
CURSOS DISCIPLINAS

0413/2 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

PORTUGUÊS E ESPANHOL - CPAQ

04010009400 PRÁTICA DE ENSINO I

Estudo de estratégias didáticas para o ensino da leitura e da escrita – 

textual e multissemiótica – na educação básica. Formação prática para sua 

atuação em sala de aula. Análise crítica de pesquisas sobre educação 

ambiental e direitos humanos. Organização curricular e gestão da escola.

04010009419 PRÁTICA DE ENSINO II

Estudo de estratégias didáticas para o ensino da análise linguística na 

educação básica. Formação prática para sua atuação em sala de aula. 

Análise crítica de pesquisas sobre educação ambiental e direitos humanos. 

Profissão docente: identidade, carreira e desenvolvimento profissional.

04010009428 PRÁTICA DE ENSINO III

Leitura crítica de livros didáticos e de documentos oficiais voltados à 

educação básica. Reflexão e elaboração de materiais didáticos. Formação 

prática para sua atuação em sala de aula. Análise crítica de pesquisas sobre 

educação ambiental e direitos humanos.

04010009491 HISTÓRIA DA ÁFRICA E 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência na 

África. A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência 

na África. Etnias, cultura, sociedade e poder no continente africano e sua 

transposição para Brasil. A cultura africana no Brasil e a cultura afro-

brasileira. Estudo do contexto ambiental: geo-gráfico e natural, com as 

transformações exploratórias e capitalistas em seus reflexos na sociedade 

e cultura do continente africano. Educação para as relações étnico-raciais.

04010009731 PRÁTICA DE ENSINO IV

Análise crítica de provas institucionais. Estudo de estratégias didáticas para 

correção e avaliação de textos na escola, assim como para elaboração e 

correção de atividades. Formação prática para sua atuação em sala de 

aula. Análise crítica de pesquisas sobre educação ambiental e direitos 

humanos.



04010009740 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA I

Observação do processo ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e 

levantamento de situações problemas e prioridades a serem trabalhadas 

nas escolas de Ensino Fundamental. Participação do estagiário no trabalho 

pedagógico da escola campo de estágio, oportunizando o exercício da 

função docente. Aplicação do conhecimento adquirido sobre educação 

ambiental e direitos humanos na coparticipação em projetos educativos na 

escola campo de estágio.

04010009750 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA II

Orientação para a docência de Língua Portuguesa do 6º ao 9º anos do 

Ensino Fundamental. Contato com o trabalho docente desenvolvido no 

contexto escolar, através da regência em sala de aula, sob a supervisão dos 

professores da escola campo de estágio. Aplicação do conhecimento 

adquirido sobre educação ambiental e direitos humanos nas aulas de 

regência no Ensino Fundamental, do 6º ao 9º anos.

04010009769 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA III

Inserção no campo de trabalho docente nas escolas de Ensino Médio, para 

observar e analisar as práticas escolares vigentes no ensino de Língua 

Portuguesa. Participação nas atividades do cotidiano escolar, vivenciando 

as práticas pedagógicas em parceria com os professores da escola campo 

de estágio. Aplicação do conhecimento adquirido sobre educação 

ambiental e direitos humanos no desenvolvimento de projetos educativos 

para os alunos de Ensino Médio.

04010009787 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA IV

Orientação das atividades a serem desenvolvidas no exercício da docência 

de forma articulada com a prática do professor de Língua Portuguesa no 

Ensino Médio. Contato com o trabalho docente desenvolvido no contexto 

escolar, através da regência em sala de aula, sob a supervisão dos 

professores da escola campo de estágio. Aplicação do conhecimento 

adquirido sobre educação ambiental e direitos humanos nas aulas de 

regência no Ensino Médio, durante o estágio nas escolas.



0432/2 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

PORTUGUÊS E INGLÊS-CPAQ

04010009400 PRÁTICA DE ENSINO I

Estudo de estratégias didáticas para o ensino da leitura e da escrita – 

textual e multissemiótica – na educação básica. Formação prática para sua 

atuação em sala de aula. Análise crítica de pesquisas sobre educação 

ambiental e direitos humanos. Organização curricular e gestão da escola.

04010009419 PRÁTICA DE ENSINO II

Estudo de estratégias didáticas para o ensino da análise linguística na 

educação básica. Formação prática para sua atuação em sala de aula. 

Análise crítica de pesquisas sobre educação ambiental e direitos humanos. 

Profissão docente: identidade, carreira e desenvolvimento profissional.

04010009428 PRÁTICA DE ENSINO III

Leitura crítica de livros didáticos e de documentos oficiais voltados à 

educação básica. Reflexão e elaboração de materiais didáticos. Formação 

prática para sua atuação em sala de aula. Análise crítica de pesquisas sobre 

educação ambiental e direitos humanos.

04010009491 HISTÓRIA DA ÁFRICA E 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência na 

África. A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência 

na África. Etnias, cultura, sociedade e poder no continente africano e sua 

transposição para Brasil. A cultura africana no Brasil e a cultura afro-

brasileira. Estudo do contexto ambiental: geo-gráfico e natural, com as 

transformações exploratórias e capitalistas em seus reflexos na sociedade 

e cultura do continente africano. Educação para as relações étnico-raciais.

04010009731 PRÁTICA DE ENSINO IV

Análise crítica de provas institucionais. Estudo de estratégias didáticas para 

correção e avaliação de textos na escola, assim como para elaboração e 

correção de atividades. Formação prática para sua atuação em sala de 

aula. Análise crítica de pesquisas sobre educação ambiental e direitos 

humanos.

04010009740 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA I

Observação do processo ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e 

levantamento de situações problemas e prioridades a serem trabalhadas 

nas escolas de Ensino Fundamental. Participação do estagiário no trabalho 

pedagógico da escola campo de estágio, oportunizando o exercício da 

função docente. Aplicação do conhecimento adquirido sobre educação 

ambiental e direitos humanos na coparticipação em projetos educativos na 

escola campo de estágio.



04010009750 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA II

Orientação para a docência de Língua Portuguesa do 6º ao 9º anos do 

Ensino Fundamental. Contato com o trabalho docente desenvolvido no 

contexto escolar, através da regência em sala de aula, sob a supervisão dos 

professores da escola campo de estágio. Aplicação do conhecimento 

adquirido sobre educação ambiental e direitos humanos nas aulas de 

regência no Ensino Fundamental, do 6º ao 9º anos.

04010009769 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA III

Inserção no campo de trabalho docente nas escolas de Ensino Médio, para 

observar e analisar as práticas escolares vigentes no ensino de Língua 

Portuguesa. Participação nas atividades do cotidiano escolar, vivenciando 

as práticas pedagógicas em parceria com os professores da escola campo 

de estágio. Aplicação do conhecimento adquirido sobre educação 

ambiental e direitos humanos no desenvolvimento de projetos educativos 

para os alunos de Ensino Médio.

04010009787 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA IV

Orientação das atividades a serem desenvolvidas no exercício da docência 

de forma articulada com a prática do professor de Língua Portuguesa no 

Ensino Médio. Contato com o trabalho docente desenvolvido no contexto 

escolar, através da regência em sala de aula, sob a supervisão dos 

professores da escola campo de estágio. Aplicação do conhecimento 

adquirido sobre educação ambiental e direitos humanos nas aulas de 

regência no Ensino Médio, durante o estágio nas escolas.

0439/20 HISTÓRIA - LICENCIATURA-CPAQ

04010000529 HISTÓRIA DA AMÉRICA 

PORTUGUESA

A colonização no contexto da expansão européia. A organização social, 

política, econômica e a cultural na América Portuguesa. Exploração 

econômica, conseqüências sócio-ambientais e educação ambiental. 

Cotidiano e mentalidades. Organização social do trabalho e direitos 

humanos. Estudos sobre a historiografia referente à América Portuguesa.

04010000545 HISTÓRIA DAS AMÉRICAS 

INGLESA E ESPANHOLA

As Américas pré-colombianas. O processo de colonização das Américas no 

contexto da expansão européia e meio ambiente. As independências e a 

formação dos Estados nacionais nas Américas.

04010000561 HISTORIOGRAFIA

Sujeitos, fontes e abordagens da produção histórica nos séculos XX e XXI. 

Diferença e direitos humanos, sociedade e ambiente.



04010000618 HISTÓRIA MODERNA

A transição da Idade Média para a modernidade. A formação das 

monarquias nacionais. Economia, sociedade e cultura. Revolução 

Industrial, consequências ambientais e educação. Trabalho, exploração e 

direitos humanos. Estudos sobre a historiografia referente ao período e 

temas.

04010000669 HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA I

A Revolução Francesa. A Democracia: doutrina e prática. Mundos do 

trabalho. O Estado liberal burguês. Movimento operário, sindicalismo, 

socialismo e direitos humanos. A Segunda Revolução Científico-

Tecnológica e seus efeitos no meio ambiente. Nação e nacionalismo. Arte e 

cultura no século XIX. Expansão colonial.

04010000740 HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA II

Expansão colonial, imperialismo e nacionalismo. Revolução Russa e 

Socialismo. Crise do liberalismo. A ascensão do nazi-fascismo. União 

Soviética e stalinismo. Guerras Totais. ONU e direitos humanos. Guerra 

Fria. O processo de descolonização. Globalização, desequilíbrio sócio-

ambiental e educação ambiental. Arte e cultura no século XX.

04010001002 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO 

CULTURAL E ESPAÇOS DA MEMÓRIA

Conceito de patrimônio histórico-cultural e sua relação com os conceitos 

de cultura, memória e identidade. O patrimônio histórico-cultural em suas 

dimensões: material, imaterial e ambiental. Espaços da memória: tensões 

e resistências sócio-políticas e a constituição de coleções e narrativas.

04010008331 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA I

A disciplina histórica no Brasil. Currículo e seleção de conteúdo em 

História. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de História. O 

ambiente geográfico e natural, o efeito histórico na vida da humanidade, 

as condições exploratórias da natureza e o capitalismo transformador na 

sociedade: noções gerais de educação ambiental. Ensino de história e 

04010008340 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA II

Referencial curricular estadual. A construção do saber no ambiente 

escolar. Construção do Fato e de Conceitos em História. Tempo histórico e 

ensino. Documentos e ensino. Avaliação em História. Meios de 

comunicação e ensino de história. Atividades com diferentes mídias. Novos 

temas no ensino de História. História e educação ambiental. Profissão 

04010008350 HISTÓRIA DA ÁFRICA E 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência na 

África. Etnias, cultura, sociedade e poder no continente africano e sua 

transposição para Brasil. A cultura africana no Brasil e a cultura afro-

brasileira. Estudo do contexto ambiental, geográfico e natural, com as 

transformações exploratórias e capitalistas em seus reflexos na sociedade 



04010008396 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV

A construção do conhecimento histórico escolarizado. Oficinas, Projetos de 

intervenção em história, direitos humanos e educação ambiental, 

sequências didáticas, aulas compartilhadas e demais metodologias de co-

participação e regência. Concepção, produção e aplicação de materiais 

instrucionais.
0441/21 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

PORTUGUÊS E LITERATURA-CPAQ

04010004117 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA I

Observação do processo ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e 

levantamento de situações problemas e prioridades a serem trabalhadas 

nas escolas de Ensino Fundamental. Participação do estagiário no trabalho 

pedagógico da escola campo de estágio, oportunizando o exercício da 

função docente. Aplicação do conhecimento adquirido sobre educação 

04010004133 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA II

Orientação para a docência de Língua Portuguesa do 6º ao 9º anos do 

Ensino Fundamental. Contato com o trabalho docente desenvolvido no 

contexto escolar, através da regência em sala de aula, sob a supervisão dos 

professores da escola campo de estágio. Aplicação do conhecimento 

adquirido sobre educação ambiental e direitos humanos nas aulas de 

04010009400 PRÁTICA DE ENSINO I

Estudo de estratégias didáticas para o ensino da leitura e da escrita – 

textual e multissemiótica – na educação básica. Formação prática para sua 

atuação em sala de aula. Análise crítica de pesquisas sobre educação 

ambiental e direitos humanos. Organização curricular e gestão da escola.

04010009419 PRÁTICA DE ENSINO II

Estudo de estratégias didáticas para o ensino da análise linguística na 

educação básica. Formação prática para sua atuação em sala de aula. 

Análise crítica de pesquisas sobre educação ambiental e direitos humanos. 

Profissão docente: identidade, carreira e desenvolvimento profissional.

04010009428 PRÁTICA DE ENSINO III

Leitura crítica de livros didáticos e de documentos oficiais voltados à 

educação básica. Reflexão e elaboração de materiais didáticos. Formação 

prática para sua atuação em sala de aula. Análise crítica de pesquisas sobre 

educação ambiental e direitos humanos.

04010009491 HISTÓRIA DA ÁFRICA E 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência na 

África. A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência 

na África. Etnias, cultura, sociedade e poder no continente africano e sua 

transposição para Brasil. A cultura africana no Brasil e a cultura afro-

brasileira. Estudo do contexto ambiental: geo-gráfico e natural, com as 



04010009731 PRÁTICA DE ENSINO IV

Análise crítica de provas institucionais. Estudo de estratégias didáticas para 

correção e avaliação de textos na escola, assim como para elaboração e 

correção de atividades. Formação prática para sua atuação em sala de 

aula. Análise crítica de pesquisas sobre educação ambiental e direitos 

humanos.

04010009974 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

II

Orientação das atividades a serem desenvolvidas no exercício da docência 

de forma articulada com a prática do professor de Língua Portuguesa e de 

Literatura no Ensino Médio. Aplicação do conhecimento adquirido sobre 

educação ambiental e direitos humanos nas aulas de regência no Ensino 

Médio, durante o estágio nas escolas. Contato com o trabalho docente 

04010009983 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA I

Inserção no campo de trabalho docente nas escolas de Ensino Médio, para 

observar e analisar as práticas escolares vigentes no ensino de Língua 

Portuguesa e de Literatura. Aplicação do conhecimento adquirido sobre 

educação ambiental e direitos humanos no desenvolvimento de projetos 

educativos para os alunos de Ensino Médio. Participação nas atividades do 
0443/14 GEOGRAFIA - LICENCIATURA

04010001355 GEOGRAFIA DO BRASIL

Aspectos biofísicos do ambiente brasileiro. Dinâmica espacial do território 

brasileiro. As regiões brasileiras.

04010001649 ECOLOGIA GERAL

Fatores ecológicos. Dinâmica de populações. Biocenose e ecossistema. 

Ecologia aplicada. Ecossistema aquático. Problemas ambientais da 

humanidade.

04010001690 FISIOLOGIA DA PAISAGEM

A paisagem e a percepção ambiental. A influência cultural e a topofilia.

04010005083 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES DE CAMPO

Interdisciplinaridade na Geografia. Trabalho de campo: planejamento e 

organização. O processo de produção do espaço e seus reflexos na 

sociedade e na natureza. Direitos humanos. Educação Ambiental.



04010005130 PRÁTICA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA VII

Ensino de geografia Brasil e mundo. Reflexões interdisciplinares 

envolvendo conteúdo pedagógico e técnico científico abordando tópicos 

especiais no ensino de geografia no Ensino Fundamental e Médio. Direitos 

humanos. Educação Ambiental.

04010005300 GEOGRAFIA FÍSICA DO 

BRASIL

Caracterização dos aspectos físicos das regiões brasileiras: geologia, 

geomorfologia, hidrologia, climatologia e pedologia. Geossistema. 

Aproveitamento dos recursos naturais do Brasil. A inter-relação das 

características físicas com o processo de ocupação do Brasil e os aspectos 

da conservação ambiental.

04010005334 GERENCIAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Manejo de bacias hidrográficas. Micro bacias como unidade territorial de 

estudo e intervenção. Gestão de bacias hidrográficas.

04010005407 MODELAGEM EM 

GEOGRAFIA

Definição e tipos de modelos. Modelos quantitativos. Modelos tradicionais 

sobre a evolução da paisagem. O uso de modelos na análise geográfica. 

Aplicação dos modelos na geografia física, na geografia humana, no 

planejamento territorial e nos estudos ambientais.

04010008350 HISTÓRIA DA ÁFRICA E 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência na 

África. Etnias, cultura, sociedade e poder no continente africano e sua 

transposição para Brasil. A cultura africana no Brasil e a cultura afro-

brasileira. Estudo do contexto ambiental, geográfico e natural, com as 

transformações exploratórias e capitalistas em seus reflexos na sociedade 

04010008411 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

URBANA

Desenvolvimento das cidades. A cidade e o meio ambiente. Novas 

concepções do urbanismo. Políticas de desenvolvimento urbano. 

Orçamento municipal. Gestão municipal e organização do espaço.

04010008430 FUNDAMENTOS DE 

PRÁTICA DE ENSINO EM GEOGRAFIA

Fundamentos teóricos-metodológicos de Prática de Ensino de Geografia. 

Princípios de seleção de conteúdo. Ensino de Geografia. Direitos humanos. 

Educação Ambiental.



04010008485 PRÁTICA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA I

Reflexões interdisciplinares envolvendo conteúdo pedagógico e técnico 

científico abordando a percepção geográfica da paisagem terrestre. 

Direitos humanos. Educação Ambiental.

04010008494 PRÁTICA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA II

Profissão docente e identidade do professor. Reflexões sobre o professor 

de Geografia. A geografia escolar. O ensino da geografia. Livro didático. 

Direitos humanos. Educação Ambiental.

04010008529 PRÁTICA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA III

Reflexões envolvendo o perfil do profissional de Geografia. Organização 

curricular e gestão da escola. Métodos e técnicas de ensino. Ensino da 

Geografia Física. Direitos humanos. Educação Ambiental.

04010008583 GEOMORFOLOGIA

Estudo das formas de relevo, gênese e evolução. Análise das inter-

relações: rocha x solo x clima x relevo com ênfase nos aspectos tectônicos 

estruturais. Unidades morfoestruturais. Processos endógenos e exógenos 

no modelado do relevo. Trabalhos práticos.

04010008645 PRÁTICA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA V

Ensino e aprendizagem em geografia. Diretrizes curriculares. Temas 

transversais da educação básica. Direitos humanos. Educação Ambiental.

04010008663 BIOGEOGRAFIA

História da Biogeografia. Evolução dos estudos biogeográficos. O Meio 

Abiótico e Biótico. Biodiversidade. Zoogeografia e fitogeografia. Estudo 

Biológico das Relações dos Seres Vivos com o Ambiente em que vivem. 

Grandes biomas terrestres e do Brasil. Biogeografia e conservação. 

Biogeografia e paisagem.

04010008725 PRÁTICA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA IV

Tecnologias educacionais para o Ensino das subáreas da geografia física e 

humana. Direitos humanos. Educação Ambiental.



04010008752 GEOGRAFIA URBANA

O processo de urbanização da humanidade. A cidade e o urbano. O 

processo de produção do espaço urbano. Urbanização, meio ambiente e 

qualidade de vida. Problemas urbanos atuais.

04010008780 PRÁTICA DE ENSINO DE 

GEOGRAFIA VI

Ensino de geografia humana e regional. Direitos humanos. Educação 

Ambiental.

0446/15 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA-CPAQ

04010002190 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Concepção de Ciência, Ambiente, Tecnologia e Sociedade e suas relações. 

A sala de aula como espaço de produção do conhecimento sobre a 

natureza e sobre a ciência. Papel do ensino de Ciências no ensino 

fundamental e inter-relações com os demais componentes curriculares. A 

problematização como estratégia de investigação e ensino das Ciências 

04010002408 GEOLOGIA

As esferas terrestres. Fenômenos geológicos endógenos. Minerais, rochas 

e minérios. Fenômenos geológicos exógenos. Geodinâmica. Geologia 

ambiental. Geologia regional. A Geologia nos currículos do ensino 

fundamental e médio

04010002548 ZOOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS II

O Bauplan dos artrópodes, Os Onychophora e Tardigrada. O subfilo 

Trilobitomorfa, A evolução dos Artrópodes. Filogenia e bionomia dos filos 

Arthopoda, Molusca e Echinodermatha. Zoologia e Educação Ambiental

04010002645 ECOLOGIA GERAL

Organismos e seus ambientes, condições e recursos. Dinâmicas de 

populações: competição intra-específica, mobilidade das populações. 

