão, Tailândia, India e Vietnã), além de
trabalhar com produtos e ingredientes típicos, apresentando os principais cardápios
e serviços da gastronomia asiática e seu glossário técnico.

COZINHA BRASILEIRA
Pensando na valorização e conhecimento da cozinha nacional a Gastronomia
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Brasileira propõe um estudo da formação da nossa gastronomia, contemplando o
processo de colonização e sua influência nos traços culturais que compõe os
diferentes perfis alimentares de cada região. A prática é amplamente utilizada para
complementar o entendimento da matéria.

COZINHA DE PEIXES E FRUTOS DO MAR
A disciplina tem como enfoque apresentar aos alunos técnicas na execução de
diferentes pratos com peixes e frutos do mar, possibilitando o entendimento dos
sabores, aspectos, textura e aroma de cada ingrediente.

COZINHA FRANCESA
A disciplina enfoca o universo da cozinha clássica e regional francesa, suas
características e particularidades regionais, aspectos geográficos e históricos que
envolvem a cozinha francesa.

COZINHA MEDITERRÂNEA
Capacitar o aluno a definir, conhecer os ingredientes básicos utilizados na Cozinha
Mediterrânea, e suas principais técnicas de preparo. Localizar as influências das
diversas civilizações, seus legados gastronômicos e culturais na bacia mediterrânea.

COZINHA ITALIANA
A Gastronomia Italiana faz parte do Clássico da gastronomia, tem como proposta o
estudo da cozinha européia de referência mundial e de conhecimento obrigatório na
profissão. A proposta aqui é habilitar o gastrólogo na elaboração das preparações da
cozinha clássica Italiana, dando forte ênfase ao processo histórico e cultural da
formação e desenvolvimento das principais técnicas de preparo de alimentos bem
como na escolha das iguarias.

COZINHA QUENTE (CARNES E AVES)
Simulação da realidade em serviços de restauração; Uso na prática das habilidades
básicas de cozinha: Bases de Cozinha, Métodos de Cocção, técnicas culinárias
diversas; Brigada de cozinha e as diferentes funções dos cozinheiros; Organização
da cozinha e das atividades desenvolvidas neste ambiente: Mise en Place e
Planejamento (“Plano de ataque”);
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ENOLOGIA E HARMONIZAÇÃO
História da enologia. Processo de produção do vinho. Tipos e classificação de vinhos
nacionais e estrangeiros. Estocagem e combinação vinhos/alimentos. Harmonização
enogastrômica. Tipos de uvas. Serviços de vinhos. Características da degustação e
do degustador. Técnicas de degustação: aspectos visual, olfativo e gustativo com
suas específicas análises sensoriais. Decantação e serviço de mesa.
ESTÁGIO PROFISSIONAL
A disciplina contempla o desenvolvimento de atividades com o objetivo de
familiarizar o aluno com a prática profissional, em situações reais de trabalho.

EVENTOS E BUFFET
Esta disciplina enfoca o ambiente que envolve a área de eventos, desde a tipologia
especifica utilizada em restaurantes e buffets, bem como a elaboração de eventos
temáticos, numa perspectiva que trabalhe com todas as relações existentes para a
realização de um evento.
FUNDAMENTOS DA COZINHA PROFISSIONAL (HABILIDADES BÁSICAS)
Introdução à profissão de cozinheiro. Higiene no trabalho. Brigada de cozinha. Tipos
de cortes. Acompanhamentos aromáticos. Fundos e Molhos. Agentes espessantes.
Sopas. Princípios de cocção. Massas.
GARDE MANGER
Origem, evolução e uso contemporâneo das produções da cozinha fria (garde
manger), seus critérios, técnicas e particularidades.
GESTÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
Os estabelecimentos que prestam serviços de Alimentos & Bebidas; Serviços de bar;
Planejamento e organização do negócio; Fluxograma; Organograma; Marketing e
Vendas; Finanças; Administração e controladoria.

HISTÓRIA, PATRIMÔNIO E GESTÃO ORGANIZACIONAL
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Conceito de cultura. Cultura e alimentação. Conceito de patrimônio. Patrimônio
histórico cultural. Patrimônio material e imaterial. Tombamento. Definição de
gastronomia. Gastronomia como patrimônio imaterial. História da gastronomia. O
alimento e a sociedade ao longo dos tempos. Setores do complexo cozinha e sua
funcionalidade.

HOSPITALIDADE E COMPETÊNCIA PROFISSIONAL NA GASTRONOMIA
A gastronomia e a cultura: sua história, seu simbolismo, sua arte e evolução através
dos tempos e a importância de seu conhecimento na formação dos profissionais na
área gastronômica. Gerenciar cozinhas profissionais dimensionando cardápios a
partir da demanda e suas variáveis na prestação de serviços do segmento de
alimentos e bebidas. Conhecer e analisar criticamente o funcionamento de
restaurantes coletivos e institucionais e comerciais em todos as tipologias
encontradas no mercado.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem verbal e não verbal como representação da realidade. O processo de
comunicação. Leitura, interpretação e produção de textos orais e escritos, com
ênfase em seus aspectos estruturais, semânticos, sintáticos, pragmáticos e
discursivos. Gêneros textuais. Análise linguística dos textos produzidos pelos
acadêmicos. Artigos científicos.

MARKETING EM GASTRONOMIA
Conceitos básicos e importância da comunicação e inovação para a gastronomia.
Elementos essenciais do composto de marketing. Ambientes de marketing. Gestão
de ações estratégicas criativas. Analise de mercado e comportamento do
consumidor. Marketing de Serviço e de Relacionamento.
MICROBIOLOGIA, HIGIENE ALIMENTAR E BIOSEGURANÇA
Introdução à microbiologia básica relacionada aos alimentos. Microrganismos
benéficos, deteriorantes e patogênicos encontrados nos alimentos. Fatores que
interferem no desenvolvimento microbiano. Controle do desenvolvimento dos
microorganismos nos alimentos. Boas práticas no serviço de alimentação.
Temperatura e segurança dos alimentos. Legislação e Controle de qualidade dos
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alimentos.
PANIFICAÇÃO
Reconhecer e aplicar os procedimentos básicos de panificação. Reproduzir receitas
de produtos de panificação com êxito e criar novas receitas, a partir dos métodos
aprendidos.

PLANEJAMENTO DE CARDÁPIOS
Reconhecer e aplicar os procedimentos básicos necessários para o planejamento de
cardápios.

TÓPICOS ESPECIAIS
Princípios teóricos de design, formas e percepções. Funções da linha e das cores na
construção do espaço visual do prato. Relações entre a forma planejada e o espaço
disponível no prato. Volume, texturas, montagem e estrutura. Materiais e técnicas
básicas da empratamento. Superfícies e texturas. Composição de pratos por trilhas
do sabor. Pesquisa para a criação e desenvolvimento de prato autoral. História da
alimentação do Brasil, memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. Educação
em direitos humanos.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Atividade práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem
na formação profissional mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou
simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas técnicas, participação em
eventos e outras consideradas próprias do curso.