Estudo das interações: Competição interespecífica, ecologia da predação, 

as interações positivas. Abundância. A natureza da comunidade: padrões 

no espaço e no tempo. O fluxo de energia nos ecossistemas. O fluxo da 

04010002670 BIOLOGIA MOLECULAR

A célula e seus constituintes moleculares. Estrutura dos ácidos nucléicos 

(DNA e RNA). Organização gênica em procariotos e eucariotos. Replicação 

do DNA. Transcrição e tradução. O código genético. Princípios básicos da 

clonagem gênica e engenharia genética - Técnicas moleculares. Tópicos 

atuais em Biologia molecular na pesquisa e biotecnologia. Biologia 



04010008799 BIOLOGIA APLICADA À 

SAÚDE

Princípios da higiene. Higiene e doenças infecciosas. Noções de 

saneamento básico. Controle de animais e vetores de doenças. Influência 

dos fatores socioeconômicos, culturais e ambientais na relação saúde-

doença. Ações da saúde. Níveis de assistência e níveis de prevenção. 

Conceitos de epidemiologia. Saúde e Direitos Humanos

04010008805 BOTÂNICA ECONÔMICA

Produtos vegetais de interesse econômico; categorias de uso das plantas; 

aproveitamento e centro de origem de alguns produtos vegetais. Direitos 

humanos culturais e ambientais

04010008832 BIOGEOGRAFIA

Introdução à Biogeografia: ciência e histórico. Principais teorias 

biogeográficas. Padrões e processos históricos e contemporâneos. 

Fitogeografia e Zoogeografia. Biogeografia da América do Sul. Os domínios 

morfoclimáticos do Brasil. Biogeografia aplicada à educação ambiental

04010008879 IMUNOLOGIA

Sistema linfóide; histocompatibilidade; antígenos e anticorpos; métodos 

de estudo da resposta imune; tolerância e supressão; reações antígenos-

anticorpos. Imunologia aplicada à educação ambiental. Saúde e direitos 

humanos.

04010008888 QUÍMICA GERAL

Partícula fundamental da matéria, fórmulas e equações, reações químicas, 

funções orgânicas, química e reações dos glicídeos, lipídeos e proteínas. 

Química aplicada à educação ambiental.

04010008903 MICROBIOLOGIA

Introdução à microbiologia. Evolução da microbiologia. Principais 

características dos microrganismos (bactérias, fungos e vírus). Controle de 

microrganismos. Cultivo e isolamento. Obtenção de Culturas puras. 

Tópicos em microbiologia ambiental e industrial. Microbiologia aplicada à 

educação ambiental

04010008912 INTRODUÇÃO À 

METODOLOGIA CIENTÍFICA

Práticas e Técnica de pesquisas, delineamento amostral, técnicas de coleta 

de dados, fases na elaboração da pesquisa em Biologia, comunicação da 

pesquisa: estruturação de relatórios acadêmicos, artigos científicos e 

monografias. Pesquisa e educação ambiental.



04010008930 PARASITOLOGIA

A relação entre parasito e hospedeiro. Sub-reino protozoa, 

sarconastigophora. Helmintos: nematodas, cestodas, trematodas. 

Arthopoda: insecta e aracnida. Parasitologia aplicada à educação 

ambiental. Saúde e Direitos Humanos.

04010008940 PALEONTOLOGIA

Aspectos gerais da paleontologia. O Tempo Geológico e sua magnitude. 

Processos e ambientes de fossilização, registros paleontológicos. 

Evidências paleontológicas da deriva continental. Era paleozoica. Era 

mesozóica. Era cenozóica. Paleontologia regional. Paleontologia aplicada à 

educação ambiental

04010008959 ANATOMIA VEGETAL

Organização estrutural e origem do corpo vegetal. Composição e estrutura 

da célula e organelas vegetal. Meristemas apicais. Sistema de 

Revestimento, Fundamental e Vascular. Formação e organização do corpo 

primário e secundário da planta. Anatomia vegetal aplicada à educação 

ambiental.

04010008968 BIOESTATÍSTICA

Estatística descritiva: variáveis e tipos de variáveis; réplicas; banco de 

dados; organização de dados; medidas de tendência, de posição e de 

dispersão; tabelas e gráficos. Bases da estatística inferencial: distribuição 

de frequências; erro padrão; teste de hipóteses; erros tipo I e II; intervalo 

de confiança; teste t; teste z; qui-quadrado. Técnicas de amostragem e 

04010009016 MORFOLOGIA VEGETAL

Introdução ao estudo da Botânica. Desenvolvimento, características, 

classificação e modificações da raiz, caule, folha, flor, inflorescência, fruto 

e semente. Reprodução em angiospermas. Dispersão de diásporos. 

Morfologia vegetal e educação ambiental

04010009105 PRÁTICA DE ENSINO E 

PESQUISA PEDAGÓGICA IV

Parâmetros Curriculares Nacionais 1° ano (ensino médio). Biologia e 

sociedade: Serviços ambientais, Biologia aplicada, Bioética, 

Multiculturalidade, Implicações sociais e Articulação escola-comunidade. A 

construção da identidade profissional: relações de gênero, classes e as 

representações socioculturais da profissão.

04010009141 ANATOMIA ANIMAL 

COMPARADA

Estudo comparativo da anatomia dos animais vertebrados. Anatomia 

animal aplicada à educação ambiental



04010009150 ZOOLOGIA DE 

DEUTEROSTÔMIOS II

Caracterização, morfologia, biologia, fisiologia, reprodução, ecologia e 

evolução de: Classe Amphibia, Classe “Reptilia”, Classe Aves, Classe 

Mammalia. Zoologia e educação ambiental

04010009160 ZOOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS I

Bases da classificação animal e regras internacionais de nomenclatura 

zoológica. Arquitetura animal e conceito de bauplan. Desenvolvimento 

animal, ciclo de vida e origens. Introdução ao reino protozoa. Filogenia e 

bionomia dos seguintes filos de invertebrados pertencentes ao reino 

animal: Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nemertinea, Nematoda, 

04010009188 BIOFÍSICA

Biofísica do meio interno. Modelos de membranas e comunicação 

intercelular. Bioeletrogênese. Atividades elétricas: cardíacas e encefálicas. 

Aspectos biofísicos de alguns sistemas. Estudo biofísico da pressão. 

Biofísica da visão. Biofísica nuclear. Raio X. Foto-biologia. Biopolímeros. 

Biofísica aplicada à educação ambiental

04010010714 ETOLOGIA

Definição de comportamento. Alguns conceitos básicos: padrão fixo de 

ação, instinto, atividade deslocada, aprendizagem e cognição. Áreas de 

Estudo do Comportamento. Abordagem Evolutiva do Comportamento 

Animal. Definição do Comportamento Social. Comportamentos de Defesa 

Contra Predadores, Mecanismos Passivos e Ativos. Comportamentos 

04010010723 BIOQUÍMICA

Aminoácidos e proteínas. Carboidratos. Vias metabólicas dos carboidratos. 

Lipídeos. Ácidos nucléicos. Interelações metabólicas. Vitaminas, coenzimas 

e nucleotídeos. Aminoácidos e proteínas. Carboidratos. Bioquímica 

aplicada à educação ambiental.



04010010732 FISIOLOGIA VEGETAL

Princípios básicos de fisiologia vegetal. Membrana celular. Permeabilidade. 

Absorção iônica. Relações hídricas. Transpiração. Metabolismo do carbono: 

fotossíntese, fotorrespiração, respiração. Metabolismo do nitrogênio. 

Nutrição mineral. Crescimento e desenvolvimento: hormônios, tropismos e 

nastismos. Fotomorfogênese: reprodução, frutificação, dormência e 

germinação. Fisiologia vegetal aplicada à educação ambiental.

Concepção do tempo e espaço nas culturas distintas, agrícolas, e 

conhecimento das espécies de plantas, das populações de 

afrodescendentes e indígenas. No uso de plantas como fármacos, analisar 

os aspectos conceituais, históricos e políticos das relações étnico-raciais no 

Brasil e seu papel na farmacologia natural. Serão discutidos em critérios 

gerais os conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo, 

preconceito e discriminação. Discussão sobre o racismo e o preconceito na 

sociedade e na escola. Diretrizes para Educação das Relações Étnico-

Raciais. A legislação brasileira e o direito de igualdade racial: avanços e 

perspectivas.

04010010741 ECOLOGIA DE CAMPO

Utilização de métodos e técnicas de levantamento, experimentação e 

coleta de dados ecológicos. Técnicas de observação e estudo de 

comportamento. Métodos estatísticos para tratamento de dados. 

Atividades práticas em ecologia voltadas para a educação ambiental

04010010779 HISTÓRIA DA ÁFRICA E 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência na 

África. Etnias, cultura, sociedade e poder no continente africano e sua 

transposição para Brasil. A cultura africana no Brasil e a cultura afro-

brasileira. Estudo do contexto ambiental: geográfico e natural, com as 

transformações exploratórias e capitalistas em seus reflexos na sociedade 

e cultura do continente africano. Educação para as relações étnico-raciais

04010010788 ENTOMOLOGIA GERAL

Técnicas de coleta, montagem e conservação de insetos; aspectos 

anatômicos e fisiológicos dos insetos; noções de taxonomia. Entomologia 

aplicada à educação ambiental



04010010797 LIMNOLOGIA

Conceitos básicos; parâmetros físicos, químicos e biológicos dos 

ecossistemas aquáticos; flutuações sazonais; ciclagem de nutrientes; 

eutrofização; caracterização dos principais ecossistemas aquáticos 

regionais. Direitos humanos e ambientais.

04010010812 BIOLOGIA CELULAR

Histórico e conceito de célula. Composição química da célula. Células 

procarióticas. Vírus: estrutura e multiplicação. Células eucarióticas: 

organização e funcionamento. Divisão celular: mitose e meiose. 

Diferenciação celular. Biologia celular aplicada à educação ambiental.

04010010840 BOTÂNICA DE CAMPO

Técnicas de coleta de material botânico. Técnicas de amostragem de 

formações vegetais. Treinamento em inventários florísticos. Estudos de 

interação Planta - Animal. Botânica e educação ambiental.

04010010859 ECOLOGIA DE 

POPULAÇÕES DE ÁGUA DOCE

O ciclo hidrológico e a distribuição de água doce no planeta. Ecossistemas 

aquáticos lênticos e lóticos. As comunidades do plâncton: as algas e o 

zooplâncton. Interações ecológicas entre zoopâncton e fitoplâncton. A 

comunidade bentônica como bioindicadora da qualidade da água. Os 

estudos ecológicos em comunidades de peixes tropicais. Macrófitas 

aquáticas. Dinâmica de população e os estudos em campo e laboratório. 

Direitos humanos e ambientais

04010010868 ECOLOGIA DO CERRADO

Introdução à ecologia do Cerrado. Conceitos básicos sobre o bioma savana 

e a distribuição dos cerrados. Caracterização do ambiente físico: clima e 

solo. Fatores condicionantes. Caracterização do componente biótico: fauna 

e flora. Projetos de educação ambiental no Cerrado

04010010877 ECOLOGIA DO PANTANAL

Formação e características do Pantanal; Importância ecológica e 

econômica do Pantanal; Fatores abióticos de formação do Pantanal; 

Sistemas de classificação fitofisionômica do Pantanal; Fauna associada ao 

Pantanal; Ameaças (processos antrópicos), espécies ameaçadas, unidades 

de conservação, serviços ecossistêmicos; Conservação das paisagens e da 

biodiversidade do Pantanal. Projetos de educação ambiental no Pantanal.



0447/13 MATEMÁTICA - LICENCIATURA-CPAQ

04010003102 CÁLCULO I

Limite e continuidade. Derivadas e aplicações: regras de derivação, 

extremos de funções, construções de gráficos, diferencial e taxas 

relacionadas. Abordagem de modo transversal de temas relacionados a 

direitos humanos, diversidade e meio ambiente, usando-se de situações 

problemas.

04010003161 PRÁTICA DE ENSINO II: 

MODELAGEM MATEMÁTICA E 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Análise de Modelos Matemáticos clássicos e do conteúdo matemático 

correspondente. Elaboração de modelos alternativos, como de 

possibilidades de conscientização, ações sustentáveis e preservação do 

meio ambiente. A Modelagem Matemática como Metodologia de Ensino. 

Modelagem para o Ensino Fundamental e Médio. A resolução de 

problemas e as atividades de investigação no currículo e na sala de aula 

dos Ensinos Fundamental e Médio e suas relações com temáticas atuais 

como os direitos humanos.

04010003170 PRÁTICA DE ENSINO III: 

MATEMÁTICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Discussão do ensino e aprendizagem de Matemática no Ensino 

Fundamental a partir dos documentos oficiais (Diretrizes Curriculares, 

Parâmetros Curriculares Nacionais) e dos livros didáticos e paradidáticos. 

Análise de livros didáticos por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) elencando as mudanças, principalmente nas questões 

ambientais e de direitos humanos (questões de gênero, proselitismo 

religioso, diversidade cultural, dentre outros). Projetos de aprendizagem 

do Ensino Fundamental e Gestão Escolar.

04010003196 CÁLCULO III

O espaço Rn. Função de uma variável real a valores em Rn. Funções de 

várias variáveis a valores reais. Limite e continuidade. Derivada direcional e 

de ordem superior. Funções diferenciáveis. Regra da cadeia e vetor 

gradiente. Máximos e mínimos. Tópicos de direitos humanos e meio 

ambiente.

04010003269 PRÁTICA DE ENSINO V: 

TÓPICOS DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Abordagem das tendências apontadas em estudos e pesquisas atuais na 

área de Educação Matemática, como a história da Educação Matemática, 

etnomatemática, os estudos culturais, humanos e ambientais. Discussão, 

reflexão e análise de projetos que mostram a indissociabilidade da teoria e 

prática no ensino e aprendizagem da matemática. Desenvolvimento 

profissional e profissão docente.



04010003293 TÓPICOS DE MATEMÁTICA 

APLICADA

Desenvolvimento e análise de modelos matemáticos aplicados às diversas 

áreas científicas. De modo transversal, através de modelos matemáticos, 

abordaremos meio ambiente e direitos humanos.

04010003307 PRÁTICA DE ENSINO VI: 

MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

Discussão de Propostas Curriculares de Matemática para o Ensino Médio. 

Estrutura Curricular do Ensino Médio com discussões e entendimentos dos 

Documentos Oficiais (Parâmetros Curriculares), enfocando Habilidades e 

Competências e os blocos de conteúdos básicos para o Ensino Médio. 

Exame Nacional do Ensino Médio. A matemática no Ensino Médio 

(conteúdo: preparação de aulas, materiais didáticos e avaliações), 

pontuando questões ambientais e direitos humanos. Análise de livros 

didáticos.

04010010901 FUNDAMENTOS DE 

MATEMÁTICA III

Trigonometria no Triângulo Retângulo. Arcos e Ângulos. Funções 

Trigonométricas. Relações Fundamentais Trigonométricas. Transformações 

e Equações Trigonométricas. Proibição da Discriminação. O livro didático e 

a educação ambiental.

0448/10 TURISMO - BACHARELADO-CPAQ

04010001355 GEOGRAFIA DO BRASIL

Aspectos biofísicos do ambiente brasileiro. Dinâmica espacial do território 

brasileiro. As regiões brasileiras.

04010001649 ECOLOGIA GERAL

Fatores ecológicos. Dinâmica de populações. Biocenose e ecossistema. 

Ecologia aplicada. Ecossistema aquático. Problemas ambientais da 

humanidade.

04010001690 FISIOLOGIA DA PAISAGEM

A paisagem e a percepção ambiental. A influência cultural e a topofilia.

04010001800 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

TERRITORIAL

Questões críticas relativas à Geografia, ao planejamento, aos direitos 

humanos e à formação do geógrafo. Atenção às Relações Étnico Raciais e 

ao planejamento territorial que envolvam a população negra e indígena. 

Planejamento territorial. Geografia e planejamento. Território e 

regionalização. Agentes públicos e privados na gestão dos territórios. 

Observações de formas de planejamentos no espaço geográfico brasileiro. 

Educação Ambiental.



0451/5 GEOGRAFIA - BACHARELADO-CPAQ

04010001355 GEOGRAFIA DO BRASIL

Aspectos biofísicos do ambiente brasileiro. Dinâmica espacial do território 

brasileiro. As regiões brasileiras.

04010001649 ECOLOGIA GERAL

Fatores ecológicos. Dinâmica de populações. Biocenose e ecossistema. 

Ecologia aplicada. Ecossistema aquático. Problemas ambientais da 

humanidade.

04050005327 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES DE CAMPO

Interdisciplinaridade na Geografia. Trabalho de campo: planejamento e 

organização. O processo de produção do espaço e seus reflexos na 

sociedade e na natureza. Direitos humanos. Educação Ambiental.

0457/6 PEDAGOGIA - LICENCIATURA -CPAQ

04010002190 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Concepção de Ciência, Ambiente, Tecnologia e Sociedade e suas relações. 

A sala de aula como espaço de produção do conhecimento sobre a 

natureza e sobre a ciência. Papel do ensino de Ciências no ensino 

fundamental e inter-relações com os demais componentes curriculares. A 

problematização como estratégia de investigação e ensino das Ciências 

Naturais, voltadas para os anos iniciais do ensino fundamental. A utilização 

de diversas fontes de informação em Ciências. Representações, 

concepções alternativas e mudança conceitual. Práxis em Ciências Naturais 

nas séries iniciais. Recursos e materiais didáticos para o ensino de Ciências 

Naturais. Ensino de Ciências como Educação Ambiental

04010005750 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Concepções de criança, infância/s e de educação infantil. Os precursores. 

Histórico e função social das instituições de Educação Infantil. Políticas 

públicas e Educação Infantil no Brasil. Pedagogia da Educação Infantil: 

bases teóricas para a construção de um projeto educacional – pedagógico. 

Pressupostos para a prática pedagógica na infância. Propostas pedagógicas 

04010005849 EDUCAÇÃO DO CAMPO

Trajetória da educação na Zona Rural: da “Educação Rural” a “Educação no 

Campo”. Política Pública e os movimentos sociais na organização do 

currículo diferenciado. A desigualdade social como um problema de todos 

e como uma realidade passível de mudanças. A cidadania como 

participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres 

políticos, civis e sociais, respeitando o outro e o meio ambiente. 

Observação de um ambiente escolar localizado no Campo.



04010005938 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I

Planejamento: elaboração, desenvolvimento e avaliação da prática 

docente em educação infantil. Elaboração e execução de Projetos. 

Elaboração e execução de Projetos que incluam temas como: Educação 

Ambiental, Diversidade, Direitos Humanos, Relações étnico-raciais, dentre 

outros.

04010006012 EDUCAÇÃO E CULTURA

O papel da cultura, da diversidade cultural e o multiculturalismo na 

educação. A questão das identidades, conceitos e implicações sociais. 

Elaboração e execução de Projetos que incluam temas como: Educação 

Ambiental, Diversidade, Direitos Humanos, Relações étnico-raciais, dentre 

outros.

04010007890 DIDÁTICA

Trajetória histórica da didática, pressupostos teóricos: inter-relação entre 

educação, didática e sociedade, o processo ensino-aprendizagem. A 

construção da identidade do professor. Transposição didática, a teoria e a 

organização do trabalho pedagógico. Elaboração e execução de 

planejamentos nas instituições de ensino. Elaboração e execução de 

Projetos que incluam temas como: Educação Ambiental, Diversidade, 

Direitos Humanos, Relações étnico-raciais, dentre outros.

04010007906 METODOLOGIA CIENTÍFICA

Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento, método científico, 

Orientação para apresentação pública de trabalhos de pesquisa. 

Introdução ao estudo da elaboração de Artigos e textos científicos 

contemplando os mais variados temas como Educação Ambiental, 

Educação, Direitos Humanos, Infância, Práticas Pedagógicas, dentre outros 

com elaboração de resenha, resumos, relatórios e outros.

04010008028 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DA EXPRESSÃO 

MUSICAL E CORPORAL

Desenvolvimento de formas de expressão, sons, ritmos, movimentos e 

suas relações com os seres humanos no meio ambiente. Introdução à 

expressão musical através de sons, ritmos, apreciação musical e suas 

reações. Canto e pesquisa de sons do cotidiano. Linguagem verbal e não 

verbal através de expressão corporal. O simbólico e o imaginário na 

comunicação humana. Utilização da música como recurso para explorar 

temas relacionados Ao Meio Ambiente, Diversidade, Direitos Humanos, 

boas maneiras, dentre outros. Confecção de materiais didático-

pedagógicos no Laboratório de Arte e Culturas Lúdicas na Diversidade 

dando ênfase ao reaproveitamento de materiais recicláveis.



04010008037 LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTO

Discutir as noções de texto, língua, discurso e gêneros textuais e suas inter-

relações e aplicabilidade para a produção e leitura de textos. Leitura, 

análises e reflexões de textos envolvendo as mais variadas temáticas sobre 

educação, dentre eles: Educação Ambiental, Educação Infantil, Formação 

de Professores, dentre outros.

04010008108 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL I

Seleção do campo de estágio. Pesquisa documental. Coleta de dados. 

Entrevistas. Observação da organização didática e da prática docente. 

Elaboração e execução de Projetos que incluam temas como: Educação 

Ambiental, Diversidade, Direitos Humanos, Relações étnico-raciais, dentre 

outros.

04010008117 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL II

Planejamento: elaboração, desenvolvimento e avaliação da prática 

docente em educação infantil; vivências com saberes de higienização, 

cuidados da primeira infância e primeiros socorros. Elaboração e execução 

de Projetos que incluam temas como: Educação Ambiental, Diversidade, 

Direitos Humanos, Relações étnico-raciais, dentre outros.

04010008135 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II

Planejamento: elaboração, desenvolvimento e avaliação da prática 

docente nos anos iniciais do ensino fundamental; a regência e sua 

realidade como direito elementar e humano em suas leis e diretrizes. 

Elaboração e execução de Projetos que incluam temas como: Educação 

Ambiental, Diversidade, Direitos Humanos, Relações étnico-raciais, dentre 

outros.
0464/1 TURISMO - BACHARELADO-CPAQ

04010001355 GEOGRAFIA DO BRASIL

Aspectos biofísicos do ambiente brasileiro. Dinâmica espacial do território 

brasileiro. As regiões brasileiras.

04010001649 ECOLOGIA GERAL

Fatores ecológicos. Dinâmica de populações. Biocenose e ecossistema. 

Ecologia aplicada. Ecossistema aquático. Problemas ambientais da 

humanidade.

04010001690 FISIOLOGIA DA PAISAGEM

A paisagem e a percepção ambiental. A influência cultural e a topofilia.

04010001800 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

TERRITORIAL

Questões críticas relativas à Geografia, ao planejamento, aos direitos 

humanos e à formação do geógrafo. Atenção às Relações Étnico Raciais e 

ao planejamento territorial que envolvam a população negra e indígena. 

Planejamento territorial. Geografia e planejamento. Território e 

regionalização. Agentes públicos e privados na gestão dos territórios. 



0465/1 LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA -CPAQ

04010010044 PRODUÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO EM LÍNGUA INDÍGENA I

Subsídios teóricos e práticos para a elaboração de materiais e recursos 

didáticos voltados ao ensino de Artes e de línguas indígenas dos Povos do 

Pantanal no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Elaboração de 

material didático focalizando o meio ambiente e os direitos humanos.

04010010090 LINGUAGENS E 

ATIVIDADES DIDÁTICAS NO ENSINO 

MÉDIO IV

A construção da prática pedagógica do ensino de línguas no Ensino Médio 

na Escola Indígena: a diversidade linguística na sala de aula da escola 

indígena. O meio ambiente e os direitos humanos como tema transversal. 

04010010170 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NO ENSINO MÉDIO

A disciplina tem como objetivo refletir a partir da interação com a escola 

indígena sobre o ensino de artes e das línguas portuguesa e indígenas, no 

Ensino Médio. Observação e descrição da escola básica indígena nos 

aspectos físico e administrativo, no Ensino Médio. Atividades de 

observações, participação e regência. Planejamento: elaboração, 

desenvolvimento e avaliação da prática docente da área de Linguagens no 

Ensino Médio na Escola Indígena. Observação de aulas dos componente da 

área especifica; elaboração de projeto de regência. Regência de aulas na 

escola indígena na área específica de formação. Reflexão sobre a docência 

na regência realizada no Ensino Médio. Proposta final de intervenção em 

um dos componentes curriculares objetos do estágio: língua portuguesa, 

indígena ou artes. O meio ambiente e os direitos humanos como tema 

transversal.

04010010198 LINGUAGENS E 

ATIVIDADES DIDÁTICAS NO ENSINO 

MÉDIO I

A construção da prática pedagógica do ensino de línguas no Ensino Médio 

na Escola Indígena: a variação linguística na sala de aula. O conceito de 

meio ambiente como um espaço de preservação linguística e direitos 

humanos.

04010010311 TERRITÓRIO E CULTURA

Noções de território, processos de classificações e tipologias: terra 

Indígena como direitos humanos e reserva Indígena, a preservação do 

meio ambiente e território Indígena. Territorialização e Territorialidade, 

em diferentes culturas.

04010010358 INTRODUÇÃO À 

ANTROPOLOGIA CULTURAL

Noções de natureza e cultura, educação ambiental e sociedade e cultura. 

Antropologia e culturalismo norte-americano: Franz Boas e a interpretação 

das culturas. Antropologia e estruturalismo: Lévi-Strauss, mitos, linguagem. 

Antropologia pós-moderna e cultura.



0466/1 GEOGRAFIA - BACHARELADO -CPAQ

04010001355 GEOGRAFIA DO BRASIL

Aspectos biofísicos do ambiente brasileiro. Dinâmica espacial do território 

brasileiro. As regiões brasileiras.

04010001649 ECOLOGIA GERAL

Fatores ecológicos. Dinâmica de populações. Biocenose e ecossistema. 

Ecologia aplicada. Ecossistema aquático. Problemas ambientais da 

humanidade.

04010001690 FISIOLOGIA DA PAISAGEM

A paisagem e a percepção ambiental. A influência cultural e a topofilia.

04010001800 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

TERRITORIAL

Questões críticas relativas à Geografia, ao planejamento, aos direitos 

humanos e à formação do geógrafo. Atenção às Relações Étnico Raciais e 

ao planejamento territorial que envolvam a população negra e indígena. 

Planejamento territorial. Geografia e planejamento. Território e 

regionalização. Agentes públicos e privados na gestão dos territórios. 

04010005300 GEOGRAFIA FÍSICA DO 

BRASIL

Caracterização dos aspectos físicos das regiões brasileiras: geologia, 

geomorfologia, hidrologia, climatologia e pedologia. Geossistema. 

Aproveitamento dos recursos naturais do Brasil. A inter-relação das 

características físicas com o processo de ocupação do Brasil e os aspectos 

da conservação ambiental.

04010005407 MODELAGEM EM 

GEOGRAFIA

Definição e tipos de modelos. Modelos quantitativos. Modelos tradicionais 

sobre a evolução da paisagem. O uso de modelos na análise geográfica. 

Aplicação dos modelos na geografia física, na geografia humana, no 

planejamento territorial e nos estudos ambientais.

04010008350 HISTÓRIA DA ÁFRICA E 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA

A África pré-colonial. Colonialismo, neo-colonialismo e resistência na 

África. Etnias, cultura, sociedade e poder no continente africano e sua 

transposição para Brasil. A cultura africana no Brasil e a cultura afro-

brasileira. Estudo do contexto ambiental, geográfico e natural, com as 

transformações exploratórias e capitalistas em seus reflexos na sociedade 

e cultura do continente africano: noções de educação ambiental. Educação 

para as relações étnico-raciais e direitos humanos.



04010008583 GEOMORFOLOGIA

Estudo das formas de relevo, gênese e evolução. Análise das inter-

relações: rocha x solo x clima x relevo com ênfase nos aspectos tectônicos 

estruturais. Unidades morfoestruturais. Processos endógenos e exógenos 

no modelado do relevo. Trabalhos práticos.

04010008663 BIOGEOGRAFIA

História da Biogeografia. Evolução dos estudos biogeográficos. O Meio 

Abiótico e Biótico. Biodiversidade. Zoogeografia e fitogeografia. Estudo 

Biológico das Relações dos Seres Vivos com o Ambiente em que vivem. 

Grandes biomas terrestres e do Brasil. Biogeografia e conservação. 

Biogeografia e paisagem.

04010008752 GEOGRAFIA URBANA

O processo de urbanização da humanidade. A cidade e o urbano. O 

processo de produção do espaço urbano. Urbanização, meio ambiente e 

qualidade de vida. Problemas urbanos atuais.

04010010536 GERENCIAMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Manejos de Bacias Hidrográficas. Microbacias como unidade territorial de 

estudo e intervenção. Observação e apresentação de exemplos em Mato 

Grosso do Sul. Educação ambiental.

04010010581 PLANEJAMENTO E GESTÃO 

URBANA

A cidade e o modo de produção hegemônico. A cidade nos países em 

desenvolvimento. A cidade e o meio ambiente. Plano diretor. Análise 

crítica do planejamento: o fenômeno urbano. Gestão municipal e 

organização do espaço. Urbanização brasileira: transformações recentes e 

impactos no planejamento. Planejamento urbano e direitos humanos. 

04010010661 CARTOGRAFIA 

GEOMORFOLÓGICA

Escalas de abordagem e representação dos fatos geomorfológicos; 

Mapeamentos geomorfológicos; Técnicas de Mapeamentos 

Geomorfológicos; Dados de Sensoriamento Remoto para mapeamentos 

geomorfológicos; Aplicações no planejamento do uso e manejo de 

recursos naturais.

04050005327 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES DE CAMPO

Interdisciplinaridade na Geografia. Trabalho de campo: planejamento e 

organização. O processo de produção do espaço e seus reflexos na 

sociedade e na natureza. Direitos humanos. Educação Ambiental.



0513/2 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

PORTUGUÊS E ESPANHOL -CPAN

05100008225 LÍNGUA ESPANHOLA I

Desenvolvimento da competência comunicativa em nível básico através de 

estruturas linguísticas e funções elementares da comunicação em língua 

espanhola. Prática de expressão oral e escrita. Introdução às culturas de 

língua espanhola, ao estudo lexical e as práticas de conversação, e suas 

relações transversais com a Educação Ambiental e os Direitos Humanos.

05100008276 LÍNGUA ESPANHOLA V

Aperfeiçoamento das habilidades expressivas e interpretativas em língua 

espanhola. Análise, em nível pré-avançado, de estruturas linguísticas e das 

funções comunicativas em língua espanhola. Estratégias retóricas e 

argumentativas na escrita e na expressão oral. Análise da gramática 

normativa em contraposição aos usos linguísticos. Dialetologia, estudos 

das variedades e variações linguísticas de língua espanhola, e suas relações 

transversais com a Educação Ambiental e os Direitos Humanos.

05100008292 LÍNGUA ESPANHOLA VI

Estudos das estruturas lexicais: processos de formação e significação. 

Consolidação da competência comunicativa de nível avançado em língua 

espanhola. Ampliação do conhecimento de vocabulário e de estruturas 

linguísticas e funções comunicativas de nível avançado. Análise de textos 

argumentativos e literários, produção de textos, e suas relações 

transversais com a Educação Ambiental e os Direitos Humanos.

05100008330 LÍNGUA ESPANHOLA VII

Estrutura e tipologia textual. Produção textual. Estilo. Aperfeiçoamento da 

competência comunicativa em língua espanhola, especialmente das 

habilidades de compreensão e produção oral e escrita, através de 

atividades de prática comunicativa e de laboratório de línguas e 

multimídia, e suas relações transversais com a Educação Ambiental e os 

Direitos Humanos.

05100009280 LÍNGUA ESPANHOLA 

INSTRUMENTAL

Estrutura gramatical e vocabulário básico para o desenvolvimento das 

expressões oral e escrita. Diferenças essenciais entre Língua Espanhola e 

Língua Portuguesa. Emprego do léxico em contextos diferenciados com 

ênfase em situações culturais relacionadas à atividade de uso específico, e 

suas relações transversais com a Educação Ambiental e os Direitos 

Humanos.

05100009329 LÍNGUA ESPANHOLA II

Desenvolvimento da competência comunicativa em nível básico de língua 

espanhola. Ampliação do estudo das estruturas básicas gramaticais da 

língua espanhola. Estudo da fonética e da fonologia da língua com ênfase 

na aquisição da pronuncia. Estudo de aspectos das culturas de língua 

espanhola, e suas relações transversais com a Educação Ambiental e os 

Direitos Humanos.



05100009345 LÍNGUA ESPANHOLA IV

Estudo e desenvolvimento das estruturas morfológicas, sintático-

semânticas e pragmáticas da língua espanhola. Relações frasais e 

interfrasais. Introdução ao conceito de gêneros textuais. Pratica de leitura 

e produção de textos (anúncios, formulários, instruções, mensagens, 

noticias, blogs), e suas relações transversais com a Educação Ambiental e 

05100009426 LÍNGUA ESPANHOLA VIII

Estudo, em nível avançado, de estruturas linguísticas e das funções 

comunicativas em língua espanhola. Textos literários: estilo. Atividades 

comunicativas e de laboratório de línguas e multimídia, e suas relações 

transversais com a Educação Ambiental e os Direitos Humanos.

05100010484 LÍNGUA ESPANHOLA III

Estudo das situações pratico-discursivas da língua espanhola, mediante 

estruturas léxico-gramaticais (morfossintaxe e semântica) de nível inter-

mediário para o desenvolvimento das habilidades comunicativas de ouvir e 

falar, sensibilizando o aluno para os aspectos socioculturais e interculturais 

das comunidades falantes desta língua, e suas relações transversais com a 

Educação Ambiental e os Direitos Humanos.

05100010662 LÍNGUA PORTUGUESA 

COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS

Aquisição da língua portuguesa como segunda língua pelos Surdos: a 

produção escrita. Letramento na educação bilíngue para Surdos. Avaliação 

em Língua Portuguesa para Surdos. Coesão e coerência em textos 

produzidos por Surdos. Estágios de interlíngua. Abordagem temática 

relacionada à Educação Ambiental, Direitos Humanos, entre outros.
0525/2 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

PORTUGUÊS E INGLÊS -CPAN

05100002936 LÍNGUA INGLESA I

Introdução às práticas de compreensão orais e escritas da língua inglesa 

por meio do uso de estruturas e funções comunicativas elementares. 

Introdução ao sistema fonológico da língua inglesa. Atividades baseadas na 

leitura de textos sobre diferentes temas, tais como Linguística, Literatura, 

Artes, Tecnologia, Educação Ambiental e Direitos Humanos.

05100003240 LÍNGUA INGLESA V

Aprofundamento da prática de leitura e produção de textos em inglês. 

Desenvolvimento das quatro habilidades da língua inglesa em nível 

intermediário. Ampliação do estudo da fonética e da fonologia, e suas 

relações transversais com a Educação Ambiental e os Direitos Humanos.

05100003282 LÍNGUA INGLESA VI

Aprimoramento da prática de leitura e produção de textos. 

Aprofundamentos das questões linguístico-discursivas da língua inglesa em 

nível intermediário de proficiência. Prática da língua inglesa nas quatro 

habilidades: produção oral, compreensão auditiva, leitura e escrita. 

Expansão do estudo de fonética e fonologia, e suas relações transversais 

com a Educação Ambiental e os Direitos Humanos.



05100003371 LÍNGUA INGLESA VII

Desenvolvimento e aprofundamento de compreensão e produção orais e 

escritas de funções e escrituras mais complexas da língua inglesa. 

Aprimoramento do estudo sistemático da fonética e da fonologia, e suas 

relações transversais com a Educação Ambiental e os Direitos Humanos.

05100008853 LÍNGUA INGLESA 

INSTRUMENTAL

Desenvolvimento das habilidades de ler e compreender textos autênticos 

em Língua Inglesa, com o uso de estratégias de Leitura: Skimming, 

Scanning, Cognates, Noun Phrase, etc, Aspectos gramaticais e morfológicos 

pertinentes à compreensão, desenvolvimento e ampliação das estratégias 

de leitura. Fatores de textualidade na leitura e na produção de textos de 

05100008942 LÍNGUA INGLESA II

Desenvolvimento das habilidades da língua inglesa (ouvir, falar, ler e 

escrever) em nível básico. Prática de expressão oral e escrita. Aspectos 

fonéticos e fonológicos da língua. Atividades baseadas na leitura de textos 

sobre diferentes temas, tais como Linguística, Literatura, Artes, Tecnologia, 

Educação Ambiental e Direitos Humanos.

05100009043 LÍNGUA INGLESA IV

Introdução à prática de leitura e produção de textos em inglês. 

Aprofundamento das quatro habilidades da língua em nível pré-

intermediário. Aprofundamento dos aspectos fonéticos e fonológicos da 

língua inglesa, e suas relações transversais com a Educação Ambiental e os 

Direitos Humanos.

05100010662 LÍNGUA PORTUGUESA 

COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS

Aquisição da língua portuguesa como segunda língua pelos Surdos: a 

produção escrita. Letramento na educação bilíngue para Surdos. Avaliação 

em Língua Portuguesa para Surdos. Coesão e coerência em textos 

produzidos por Surdos. Estágios de interlíngua. Abordagem temática 

relacionada à Educação Ambiental, Direitos Humanos, entre outros.

05100011230 LINGUÍSTICA TEXTUAL

A trajetória da Linguística Textual: das análises interfrásticas à perspectiva 

sociocognitivo-interacionista. Os princípios de construção textual do 

sentido: fatores de textualidade, coesão e coerência textuais. 

Argumentação e linguagem. Abordagem temática relacionada à Educação 

Ambiental, Direitos Humanos, entre outros.

05100011427 LÍNGUA INGLESA III

Continuidade ao desenvolvimento das quatro habilidades da língua inglesa 

(ouvir, falar, ler e escrever). Ampliação das estruturas linguísticas de nível 

pré-intermediário. Aspectos fonéticos e fonológicos da língua. Atividades 

baseadas na leitura de textos sobre diferentes temas, tais como 

Linguística, Literatura, Artes, Tecnologia, Educação Ambiental e Direitos 



05100011561 LÍNGUA INGLESA VIII

Desenvolvimento e aprofundamento de compreensão e produção orais e 

escritas de funções e estruturas mais complexas da língua inglesa. Estudo 

avançado em fonética e fonologia, e suas relações transversais com a 

Educação Ambiental e os Direitos Humanos.

0541/3 DIREITO - CPAN

05100005544 HISTÓRIA DO DIREITO

Introdução ao Estudo da História do Direito; Metodologias da Investigação 

Histórica; Organização Social e Regulação nas Sociedades pré-capitalistas; 

Grécia, Roma e a Formação da Tradição Ocidental; Idade Média e 

Desconcentração da Organização Social; Estado Moderno e Direito 

Racional; Do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito; Do Estado 

05100005714 DIREITO EMPRESARIAL I

Teoria Geral do Direito Empresarial: histórico, conceito, objeto, fontes, 

princípios. Teoria dos Atos de Comércio e Teoria da empresa. Empresa e 

Empresário. Nome Empresarial. Estabelecimento Empresarial. 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Direito Societário: 

classificação das sociedades, operações societárias, dissolução, liquidação 

e extinção da sociedade. O empresário, as empresas e o meio ambiente: a 

educação ambiental. Propriedade Industrial.

05100005986 DIREITO ADMINISTRATIVO 

II

Licitação. Contrato Administrativo. Serviços Públicos: Concessão e 

Permissão. Controle da Administração Pública. Intervenção do Estado na 

Propriedade, Desapropriação, Meio Ambiente e Educação Ambiental. Bens 

Públicos.