RADIOLOGIA

ANATOMIA HUMANA I
Fundamentação teórico-prático da anatomia no conhecimento do corpo humano.
Introdução ao estudo anatômico. Sistema Ósseo. Sistema Articular. Sistema
Muscular. Sistema Nervoso. Sistema Circulatório.
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CITOLOGIA, GENÉTICA E EMBRIOLOGIA
Origem e evolução das células. Aspectos fundamentais da estrutura e função
celular, genética humana e sua aplicabilidade na saúde. Formação dos tecidos. O
material

genético.

Hereditariedade

e

principais

síndromes.

Gametogênese.

Desenvolvimento da vida intra-uterina. Anexos embrionários. Teratologia. Efeitos
biológicos da radiação. Mutação.

INTRODUÇÃO À RADIOLOGIA
História da radiologia. Noções básicas dos métodos diagnósticos por imagem.
Equipamentos e acessórios da radiologia convencional. Fundamentos de Física
radiológica, produção e propriedades dos Raios X diagnósticos. Formação e registro
da imagem. Qualidade da imagem radiográfica. Procedimentos de Câmera Escura.
Manipulação e Processamento do filme.

LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO
Linguagem como representação da realidade. Estratégias discursivas para a
produção de textos orais e escritos. Teoria da linguagem. Funções da linguagem.
Estrutura e funcionamento da comunicação. A coerência e a coesão textual.
Dissertação: exposição, argumentação e conclusões a partir de tema que mobilize
pesquisa.

EXAMES RADIOLÓGICOS EM MEDICINA VETERINÁRIA
Estudo radiológico e técnicas em medicina veterinária. Equipamentos de radiologia
veterinária. Manejo seguro com animais. Proteção radiológica em radiologia
veterinária. Exames especiais em medicina veterinária.

ANATOMIA HUMANA II
Sistema respiratório, digestório, urinário, genital feminino e genital masculino,
endócrino e sensorial. Aspectos gerais de anatomia dos membros superiores e
inferiores através de imagens radiológicas convencionais.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
Qualidade da imagem radiográfica. Equipamentos e acessórios da Radiologia
computadorizada e digital dos principais métodos por imagem. Noções básicas de
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Radiologia Digital. Procedimentos em exames especiais. Princípios físicos dos
equipamentos que utilizam radiação ionizante e radiação excitante. Documentação
de exames.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO APLICADA À RADIOLOGIA
Constituição Federal (1988) da seção a saúde artigos 196 a 200. Introdução ao
sistema de saúde. Introdução à ética (ética versus moral). Questões éticas,
deontológicas e legais. Tomada de decisões. Autonomia e direitos do paciente.
Estudo de casos. Ética na pesquisa em saúde. Bioética. Código de Ética dos
profissionais em radiologia. Legislações básicas CRTR. Educação das Relações
Étnico Raciais para o ensino da História e Cultura Afro Brasileira e indígena.
FÍSICA RADIOLÓGICA I
Fundamentos da física da radiação.Noções básicas de óptica, ondas, calor.
Princípios

elementares

da

eletricidade

e

magnetismo

(eletromagnetismo)

necessários para a compreensão dos raios X. Avaliação dos efeitos da interação da
radiação com a matéria, principalmente no tocante à atenuação.

MATEMÁTICA E BIOESTATÍSITCA
Conceitos básicos de Matemática. Porcentagem. Funções. Estatística descritiva.
Aplicações na saúde.

TÉCNICAS PARA INCIDÊNCIAS RADIOLÓGICAS I
Terminologia radiológica; posicionamento do paciente e técnica radiológica
convencional (raios-X), dos membros superiores e inferiores, tórax e abdome
(técnica habitual e especificidades para pacientes politraumatizados, pacientes
restritos ao leito e em procedimentos cirúrgicos). Reconhecimento de anatomias
através de incidências e imagens radiográficas.

ANATOMIA RADIOLÓGICA
Visualização e interpretação de imagens presentes na radiologia convencional.
Crânio e pescoço. Tórax e abdômen. Membros superiores e inferiores. Sistema
urinário e sistemas reprodutores masculino e feminino.

BIOQUÍMICA GERAL
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Estudo bioquímico da célula. Bioquímica de aminoácidos, peptídeos e proteínas.
Enzimas e Coenzimas. Bioquímica dos Carboidratos. Bioquímica de Lipídios.
Bioquímica dos Ácidos Nucléicos. Metabolismo e Regulação Hormonal.

EXAMES RADIOLÓGICOS EM ODONTOLOGIA
Histórico, conceito e importância dos raios-X. Filmes e processamento radiográfico.
Princípios físico-químicos na produção dos raios-X. Princípios da formação da
imagem radiográfica.Efeitos biológicos e higiene das radiações. Conceitos e técnicas
radiográficas intra-orais.Radiografias panorâmicas. Radiografias extra-orais.Métodos
de localização radiográfica. Erros na obtenção das imagens radiográficas.
Interpretação radiográfica.
FÍSICA RADIOLÓGICA II
Unidades de Radiação. Noções de química geral. Estudo da natureza das radiações
nucleares e suas características. Estudo dos modelos nucleares e das propriedades
dos núcleos. Radioatividade e tipos de decaimentos (α, β e γ). Cálculos de
decaimentos radioativos. Inverso do Quadrado da Distância. Atividade de fontes.
Reações nucleares. Fissão e fusão nucleares. Noções de Radiobiologia. Energia
nuclear e suas aplicações. Lei de Beer-Lambert.

HISTOLOGIA
Conhecimentos histológicos fundamentais sobre os tecidos: epitelial, conjuntivo,
adiposo, cartilaginoso, ósseo, nervoso, muscular, sangue, hemocitopoese, órgãos
dos sistemas circulatório, tegumentar, digestório, respiratório, imunitário, urinário e
endócrino do corpo humano.

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA
Aspectos introdutórios da microbiologia (bactérias, fungos e vírus). Classificação dos
microorganismos. Microbiota normal. Transmissão de infecções. Infecção hospitalar.
Medidas de controle das doenças. Princípios de imunologia. Resposta Imune.
Radioterapia x imunidade. Radiação no controle de microorganismos. Princípios da
Resistência microbiana.

TÉCNICAS PARA INCIDÊNCIAS RADIOLÓGICAS II
Terminologia radiológica; posicionamento do paciente e técnica radiológica
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convencional (raios-X), dacabeça, pescoço e coluna vertebral (técnica habitual e
especificidades para pacientes politraumatizados, pacientes restritos ao leito e em
procedimentos cirúrgicos). Reconhecimento de anatomias através de incidências e
imagens radiográficas.

BIOSSEGURANÇA EM RADIOLOGIA
Introdução à biossegurança; EPIs e EPCs; estrutura e organização da área de
trabalho; tipos de riscos na área de saúde; mapa de risco; manuseio e descarte de
produtos químicos; biossegurança no uso de radioisótopos; gerenciamento de
resíduos biológicos; métodos de desinfecção e esterilização; boas práticas em
serviços de saúde; manuseio de perfurocortantes; principais doenças ocupacionais
em profissionais da saúde; roteiro de inspeção de segurança; noções de primeiros
socorros; prevenção e combate a princípios de incêndio; ética profissional. Educação
Ambiental.