05100006060 DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Histórico da Proteção Social. Seguridade Social: conceito, autonomia, 

fontes, objetivos, princípios, ações (Saúde, Assistência Social e Previdência 

Social), custeio, relação com os direitos humanos. Regimes previdenciários 

público, privado e complementar. Regime Geral da Previdência Social: 

introdução; características; princípios específicos; beneficiários; filiação e 

inscrição; manutenção e perda da condição de beneficiário; acidentes do 

trabalho, meio ambiente do trabalho e educação ambiental; prestações 

previdenciárias, carência, salário de benefício e acumulação. Crimes e 

Infrações Administrativas contra a Previdência Social.

05100005544 HISTÓRIA DO DIREITO Introdução ao Estudo da História do Direito; Metodologias da Investigação 



05100005714 DIREITO EMPRESARIAL I

Teoria Geral do Direito Empresarial: histórico, conceito, objeto, fontes, 

princípios. Teoria dos Atos de Comércio e Teoria da empresa. Empresa e 

Empresário. Nome Empresarial. Estabelecimento Empresarial. 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Direito Societário: 

classificação das sociedades, operações societárias, dissolução, liquidação 

e extinção da sociedade. O empresário, as empresas e o meio ambiente: a 

educação ambiental. Propriedade Industrial.

05100005986 DIREITO ADMINISTRATIVO 

II

Licitação. Contrato Administrativo. Serviços Públicos: Concessão e 

Permissão. Controle da Administração Pública. Intervenção do Estado na 

Propriedade, Desapropriação, Meio Ambiente e Educação Ambiental. Bens 

Públicos.

05100006060 DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Histórico da Proteção Social. Seguridade Social: conceito, autonomia, 

fontes, objetivos, princípios, ações (Saúde, Assistência Social e Previdência 

Social), custeio, relação com os direitos humanos. Regimes previdenciários 

público, privado e complementar. Regime Geral da Previdência Social: 

introdução; características; princípios específicos; beneficiários; filiação e 

inscrição; manutenção e perda da condição de beneficiário; acidentes do 

trabalho, meio ambiente do trabalho e educação ambiental; prestações 

previdenciárias, carência, salário de benefício e acumulação. Crimes e 

Infrações Administrativas contra a Previdência Social.



0549/16 GEOGRAFIA - LICENCIATURA-CPAN

05100000046 GEOGRAFIA DA SAÚDE

Geografia da saúde. Geografia Médica e a Geografia da Saúde. Processo 

Saúde-Doença. A visão holística do mundo. A Complexidade ambiental. 

Abordagem geográfica das doenças. A abordagem ecológica na Geografia 

da Saúde. Cultura, espaço, saúde. Política e saúde pública. Lideranças 

sociais e saúde. Clima, saúde e doença. Ambiente: as influências nas 

condições de saúde e doença.

05100000062 GEOGRAFIA DO TURISMO

Surgimento do turismo. Produção e consumo do espaço turístico. 

Modalidades de turismo. Turismo e desenvolvimento local. Políticas 

públicas territoriais e turismo regional. Os impactos socioambientais da 

atividade turística



05100000070 GEOGRAFIA REGIONAL DO 

BRASIL

As regiões do Brasil: diversidade e complexidade socioeconômica e 

ambiental. Noções de Planejamento Regional.

05100000097 GEOMORFOLOGIA FLUVIAL

Caracterização e análise dos processos da dinâmica fluvial. 

Reconhecimento dos principais subambientes fluviais, suas características 

geomórficas e sedimentares, bem como seu inter-relacionamento no 

sistema fluvial. A integração entre os sistemas vertente-canal-planície de 

inundação. Utilização de técnicas e metodologias expedidas.



05100000100 GESTÃO DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS

Conceitos de planejamento e gestão, bacias hidrográficas e o seu uso como 

unidade de conservação. A geopolítica das águas e os modelos de gestão 

dos recursos hídricos. Os instrumentos jurídicos e econômicos voltados à 

gestão dos recursos hídricos no Brasil.

05100000259 CARTOGRAFIA BÁSICA

Definições e propósitos gerais da cartografia. História da Cartografia. 

Produção e classificação de documentos cartográficos. Cartas Topográficas. 

Convenções Cartográficas. A forma da Terra. Projeções cartográficas. 

Escalas. Orientação e localização no espaço geográfico. Representação 

cartográfica do Relevo. Perfil topográfico. Cartografia como instrumento 

para Educação ambiental.



05100000291 GEOLOGIA

A Geologia como ciência. A Terra e sua dinâmica. A Crosta terrestre. 

Terremotos e o ciclo geológico. Magnetismo terrestre. Minerais e rochas. 

Intemperismo e erosão. Geotectônica. Processos externos. Noções de 

geologia do Brasil. Interpretação de mapas geológicos. Prática de 

laboratório. Geologia e a Educação Ambiental.

05100000372 GEOMORFOLOGIA

Introdução à Geomorfologia; dinâmica Geomorfológica; Geomorfologia e 

Clima; Ações endógenas e exógenas no relevo; Mapeamento 

Geomorfologia do Brasil; Geomorfologia Ambiental. Geomorfologia de 

Corumbá. Geomorfologia e Educação ambiental.



05100000429 PEDOLOGIA

Conceito e divisão. Morfologia dos solos. Fatores e processos de formação 

dos solos. Classificação dos solos. Solos Brasileiros. Classificação e 

aproveitamento. Mapas pedológicos, manejo e conservação dos solos, 

aplicações de estudos de solos à geografia.

05100000518 HIDROGRAFIA

Introdução aos estudos hídricos. Conceitos de bacia hidrográfica e 

principais índices físicos, o ciclo hidrológico, balanço hídrico na bacia 

hidrográfica, precipitação, evaporação e evapotranspiração, infiltração, 

escoamento superficial, fluxo subterrâneo, vazão, águas superficiais: rios, 

lagos e oceanos, águas subterrâneas, gestão e educação ambiental de 

recursos hídricos.



05100000542 PRÁTICA DE ENSINO EM 

GEOGRAFIA: VIVÊNCIA DO AMBIENTE 

ESCOLAR

A relação dos acadêmicos com a realidade escolar, nos seus mais diversos 

aspectos: gestão escolar, relacionamento com os alunos, comunidade 

escolar e família, proposta pedagógica da Escola, políticas educacionais 

locais e experiências teórico-metodológicas da Ciência Geográfica. 

Educação Ambiental. Direitos humanos.

05100000569 BIOGEOGRAFIA

A ciência da Biogeografia. A história da Biogeografia. O cenário físico. 

Distribuição individual de espécies e distribuição das comunidades. A Terra 

em mudança. Glaciação e dinâmica biogeográfica do Pleistoceno. 

Especiação e extinção. Dispersão. Endemismo, provincialismo e disjunção e 

a história das linhagens. Reconstruindo histórias biogeográficas. 

Biogeografia de ilhas: padrões em riquezas de espécies. Diversidade de 

espécies em habitates marinhos e continentais. Processos e padrões 

continentais e o status da biodiversidade. Biogeografia e Educação 

ambiental.



05100000585 GEOGRAFIA DO ESPAÇO 

URBANO LATINO AMERICANO

Características das colonizações portuguesas e espanholas e a formação do 

sistema espacial latino americano. A evolução da rede urbana brasileira. O 

padrão espacial contemporâneo brasileiro: as metrópoles. A 

transformação espacial da cidade. As estratégias de industrialização e o 

desenvolvimento econômico no Brasil. O impacto espacial das migrações, a 

questão da educação ambiental e a questão da moradia nas cidades 

brasileiras: a segregação espacial.

05100000623 GEOGRAFIA DO MATO 

GROSSO DO SUL

Análise dos elementos de Geografia Física, de Geografia Humana e 

Econômica com vista ao zoneamento geoecológico-econômico e à 

organização do estado de Mato Grosso do Sul. As questões indígenas e da 

terra. Turismo. 



05100011169 PRINCÍPIOS E PRÁTICAS DE 

AGROECOLOGIA

Ementa: História e conceitos. Princípios e processos agroecológicos. 

Agroecologia e Agroecossistemas. Manejo ecológico de pragas. Práticas de 

Campo. Sistemas Agroflorestais. Segurança alimentar. Agricultura orgânica 

e certificação.

0550/18 HISTÓRIA - LICENCIATURA-CPAN

05100003975 SOCIOLOGIA GERAL

A vida social e o conhecimento. As origens da Sociologia como ciência 

social. Os principais pensadores da sociologia: Comte, Durkheim, Weber. A 

contribuição de Marx. A sociologia hoje. Tópicos contemporâneos de 

sociologia: crise ambiental, gênero e sexualidade, mundo do trabalho, 

questão geracional e direitos humanos.



05100003983 ANTROPOLOGIA CULTURAL

Origens, histórico e desenvolvimento da antropologia. Especificidade, 

objeto e método da antropologia. Natureza, cultura e a questão ambiental. 

Indivíduo e Sociedade. Os desafios da alteridade: o significado do 

etnocentrismo e do relativismo cultural. A construção das identidades. 

Aspectos da cultura brasileira: raça, classe, idade, gênero e sexualidade. 

Estudos antropológicos na contemporaneidade.

05100006397 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA II

Memória. Patrimônio artístico-cultural. O livro didático: teoria e debate 

político. Identidade, diversidade e diferença no currículo e na gestão da 

escola. Oficina de Ensino de História. Estudos de conteúdos de História 

Medieval. Educação ambiental e Direitos Humanos.



05100006435 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA III

A cultura e a sociedade de classes. A UNESCO, Os Direitos Humanos e as 

políticas de acesso aos bens culturais. A cultura brasileira. A indústria 

cultural. A política cultural. O folclore e a cultura popular. Oficina da 

História: estudo de livro didáticos sobre a Idade Moderna. Educação 

ambiental e Direitos Humanos.

05100006486 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA IV

Arte e cultura. O museu. O IHGB. As concepções de natureza entre os 

intelectuais do Oitocentos: destruição da Mata Atlântica e o projeto 

civilizatório .Oficina da História estudo de livros didáticos sobre a 

contemporaneidade. Educação ambiental e Direitos Humanos.



05100006532 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA V

O samba, a música sertaneja e o jazz. A produção da ética do malandro 

como símbolo da cultura carioca.Oficina da História: estudo do Brasil 

colônia nos livros didáticos. Educação ambiental e Direitos Humanos. 

Diálogos interdisciplinares sobre educação básica e temas transversais.

05100006583 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA VI

A Bossa Nova, MPB e o Rock. O teatro. Oficina da História: estudo da 

História da América nos livros didáticos. Estudo do tema Educação 

Ambiental a partir dos PCN e Temas Transversais ao abordar as diferentes 

relações do homem com a natureza ao longo do período colonial na 

América. Educação ambiental e Direitos Humanos.



05100006621 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA VII

O ensino de história. A literatura. O cinema. Oficina da História: estudo dos 

livros didáticos e a abordagem do Brasil Império. Estudo da concepção de 

Direito na sociedade escravista brasileira a partir das obras literárias do 

século XIX. Educação ambiental e Direitos Humanos.

05100006664 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA VIII

Métodos, objetivos e formas diferentes de ensino/educação. Fotografia. 

Pintura. Ética. Oficina da História: estudo dos livros didáticos e a 

abordagem do Brasil republicano. Estudo dos PCN e dos Temas 

Transversais referentes aos Direitos Humanos no século XX. Educação 

ambiental e Direitos Humanos.



05100009442 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA I

A educação. A história como ciência. A profissão docente: acesso, 

progressão e organização sindical. Currículos de História para Ensino 

Fundamental. Oficina da História. Estudo de livros didáticos sobre História 

Antiga. Educação ambiental e Direitos Humanos.

05100010250 HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA II

A Ascensão das Grandes Potências Industriais no Século XIX e a Corrida 

Armamentista. Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa. Guerra civil 

Espanhola; Regimes totalitários; Segunda Guerra Mundial; Guerra Fria; 

Gênero, Trabalho e consumo no mundo Neoliberal; Crise Ambiental; 

Terrorismo



0552/16 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA-CPAN

05100000569 BIOGEOGRAFIA

A ciência da Biogeografia. A história da Biogeografia. O cenário físico. 

Distribuição individual de espécies e distribuição das comunidades. A Terra 

em mudança. Glaciação e dinâmica biogeográfica do Pleistoceno. 

Especiação e extinção. Dispersão. Endemismo, provincialismo e disjunção e 

a história das linhagens. Reconstruindo histórias biogeográficas. 

Biogeografia de ilhas: padrões em riquezas de espécies. Diversidade de 

espécies em habitates marinhos e continentais. Processos e padrões 

continentais e o status da biodiversidade. Biogeografia e Educação 

ambiental.

05100000674 AGROECOLOGIA

Conceitos fundamentais. Agricultura convencional e agroecologia. Modelos 

alternativos de agricultura e reflexos sobre o meio ambiente.Bibliografia



05100000704 BIOLOGIA DE PEIXES DE 

ÁGUA DOCE

Anatomia macroscópica e morfologia geral. Comportamento reprodutivo, 

aspectos ecológicos e fatores ambientais associados. Alimentação natural 

de peixes. Estimativa da idade e crescimento. Diversidade local. 

Monitoramento de populações de peixes, principalmente sob o ponto de 

vista da exploração comercial e/ou recreativa, bem como o uso sustentável 

do recurso.

05100000720 BIOLOGIA DOS INSETOS 

SOCIAIS

Introdução à Ordem Hymenoptera e Isoptera. Taxonomia geral dos grupos. 

Organização social: da vida solitária à altamente social. Aspectos evolutivos 

da vida social. Morfologia, anatomia e fisiologia dos insetos sociais. 

Desenvolvimento, determinação do sexo e determinação de castas em 

insetos sociais. Insetos sociais e economia: aspectos gerais da Apicultura e 

Meliponicultura, Abelhas e polinização. Biodiversidade e preservação. 

Coleta, montagem e conservação de insetos.



05100000771 ECOLOGIA E TAXONOMIA 

DO ZOOPLÂNCTON

Caracterização da comunidade zooplanctônica. Métodos de coleta, 

manuseio e conservação das amostras de zooplâncton. Caracterização, 

reprodução, hábitos alimentares e considerações ecológicas sobre a 

comunidade de microinvertebrados planctônicos e bentônicos. Estruturas 

anatômicas de valor taxonômico para utilização de chaves de identificação. 

Identificação das populações de Cladocera (Crustacea Branchiopoda) do 

estado de Mato Grosso do Sul.

05100000810 GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

Relação Homem-Natureza. Classificação dos resíduos quanto ao estado 

físico e origem de produção. Técnicas de tratamento dos resíduos. 

Redução da produção de resíduos e seus aspectos éticos. Elaboração e 

realização de projeto de Educação Ambiental para a redução da produção 

de resíduos, reciclagem e reutilização de resíduos e coleta seletiva. 

Compostagem. Abordagem temática relacionada à Educação Ambiental, 

Direitos Humanos.



05100000836 INTRODUÇÃO AO ESTUDO 

DAS AVES

Evolução das aves, noções de anatomia e identificação de aves. Métodos 

de amostragem, captura e coleta de aves. Ecologia e o papel das aves no 

ecossistema, frugivoria, dispersão e predação de frutos e sementes. 

Ecologia comportamental das aves. Noções de bioacústica aplicada ao 

estudo das aves.

05100000860 LIMNOLOGIA

Introdução e conceitos básicos. Histórico da Limnologia. Parâmetros 

físicos, químicos e biológicos do ecossistema aquático. Flutuações sazonais 

das variáveis físicas, químicas e biológicas dos compartimentos água e 

sedimento. Ciclagem de nutrientes. Caracterização dos principais 

ecossistemas aquáticos regionais.



05100000950 INVERTEBRADOS I

Classificação animal; Regras internacionais de nomenclatura zoológica; 

Caracteres embriológicos utilizados na sistemática zoológica; Posição 

sistemática; Filogenia e bionomia d Reino Protista; Reino Animalia: 

Porífera, Cnidária, Ctenophora, Platyhelmintes, Gnathostomulida, 

Nemertinea, Entoprocta, Rotifera, Gastrotricha, Kinorhincha, Nematoda, 

Nematomorpha, Loricifera, Acantocephala e Echinodermata. Abordagem 

temática relacionada à Educação Ambiental.

05100000968 MORFOLOGIA VEGETAL

Morfologia do caule, folha, raiz, flor e fruto. Modificações morfológicas e 

adaptações ao meio. Reprodução vegetal. Abordagem temática 

relacionada à Educação Ambiental.



05100000984 ANATOMIA VEGETAL

A célula vegetal. Os tecidos vegetais: Meristemas e Tecidos permanentes. 

Estruturas secretoras. Anatomia da raiz, caule, folha, flor, fruto e 

sementes. Abordagem temática relacionada à Educação Ambiental.

05100001000 INTRODUÇÃO À GEOLOGIA 

E PALEONTOLOGIA

Introdução a geologia. Tempo geológico. Estrutura interna da Terra e 

tectônica global. Minerais e rochas. Geologia do Brasil. Intemperismo. 

Formação dos solos. Noções de estratigrafia. Atividades geológicas das 

águas, do vento, do gelo, dos rios, do mar e dos organismos. Processos e 

ambiente de fossilização. Estudo geral dos fósseis. Paleogeografia. Noções 

de Paleoecologia. Paleontologia e evolução. Estudo das eras geológicas e 

seus respectivos fósseis. Geologia e Paleontologia regional. Abordagem 

temática relacionada à Educação Ambiental.



05100001018 INVERTEBRADOS II

Grupo Eucoelomata, Protostomios Inferiores: Filos Sipuncula, Echiura. 

Priapulida, Tardigrada e Pentastomida. Filo Anellida, Filo Mollusca, Filo 

Artropoda: Subfilo Trilobita, Subfilo Chelicerata, Subfilo Mandibulata 

(Classe Crustacea) e Subfilo Hexapoda. Comportamento social. Abordagem 

temática relacionada à Educação Ambiental.

05100001069 CORDADOS I

Classificação, relação filogenética, origem e radiação, morfologia, modos 

reprodutivos, especializações reprodutivas, modos de vida, mecanismos de 

defesa, evolução e ecologia das principais linhagens (atuais e extintas) dos 

Subfilos Urochordata, Cephalochordata e Vertebrata (Peixes, Anfíbios e 

Mamíferos). Abordagem temática relacionada à Educação Ambiental.



05100001115 CORDADOS II

Classificação, relação filogenética, origem e radiação, morfologia, modos 

reprodutivos, especializações reprodutivas, especializações para o voo, 

modos de vida, mecanismos de defesa, identificação de serpentes 

peçonhentas, evolução das linhagens, ecologia e conservação das 

principais linhagens (atuais e extintas) do Subfilo Vertebrata (Testudines, 

Archosauria e Lepidosauria). Introdução ao estudo do comportamento 

animal. Abordagem temática relacionada à Educação Ambiental.

05100001131 ECOLOGIA I

Ecologia: histórico, âmbito e abordagens. Organismos e seu ambiente. 

Condições e recursos. Nicho ecológico. Padrões espaciais e temporais de 

populações. Interações entre populações. Ecologia comportamental. 

Abordagem temática relacionada à Educação Ambiental, Direitos 

Humanos, Relações Étnico-raciais, entre outros.



05100001166 ECOLOGIA II

Comunidades e ecossistemas: definição, padrões no tempo e espaço. Fluxo 

de energia. Ciclagem de matéria. Interações entre populações e seus 

efeitos na estrutura da comunidade. Padrões de riqueza e diversidade. 

Princípios de ecologia de comunidades e ecossistemas aplicados: sucessão 

ecológica e manejo de espécies. Abordagem temática relacionada à 

Educação Ambiental, Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais, entre ou-

tros.