FISIOLOGIA HUMANA E BIOFÍSICA
Fisiologia dos sistemas e sua relação com a radiologia. Fenômenos biofísicos.
Bioeletrogenese. Conceitos da física clássica que estão internamente ligados aos
fenômenos biofísicos do corpo humano. Contração do músculo estriado esquelético
e liso. Sistema cardiovascular. Sistema nervoso central e periférico. Fenômenos
elétricos das células (potencial elétrico, potencial de repouso, origem do potencial
elétrico, difusão de transporte ativo, conceituação iônica dentro e fora da célula,
potencial de ação), Biofísica da visão. Processos biofísicos relacionados à vida;
Biofísica dos sistemas funcionais; Teoria dos receptores; Tópicos de energia
(bioeletricidade); Biofisica das radiações.

GESTÃO DE SETORES RADIOLÓGICOS EM HOSPITAIS E DE CLÍNICAS
Teorias e técnicas de administração geral. Gerenciamento de serviços radiológicos
integrados às sofisticações tecnológicas. Relação entre as equipes interdisciplinares
e

multidisciplinares. Organização

hospitalar.

Organização

dos serviços

de

manutenção. Gerenciamento da tecnologia. Custos.

PRINCÍPIOS E TÉCNICAS DA ENFERMAGEM
Ações básicas de enfermagem: reconhecimento dos sinais vitais e suas alterações:
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Pressão Arterial, Pulso, Frequência Respiratória, Temperatura; noções de infecção
hospitalar: Higienização simples das mãos, calçar e descalçar luvas estéreis; meios
de desinfecção e esterilização de materiais e manuseio de materiais estéreis:
Desinfeção de baixo, médio e alto nível, Esterilização à calor seco e úmido,
Esterilização à Oxido de Etileno; técnicas de administração de medicamentos: Adm.
Via Oral, Via Intradérmica, Via Subcutânea, Via Intramuscular, Via Intravenosa;
Cateterismo venoso; manuseio de pacientes politraumatizados.

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA
Noções sobre tópicos como estrutura da matéria, radiação eletromagnética,
radioatividade, interação da radiação com a matéria, efeitos biológicos das radiações
ionizantes, princípios de segurança e proteção radiológica, princípios de detecção da
radiação, gerência de rejeitos radioativos, transporte de materiais radioativos, bem
como ações de resposta a incidentes e acidentes radiológicos são fundamentais
para a condução, com segurança, de atividades envolvendo substâncias emissoras
de radiação ionizante em diversas áreas de atuação profissional. Noções gerais
sobre radiobiologia.

PSICOLOGIA
Introdução à Psicologia. Estudos do comportamento, percepção, personalidade,
desenvolvimento

individual,

formação

do

grupo

social,

comunicação

e

relacionamento. Relação profissional/cliente. O homem como ser bio-psico-sociocultural. Aspectos psicológicos na área de saúde. Relacionamento interpessoal.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
Conceitos teóricos e práticos sobre a construção das imagens produzidas em um
equipamento de Tomografia Computadorizada como: definições de grandezas e
unidades físicas específicas, principais protocolos, limitações e características
operacionais deste método.

EXAMES CONTRASTADOS E PRIMEIROS SOCORROS
Farmacocinética, farmacodinâmica e os aspectos toxicológicos das substâncias
utilizadas no auxílio da visualização das estruturas anatômicas. Meios de contrastes
radiológicos. Contrastes paramagnéticos. Reações adversas e inter-relacionamento
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de drogas. Primeiros socorros. Protocolos de exames contrastados vias oral e
venosa.

FARMACOLOGIA
Noções Gerais de Farmacologia. Farmacocinética. Farmacodinâmica. Farmacologia
de meios de contraste usados na radiologia e reações adversas.

SAÚDE COLETIVA E EPIDEMIOLOGIA
Conceitos de saúde e doença. A saúde como um reflexo do equilíbrio homem x meio
social e ambiental. O processo de adoecimento. Níveis de prevenção e atenção à
saúde. Programas de Saúde. Conceito de epidemiologia. Noções de saneamento
básico e saúde ambiental. Compromisso do profissional de saúde na promoção de
saúde individual e coletiva.

MAMOGRAFIA
Estudo radiológico e conhecimento das técnicas para a realização dos exames e
avaliação anatômica da mama.

PATOLOGIA GERAL
Introdução a Patologia; saúde e doença; métodos de análise; lesão, adaptação,
crescimento e diferenciação celulares; causas; evolução; distúrbios hídricos,
hemodinâmicos

e

funcionais;

alterações

morfológicas

macroscópicas

e

microscópicas, alterações moleculares de doenças inflamatórias agudas e crônicas
circulatórias; regeneração e reparo; neoplasia; doenças nutricionais. Imagens
Radiológicas associada ao processo patológico.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Princípios físicos da RM (eletromagnetismo, Formação da imagem, Spin, Precessão,
Campo Magnético, Emissão de Sinal, Conceito de Ressonância, Recebimento do
Sinal de Ressonância, Relaxamento, Conhecimento de Campo Magnético).
Espectroscopia, ressonância magnética funcional, sequência de pulsos, técnicas e
protocolos de exames e planos de corte em RM. Segurança em RM.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
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Atividades relacionadas à geração de imagens diagnósticas humanas ou de
equipamento,

abrangendo

todos

equipamentos

(MAMO,

RMN,

Radiologia

Contrastada e Radiologia Convencional e Digital), realizado em Instituições externas.

MEDICINA NUCLEAR
História da Medicina Nuclear. Geração de Aparelhos em Medicina Nuclear. Técnicas
de obtenção de imagens em Medicina Nuclear. Física da Medicina Nuclear.
Decaimento radioativo. Atividade de uma amostra radioativa. Meia vida física, efetiva
e biológica. Exposição e Contaminação. Radioproteção em Medicina Nuclear e
Dosimetria. Introdução à Radiofarmácia. Detectores de radiação gama. Principais
radionuclídeos de uso clínico em Medicina Nuclear. Diagnóstico e terapia em
Medicina Nuclear. Controle de qualidade em Medicina Nuclear. Legislação aplicada
à Medicina Nuclear: Normas CNEN e ANVISA. Protocolos clínicos em Medicina
Nuclear:

Exames

realizados

na

área

de

Cardiologia,

Endocrinologia

–

Radioiodoterapia, Samarioterapia e Oncologia, Ortopedia, Gastroenterologia,
Urologia, Pneumologia, Mastologia. PET CT: Técnicas de Obtenção de imagem,
Farmacologia do FDG e protocolos utilizados.

RADIOLOGIA DIGITAL E EXAMES ESPECIAIS
Princípios de funcionamento do sistema PACS,DICOM, RIS e HIS, processo de
digitalização e formação da imagem digital (pixel e voxel). Realização de exames de
hemodinâmica, intervencionista e fluoroscopia. Exames pediátricos e no centro
cirúrgico.

RADIOLOGIA INDUSTRIAL
Princípios físicos e cuidados necessários nos principais procedimentos industriais
que utilizam as radiações ionizantes a fins diagnósticos e ensaios não destrutivos
em meios líquidos, sólidos e gasosos. Segurança, radioproteção, Planos de
radioproteção, Manutenção, teste e acessórios. Armazenamento de fontes, Gerência
de Rejeitos Radioativos. Transporte de Material radioativo.

RADIOTERAPIA
Radioterapia

superficial.

Unidades

de

cobalto.

Aceleradores

de

elétrons.

Aceleradores de outras partículas usadas em radioterapia. Grandezas que
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caracterizam a penetração de um feixe num meio homogêneo. Parâmetros que
especificam a qualidade dos feixes. Detectores Controle da qualidade dos
equipamentos. Protocolos de calibração de dosímetros no ar e na água. Objetivos
da radioterapia. Definição dos volumes e planejamento em diferentes locais do corpo
humano. Radioterapia conformada tridimensional. Radioterapia por modulação de
intensidade. Radiocirurgia. Cuidados com paciente em radioterapia. Aspectos
psicológicos nos cuidados com o paciente.

TÓPICOS AVANÇADOS EM TECNOLOGIA RADIOLÓGICA
PET Scan, novas tecnologias por imagem, tomografia de feixe cônico, novas formas
de proteção contra a radiação.

ULTRA SONOGRAFIA E DENSITOMETRIA ÓSSEA
O princípio do pulso, equipamento ultra-sonográfico, transdutor, Artefatos, Efeito
piezoeletrico, Efeito Doppler, Técnicas de exposição. Aplicações clínicas da
ultrassonografia. Introduzir os conceitos fundamentais e a aplicação dos princípios
do exame Densitométrico no diagnóstico precoce da Osteoporose. Apresentar a
aplicação dos principais protocolos na aquisição de imagens densitométricas.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Atividades relacionadas à geração de imagens diagnósticas humanas ou de
equipamento,

abrangendo

todos

equipamentos

(MAMO,

RMN,

Radiologia

Contrastada e Radiologia Convencional e Digital), realizado em Instituições externas.
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CORPO DOCENTE

Em 2017 o Corpo Docente dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro
Universitário da Grande Dourados está composto por 351 professores.
Desde 1993, está em vigor o Plano de Carreira Docente da UNIGRAN. O Plano
privilegia os portadores de cursos de pós-graduação e estimula a política de
qualificação. Proporciona, ainda, a ampliação do número de professores titulados e
em regime de trabalho por tempos integral e parcial, visando à consolidação da
permanente qualificação dos programas, projetos, atividades de pesquisa e extensão
desenvolvidos.
A política de aperfeiçoamento e qualificação docente constante no Plano de Carreira
Docente e no Plano de Desenvolvimento, implantados em caráter permanente,
desde 1993, é responsável pelo crescimento do número de professores mestres e
doutores na Instituição.

CORPO DOCENTE

T

ADEMOS ALVES DA SILVA JUNIOR

E

ADILSON JOSEMAR PUHL

M

ADRIANA MARY MESTRINER FELIPE

D

ADRIANA VALADÃO

M

ADRIANA VIANA SCHWAN STOFFEL

D

ADRIELE FREIRE DE SOUZA

M

AGUILERA DE SOUZA

E

AIDA MOHAMAD GHADIE

M

ALBERI RAFAEL DENH RAMOS

E

ALCIDES MOREIRA

D

ALESSANDRO VINICIUS SCNEIDER

D

ALEX BASÍLIO

E

ALEXANDRE MANTOVANI

M

ALEXSANDER FUZA ROSENO

E

ALEXSANDER TONIAZZO DE MATOS

M

ALINE FERREIRA DOS SANTOS

D

ALINE LAZARETTI CASSOL

M

441
ALINE VICTORIO FAUSTINO

M

ALINE VIEIRA CINTRA

E

ALISSON LEMOS DOS SANTOS

E

AMELIA LEITE DE ALMEIDA

D

AMILCAR ARAUJO CARNEIRO JUNIOR

M

ANA CRISTINA YAMASHITA

M

ANA LUCIA ALVES ARRUDA

D

ANA PAULA MACHADO DE ALMEIDA

M

ANA PAULA STEFANELO

M

ANDRE AFIF ELOSSAIS

D

ANDRE MARTINS DO NASCIMENTO

E

ANDRÉ PADOIM MIRANDA

M

ANDRÉ VIEIRA AZAMBUJA

M

ANDRÉ YASSUDA

E

ANDREA BULKAKOV KLOCK

M

ANDREA RIBEIRO LUZ CHAMAA

M

ANDRÉA TALASSI CEZARIO STANIESKI

E

ANDREIA DE OLIVEIRA ALENCAR IGUMA

M

ANGELA MIDORI KURAOKA DE OLIVEIRA

M

ANIANDRA KAROL GONÇALVES SGARBI

M

ANIELLE ORTEGA CAMACHO DIAS CAVALCANTE

E

ANNA TOKAR

D

ANTONIO PIRES JUNIOR

M

ÁTILA NUNES CALUMBY

E

AYD MARY OSHIRO

D

BRUNA CAROLINA CHANFRIN

E

BRUNA CORTELINI BIERHALS

E

BRUNA PAES DE BARROS

D

BRUNNA CHARLA FEITOSA FARINELLI

M

BRUNO RAFAEL A. SILVA

G

BRUNO SHIMMA

E

CÁCIA LEILA TIGRE PEREIRA VIANA

D

CAMILA DE BRITO QUADROS LARA

M
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CAMILA ESTARÓPOLI RAMOS ZEULI