05100009948 PRÁTICA DE ENSINO IV: 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E GESTÃO 

DA ESCOLA

A produção teórica sobre currículo e gestão escolar no Brasil. Políticas e 

práticas de currículo e gestão. O currículo como organização geral da 

escola. Os níveis formais e reais da organização curricular. As orientações 

curriculares do Ensino Fundamental e Médio. A gestão democrática e o 

Projeto Político Pedagógico. Identidade, diversidade e diferença no 

currículo e na gestão da escola. Elementos constitutivos da organização e 

gestão da escola: currículo, organização geral do trabalho, direção, 

coordenação, comunidade escolar e avaliação da gestão da escola. As 

dimensões financeira, administrativa e pedagógica da gestão escolar. 

Abordagem temática relacionada à Educação Ambiental, Direitos 

Humanos, Relações Étnico-raciais, entre outros.



05100009957 PRÁTICA DE ENSINO VI: 

PROFISSÃO E IDENTIDADE DO PROFESSOR

A construção da identidade profissional: relações de gênero, classe e as 

representações socioculturais da profissão. Profissionalização, choque de 

realidade e socialização profissional. O magistério como carreira: acesso, 

progressão e organização sindical. Absenteísmo e mal-estar docente. 

Abordagem temáticas relacionadas à educação ambiental, direitos 

humanos e educação das relações étnico-raciais.

05100009993 PRÁTICA DE ENSINO VIII: 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Estudo da avaliação como instrumento indispensável para o planejamento 

e acompanhamento das ações educativas. As diferentes concepções da 

avaliação e suas manifestações na prática. Procedimentos e instrumentos 

da avaliação da aprendizagem. 

Desenvolver nos alunos a prática de avaliação em ciências biológicas para 

os ensinos fundamental e médio, incluindo aspectos práticos como a 

produção de material avaliativo: exercícios, estudos dirigidos, avaliações 

práticas, auto-avaliação, pesquisa e outros que possam servir de 

instrumento no qual se possa identificar e analisar a evolução, o 

rendimento e as modificações do educando, confirmando a construção do 

conhecimento. Abordagem temática relacionada à Educação Ambiental, 

Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais, entre outros. 



05100010018 PRÁTICA DE ENSINO III: 

AULAS PRÁTICAS II

Noções de habilidade e elaboração de aulas práticas em zoologia, botânica 

e ecologia para o ensino fundamental e médio. Desenvolvimento de 

atividades que integrem a prática e o conhecimento específico em 

zoologia, botânica e ecologia. Abordagem temática relacionada à Educação 

Ambiental, Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais, entre outros.

05100010036 PRÁTICA DE ENSINO VII: 

MATERIAL DIDÁTICO

Abordagens metodológicas e práticas de ensino em ciências biológicas. 

Desenvolvimento de material didático que integrem a prática pedagógica e 

o conhecimento específico em ciências biológicas. Elaboração de materiais 

didáticos em ciências biológicas: jogos, modelos, maquetes, apostilas, e 

outros materiais. Abordagem temática relacionada à Educação Ambiental, 

Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais, entre outros.



05100010161 PRÁTICA DE ENSINO V: 

TÓPICOS ESPECIAIS

Noções de diferentes temas voltados a educação não convencional. 

Educação a distância: histórico, características, definições, ambientes 

virtuais de aprendizagem. A educação no campo: histórico, características, 

definições e o papel do biólogo na sua execução. Educação em espaços 

não-formais. Educação especial e inclusão. Abordagens temáticas 

relacionadas à educação ambiental, direitos humanos e educação das 

relações étnico-raciais.

05100010180 PRÁTICA DE ENSINO I: 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

O profissional de biologia e a informação. Principais meios de obtenção da 

informação nas ciências biológicas. A mídia como difusora de informação. 

O uso tecnologias para o ensino de ciências e biologia: computador, 

smartfones, áudio, vídeo, aplicativos de celulares, jogos, cinema e outros. 

Orientar o aluno acerca das configurações e seus potenciais usos e 

limitações. Possibilitar ao aluno manipular os principais programas de 

edição de texto, planilhas, editor de apresentação, editor de imagens e 

editores de áudio e vídeo. Abordagem temática relacionada à Educação 

Ambiental, Direitos Humanos, Relações Étnico-raciais, entre outros.



0562/12 PSICOLOGIA - BACHARELADO-CPAN

05100003975 SOCIOLOGIA GERAL

A vida social e o conhecimento. As origens da Sociologia como ciência 

social. Os principais pensadores da sociologia: Comte, Durkheim, Weber. A 

contribuição de Marx. A sociologia hoje. Tópicos contemporâneos de 

sociologia: crise ambiental, gênero e sexualidade, mundo do trabalho, 

questão geracional e direitos humanos.

05100003983 ANTROPOLOGIA CULTURAL

Origens, histórico e desenvolvimento da antropologia. Especificidade, 

objeto e método da antropologia. Natureza, cultura e a questão ambiental. 

Indivíduo e Sociedade. Os desafios da alteridade: o significado do 

etnocentrismo e do relativismo cultural. A construção das identidades. 

Aspectos da cultura brasileira: raça, classe, idade, gênero e sexualidade. 

Estudos antropológicos na contemporaneidade.



0568/7 PEDAGOGIA - LICENCIATURA-CPAN

05100001514 EDUCAÇÃO NO CAMPO

Educação e movimentos sociais no campo. Fundamentos históricos da 

educação no campo. Especificidades teórico-metodológicas da educação 

no campo. Educação Ambiental no Campo.

05100002014 LITERATURA E EDUCAÇÃO

A literatura como linguagem. Estudos dos conceitos da literatura. 

Literatura como elemento estético. Literatura e temas transversais do 

currículo (relações étnico-raciais, direitos humanos, educação ambiental). 

O gênero na literatura. A formação do leitor. Encaminhamentos 

metodológicos da literatura na formação do Pedagogo.



05100002103 LUDICIDADE E EDUCAÇÃO

A ludicidade na formação humana e na educação, sua dimensão histórico-

cultural e a importância do jogo e da brincadeira no processo de 

conhecimento, expressividade e socialização. O lúdico e temas transversais 

do conhecimento (educação ambiental, relações étnico-raciais, direitos 

humanos, saúde, ética).

05100002138 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIA DO ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA

Concepção de Linguagem, Leitura e Produção de texto. Conteúdos 

específicos de Língua Portuguesa na educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental. Livros didáticos e recursos pedagógicos para o ensino 

de Língua Portuguesa. Especificidades da metodologia do ensino de Língua 

Portuguesa. Língua Portuguesa e Temas Transversais (direitos humanos, 

educação ambiental, relações étnico-raciais). Desenvolvimento de práticas 

pedagógicas sobre o ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil.



05100002154 ARTE E EDUCAÇÃO

Reflexões sobre a Arte, sua importância, sua articulação com a sociedade e 

suas funções. As linguagens artísticas: artes visuais, teatro, música e dança 

como meio de expressão e como forma de conhecimento. Elementos 

trans/estéticos da Arte e da Educação Ambiental.

05100002189 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIA DO ENSINO DE 

GEOGRAFIA

Concepção de geografia. Conteúdos específicos de Geografia na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Livros didáticos e 

recursos pedagógicos para o ensino de Geografia. Especificidades da 

metodologia do ensino de Geografia. Geografia e Temas Transversais 

(Educação Ambiental, Gênero e Sexualidade, Relações étnico-raciais, 

Direitos Humanos).



05100002200 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

NATURAIS

Noções de ciência, ambiente, natureza e ecologia, tecnologia, sociedade e 

suas relações. A aprendizagem das práticas sociais, construção e ampliação 

do conhecimento sobre mundo social, a natureza e seus fenômenos pela 

criança em instituições de Educação Infantil. A problematização como 

estratégia de investigação. Concepções, questões metodológicas de ensino 

e aprendizagem e recursos pedagógicos para o ensino de ciências na 

Educação Infantil e Séries iniciais do Ensino Fundamental. A relação entre 

ensino de Ciências e Educação Ambiental. Ciências e Temas Transversais 

(direitos humanos, trabalho e consumo, saúde, temas locais). 

Desenvolvimento de práticas pedagógicas sobre o ensino/aprendizagem 

de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na 

Educação Infantil.

05100002294 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

PESQUISA V (EJA)

Espaço interdisciplinar destinado a estabelecer a articulação entre as 

aprendizagens das disciplinas do curso, a realidade escolar e as demandas 

educacionais. Inserção dialógica nos espaços educacionais da Educação de 

Jovens e Adultos e desenvolvimento de investigações e práticas 

pedagógicas no âmbito da modalidade educativa. A EJA e a Educação 

Ambiental.



05100010662 LÍNGUA PORTUGUESA 

COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS

Aquisição da língua portuguesa como segunda língua pelos Surdos: a 

produção escrita. Letramento na educação bilíngue para Surdos. Avaliação 

em Língua Portuguesa para Surdos. Coesão e coerência em textos 

produzidos por Surdos. Estágios de interlíngua. Abordagem temática 

relacionada à Educação Ambiental, Direitos Humanos, entre outros.

05100011740 ABORDAGEM HISTÓRICA E 

TEMAS EMERGENTES EM EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA

Trajetórias da educação brasileira: raízes históricas, filosóficas e 

ideológicas. A instituição escolar no Brasil. Temas emergentes 

contemporâneos em Educação Brasileira. Educação Socioambiental no 

Brasil. Determinantes políticos, econômicos, sociais e culturais da 

educação sul-mato-grossense.



05100011759 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIA DO ENSINO DE ARTES

A importância e o significado da Arte para a educação. A construção do 

conhecimento estético e artístico para o processo ensino – aprendizagem. 

Arte, Educação Ambiental e a formação do professor. Práticas pedagógicas 

nas linguagens das artes visuais, dança, teatro e música. Desenvolvimento 

de práticas pedagógicas sobre o ensino/aprendizagem de Artes nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil.

05100011801 EDUCAÇÃO ÉTNICO-

RACIAL, GÊNERO E DIVERSIDADE

A formação do povo brasileiro. Conceitos de raça, etnia, gênero, cultura, 

diferença, identidade e diversidade. Raça e racismo no Brasil. Pré-

conceitos e preconceitos sociais no espaço de educação. Gênero e 

Sexualidade. Violências baseadas no gênero e educação. Violências Étnico-

Raciais e educação. Masculinidades e Feminilidades na formação de 

professores. Cultura e diversidade cultural. A Educação Ambiental e 

aspectos socioculturais do povo brasileiro. Inclusão e exclusão social na 

escola.



05100011810 DIREITOS HUMANOS E 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Fontes e antecedentes históricos dos direitos humanos. Direitos humanos 

e direitos sociais. Estudo das relações entre a educação e os direitos 

humanos. Garantia de direitos no mundo globalizado. Direito à educação 

no Brasil. Diretos Humanos nas relações pedagógicas. Violação de direitos 

e educação. Educação Inclusiva, fundamentos e princípios democráticos de 

equidade, diversidade, igualdade e solidariedade na escola. Direitos 

Humanos e as questões de educação ambiental (terra, água, fome, 

catástrofes, guerras, etc.).

05100011893 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 

PESQUISA VI (EDUCAÇÃO NÃO ESCOLAR)

Espaço interdisciplinar destinado a estabelecer a articulação entre os 

conteúdos das disciplinas do curso, a realidade socioeducativa e suas 

demandas. Conhecimento de instituições sociais não escolares e os 

campos de atuação, papel e função social do pedagogo na área da Cultura, 

da Educação Ambiental, Empresa, Saúde e Assistência Social. 

Desenvolvimento de práticas e de pesquisa sobre a atuação do pedagogo 

em espaços não escolares (Educação Social).



0553/20 MATEMÁTICA - LICENCIATURA-CPAN

05100004939 MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA I

Análise e utilização de livros didáticos no Ensino Fundamental. Análise e 

organização do programa de ensino do Ensino Fundamental. Avaliações 

em larga escala do Ensino Fundamental e Olimpíadas de Matemática. O 

currículo como organização geral da escola. As orientações curriculares do 

Ensino Fundamental. Conjunto dos Números Inteiros. Conjunto dos 

Números Racionais. Fatoração (MMC e MDC). Expressões Algébricas e 

Operações. Produtos Notáveis. Equações e Inequações. PCN`s: Educação 

Ambiental e Direitos Humanos.

05100004971 MATEMÁTICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA II

Análise e utilização de livros didáticos no Ensino Médio. Análise e 

organização do programa de ensino do Ensino Médio. Avaliações em larga 

escala do Ensino Médio, ENEM e Olimpíadas de Matemática. As 

orientações curriculares do Ensino Médio. Raciocínio Lógico. Estudo de 

Funções. Geometria Plana. PCN`s: Educação Ambiental e Direitos Humanos.



05100005102 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Observação, Participação e Intervenção nas aulas de matemática em 

escolas de Ensino Fundamental e elaboração de relatório, conforme 

regulamento específico. Organização de planos de ensino e planos de aula 

para o exercício da docência nas aulas de Matemática no Ensino 

Fundamental. Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que 

expressem a cultura dos direitos humanos, da educação ambiental e das 

Relações Étnico-Raciais em sala de aula e em todos os espaços da 

sociedade. Discutir eventos presenciados nas salas de aula durante 

atividade de estágio. A avaliação no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. Análise do material utilizado pela escola. Profissionalização, 

choque de realidade e socialização profissional.

05100005153 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NO ENSINO FUNDAMENTAL II

Observação, Participação e Intervenção nas aulas de matemática em 

escolas de Ensino Fundamental e elaboração de relatório, conforme 

regulamento específico. Organização de planos de ensino e planos de aula 

para o exercício da docência nas aulas de Matemática no Ensino 

Fundamental. Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que 

expressem a cultura dos direitos humanos, da educação ambiental e das 

Relações Étnico-Raciais em sala de aula e em todos os espaços da 

sociedade. Discutir eventos presenciados nas salas de aula durante 

atividade de estágio. A avaliação no processo de ensino e aprendizagem da 

Matemática. Análise do material utilizado pela escola.



05100005196 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NO ENSINO MÉDIO I

Observação, Participação e Intervenção nas aulas de matemática em 

escolas de Ensino Médio e elaboração de relatório, conforme regulamento 

específico. Organização de planos de ensino e planos de aula para o 

exercício da docência nas aulas de Matemática no Ensino Médio. 

Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 

dos direitos humanos, da educação ambiental e das Relações Étnico-

Raciais em sala de aula e em todos os espaços da sociedade. Discutir 

eventos presenciados nas salas de aula durante atividade de estágio. A 

avaliação no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Análise 

do material utilizado pela escola. Profissionalização, choque de realidade e 

socialização profissional.

05100005234 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NO ENSINO MÉDIO II

Observação, Participação e Intervenção nas aulas de matemática em 

escolas de Ensino Médio e elaboração de relatório, conforme regulamento 

específico. Organização de planos de ensino e planos de aula para o 

exercício da docência nas aulas de Matemática no Ensino Médio. 

Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 

dos direitos humanos, da educação ambiental e das Relações Étnico-

Raciais em sala de aula e em todos os espaços da sociedade. Discutir 

eventos presenciados nas salas de aula durante atividade de estágio. A 

avaliação no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Análise 

do material utilizado pela escola.



05100012765 METODOLOGIAS PARA O 

ENSINO DE MATEMÁTICA

Fundamentos teóricos sobre ensino-aprendizagem de Matemática: ensino 

tradicional e construtivismo. O erro no processo ensino-aprendizagem de 

Matemática. Transposição didática. Contrato didático. Tendências em 

Educação Matemática (Resolução de problemas. Modelagem matemática. 

Utilização de jogos de estratégia no ensino de Matemática. Investigações 

Matemáticas na sala de aula. Etnomatemática). Direitos Humanos e 

Educação Ambiental na Educação Básica. A Construção histórica das 

diferenças e suas transformações devido à projetos educacionais.

05100012872 INTRODUÇÃO À 

METODOLOGIA CIENTÍFICA

As diferentes formas de conhecimento. O conhecimento científico. 

Métodos e o processo de pesquisa. Elaboração de trabalhos científicos. 

Elaboração de Projeto Escolar de forma a incentivar a criatividade, 

autonomia, senso crítico, partindo do pressuposto da integração de 

disciplinas, trabalhos colaborativos por meio de práticas diferenciadas, 

envolvendo temáticas que discutam direitos humanos e meio ambiente e 

que instiguem a pesquisa e o conhecimento do espaço escolar.



05100012881 ENSINO E APRENDIZAGEM 

EM MATEMÁTICA

A História da Matemática como metodologia de ensino. Teoria das 

Situações Didáticas. Engenharia Didática. Teoria Antropológica do Didático. 

Teoria dos Campos Conceituais. Interdisciplinaridade: um olhar sobre o 

Meio Ambiente e a garantia dos Direitos Humanos. Educação Matemática 

para jovens e adultos.

0569/6 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA-CPAN

05050010230 EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Aspectos históricos, psicológicos e socioculturais do desenvolvimento da 

infância. A sociedade, a educação e a organização da Educação Infantil. O 

papel do brinquedo e da brincadeira no desenvolvimento infantil. A 

Educação Física no cenário da Educação Infantil. Conteúdos, estratégias, 

técnicas de ensino e avaliação do processo ensino-aprendizagem na 

Educação Infantil. Relações étnico raciais, meio ambiente, direitos 

humanos e o planejamento pedagógico na educação infantil. A construção 

da identidade profissional: relações de gênero, classe e as representações 

socioculturais da profissão. Profissionalização, choque de realidade e 

socialização profissional.



05050010272 TEORIAS PEDAGÓGICAS 

NA EDUCAÇÃO FÍSICA

As diferentes teorias, abordagens e práticas pedagógicas em Educação 

Física nos diferentes níveis de ensino. A educação ambiental como tema 

transversal na Educação Física escolar.

05050010299 EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL I

A sociedade, a educação e a organização do ensino fundamental – anos 

iniciais. A Educação Física no cenário do ensino fundamental - anos iniciais 

e Educação de Jovens e Adultos. Conteúdos, estratégias, técnicas de ensino 

e avaliação do processo ensino-aprendizagem no ensino fundamental – 

anos iniciais. Relações étnico raciais, meio ambiente, direitos humanos e o 

planejamento pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental. A 

construção da identidade profissional: relações de gênero, classe e as

representações socioculturais da profissão. Profissionalização, choque de 

realidade e

socialização profissional.



05050010353 EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL II

A sociedade, a educação e a organização do ensino fundamental – anos 

finais. A Educação Física no cenário do ensino fundamental- anos finais e 

Educação de Jovens e Adultos. Conteúdos, estratégias, técnicas de ensino e 

avaliação do processo ensino-aprendizagem no ensino fundamental – anos 

finais. Relações étnico raciais, meio ambiente, direitos humanos e o 

planejamento pedagógico nos anos finais do ensino fundamental. A 

construção da identidade profissional: relações de gênero, classe e as

representações socioculturais da profissão. Profissionalização, choque de 

realidade e

socialização profissional.

05050010400 EDUCAÇÃO FÍSICA NO 

ENSINO MÉDIO

A sociedade, a educação e a organização do ensino médio. Aspectos 

socioculturais dos estudantes do ensino médio na aula de Educação Física. 

A Educação Física no ensino médio: conteúdos, estratégias, técnicas de 

ensino e avaliação do processo ensino-aprendizagem. Relações étnico 

raciais, meio ambiente, direitos humanos e o planejamento pedagógico no 

ensino médio. A construção da identidade profissional: relações de gênero, 

classe e as representações socioculturais da profissão. Profissionalização, 

choque de realidade e socialização profissional.



05100012237 RECREAÇÃO

Caracterização e concepção da Recreação. Fundamentos da recreação em 

ambientes escolares e não escolares. Vivências de recreação. Papel do 

recreacionista e animador cultural. Recreação e educação ambiental.

05100012282 JOGO, BRINQUEDO E 

BRINCADEIRA

Os jogos, brinquedos e brincadeiras como elementos da cultura corporal e 

suas relações com a educação. Questões etimológicas, conceituais, 

pedagógicas e metodológicas no processo de ensino-aprendizagem na 

Educação e na Educação Física. As funções do jogo: teorias clássicas e 

contemporâneas. O brincar na perspectiva da Educação Ambiental. 