M

CAMILA MORENO DI DIO

E

CAMYLA PANZETTI ALONSO DOS SANTOS

M

CARLA KERIN SANTOS MONTEIRO

E

CARLO AMERICO PERAZOLO YAMAKAWA

M

CARLOS ARTURO VALIENTE FILHO

E

CARLOS MUCHAO CASTILHO

M

CAROLINA RANGEL DE LIMA SANTOS

E

CAROLINE MARCHIORETTO

E

CÉLIA DE FATIMA MENEGHATTI

M

CELSO ITSUO TARUMOTO

M

CHAHINE ABDO SATER

M

CÍCERA DOS SANTOS MARCONDES

E

CINDY LIBERATTO ROCHA

E

CLAUDIA CHRISTINA TORRACA DE FREITAS

E

CLAUDIA REGINA BAUR ARFUX

M

CLAUDIA REGINA RODRIGUES BELONI

M

CLAUDINEYA ALVES DE OLIVEIRA

E

CLAUDIO LAZAROTTO

M

CLAUNICE DORNELES

D

CLEBER APARECIDO LUCIO

E

CLOVIS IRALA

M

CRISTIANE FERNANDES DE MELO

D

CRISTIANO DA SILVA PEREIRA

D

CYNTHIA HERNANDES COSTA

D

CYNTIA LETICIA BATISTETTI

E

DANIEL ALMEIDA COLOMBO

G

DANIELLE CRISTINE PEDRUZZI

M

DANIELLY DE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA

M

DANYELLE BEZERRA TERHOST

M

DAYSIMARA APARECIDA DA SILVEIRA

E

DELAINE MARCIA MARTINELLI

M

DENIS COLARES

E
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DENISE MATOS MANOEL

M

DHELLIANE CHRISTINA ROMANINI DO PRADO

E

DHEYWID KARLOS MATOS SILVA

M

DIEGO RODRIGO BAZAN

E

DJANIRES LAGEANO DE JESUS

D

DOMINGOS RENATO VENTORINI

E

DOUGLAS RALDI PEREIRA

E

EDISON FRANÇA LANGE JUNIOR

E

EDNA MITSUE INAGAKI

M

ELESSANDRO KENJI SONOMIA

E

ELISANGELA AZAMBUJA LOPES VOIGTLANDER

E

ELIZABETE VELTER BORGES

M

ELIZETE BACHI COMERLATTO

M

ELTON BOCK CORREA

E

EMERSON CANATO VIEIRA

M

ERICA DE ASSIS PEREIRA HOKE

M

ERICA KOBAYASHI URIO

M

ERICA QUINTILIANO OLIVEIRA

M

ERIKA DO CARMO OTA

M

EWERTON ARAUJO DE BRITO

M

FABIANA CHAGAS COELHO

E

FABIANA CORRÊA GARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

E

FABIO ANTONIO DA SILVA

M

FABIO HENRIQUE CARDOSO LEITE

M

FABIO LORENZONI

D

FABIO RODRIGUES DE SOUZA

M

FABRICIO BRAUN

M

FABRICIO DE MELO P. DOS SANTOS

M

FABRICIO GARMUS SOUSA

D

FELIPE CASUO AZUMA

E

FELIPE FRANCISCO BITENCOURT JUNIOR

M

FELIPE MACIEL DOS SANTOS SOUZA

D

FERNANDO MACHADO DE SOUZA

M
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FERNANDO WEGNER

E

FLAVIA BACHA

M

FLAVIA BEATRIZ TORRACA DE FREITAS

E

FLAVIO ANTONIO MEZACASA

E

FLAVIO BRESSAN

D

FRANCE RICARDO MARQUES GONZAGA

E

FRANCIELLE PIRES DUARTE SOMMER

E

FRANCIELLI SCHWERZ

M

FRANCIELLY FERRAZ

E

FRIDA MACIEL PAGLIOSA

D

GABRIEL GALVÃO

M

GABRIEL UTIDA

M

GABRIELA MANGELARDO LUCIANO

M

GABRIELLE P. PAES DE LIMA

D

GASSEN ZAKI GEBARA

M

GEYSA JUCE DA SILVA

M

GIANI LOPES BERGAMO MISSIARAN

M

GILBERTO FERREIRA MARCHETTI

M

GILMAR LIMA CAETANO

D

GISELE FELIX

D

GISELLE DE SOUZA SILVA

M

GISLENE GARCIA DE SOUZA PEREIRA

M

GIVALDO MAURO DE MATOS

M

GLAUCO AURELIO SILVA

M

GLEIZZE ILANA GOMES

E

GUIDO VIEIRA GOMES

M

GUILHERME ANDERSON DOS SANTOS

E

GUSTAVO ANDERSON DEBOLETO

E

HAROLDO PAULO CAMARA MEDEIROS

E

HASSAN HAJJ

M

HELDER BARUFFI

D

HERCULES ARCE

D

HILLUSKA DE FIGUEIREDO SOUZA CARNEIRO

M
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IDIRAN JOSE CATELAN TEIXEIRA

E

INES VELTER MARQUES

M

ISRAEL MORAES DOS SANTOS

E

JACKELINE MATOS DO NASCIMENTO

D

JANAINA MENEZES SILVA

M

JANAINA OUTEIRO DE ANDRADE

E

JANE KELIS MARTINS LIMA

E

JEANE BATISTA DE CARVALHO

M

JEFERSON ANTONIO BAQUETTI

M

JOAO AMANCIO G. OLIVEIRA JUNIOR

M

JOÃO GABRIEL FRANCO

E

JOÃO GABRIEL PIMENTEL

E

JOE GRAEF FILHO

M

JORGE GRANJA DE OLIVEIRA JUNIOR

D

JOSÉ GOMES DA SILVA

D

JOSELIA FERRAZ SOARES

M

JOSELITO DE ARAUJO MENEZES

E

JOSIMAR CRESPAN

M

JULIANA BARROS DE ALMEIDA

M

JULIANA LOPRETE CURY

D

JULIANA TADANO MIGUITA SAKAGUTI

E

JULICE ANGELICA ANTONIAZI BIGATÃO GADANI

M

JULIO CESAR BENATTI FILHO

E

JULIO CESAR SALTON

D

JULIO MONTINI NETO

M

JULYANA MOREIRA DA SILVA

M

JUNIOR DOS SANTOS DUARTE

E

JUSCILEIA BORGES DA SILVA KLEIN

E

KALINE PEREIRA GODOI

E

KARIMI SATER GEBARA

M

KARINA LECY SOARES MANTOVANI

E

KATIA CRISTINA ZANATA

M

KELEI ZENI

E
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LANA AQUINO GUEDES DE MENDONÇA

E

LAYANE MARTINS LUNARDI

E

LEANDRO CORREA BARBOSA

E

LEANDRO RENNE CAMILO

M

LEONARDO LUCIO AMORIM MUSSURY

E

LEONARDO SCALON CARVALHO

E

LETICIA MENDES S. FERRIGOLO

E

LETICIA CASTELANI DUARTE

M

LETICIA OLIVEIRA SILVA

E

LIANE ROSALES DALPRA

M

LIDIANE S. BRANQUINHO

M

LILIA ODETE N. DE OLIVEIRA

M

LOVAINE FIEL DE QUEVEDO PINHEIRO

M

LUCAS CASARO MOTA

E

LUCIA EUGENIA PITTAS MARTINI

M

LUCIARA NUNES SEVERO

E

LUCINETE REGINA COLOMBO

D

LUIS ANGELO LIMA BENEDETTI

M

LUIS ARTHUR SPÍNOLA CASTILHO

M

LUIS FERNANDO BENITEZ MACORINI

M

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DE CARVALHO

M

LUZIA DE CASSIA PEREIRA SOUZA ARNEZ

E

MAGDA CARVALHO FERNANDES

D

MAGDA MACIEL DE OLIVEIRA

D

MAISA BARBOSA DA SILVA CORDEIRO

M

MARCELO IORIS KÖCHE

M

MARCIA BERNADETE WERLANG

M

MARCIA CRESTANI BIN

M

MARCIA MATTOS

D

MARCIO CARLOS DE MELO SANTOS

E

MARCIO JOSÉ BARTZ KRUGER

E

MARCIO LORENZONI PORTELLA

E

MARCIO MARTINS

M
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MARCIO ROBERTO TADANO MIGUITA