Vivências das diferentes formas de constituição dos jogos nos espaços 

educativos.



05100012596 FUNDAMENTOS 

SOCIOANTROPOLÓGICOS E EDUCAÇÃO 

FISICA

IIntrodução à antropologia e sociologia. A Educação Física e o conceito 

antropológico de cultura. Cultura escolar e o cotidiano da escola. 

Elementos para a compreensão dos processos sociais e Direitos Humanos. 

Contextos socioculturais, grupos, relações Étnico-Raciais e instituições e 

suas representações acerca das práticas e do mundo em que vivem. 

Possibilidades de investigação e processo interpretativo. A Sociologia 

Ambiental e a preocupação com a Educação Ambiental. O multiculturismo 

como forma de convivência cotidiana com as diferentes concepções de 

mundo e de práticas sociais.

0570/5 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO-CPAN

05100007555 QUALIDADE DE SOFTWARE

Introdução à qualidade de software. Garantia de qualidade de software. 

Teste e revisão de software. Processo de medição. Métricas de qualidade 

de software. Avaliação da qualidade do produto e do processo de 

software. Normas de qualidade de produtos de software. Normas de 

qualidade de processo de software. Modelos de melhoria de processo de 

software. Gerenciamento de configuração de software. Ferramentas CASE. 

Análises de softwares aplicados a diversos fins(direitos humanos, relações 

étnico-raciais, meio ambiente).



05100009797 FUNDAMENTOS DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Conceitos de Teoria Geral de Sistemas. Fundamentos de Sistemas de 

Informação: conceitos básicos, tipos de sistemas de informação, o papel 

estratégico dos sistemas de informação; Sistemas de Apoio Operacional; 

Sistemas de Informação Gerenciais, Sistemas de Apoio à Decisão; Sistemas 

de Relacionamento com o Cliente; Sistemas Especialistas e Sistemas 

Baseados em Conhecimento. Tecnologias propulsoras de TI nas empresas. 

Novas tecnologias da comunicação e da informação. Estudo de casos 

(direitos humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente) em sistemas de 

informação.

05100012694 SISTEMAS OPERACIONAIS

Conceitos básicos. Gerência e escalonamento de processos. Concorrência, 

sincronização de processos e deadlock. Gerência de memória: alocação 

dinâmica de memória, paginação, segmentação e memória virtual. 

Sistemas de arquivos. Gerência de E/S. Proteção e Segurança. 

Virtualização. Estudo de casos de software para a gestão e educação 

ambiental.



0571/1 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO-CPAN

05100007555 QUALIDADE DE SOFTWARE

Introdução à qualidade de software. Garantia de qualidade de software. 

Teste e revisão de software. Processo de medição. Métricas de qualidade 

de software. Avaliação da qualidade do produto e do processo de 

software. Normas de qualidade de produtos de software. Normas de 

qualidade de processo de software. Modelos de melhoria de processo de 

software. Gerenciamento de configuração de software. Ferramentas CASE. 

Análises de softwares aplicados a diversos fins(direitos humanos, relações 

étnico-raciais, meio ambiente).

05100009797 FUNDAMENTOS DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Conceitos de Teoria Geral de Sistemas. Fundamentos de Sistemas de 

Informação: conceitos básicos, tipos de sistemas de informação, o papel 

estratégico dos sistemas de informação; Sistemas de Apoio Operacional; 

Sistemas de Informação Gerenciais, Sistemas de Apoio à Decisão; Sistemas 

de Relacionamento com o Cliente; Sistemas Especialistas e Sistemas 

Baseados em Conhecimento. Tecnologias propulsoras de TI nas empresas. 

Novas tecnologias da comunicação e da informação. Estudo de casos 

(direitos humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente) em sistemas de 

informação.



05100012694 SISTEMAS OPERACIONAIS

Conceitos básicos. Gerência e escalonamento de processos. Concorrência, 

sincronização de processos e deadlock. Gerência de memória: alocação 

dinâmica de memória, paginação, segmentação e memória virtual. 

Sistemas de arquivos. Gerência de E/S. Proteção e Segurança. 

Virtualização. Estudo de casos de software para a gestão e educação 

ambiental.

0701/1 GEOGRAFIA - BACHARELADO-CPTL

07090011805 PLANEJAMENTO URBANO

A Geografia e o planejamento urbano no contexto Brasil e de Mato Grosso 

do Sul. As expansões urbanas. A gestão dos espaços urbanos e os 

instrumentos legais, técnicos e financeiros. Problemas ambientais e os 

conflitos sociais urbanos. Planos diretores municipais. Aulas de campo.



07090011841 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA 

GEOGRÁFICA

História do pensamento geográfico. A formação da Geografia como ciência 

moderna. As vertentes atuais do movimento de renovação da geografia. A 

abordagem ambiental na ciência geográfica ao longo da história do 

pensamento geográfico. As novas relações espaço-tempo e os desafios 

para a ciência geográfica na atualidade.

07090011850 TEORIA DA REGIÃO E DA 

REGIONALIZAÇÃO

Gênese e evolução dos estudos regionais. O Processo de produção do 

espaço geográfico. A região como categoria de análise do espaço 

geográfico. A abordagem territorial. Políticas territoriais no Brasil. Divisão 

territorial do trabalho e regionalização. Abordagem ambiental regional.



07090011940 BIOGEOGRAFIA

Introdução à Biogeografia e sua relação com o conceito de paisagem em 

Geografia. Aspectos conceituais e teóricos em tordo dos padrões de 

distribuição geográfica das espécies. As Grandes Formações Biogeográficas 

do Mundo e no Brasil. Métodos e Técnicas Biogeográficas. Biogeografia e 

Conservação e Educação Ambiental.

07090011959 ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS E RELATÓRIOS TÉCNICOS

Importância e função dos projetos e relatórios técnicos no Planejamento e 

Gestão ambiental. Tipos de Projetos e relatórios Técnicos intrínsecos às 

funções do Geógrafo. Normas e especificações para elaboração de projetos 

e relatórios técnicos



07090011977 GEOGRAFIA POLÍTICA

Geopolítica internacional e fronteiras. Política interna e fronteiras. 

Formação e desenvolvimento do Estado Brasileiro. Regimes políticos. 

Políticas públicas e “desenvolvimento sustentável”. A nova (des)ordem 

mundial e a questão da soberania. Questões ambientais no contexto da 

globalização.

07090011995 GEOMORFOLOGIA

Sistemas e processos geomorfológicos; impactos ambientais e 

transformações geomorfológicas: ações naturais e antrópicas; 

geomorfologia regional e do Brasil. Geomorfologia e educação ambiental. 

Aulas em campo.



07090012007 HIDROLOGIA

Hidrologia Geral que aborda grande parte dos processos envolvidos no 

ciclo hidrológico. Os temas abordados são: Bacia Hidrográfica, 

Precipitação, Interceptação, Evaporação e Evapotranspiração, Águas 

Subterrâneas, Infiltração, Escoamento Superficial em Rios e Canais, 

Funções Hidrológicas e Noções de Hidrométrica. e educação ambiental. 

Aulas em campo

07090012070 GEOGRAFIA E 

MOVIMENTOS SOCIAIS

Principais Teorias dos Movimentos Sociais. Movimento Social como 

categoria geográfica e as lutas no campo e na cidade no Brasil. Desafios 

dos Novos Movimentos Sociais no capitalismo contemporâneo e direitos 

humanos. Movimento agroecológico e meio ambiente. Aulas em campo.



07090012141 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA

Conceito, histórico e componentes de SIG. Aplicação do SIG em questões 

ambientais e urbanas. Georreferenciamento. Operação do SIG. 

Modelagem de dados geográficos (os quatro universos da representação 

computacional). Modelo Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital de 

Superfície (MDS). Introdução à modelagem preditiva de sistemas 

ambientais e Educação Ambiental. Operações de Análise Espacial. Álgebra 

de Mapas. Teoria e prática de manipulação de SIG. Aquisição e conversão 

de dados geoespaciais. Edição de produtos do SIG. Trabalhos práticos com 

SIG e aulas de campo.

07090012268 GEOLOGIA

Formação da Terra. Constituintes internos da Terra. Tectônica de Placas. 

Mineralogia. Deformação das rochas. Ciclo das rochas. Intemperismo. 

Agentes geológicos. Estratigrafia. Geologia do Brasil e de Mato Grosso do 

Sul. Aulas práticas de campo. O contexto da Geologia no ensino básico. A 

Geologia e a Educação Ambiental.



07090012375 GEOGRAFIA REGIONAL DO 

BRASIL

Evolução do conceito regional. Processo de regionalização e análise 

geográfica. Regionalização do Espaço Brasileiro e novas propostas. Blocos 

regionais, espaço nacional e direitos humanos. Aspectos gerais das regiões 

brasileiras. A questão ambiental e educação ambiental no contexto das 

regiões brasileiras.

07090012393 FISIOLOGIA DA PAISAGEM

Histórico e evolução do conceito de paisagem na Ciência Geográfica. 

Análise na abordagem geosisstemica da paisagem. Escalas, Tipologias e 

Classificações Hierárquicas das Paisagens. Estrutura Física e complexidades 

das dinâmicas da Paisagem. O Modelo GTP (Geossistema – Território e 

Paisagem) como abordagem teórica metodológica nos estudos ambientais. 

A Geoecologia da Paisagem.



07090013102 GEOMORFOLOGIA FLUVIAL

Dinâmica dos processos fluviais com relação aos tipos de rios. Interação 

dos condicionantes fluviais geologia, clima e geomorfologia. Processos 

hidrossedimentológicos. Alterações antrópicas nos sistemas fluviais. 

Trabalhos práticos de campo e laboratório.

07090013111 PLANEJAMENTO LOCAL E 

REGIONAL

Planejamento e ordenamento do espaço local e regional. Desenvolvimento 

local e regional e suas articulações com as atividades econômicas e 

sustentabilidade socioambiental e educação ambiental. Aulas de campo.



0722/3 LETRAS - PORTUGUÊS E ESPANHOL - 

LICENCIATURA-CPTL

07090005632 INTRODUÇÃO ÀS LÍNGUAS 

INDÍGENAS

Estrutura fonético-fonológica e morfossintática de línguas brasileiras e sua 

classificação. Problemas contextualizados abordando a temática de 

Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090005667 LÍNGUA INGLESA 

INSTRUMENTAL

Desenvolvimento das habilidades de ler e compreender textos autênticos 

em Língua Inglesa, com o uso de estratégias de Leitura: Skimming, 

Scanning, Cognates, Noun Phrase, etc, Aspectos gramaticais e morfológicos 

pertinentes à compreensão, desenvolvimento e ampliação das estratégias 

de leitura. Fatores de textualidade na leitura e na produção de textos de 

diferentes gêneros e tipos textuais. Atividades baseadas na leitura de 

textos sobre diferentes temas, tais como Linguística, Literatura, Artes, 

Tecnologia, Educação Ambiental e Direitos Humanos.



07090005896 PRÁTICA DE PRODUÇÃO 

DE TEXTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA

Prática de ensino de produção de textos no ensino fundamental e médio. 

Atividades práticas de ensino e aprendizagem de produção textual. 

Atividades de retextualização. PCN - língua portuguesa. Problemas 

contextualizados abordando a temática de Educação Ambiental e Direitos 

Humanos

07090005942 DIDÁTICA DO ENSINO DA 

LÍNGUA ESPANHOLA

Compreensão do processo de aquisição/aprendizado de segunda 

língua/língua estrangeira a partir das contribuições da Linguística. 

Problemas contextualizados abordando a temática de Educação Ambiental 

e Direitos Humanos. Metodologias para o ensino de espanhol língua 

estrangeira para diferentes públicos e fins. Análise de materiais didáticos e 

o uso de novas tecnologias em sala de aula.



07090005977 MORFOLOGIA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA

A unidade básica de análise na morfologia. Abordagens teóricas da 

morfologia. Morfologia flexional e derivacional. Processos morfológicos em 

português. Problemas contextualizados abordando a temática de Educação 

Ambiental e Direitos Humanos

07090006205 SOCIOLINGUÍSTICA

As principais correntes da Sociolinguística e suas metodologias de 

pesquisa. Aspectos da variação linguística e do bidialetalismo no contexto 

escolar. A Sociolinguística nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Atendimento à temática de Educação Ambiental e Direitos Humanos.



07090006221 FUNDAMENTOS DO TEXTO 

E DO DISCURSO

Noções básicas de texto e discurso; abordagens teóricas do texto e do 

discurso. Processos textuais e discursivos. Problemas contextualizados 

abordando a temática de Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090006230 INTRODUÇÃO A 

LEXICOLOGIA E LEXICOGRAFIA

Questões lexicais sobre as línguas naturais. Estudo do léxico do português 

por meio da Lexicologia e da Lexicografia. Análise e crítica dos dicionários 

de língua portuguesa. Problemas contextualizados abordando a temática 

de Educação Ambiental e Direitos Humanos



07090006442 FONÉTICA E FONOLOGIA 

DA LÍNGUA PORTUGUESA

A unidade básica de análise na fonética e na fonologia. Abordagens 

teóricas da fonética e da fonologia. O Alfabeto Fonético Internacional 

(IPA). Fonética articulatória. Os estudos fonético-fonológicos do português 

e suas aplicações. Problemas contextualizados abordando a temática de 

Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090010924 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA II

O tratamento didático das literaturas da língua portuguesa. Estágio 

Obrigatório no ensino fundamental, de acordo com o regulamento 

específico. Problemas contextualizados abordando a temática de Educação 

Ambiental e

Direitos Humanos

07090010933 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA II

Estágio Obrigatório no ensino fundamental e médio, de acordo com o 

regulamento específico. Problemas contextualizados abordando a temática 

de Educação Ambiental e Direitos Humanos.

07090010960 PRÁTICA DE ENSINO

A construção da identidade profissional: relações de gênero, classe e as 

representações socioculturais da profissão. O magistério como carreira: 

acesso, progressão e organização sindical. A produção teórica sobre 

currículo e gestão escolar no Brasil. Políticas e práticas de currículo e 

gestão. O currículo como organização geral da escola. Os níveis formais e 

reais da organização curricular. As orientações curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio. A gestão democrática e o Projeto Político 

Pedagógico. Identidade, diversidade e diferença no currículo e na gestão 



07090010970 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA ESPANHOLA I

O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira (E/LE) nas escolas públicas. 

Articulação teórica e prática no ensino de E/LE. Análise de material 

didático. Análise de práticas de avaliação. Desenvolvimento de 

planejamentos com temas transversais. Problemas contextualizados 

abordando a temática de Educação Ambiental e Direitos Humanos. 

Planejamento de ensino de E/LE em diferentes contextos.

07090010989 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA ESPANHOLA II

O ensino de Espanhol/Língua Estrangeira (E/LE) nas escolas públicas. 

Articulação teórica e prática no ensino de E/LE. Análise E produção de 

material didático. Análise de práticas de avaliação. Desenvolvimento de 

temas transversais na regência de ensino de E/LE em diferentes contextos. 

Problemas contextualizados abordando a temática de Educação Ambiental 

e Direitos Humanos

07090011037 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA I

Estágio Obrigatório no ensino fundamental e médio, de acordo com o 

regulamento específico. Problemas contextualizados abordando a temática 

de Educação Ambiental e Direitos Humanos.

0728/9 PEDAGOGIA - LICENCIATURA-CPTL

07090004873 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Estudo da evolução histórica do pensamento educacional contemplando 

sua inserção nos diferentes contextos compreendidos entre a Antiguidade 

e a Modernidade. Contribuições históricas para a educação ambiental.



07090004946 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA

Estudo da evolução histórica do pensamento pedagógico e educacional no 

Brasil a partir da articulação com a realidade sócio-histórica. Contribuições 

históricas para a educação ambiental.

07090004970 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO INFANTIL

Teórica: A evolução do planejamento na escola de educação infantil. O 

planejamento pedagógico como recurso orientador da prática educativa 

intencional do professor. As tendências educacionais atualmente utilizadas 

na Educação Infantil. A educação ambiental na Educação Infantil. 

Prática: observação de CEIs e ambientes de EI e elaboração de material 

didático-pedagógico.

07090005004 POLÍTICAS EDUCACIONAIS

As políticas, estrutura e organização da educação escolar no Brasil a partir 

da década de 1990. Constituição Federal de 1988 e a nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96). Estudo da organização da 

educação brasileira: dimensões históricas, políticas, sociais, econômicas e 

educacionais. A regulamentação do sistema educacional e da educação 

básica. As relações entre educação, Estado e sociedade. As políticas 

educacionais, a legislação e suas implicações para a organização da 

atividade escolar. Políticas de educação ambiental

07090005020 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL I

Observação-participante, planejamento e execução de projeto didático em 

turmas de 0 a 3 anos. A primeira infância e a educação ambiental. 

Elaboração de relatório.



07090005039 CURRÍCULO, CULTURA E 

EDUCAÇÃO

A História do Currículo e o Currículo como Construção Histórico-Cultural. A 

cultura como parte da construção social do currículo e a cultura escolar 

como decorrência. Políticas de currículo: pensamento, propostas e práticas 

curriculares. Currículo e Educação Ambiental.

07090005047 TEORIA E PRÁTICA EM 

GESTÃO EDUCACIONAL

A gestão educacional a partir dos pressupostos do Estado Moderno no 

Brasil, da Constituição Federal e da L.D.B.com ênfase à gestão democrática. 

A escola como organização educativa. A análise das novas configurações de 

espaço e tempo escolar na perspectiva da gestão. Modos de 

funcionamento dos modelos de gestão. A atuação dos conselhos escolares, 

descentralização, autonomia nas decisões escolares. A Gestão educacional 

e a educação ambiental

07090005055 DIDÁTICA II

Teórica: Planejamento Educacional e os diferentes paradigmas de 

avaliação da aprendizagem. Projetos Didáticos para os anos iniciais do 

ensino fundamental. Didática e Educação Ambiental. 

Prática: Planejamento orientado de enquete e coleta de dados junto à 

pedagogo/ga docente nos anos iniciais do ensino fundamental.

07090005071 EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

PRÁTICAS INCLUSIVAS

Teórica: Aspectos históricos, filosóficos, sociais e psicológicos. Educação 

especial no Brasil e no estado de Mato Grosso do Sul. O papel da educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva. Educação especial e 

políticas públicas na atualidade. Escola inclusiva: formação e prática do 

professor. Educação inclusiva: avanços e dificuldades. Inclusão, direitos 

Humanos e educação ambiental. Metodologia e Técnicas de Ensino. 

Recursos e Práticas Pedagógicas: observação/intervenções no ambiente 

escolar. Autismo: definição, histórico, diagnóstico e atendimento. Direitos 



07090005080 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL II

Observação-participante, planejamento e execução de projeto didático em 

turmas de 3 a 5 anos. Educação Infantil e a educação ambiental. 

Elaboração de relatório.

07090005110 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ENSINO FUNDAMENTAL I

Conhecimento, reflexão e ação na/sobre a escola concreta. Observação, 

observação-participante, e atuação em sala de aula. Planejamento, 

execução e avaliação de projeto didático em turmas de 1º, 2º e 3º anos do 

Ensino Fundamental. A educação ambiental nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Elaboração de relatório parcial e final de estágio.

07090005152 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

E PRÁTICOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA

Teórica: Concepção de ciência, ambiente, educação e sociedade. Estudo 

dos objetivos e conteúdos específicos na Educação Infantil e anos iniciais 

do Ensino Fundamental envolvendo a área de ciências e Mundo Social e 

Natural. Livros didáticos e recursos pedagógicos de ciências na Educação 

Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Especificidades da 

metodologia do ensino de ciências. Ciências e temas transversais. Papel do 

ensino de ciências no nível fundamental e inter-relações com os demais 

componentes curriculares. Planejamento, desenvolvimento e avaliação de 

07090005160 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ENSINO FUNDAMENTAL II

Conhecimento, reflexão e ação na/sobre a escola concreta. Observação, 

observação-participante, e atuação em sala de aula. Planejamento, 

execução e avaliação de projeto didático em turmas de 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental. A educação ambiental nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. Elaboração de relatório parcial e final de estágio.