M

MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA

M

MARCO AURELIO KINAS

D

MARCOS ALVES MARIANO

M

MARCOS ROBERTO ALVES DE CARVALHO

M

MARIA ALICE DE MELLO FERNANDES

D

MARIA CLAUDIA TEIXEIRA DA LUZ OLLE

M

MARIA CRISTINA RUIZ BENITTO

M

MARIA DE LOURDES DUTRA

D

MARIA DOLORES BORTOLANÇA

E

MARIA HELENA TOURO BELUQUE

M

MARIA MADALENA SANTOS MARQUES

M

MARIANA ZAMPAR TOLEDO

D

MARILIA BACHI CORMELATO

M

MARISTELA CANISSO VALESE

E

MARLENE PAULA PIOVEZZANI

E

MARLON LIBÓRIO FERREIRA

E

MARVIO PEREIRA LEOCINI

D

MATEUS LUIZ SECRETTI

D

MAYSA DE OLIVEIRA BRUM BUENO

D

MICHELLE KARINA FAGUNDES ROSSATO

E

MIGUEL AUGUSTO MACHADO DE OLIVEIRA

M

MILENA DE JESUS CARDINAL

M

MONIQUE FIORAVANTI SANSÃO BAZAN

E

NADIA BUCHALA BOSCO

M

NADIA SATER GEBARA

M

NAMOR ZIMERMANN

D

NANCI NISHIYAMA

E

NARA MARIA F. DE Q. SGARBI

D

NATACYA CAETANO

M

NATALIA FONTOURA

M

NATALIA SUNADA

D

NEWERSON KLEITON KLEIN

E
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NEWTON RAIMUNDO GOMES MIRANDA

M

NICOLLE PRISCILA LOPES SUDA

E

NILTON RAIOL CAMPOS NETO

E

NOEMI MENDES SIQUEIRA FERRIGOLO

M

OSEIAS DA SILVA IAPECHINO

E

PATRICIA CINTRA

M

PAULA TERESA VARDASCA DE OLIVEIRA

D

PAULO HENRIQUE BRAZ

M

PEDRO PAULO DA SILVA

M

PERLA LOUREIRO DE ALMEIDA

M

PETER GORDON TREW

E

PRICILA PESQUEIRA DE SOUZA

M

PRISCILLA FRACALOSSI RIGUETTI

E

RAQUEL BONACINA

M

RAUL SAMPAIO MEI

M

REGINALDO JOSE DA SILVA

M

RENATA MOREIRA DA SILVA

M

RENATO DE AGUIAR LIMA PEREIRA

M

RICARDO SAAB PALIERAQUI

M

RITA DE CASSIA D. MENDES

M

ROBSON MARQUES DE AMORIM

M

ROBSON MORAES DOS SANTOS

E

RODOLFO GUEDES

E

RODRIGO BENTO CORREIA

E

RODRIGO DELLER

E

ROGERIO CRUZ MONTES

E

ROMULO ALMEIDA CARNEIRO

M

ROSANE ARTUZZI MARQUES

E

ROSANE FERREIRA LIMA

M

ROSILENE MOREIRA DE SOUZA

M

RUBENS DI DIO

E

RUTE DE SOUZA JOSGRILBERG

M

SABRINA KAELY VITAL MACHIAVELLI

E
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SAMUEL MOTA TORRES

E

SAULO BRUM

M

SÉRGIO ALMIR WACHTER

M

SHEYLA CADORE

M

SHIRLAYNE SILVANA UMBELINO DE BARROS

D

SILVIA DE TOLEDO GOMES

M

SILVIA MARIA PAGLIUZO MURAKI

M

SILVIO STAUT DE MORAES JUNIOR

E

SIMONE DE SOUZA ELIAS NIHUES

M

SOLANGE TIEKO SAKAGUTI

M

SONIA MARIA B. DE OLIVEIRA

D

SUELI APARECIDA FERNANDES MORAES

E

TACIANA MARA CORREIA MAIA

M

TALINE BAGANHA STEFANELLO

M

TANIA REJANE DE SOUZA

M

TARJANIO TEZELLI

E

TATIANA VALLEZZI CAVICHIOLI

M

TELLIO MITSUDI OHIRA

E

TEREZINHA BAZÉ DE LIMA

D

TEREZINHA PEREIRA BRAS

D

THAIS SUMIE NOZU IMADA

D

THIAGO FELIX DE MIRANDA PEDROSO

M

THIAGO LEITE FRAGA

D

TICIANA ARAÚJO DA SILVA

D

VALDIR DA COSTA PEREIRA

M

VALESCA AMARO CECHIN

M

VALESKA VENDRAMIN GUIMARÃES VILELLA

M

VALMOR GERONIMO RANZI JUNIOR

E

VANDERLEI BERTO JUNIOR

D

VERA FATIMA CORSINO DE ALMEIDA

M

VINICIUS DE ALMEIDA GONÇALVES

E

WAGNER LOPES KLEIN

M

WANDERLEY ONOFRE SCHMITZ

D
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WILSON ESPINDOLA PASSOS

M

WILSON LUIZ DE MIRANDA FINAMORE

M

ZEINA HASSEN MUSTAFA

M
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BIBLIOTECA

A Biblioteca UNIGRAN é central, possui um acervo especializado destinado ao apoio
de seus Acadêmicos e Professores para maior e melhor aproveitamento dos Cursos
oferecidos pela Instituição, sendo atualizada constantemente nas diversas áreas do
conhecimento. Ao usuário é oferecido ambiente favorável ao estudo e à pesquisa. A
Biblioteca, além dos espaços coletivos e individuais amplos à disposição dos
usuários, possui uma área reservada para cultura em geral como exposições de
artes, lançamentos de livros, entre outros eventos, e uma área para o descanso.
A Biblioteca possui 3.000 m2, contemplando todos os setores com layout
apropriados às necessidades de atendimento ágil ao Acadêmico. São 960 m2 para o
acervo, 1.280 m2 para leitura, 200 m2 para a administração e 40 m2 para área
técnica, divididos em dois pavimentos, onde um deles, com 520 m2 ,atende o setor
de periódicos.
As salas de leitura e estudos individuais são subdivididos em ambientes,
devidamente mobiliados com sofás, guichês individuais, mesas com cadeiras. Há
seis salas para estudos coletivos fechadas com área de 80 m2, contendo, também,
mesa e cadeiras para até oito acadêmicos cada. No hall de entrada está programada
a sala destinada a exposições multiculturais com área de 200 m2. Faz parte da área
o acervo a CDteca e os quiosques de acesso à internet com 12 terminais interligados
à rede mundial de computadores. Possui, ainda, uma área de exposição
multicultural.

ACERVO (LIVROS E PERIÓDICOS)
O sistema utilizado para classificação é o CDU, tabela PHA e o de Catalogação é o
American Libraries Association (ALA). Fornece, assim, informações bibliográficas e
não bibliográficas através de listagem de títulos adquiridos. O acesso às obras é feito
através de computadores, onde estão cadastradas, através de fichas por assunto,
títulos ou por autores. Para informação e utilização do acervo, a UNIGRAN mantém
funcionários e estagiários bolsistas em número suficiente visando á excelência no
atendimento aos usuários. Faz-se imprescindível destacar que, na Avaliação
Institucional, os Acadêmicos avaliaram a Biblioteca com o melhor índice para os
serviços prestados pela Instituição.
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Bibliografia Básica - Em 2017, a Biblioteca da UNIGRAN possui o acervo total de
56.000 títulos, com um total 106.030 exemplares tombado, junto ao patrimônio da
IES. A bibliografia básica, contém três títulos de cada obra, de todas as disciplinas
dos cursos ministrados pela IES . Há exemplares na proporção de 1 a cada 5 alunos;
portanto, todos os livros da bibliografia básica constam em número adequado no
acervo da Instituição e dos polos.