07090005179 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

E PRÁTICOS DO ENSINO DE GEOGRAFIA 

PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA

Teórica: Estudo dos objetivos e do conteúdo de Natureza e Sociedade para 

a Educação Infantil e dos conteúdos de Geografia para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, bem como análise da inter-relação entre seus 

conteúdos específicos e as demais áreas curriculares. Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de atividades e materiais do ensino 

específicos da área. O saber geográfico como instrumento de 

transformação da realidade social. O estudo do ambiente e as formas de se 

trabalhar a Educação Ambiental 

07090005187 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

E PRÁTICOS DO ENSINO DE HISTÓRIA 

PARA A EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA

Teórica: Estudo dos objetivos e do conteúdo de Natureza e Sociedade para 

a Educação Infantil e dos conteúdos de História para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, bem como análise da inter-relação entre seus 

conteúdos específicos e as demais áreas curriculares. Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de atividades e materiais do ensino específico 

na área. O estudo do ambiente e as formas de se trabalhar a Educação 

Ambiental.

Prática: Planejamento e execução de uma exposição a respeito da História 

07090005217 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

E PRÁTICOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS

Teórica: O processo histórico da alfabetização de jovens e adultos. 

Concepções e práticas de Alfabetização na EJA. O adulto analfabeto: 

concepções de mundo, representações sociais, valores, crenças e cultura. A 

educação de jovens e adultos: movimentos populares, marcos legais, 

direitos humanos, desafios e perspectivas; a EJA e a educação ambiental. 

Prática: Acompanhamento e intervenção nas Unidades de Ensino de EJA 

com aplicação do método Paulo Freire, ler, escrever a função da escrita e 

da oralidade; da didática como teoria da instrução e de atividades com 

07090005233 GESTÃO PEDAGÓGICA

Gestão escolar e planejamento participativo. Gestão escolar e 

desenvolvimento profissional. Autoridade e Poder. Organização e 

planejamento de reuniões pedagógicas. A gestão pedagógica e a educação 

ambiental.



07090012446 ASPECTOS LEGAIS DOS 

DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS 

ADOLESCENTES

A doutrina da proteção integral a criança e ao adolescente enquanto 

sujeito de direitos. Rede de proteção à criança e ao adolescente. A função 

das instituições educativas e o direito das crianças e dos adolescentes à 

Educação. Atenção à dimensão ambiental.

07090012544 ARTE E EDUCAÇÃO

Linguagem e arte-educação. Arte-educação, pressupostos e linguagens 

corporal, visual, sonora e cênica. Linguagem no contexto do 

desenvolvimento geral da criança. Linguagem, criatividade, leitura e 

escrita. Atenção à dimensão ambiental.

07090012624 POLÍTICAS E AVALIAÇÃO 

EDUCACIONAL

Estudo da relação entre Estado e Políticas de Avaliação Educacional. 

Avaliação de sistemas escolares e de escolas. Currículo e Avaliação. 

Planejamento e Avaliação. Avaliações externas e qualidade de educação. 

Políticas de educação ambiental.

07090012642 CURRÍCULO E GESTÃO 

PEDAGÓGICA

Organização e gestão do trabalho pedagógico. Currículo e Gestão 

Pedagógica.Currículo conhecimento e poder. Supervisão e o 

desenvolvimento profissional do professor. Currículo e Educação Ambiental



07090012651 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM GESTÃO PEDAGÓGICA

Orientação individual e grupal aos estagiários sobre a problemática da 

administração da escola da Educação Básica viabilizando a participação do 

aluno em situações concretas que o conduzam a associar e aplicar os 

conhecimentos teóricos sobre a gestão escolar em sua complexidade. 

Observação e acompanhamento do cotidiano da direção escolar que 

envolve os aspectos gerenciais e técnicos administrativos. Levantamento e 

análise da realidade escolar: o projeto político pedagógico, o regimento 

escolar, o plano de direção, planejamento participativo e órgãos 

07090012660 ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL

Documentos legais e oficiais da Educação Infantil: RCNEI; DCNEI; 

Parâmetros de qualidade para EI; Políticas para EI, etc. A construção do 

Projeto Político-Pedagógico. Organização do especo educativo; A 

Documentação pedagógica como instrumento da prática educativa. 

Observação, tipos de registros, portfólio e diários na Educação Infantil, 

planejamento e avaliação na Educação Infantil: questões para a prática 

pedagógica. Relação entre instituição educativa, família e comunidade. 

Atenção à dimensão ambiental
0739/10 DIREITO - BACHARELADO-CPTL

07090000061 SOCIOLOGIA JURÍDICA

Sociologia e direito. O direito como objeto de investigação social. Marcos 

teóricos em sociologia jurídica. Sociologia jurídica no Brasil. Temas 

contemporâneos em sociologia jurídica: educação ambiental, história 

africana, indígena e afro-brasileira, relações étnico raciais e Direitos 

Humanos.

07090000100 DIREITO CONSTITUCIONAL I

Direito constitucional positivo brasileiro. Constituição Federal de 1988. 

Preâmbulo. Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. 

Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. 

Direitos políticos e partidos políticos. Constituição e educação ambiental.



07090000118 ECONOMIA

Introdução geral às ciências econômicas. Escolas e doutrinas econômicas. 

Sistemas econômicos. Estrutura de um sistema econômico. Mercado: 

estruturas de mercado; leis da demanda e da oferta. Equilíbrio de 

mercado. Introdução à macroeconomia. Políticas macroeconômicas. O 

setor financeiro e monetário: moeda, crédito e câmbio. Inflação. Política 

fiscal. Setor público. Setor externo. Relações econômicas internacionais. O 

processo globalização econômica. Crescimento e desenvolvimento 

econômico. Economia e educação ambiental.

07090000240 DIREITO DO TRABALHO II

Duração do trabalho e Jornada. Períodos de descanso. Alteração, 

Interrupção, suspensão e término do contrato de emprego. Estabilidades e 

garantias de emprego. Meio ambiente do trabalho e educação ambiental. 

Prescrição e decadência. Direito coletivo do trabalho. Organização sindical 

e Representação dos trabalhadores. Conflitos coletivos de trabalho. 

Negociação coletiva. Greve.

07090000320 DIREITO ADMINISTRATIVO I

Propedêutica do direito administrativo: conceito, formação histórica e 

fundamentos constitucionais. Regime jurídico administrativo. Organização 

administrativa. Ato administrativo. Administração Pública, políticas de 

educação ambiental e Direitos Humanos.

07090000606 DIREITO INTERNACIONAL 

PÚBLICO

Estudo do direito internacional: compreendendo as clássicas divisões entre 

o direito internacional público (DIP) e o direito internacional privado (DIPr). 

Fontes do direito internacional público: sujeitos, negociadores e efeito. 

Personalidade internacional; nacionalidade e condição jurídica do 

estrangeiro; proteção internacional dos direitos humanos. Direito 

internacional do meio ambiente e educação ambiental; Refugiados 

ambientais. Organizações internacionais universais e as de integração 

regional; domínio público internacional.



07090000630 DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO

Objetos, fontes normativas e estruturas do direito internacional privado. 

Preceitos básicos e princípios gerais de direito processual civil 

internacional. Homologação de sentença estrangeira. Cooperação 

judiciária internacional. Direito Internacional Privado, educação ambiental 

e Direitos Humanos.

07090000681 BIODIREITO E BIOÉTICA

Noções fundamentais de Bioética e Biodireito. Temas persistentes e temas 

emergentes em Bioética e Biodireito. Bioética, Biodireito e temas 

transversais: Direitos Humanos, educação ambiental.

0740/12 LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURA - 

LICENCIATURA-CPTL

07090005632 INTRODUÇÃO ÀS LÍNGUAS 

INDÍGENAS

Estrutura fonético-fonológica e morfossintática de línguas brasileiras e sua 

classificação. Problemas contextualizados abordando a temática de 

Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090005667 LÍNGUA INGLESA 

INSTRUMENTAL

Desenvolvimento das habilidades de ler e compreender textos autênticos 

em Língua Inglesa, com o uso de estratégias de Leitura: Skimming, 

Scanning, Cognates, Noun Phrase, etc, Aspectos gramaticais e morfológicos 

pertinentes à compreensão, desenvolvimento e ampliação das estratégias 

de leitura. Fatores de textualidade na leitura e na produção de textos de 

diferentes gêneros e tipos textuais. Atividades baseadas na leitura de 

textos sobre diferentes temas, tais como Linguística, Literatura, Artes, 

Tecnologia, Educação Ambiental e Direitos Humanos.



07090005896 PRÁTICA DE PRODUÇÃO 

DE TEXTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA

Prática de ensino de produção de textos no ensino fundamental e médio. 

Atividades práticas de ensino e aprendizagem de produção textual. 

Atividades de retextualização. PCN - língua portuguesa. Problemas 

contextualizados abordando a temática de Educação Ambiental e Direitos 

Humanos

07090005977 MORFOLOGIA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA

A unidade básica de análise na morfologia. Abordagens teóricas da 

morfologia. Morfologia flexional e derivacional. Processos morfológicos em 

português. Problemas contextualizados abordando a temática de Educação 

Ambiental e Direitos Humanos

07090006205 SOCIOLINGUÍSTICA

As principais correntes da Sociolinguística e suas metodologias de 

pesquisa. Aspectos da variação linguística e do bidialetalismo no contexto 

escolar. A Sociolinguística nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Atendimento à temática de Educação Ambiental e Direitos Humanos.

07090006221 FUNDAMENTOS DO TEXTO 

E DO DISCURSO

Noções básicas de texto e discurso; abordagens teóricas do texto e do 

discurso. Processos textuais e discursivos. Problemas contextualizados 

abordando a temática de Educação Ambiental e Direitos Humanos



07090006230 INTRODUÇÃO A 

LEXICOLOGIA E LEXICOGRAFIA

Questões lexicais sobre as línguas naturais. Estudo do léxico do português 

por meio da Lexicologia e da Lexicografia. Análise e crítica dos dicionários 

de língua portuguesa. Problemas contextualizados abordando a temática 

de Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090006442 FONÉTICA E FONOLOGIA 

DA LÍNGUA PORTUGUESA

A unidade básica de análise na fonética e na fonologia. Abordagens 

teóricas da fonética e da fonologia. O Alfabeto Fonético Internacional 

(IPA). Fonética articulatória. Os estudos fonético-fonológicos do português 

e suas aplicações. Problemas contextualizados abordando a temática de 

Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090010924 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA II

O tratamento didático das literaturas da língua portuguesa. Estágio 

Obrigatório no ensino fundamental, de acordo com o regulamento 

específico. Problemas contextualizados abordando a temática de Educação 

Ambiental e

Direitos Humanos

07090010933 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA II

Estágio Obrigatório no ensino fundamental e médio, de acordo com o 

regulamento específico. Problemas contextualizados abordando a temática 

de Educação Ambiental e Direitos Humanos.



07090010942 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA I

Estágio Obrigatório no ensino fundamental e médio, de acordo com o 

regulamento específico. Atendimento à temática de Educação Ambiental e 

Direitos Humanos.

07090010960 PRÁTICA DE ENSINO

A construção da identidade profissional: relações de gênero, classe e as 

representações socioculturais da profissão. O magistério como carreira: 

acesso, progressão e organização sindical. A produção teórica sobre 

currículo e gestão escolar no Brasil. Políticas e práticas de currículo e 

gestão. O currículo como organização geral da escola. Os níveis formais e 

reais da organização curricular. As orientações curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio. A gestão democrática e o Projeto Político 

Pedagógico. Identidade, diversidade e diferença no currículo e na gestão 
0743/3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO-CPTL

07090001807 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Conceito de estratégia. Escolas do pensamento estratégico. Elaboração, 

implementação e controle da estratégia. Organizações, estratégia e 

educação ambiental.

07090001955 FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRAÇÃO

Conceito de administração e organização. Evolução do pensamento 

administrativo. Funções, papéis e habilidades gerenciais. Funções 

organizacionais. Educação ambiental nas organizações.



07090003095 GESTÃO DE PROJETOS

Conceitos gerais. Estruturas organizacionais. Engenharia simultânea. 

Práticas gerenciais do PMBOK. Áreas de conhecimento envolvidas na 

gestão de projetos: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, riscos. Aquisições e sustentabilidade. Ferramentas 

de planejamento e controle. Dinâmica PERT/CPM.

07090003354 FUNDAMENTOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aspectos conceituais da informação. Fundamentos e classificações de 

sistemas de informação. Sistemas de informação gerenciais e de apoio à 

decisão. Custos e orçamentos. Organização da informática na empresa. 

Aplicações. Uso estratégico da tecnologia da informação. Tecnologias 

propulsoras da TI nas empresas. Novas tecnologias da comunicação e da 

informação. Uso da tecnologia da informação na Educação e Gestão 

Ambiental.

07090003567 COMPUTAÇÃO E 

SOCIEDADE

Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. 

Aspectos estratégicos do controle da tecnologia. Mercado de trabalho. 

Aplicações da computação: educação, medicina, etc. Previsões de evolução 

da computação. Segurança, privacidade, direitos de propriedade, acesso 

não autorizado. Códigos de ética profissional. Doenças profissionais. 

Direitos humanos. Responsabilidade social. Educação e Gestão Ambiental. 

Relações étnico-raciais. Mulheres na computação. 

07090001807 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Conceito de estratégia. Escolas do pensamento estratégico. Elaboração, 

implementação e controle da estratégia. Organizações, estratégia e 

educação ambiental.



07090001955 FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRAÇÃO

Conceito de administração e organização. Evolução do pensamento 

administrativo. Funções, papéis e habilidades gerenciais. Funções 

organizacionais. Educação ambiental nas organizações.

07090003095 GESTÃO DE PROJETOS

Conceitos gerais. Estruturas organizacionais. Engenharia simultânea. 

Práticas gerenciais do PMBOK. Áreas de conhecimento envolvidas na 

gestão de projetos: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, riscos. Aquisições e sustentabilidade. Ferramentas 

de planejamento e controle. Dinâmica PERT/CPM.

07090003354 FUNDAMENTOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Aspectos conceituais da informação. Fundamentos e classificações de 

sistemas de informação. Sistemas de informação gerenciais e de apoio à 

decisão. Custos e orçamentos. Organização da informática na empresa. 

Aplicações. Uso estratégico da tecnologia da informação. Tecnologias 

propulsoras da TI nas empresas. Novas tecnologias da comunicação e da 

informação. Uso da tecnologia da informação na Educação e Gestão 

Ambiental.

07090003567 COMPUTAÇÃO E 

SOCIEDADE

Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. 

Aspectos estratégicos do controle da tecnologia. Mercado de trabalho. 

Aplicações da computação: educação, medicina, etc. Previsões de evolução 

da computação. Segurança, privacidade, direitos de propriedade, acesso 

não autorizado. Códigos de ética profissional. Doenças profissionais. 

Direitos humanos. Responsabilidade social. Educação e Gestão Ambiental. 

Relações étnico-raciais. Mulheres na computação. 



0744/6 MEDICINA - BACHARELADO-CPTL

07090005667 LÍNGUA INGLESA 

INSTRUMENTAL

Desenvolvimento das habilidades de ler e compreender textos autênticos 

em Língua Inglesa, com o uso de estratégias de Leitura: Skimming, 

Scanning, Cognates, Noun Phrase, etc, Aspectos gramaticais e morfológicos 

pertinentes à compreensão, desenvolvimento e ampliação das estratégias 

de leitura. Fatores de textualidade na leitura e na produção de textos de 

diferentes gêneros e tipos textuais. Atividades baseadas na leitura de 

textos sobre diferentes temas, tais como Linguística, Literatura, Artes, 

Tecnologia, Educação Ambiental e Direitos Humanos.

07090010281 PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE I

Evolução histórica das políticas de saúde e modelos técnicos assistenciais 

no Brasil. Bases conceituais do SUS; Políticas Públicas de Saúde; Desafios 

para a gestão da assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS); Gestão nas Profissões da Saúde; Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB); Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e Núcleos de Atenção à Saúde da Família (NASF). 

Sinais Vitais e Antropometria. Exame físico geral e avaliação de exames de 

imagem. Educação em saúde e Nutrição. Direitos Humanos; Pessoas com 

07090010290 PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE II

Educação em saúde e prevenção de acidentes; Notificação de agravos e 

doenças Sistema de informação em saúde na APS; Limpeza e desinfecção; 

Segregação de resíduos; Vigilância e Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(ISTs)/ Serviço Ambulatorial Especializado (SAE); Comissão e Serviço de 

controle de infecções hospitalares, papel e atuação do médico; Abordagem 

às principais doenças infecciosas regionais; Abordagem clínica em 

tuberculose e Hanseníase; Promoção de saúde e prevenção de doenças; 

Raciocínio clínico; Acidentes e primeiros socorros no cotidiano; Vigilância 

07090010307 PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE III

Atenção à saúde da pessoa idosa, Anamnese médica, Exame físico do 

idoso, Exames de imagem, Avaliação multidimensional rápida, Avaliação 

geriátrica ampla, Curativos e bandagens, Aplicação de medicação 

subcutânea, Avaliação cognitiva do idoso, Estimulação cognitiva do idoso, 

Práticas integrativas e complementares; Gestão e rede de atenção às 

doenças crônicas e cuidados paliativos; Vacinação no idoso; Prescrição 

médica; Avaliação de exames de imagem; Consulta dermatológica; Gestão 

compartilhada: organização do trabalho e gestão do cuidado; Educação em 



07090010316 PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE V

Estudo da política e dos programas de atenção à saúde da mulher, tendo 

como referências a OMS, o Ministério da Saúde e as demais esferas 

governamentais. Diretrizes e estratégias de promoção da saúde da 

população feminina baseadas na integralidade da assistência humanizada. 

Assistência à mulher na saúde sexual e no ciclo reprodutivo, no pré-natal, 

parto e puerpério normais. Atenção integral à saúde do homem. Avaliação 

de Tecnologias em Saúde; Educação em saúde da mulher. Educação em 

saúde do homem; Exame do aparelho genital masculino; Doenças do trato 

07090010325 PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE VI

Aplicar os fundamentos da atenção ao programa de saúde da criança e do 

adolescente; fazer a avaliação e acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança e do adolescente; Realizar consultas de 

Puericultura; Orientar, educar e apoiar o aleitamento materno; Programa 

de Suplementação de vitaminas e minerais; Realizar orientações e ações 

voltadas à alimentação e nutrição e prevenção de acidentes; Atuar junto a 

Política Nacional de Imunização; Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares; Política Nacional de Promoção a Saúde; Atuar junto ao 

07090010343 PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE IV

Atendimento e acompanhamento de consultas de saúde mental e de ações 

e estratégias de reabilitação psicossocial nos CAPS II e ad; 

Acompanhamento e realização de ações de prevenção, e promoção em 

saúde mental na atenção primária à saúde; Gestão de Pessoas em saúde; 

Gestão e redes de atenção em saúde mental; Anamnese e exame físico 

neurológico; Anamnese e propedêutica psiquiátrica geral; Abordagem dos 

transtornos mentais comuns pelo clínico; Abordagem das pessoas com 

deficiência; Educação em saúde mental. Direitos Humanos; Educação 

07090010352 PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE VIII

Atuação na atenção básica articulada ao atendimento em Doenças 

prevalentes do aparelho Respiratório; Tegumentar; Neurológico; Doenças 

prevalentes do sistema hemolinfopoético e Doenças prevalentes do 

sistema endócrino; Ética e exercício profissional; Direitos Humanos; 

Pessoas com deficiência; Educação ambiental; Ensino de Libras e Língua 

Inglesa; Educação das relações étnico-raciais e história da cultura afro-

brasileira e indígena.