Bibliografia complementar - A Instituição mantém uma política de aquisição
mensal, visando tanto a expansão quanto a atualização do acervo. A biblioteca
oferece os livros utilizados pelos professores como bibliografia complementar, bem
como livros sugeridos pelo colegiado de curso para consulta e pesquisa dos
acadêmicos. A bibliografia complementar por curso contempla, no mínimo, 5 títulos
em cada disciplina e todos os títulos constam na biblioteca e nos polos de apoio
presencial em número sempre superior a 2 exemplares.

Periódicos - Os periódicos da biblioteca UNIGRAN contemplam todas as áreas dos
cursos oferecidos, com diversas assinaturas de revistas nacionais e estrangeiras,
inclusive muitas delas com Qualis Internacional, visto que, os avanços tecnológicos
evoluem rapidamente, oferecendo ao periódico, valor significativo no âmbito
científico.
Na biblioteca da UNIGRAN são 3.509 títulos, 65.469 volumes de periódicos. A
biblioteca também disponibiliza acesso aos periódicos on line, bases de dados e
artigos científicos por meio do convênio COMUT/BIREME.

ACERVO ON-LINE

Lista de bibliotecas virtuais e bases de dados
www.dominiopublico.gov.br/- mais de 45.000 títulos on-line disponível para
consultas.

www.scielo.org http://www.bn.br/bndigital/ - Biblioteca Nacional Digital do Brasil
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações: http://bdtd.ibict.br/

http://www.ieb.usp.br/online/index.asp

-

No

site

do

Instituto

de

Estudos
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Brasileiros, há 98 obras raras digitalizadas. O acervo do instituto está sendo
digitalizado, processo que vai se completar com a Brasiliana USP.

www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal - O Gutenberg é um site internacional
pioneiro em e- books, mantido por voluntários. Há mais de 20 mil itens para
download. Esse link dá acesso às obras em português.

http://gallica.bnf.fr/ - Gallica, a biblioteca on-line da Bibliothèque Nationale, na
França, tem
90 mil títulos disponíveis e várias imagens. Pode ser acessada gratuitamente por
qualquer internauta.

http://worldpubliclibrary.org - Tem 500 mil livros on-line, pelo custo de US$ 9 por
ano. Em um período do ano os livros ficam disponíveis para download gratuitamente.

http://www.bartleby.com/ - No site de fácil acesso, que nasceu da Universidade
Colúmbia, é possível ver a obra completa de Shakespeare sem precisar dar
download. Tem a mais ampla coleção de poemas na rede, tudo em inglês.
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ESTRUTURA FÍSICA

Considerando que os cursos objetivam a formação de profissionais para os
diferentes campos da atividade humana, estimulando a pesquisa, buscando o
desenvolvimento do espírito crítico em todas as áreas do conhecimento, a estrutura
física disponível na UNIGRAN constitui-se em meio perfeitamente adequado para
estes fins.
Dos mais de 72.000m2 de área construída abrigam as 124 salas de aulas, 96
laboratórios e espaços de atividades práticas, as dependências administrativas, os
complexos desportivo e aquático e ainda a Clínica de Fisioterapia, Clinica de
Odontologia, Núcleo de Psicologia, Núcleo de Assistência Jurídica, Núcleo de
Nutrição, Núcleo de Serviço Social, Núcleo de Arquitetura, Hospital Veterinário,
Farmácia Escola, Estúdios de Rádio, TV e fotografia, Áreas Experimentais de
Agronomia e Veterinária suficientes para abrigarem os alunos de todos os cursos,
Além das salas de aula, a IES tem 10 salas de professores, sala de contabilidade,
sala para departamento pessoal, salas para tesouraria, secretarias, cinco diretorias,
35 salas para
Coordenação de cursos, salas de atendimento acadêmico, almoxarifados,
Departamento de Multi-mídia, salas de reuniões, três auditórios, salas para a Próreitorias, livraria e um ambulatório médico, que são espaços físicos considerados
adequados e capazes de atenderem plenamente aos objetivos institucionais
propostos para o desenvolvimento do ensino,
Pesquisa e extensão. Mediante avaliação e análise da estrutura física e sua
adequação, por meio de instrumento de coleta de dados do Programa de Avaliação
Institucional, nos quais foram consideradas suficiência, iluminação, limpeza,
conservação e adequação, a comunidade escolar apresentou parecer favorável,
confirmando sua perfeita adequação às necessidades da clientela e aos propósitos
de eficiência nos serviços da Instituição. A UNIGRAN possui, ainda, uma ampla área
de estacionamento para os professores, corpo administrativo e para a
Chegada e saída dos ônibus, que transportam os acadêmicos que residem na
região da Grande
Dourados. Para atender aos professores não residentes em Dourados ou
professores visitantes, a Instituição conta com amplos e bem equipados
apartamentos, dentro do campus, apartamentos masculinos e femininos com
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banheiro e ar condicionado, 1 sala de Tv/Video, 1 despensa, hall superior, circulação
e cozinha, Hall inferior e refeitório.
Os Laboratórios estão estruturados e equipados conforme a orientação dos
professores para as disciplinas práticas de todos os cursos. Isso proporciona um
ganho muito grande em termos de qualidade e eficiência desses laboratórios. Todas
as instalações dos laboratórios são
Amplas, com ótima iluminação e ventilação de forma natural/artificial e boa
acústica. As
Paredes foram pintadas com cores claras, bastante suaves, evitando
contraste visuais; as portas dos laboratórios possuem 1,60 x 2,10 m e abrem em
duas folhas, o que facilita a saída de emergência. Os corredores são amplos e
ventilados, possuindo fácil acesso.
Os laboratórios seguem as normas de Biossegurança presentes na
CBSUNIGRAN - Comissão de Biossegurança da UNIGRAN. Utilizando os
laboratórios, o aluno irá descobrir, de forma macroscópica, os tecidos que formam o
corpo humano ou animal; poderá conhecer de forma prática e real as estruturas
microscópicas dos tecidos; entender melhor as ações fisiológicas e biofísicas do
organismo humano, animal e vegetal; conhecer a estrutura dos microrganismos
patogênicos e suas formas reprodutivas; tendo a oportunidade de treinar as técnicas
de preparo de soluções, meio de cultura e boas práticas de laboratório.
Quanto à informática, estão à disposição dos acadêmicos 8 laboratórios de
ensino, com 90 m2 de área cada, 2 laboratórios específicos e 1 sala de impressão.
Todos os laboratórios estão interligados em uma Intranet, disponibilizando aos
acadêmicos, a qualquer hora em que os laboratórios estejam em funcionamento, o
acesso à Internet, ao servidor de arquivos, ao servidor de FTP e ao servidor de email do curso de computação.
Todos os laboratórios são climatizados por sistema de refrigeração e
possuem excelente iluminação tanto artificial como natural. Desta forma, os
laboratórios tornam-se um ambiente agradável onde os acadêmicos têm a
oportunidade de passar horas estudando com todo o conforto necessário.
Funcionam de segunda a sexta no período das 07 h e 30 min às 22 h e 30 min e,
aos sábados, das 08 h às 11 h e 30 min. Não é necessário o agendamento de
horário para utilização dos laboratórios tanto para os alunos de computação como
para os demais alunos da instituição.
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O mobiliário é adequado e suficiente para atender as necessidades dos
alunos em todos os laboratórios. Dois laboratórios possuem televisões de 29
polegadas com sistema de TV Coder, sendo a limpeza realizada diariamente no
período da manhã, antes do início das aulas, pela equipe de funcionários
responsável pele setor.
A UNIGRAN possui seu próprio provedor de acesso com um link de que
atende toda a comunidade acadêmica, inclusive wireless em toda sua extensão. A
cada um dos cursos, para o pleno desenvolvimento da estrutura curricular, está
destinado espaço físico necessário, suficiente para abrigar os laboratórios e demais
espaços e ali, desenvolverem adequadamente, as atividades de ensino e pesquisa,
haja vista os referidos laboratórios possuírem excelentes equipamentos e materiais
necessários às suas atividades.
A Mantenedora desenvolve um programa constante de conservação, higiene
e adequação dos espaços às necessidades de cada curso e/ou a cada
departamento, como também tem feito investimentos na ampliação dos espaços
físicos, por intermédio da expansão e de previsão de crescimento. O aspecto físico
da IES apresenta-se, sempre, em plena adequação.
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ESTRUTURA FÍSICA DETALHADA (m²)

ÁREA
DESCRIÇÃO – BLOCO 1

(m2)

Anfiteatro

192

Área de circulação

977

Coordenação

15

Coordenação Adjunta

15

Direção

15

Estágio

40

Monografia

40

Outros

120

Pró-Reitoria de Ensino e Extensão

40

Reitoria

80

Sala de professores

80

Sala de reuniões e professores

80

Salas de aula

1480

Sanitários

132

Secretarias e recepção

80

Total

3386
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ÁREA
DESCRIÇÃO – Bloco 2
Almoxarifado

(m2)
35

Área de circulação, elevador, pátio, escadarias

1206

Arquivos

405

Atendimento Psicopedagógico

30

Call Center

30

Comitê de ética

30

Coordenações de curso

70

Departamento de Comunicação

90

Direção Acadêmica

30

Financeiro

80

Mantenedora

110

Núcleo de apoio acadêmico (financiamento
estudantil)

65

Núcleo de apoio acadêmico (secretaria)

210

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação

30

Saguão

400

Sala de reuniões

25

Sala de reuniões Comitê de Ética

30

Sala dos professores

80

Salas administrativas

140

Salas de aula

2160

Sanitários

240

Tesouraria

170

Total

5666
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ÁREA
DESCRIÇÃO – Bloco 3

(m2)

Academia de musculação

200

Administração laboratórios

60

Anfiteatro

350

Anglo (administração)

156

Área de circulação, escadas, elevadores, área
externa

3340

Audiovisual

45

Brinquedoteca

80

Ateliers

80

Clínica de Fisioterapia

1128

Coordenações de curso

335

Direção Faculdade Saúde

30

Direção Pós-graduação

20

Laboratório audiovisual

80

Laboratório coleta (análises clínicas)

80

Laboratórios

2980

Núcleo de arquitetura

42

Oficina artes e arquitetura

80

Posto de atendimento

10

Saguão

300

Sala de conforto ambiental

60

Sala de professores

165

Salas de aula e laboratórios de arquitetura

1960

Sanitários

230

Total

11811
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ÁREA
DESCRIÇÃO – Bloco 4

(m2)

Anfiteatro

120

Área de circulação, escadas, elevador

96

Coordenações

100

Saguão

160

Salas de aula

1470

Sanitários

720

Total

2666

ÁREA
DESCRIÇÃO - Bloco 5

(m2)

Almoxarifado

250

Área de circulação

134

Baias

1500

Clínica Veterinária

840

Coordenação do curso Medicina Veterinária

50

Laboratórios

1880

Lavanderia

150

lixo hospitalar

12

Sanitários

94

Saguão convivência e circulação

680

Total

5590
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ÁREA
DESCRIÇÃO - Bloco 6

(m2)

Área de circulação

360

Caixas eletrônicos

20

Coordenação

50

Copa e almoxarifado

60

Farmácia Escola

500

Lanchonete

145

Lojas

85

Mini-indústria

150

Salas de aula

300

Sanitários

40

Total

1710

ÁREA
DESCRIÇÃO - Bloco 7

(m2)

Almoxarifado

40

Área de Circulação

270

Clinica de Estética

300

Coordenação

20

Laboratório de estética

70

Laboratórios publicidade e jornalismo

700

Sala de professores

20

Salas comerciais

340

Sanitários

40

Total

1800
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ÁREA
DESCRIÇÃO - Bloco 8

(m2)

Área de Circulação e convivência

320

Cerimonial

40

EAD

600

Lojas

30

Salas de aula

610

Almoxarifado

95

Total

1695
ÁREA
DESCRIÇÃO - Bloco 9

(m2)

Área de circulação

300

Clínica Odontológica

750

Copa

40

Salas de aula

560

Total

1650

ÁREA
DESCRIÇÃO - Bloco 10

(m2)

Anfiteatro

400

Área de circulação

200

Camarim

90

Cozinha

160

Depósito

230

Gerador

50

Sanitários

190

Total

1320
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ÁREA
DESCRIÇÃO - Bloco 11

(m2)

Administrativo EAD

150

Área de circulação

305

Gráfica EAD

310

Salas de aula

460

Sanitários

85

Secretaria

40

Total

1350

ÁREA
DESCRIÇÃO - Cantão do Bosque

(m2)

Área de circulação, elevador, escadas, outros

578

Cantina

30

Laboratórios

1025

Pátio

130

Salas administrativas

67

Salas de aula

1119

Sanitários

51

Total

3000

DESCRIÇÃO - Salão de eventos Pátio e

ÁREA

Mezanino

(m2)

Administrativo

80

Departamento de informática

360

Pátio

1600

Rampa de acesso

400

Salão

1800

Total

4240
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ÁREA
DESCRIÇÃO - outros

(m2)

Área de circulação e convivência

1000

Área experimental

396

Biblioteca

3420

Campo de Futebol/ área de saltos

3600

Complexo aquático

820

Copa

30

Estacionamento interno

2800

Estufa

249

Fazenda escola (área construída) 529 hec

710

Ginásio

2050

Guaritas

75

Jardinagens

1780

Núcleo de Nutrição

60

Núcleo de Psicologia

450

Núcleo de Serviço Social

60

Núcleo Jurídico

910

Pátio coberto

1600

Pró reitoria administrativa e telefonista

75

Quadras descobertas

1800

Rampa

2800

Recursos humanos

105

Sala de atendimento professores

300

Sala de defensivos (área experimental)

320

Sala de motoristas

62

Total

25472
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BLOCOS

TOTAL

Bloco 1

3386

Bloco 2

5666

Bloco 3

11811

Bloco 4

2666

Bloco 5

5590

Bloco 6

1710

Bloco 7

1800

Bloco 8

1695

Bloco 9

1650

Bloco 10

1320

Bloco 11

1350

Cantão

3000

Salão de eventos, pátio
mezanino

4240

Outros

25472

Total

71356