07090010441 PRÁTICA DE INTEGRAÇÃO: 

ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE VII

Atuação na atenção básica articulada ao atendimento em Cardiologia, 

Oftalmologia, Doenças prevalentes do aparelho digestório; Nefrologia e 

Reumatologia. Educação em saúde e prevenção de doenças 

cardiovasculares; Sistemas de Informação em saúde; Empreendedorismo e 

Inovação: cooperativismo em saúde, Gestão de contratos e convênios; 

Direitos Humanos; Pessoas com deficiência; Educação ambiental; Ensino 

de Libras e Língua Inglesa; Educação das relações étnico-raciais e história 

da cultura afro-brasileira e indígena.

07090010764 BASES PSICOSSOCIAIS DA 

PRÁTICA MÉDICA VI

Programa de saúde da criança e do adolescente; Aspectos psicossociais da 

amamentação; Estratégia de Saúde da Família: equipamentos locais de 

atenção social, educação e saúde para crianças; comunicação com 

pacientes e comunidade; trabalho em equipe; Gestão compartilhada: 

organização do trabalho e gestão do cuidado; ética geral e profissional; 

promoção de saúde e prevenção de doenças na infância; raciocínio clínico; 

introdução às habilidades de semiotécnica; desenvolvimento neuro motor, 

da visão, da audição, psicossocial e de linguagem; planejamento familiar; 

07090013550 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM SAÚDE MENTAL

Conhecimento dos aspectos etiológicos, epidemiológicos e clínicos dos 

transtornos mentais mais prevalentes, compreensão das características 

socioculturais que se relacionam com a doença mental, noções de 

terapêutica, princípios de manejo de atendimentos em grupos e 

capacitação para condução de situações de emergência psiquiátrica. No 

intuito de promoção, prevenção e reabilitação da saúde do indivíduo. Na 

aplicação dos conceitos, são considerados aspectos relacionados a fatores 

socioeconômicos e culturais, loco-regionais e da nação, além de aspectos 

07090013597 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM PEDIATRIA I

Conhecimento para a atenção integral da saúde da criança e do 

adolescente em suas diferentes fases do desenvolvimento incluindo 

promoção e proteção à saúde em aspectos biopsicossociais e ambientais, 

prevenção de riscos e agravos, propedêutica e terapêutica das doenças 

prevalentes. Atuação em todos níveis de atenção tanto, ambulatorial 

quanto hospitalar, incluindo o cuidado da criança e adolescente em 

situação de urgência e emergência. No intuito de promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde do indivíduo. Na aplicação dos conceitos, são 



07090013603 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E 

CIRURGIA I

Conhecimentos de fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das afecções 

clínico-cirúrgicas mais comuns e as de maior morbimortalidade, com 

atuação em todos os níveis de atendimento, tanto ambulatorial, hospitalar 

e rede de urgência e emergência. Há foco na atuação no Serviço de 

Urgência e Emergência do SUS (Serviço móvel de urgência e emergência, 

SAMU) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Aquisição de 

conhecimento e práticas nas áreas de cirurgia geral, cirurgia vascular, 

urologia, cancerologia cirúrgica, otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia 

07090013630 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM PEDIATRIA II

Conhecimento para a atenção integral da saúde da criança e do 

adolescente em suas diferentes fases do desenvolvimento incluindo 

promoção e proteção à saúde em aspectos biopsicossociais e ambientais, 

prevenção de riscos e agravos, propedêutica e terapêutica das doenças 

prevalentes. Atuação em todos níveis de atenção tanto, ambulatorial 

quanto hospitalar, incluindo o cuidado da criança e adolescente em 

situação de urgência e emergência. No intuito de promoção, prevenção e 

reabilitação da saúde do indivíduo. Na aplicação dos conceitos, são 

07090013659 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA II

Inserção em todos os níveis de atenção, ambulatorial e hospitalar para 

aquisição de capacidade de identificação dos problemas ginecológicos mais 

frequentes, conhecimento das modificações da gravidez e na assistência 

adequada à gestante durante o ciclo grávidico puerperal, capacitando o 

atendimento Integral à saúde da mulher e ao parto e suas intercorrências, 

incluído nesse contexto as emergências obstétricas e ginecológicas. No 

intuito de promoção, prevenção e reabilitação da saúde do indivíduo. Na 

aplicação dos conceitos, são considerados aspectos relacionados a fatores 

07090013720 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA I

Inserção em todos os níveis de atenção, ambulatorial e hospitalar para 

aquisição de capacidade de identificação dos problemas ginecológicos mais 

frequentes, conhecimento das modificações da gravidez e na assistência 

adequada à gestante durante o ciclo grávidico puerperal, capacitando o 

atendimento Integral à saúde da mulher e ao parto e suas intercorrências, 

incluído nesse contexto as emergências obstétricas e ginecológicas. No 

intuito de promoção, prevenção e reabilitação da saúde do indivíduo. Na 

aplicação dos conceitos, são considerados aspectos relacionados a fatores 



07090013757 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E 

CIRURGIA II

Conhecimentos de fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das afecções 

clínico-cirúrgicas mais comuns e as de maior morbimortalidade, com 

atuação em todos os níveis de atendimento, tanto ambulatorial, hospitalar 

e rede de urgência e emergência. Há foco na atuação no Serviço de 

Urgência e Emergência do SUS (Serviço móvel de urgência e emergência, 

SAMU) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Aquisição de 

conhecimento e práticas nas áreas de cirurgia geral, cirurgia vascular, 

urologia, cancerologia cirúrgica, otorrinolaringologia, ortopedia, cirurgia 

07090013775 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CLÍNICA MÉDICA, ATENÇÃO BÁSICA E 

SAÚDE COLETIVA

Conhecimentos de fisiopatologia, diagnóstico e tratamento das afecções 

de maior prevalência e morbi-mortalidade atendidas nas áreas de clínica 

médica geral, com inserção nos três níveis de atenção, primário, 

secundário e terciário, tanto em regime ambulatorial, hospitalar e rede de 

urgência e emergência. Abordagem dos princípios da Saúde Coletiva e 

atuação no contexto da Atenção Básica. Na aplicação dos conceitos, são 

considerados aspectos relacionados a fatores socioeconômicos e culturais, 

loco-regionais e da nação, além de aspectos que tangem a educação 
0745/3 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

PORTUGUÊS/INGLÊS-CPTL

07090005632 INTRODUÇÃO ÀS LÍNGUAS 

INDÍGENAS

Estrutura fonético-fonológica e morfossintática de línguas brasileiras e sua 

classificação. Problemas contextualizados abordando a temática de 

Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090005667 LÍNGUA INGLESA 

INSTRUMENTAL

Desenvolvimento das habilidades de ler e compreender textos autênticos 

em Língua Inglesa, com o uso de estratégias de Leitura: Skimming, 

Scanning, Cognates, Noun Phrase, etc, Aspectos gramaticais e morfológicos 

pertinentes à compreensão, desenvolvimento e ampliação das estratégias 

de leitura. Fatores de textualidade na leitura e na produção de textos de 

diferentes gêneros e tipos textuais. Atividades baseadas na leitura de 

textos sobre diferentes temas, tais como Linguística, Literatura, Artes, 

Tecnologia, Educação Ambiental e Direitos Humanos.



07090005896 PRÁTICA DE PRODUÇÃO 

DE TEXTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA

Prática de ensino de produção de textos no ensino fundamental e médio. 

Atividades práticas de ensino e aprendizagem de produção textual. 

Atividades de retextualização. PCN - língua portuguesa. Problemas 

contextualizados abordando a temática de Educação Ambiental e Direitos 

Humanos

07090005977 MORFOLOGIA DA LÍNGUA 

PORTUGUESA

A unidade básica de análise na morfologia. Abordagens teóricas da 

morfologia. Morfologia flexional e derivacional. Processos morfológicos em 

português. Problemas contextualizados abordando a temática de Educação 

Ambiental e Direitos Humanos

07090006205 SOCIOLINGUÍSTICA

As principais correntes da Sociolinguística e suas metodologias de 

pesquisa. Aspectos da variação linguística e do bidialetalismo no contexto 

escolar. A Sociolinguística nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Atendimento à temática de Educação Ambiental e Direitos Humanos.

07090006221 FUNDAMENTOS DO TEXTO 

E DO DISCURSO

Noções básicas de texto e discurso; abordagens teóricas do texto e do 

discurso. Processos textuais e discursivos. Problemas contextualizados 

abordando a temática de Educação Ambiental e Direitos Humanos



07090006230 INTRODUÇÃO A 

LEXICOLOGIA E LEXICOGRAFIA

Questões lexicais sobre as línguas naturais. Estudo do léxico do português 

por meio da Lexicologia e da Lexicografia. Análise e crítica dos dicionários 

de língua portuguesa. Problemas contextualizados abordando a temática 

de Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090006442 FONÉTICA E FONOLOGIA 

DA LÍNGUA PORTUGUESA

A unidade básica de análise na fonética e na fonologia. Abordagens 

teóricas da fonética e da fonologia. O Alfabeto Fonético Internacional 

(IPA). Fonética articulatória. Os estudos fonético-fonológicos do português 

e suas aplicações. Problemas contextualizados abordando a temática de 

Educação Ambiental e Direitos Humanos

07090010924 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LITERATURAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA II

O tratamento didático das literaturas da língua portuguesa. Estágio 

Obrigatório no ensino fundamental, de acordo com o regulamento 

específico. Problemas contextualizados abordando a temática de Educação 

Ambiental e

Direitos Humanos

07090010933 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA II

Estágio Obrigatório no ensino fundamental e médio, de acordo com o 

regulamento específico. Problemas contextualizados abordando a temática 

de Educação Ambiental e Direitos Humanos.



07090010942 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA I

Estágio Obrigatório no ensino fundamental e médio, de acordo com o 

regulamento específico. Atendimento à temática de Educação Ambiental e 

Direitos Humanos.

07090010960 PRÁTICA DE ENSINO

A construção da identidade profissional: relações de gênero, classe e as 

representações socioculturais da profissão. O magistério como carreira: 

acesso, progressão e organização sindical. A produção teórica sobre 

currículo e gestão escolar no Brasil. Políticas e práticas de currículo e 

gestão. O currículo como organização geral da escola. Os níveis formais e 

reais da organização curricular. As orientações curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio. A gestão democrática e o Projeto Político 

Pedagógico. Identidade, diversidade e diferença no currículo e na gestão 
0780/8 GEOGRAFIA - BACHARELADO-CPTL

07090011805 PLANEJAMENTO URBANO

A Geografia e o planejamento urbano no contexto Brasil e de Mato Grosso 

do Sul. As expansões urbanas. A gestão dos espaços urbanos e os 

instrumentos legais, técnicos e financeiros. Problemas ambientais e os 

conflitos sociais urbanos. Planos diretores municipais. Aulas de campo.

07090011841 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA 

GEOGRÁFICA

História do pensamento geográfico. A formação da Geografia como ciência 

moderna. As vertentes atuais do movimento de renovação da geografia. A 

abordagem ambiental na ciência geográfica ao longo da história do 

pensamento geográfico. As novas relações espaço-tempo e os desafios 

para a ciência geográfica na atualidade.



07090011850 TEORIA DA REGIÃO E DA 

REGIONALIZAÇÃO

Gênese e evolução dos estudos regionais. O Processo de produção do 

espaço geográfico. A região como categoria de análise do espaço 

geográfico. A abordagem territorial. Políticas territoriais no Brasil. Divisão 

territorial do trabalho e regionalização. Abordagem ambiental regional.

07090011940 BIOGEOGRAFIA

Introdução à Biogeografia e sua relação com o conceito de paisagem em 

Geografia. Aspectos conceituais e teóricos em tordo dos padrões de 

distribuição geográfica das espécies. As Grandes Formações Biogeográficas 

do Mundo e no Brasil. Métodos e Técnicas Biogeográficas. Biogeografia e 

Conservação e Educação Ambiental.

07090011959 ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS E RELATÓRIOS TÉCNICOS

Importância e função dos projetos e relatórios técnicos no Planejamento e 

Gestão ambiental. Tipos de Projetos e relatórios Técnicos intrínsecos às 

funções do Geógrafo. Normas e especificações para elaboração de projetos 

e relatórios técnicos

07090011977 GEOGRAFIA POLÍTICA

Geopolítica internacional e fronteiras. Política interna e fronteiras. 

Formação e desenvolvimento do Estado Brasileiro. Regimes políticos. 

Políticas públicas e “desenvolvimento sustentável”. A nova (des)ordem 

mundial e a questão da soberania. Questões ambientais no contexto da 

globalização.



07090011995 GEOMORFOLOGIA

Sistemas e processos geomorfológicos; impactos ambientais e 

transformações geomorfológicas: ações naturais e antrópicas; 

geomorfologia regional e do Brasil. Geomorfologia e educação ambiental. 

Aulas em campo.

07090012007 HIDROLOGIA

Hidrologia Geral que aborda grande parte dos processos envolvidos no 

ciclo hidrológico. Os temas abordados são: Bacia Hidrográfica, 

Precipitação, Interceptação, Evaporação e Evapotranspiração, Águas 

Subterrâneas, Infiltração, Escoamento Superficial em Rios e Canais, 

Funções Hidrológicas e Noções de Hidrométrica. e educação ambiental. 

Aulas em campo

07090012070 GEOGRAFIA E 

MOVIMENTOS SOCIAIS

Principais Teorias dos Movimentos Sociais. Movimento Social como 

categoria geográfica e as lutas no campo e na cidade no Brasil. Desafios 

dos Novos Movimentos Sociais no capitalismo contemporâneo e direitos 

humanos. Movimento agroecológico e meio ambiente. Aulas em campo.

07090012141 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA

Conceito, histórico e componentes de SIG. Aplicação do SIG em questões 

ambientais e urbanas. Georreferenciamento. Operação do SIG. 

Modelagem de dados geográficos (os quatro universos da representação 

computacional). Modelo Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital de 

Superfície (MDS). Introdução à modelagem preditiva de sistemas 

ambientais e Educação Ambiental. Operações de Análise Espacial. Álgebra 

de Mapas. Teoria e prática de manipulação de SIG. Aquisição e conversão 

de dados geoespaciais. Edição de produtos do SIG. Trabalhos práticos com 



07090012268 GEOLOGIA

Formação da Terra. Constituintes internos da Terra. Tectônica de Placas. 

Mineralogia. Deformação das rochas. Ciclo das rochas. Intemperismo. 

Agentes geológicos. Estratigrafia. Geologia do Brasil e de Mato Grosso do 

Sul. Aulas práticas de campo. O contexto da Geologia no ensino básico. A 

Geologia e a Educação Ambiental.

07090012375 GEOGRAFIA REGIONAL DO 

BRASIL

Evolução do conceito regional. Processo de regionalização e análise 

geográfica. Regionalização do Espaço Brasileiro e novas propostas. Blocos 

regionais, espaço nacional e direitos humanos. Aspectos gerais das regiões 

brasileiras. A questão ambiental e educação ambiental no contexto das 

regiões brasileiras.

07090012393 FISIOLOGIA DA PAISAGEM

Histórico e evolução do conceito de paisagem na Ciência Geográfica. 

Análise na abordagem geosisstemica da paisagem. Escalas, Tipologias e 

Classificações Hierárquicas das Paisagens. Estrutura Física e complexidades 

das dinâmicas da Paisagem. O Modelo GTP (Geossistema – Território e 

Paisagem) como abordagem teórica metodológica nos estudos ambientais. 

A Geoecologia da Paisagem.

07090013102 GEOMORFOLOGIA FLUVIAL

Dinâmica dos processos fluviais com relação aos tipos de rios. Interação 

dos condicionantes fluviais geologia, clima e geomorfologia. Processos 

hidrossedimentológicos. Alterações antrópicas nos sistemas fluviais. 

Trabalhos práticos de campo e laboratório.



07090013111 PLANEJAMENTO LOCAL E 

REGIONAL

Planejamento e ordenamento do espaço local e regional. Desenvolvimento 

local e regional e suas articulações com as atividades econômicas e 

sustentabilidade socioambiental e educação ambiental. Aulas de campo.

0781/12 DIREITO - BACHARELADO-CPTL

07090000061 SOCIOLOGIA JURÍDICA

Sociologia e direito. O direito como objeto de investigação social. Marcos 

teóricos em sociologia jurídica. Sociologia jurídica no Brasil. Temas 

contemporâneos em sociologia jurídica: educação ambiental, história 

africana, indígena e afro-brasileira, relações étnico raciais e Direitos 

Humanos.

07090000100 DIREITO CONSTITUCIONAL I

Direito constitucional positivo brasileiro. Constituição Federal de 1988. 

Preâmbulo. Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. 

Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Nacionalidade. 

Direitos políticos e partidos políticos. Constituição e educação ambiental.

07090000118 ECONOMIA

Introdução geral às ciências econômicas. Escolas e doutrinas econômicas. 

Sistemas econômicos. Estrutura de um sistema econômico. Mercado: 

estruturas de mercado; leis da demanda e da oferta. Equilíbrio de 

mercado. Introdução à macroeconomia. Políticas macroeconômicas. O 

setor financeiro e monetário: moeda, crédito e câmbio. Inflação. Política 

fiscal. Setor público. Setor externo. Relações econômicas internacionais. O 

processo globalização econômica. Crescimento e desenvolvimento 

econômico. Economia e educação ambiental.



07090000240 DIREITO DO TRABALHO II

Duração do trabalho e Jornada. Períodos de descanso. Alteração, 

Interrupção, suspensão e término do contrato de emprego. Estabilidades e 

garantias de emprego. Meio ambiente do trabalho e educação ambiental. 

Prescrição e decadência. Direito coletivo do trabalho. Organização sindical 

e Representação dos trabalhadores. Conflitos coletivos de trabalho. 

Negociação coletiva. Greve.

07090000320 DIREITO ADMINISTRATIVO I

Propedêutica do direito administrativo: conceito, formação histórica e 

fundamentos constitucionais. Regime jurídico administrativo. Organização 

administrativa. Ato administrativo. Administração Pública, políticas de 

educação ambiental e Direitos Humanos.

07090000606 DIREITO INTERNACIONAL 

PÚBLICO

Estudo do direito internacional: compreendendo as clássicas divisões entre 

o direito internacional público (DIP) e o direito internacional privado (DIPr). 

Fontes do direito internacional público: sujeitos, negociadores e efeito. 

Personalidade internacional; nacionalidade e condição jurídica do 

estrangeiro; proteção internacional dos direitos humanos. Direito 

internacional do meio ambiente e educação ambiental; Refugiados 

ambientais. Organizações internacionais universais e as de integração 

regional; domínio público internacional.

07090000630 DIREITO INTERNACIONAL 

PRIVADO

Objetos, fontes normativas e estruturas do direito internacional privado. 

Preceitos básicos e princípios gerais de direito processual civil 

internacional. Homologação de sentença estrangeira. Cooperação 

judiciária internacional. Direito Internacional Privado, educação ambiental 

e Direitos Humanos.



07090000681 BIODIREITO E BIOÉTICA

Noções fundamentais de Bioética e Biodireito. Temas persistentes e temas 

emergentes em Bioética e Biodireito. Bioética, Biodireito e temas 

transversais: Direitos Humanos, educação ambiental.

0783/20 HISTÓRIA - LICENCIATURA-CPTL

07090004296 GEOGRAFIA AGRÁRIA

Teorias e metodologias dos estudos agrários; O desenvolvimento do 

capitalismo no campo; A luta pela terra e na terra; A questão agrária no 

Brasil; Teorias da população; Relação campo - cidade e mobilidade 

populacional; Movimentos sociais no campo e na cidade; história e meio-

ambiente e Atividade de campo.

07090004563 HISTÓRIA DA AMÉRICA 

PORTUGUESA I

O antigo sistema colonial/ Antigo Regime; a América Portuguesa e o 

mundo indígena e escravo; o Bandeirantismo e as Monções; história e 

meio-ambiente.

07090004580 PRÁTICA DE ENSINO E 

PESQUISA EM HISTÓRIA 

MULTICULTURALISMO, POVOS 

INDÍGENAS E DIVERSIDADE

Fundamentos de uma prática para a diversidade; Aspectos do ensino 

escolar nos movimentos populares; Aspectos do pensamento histórico; 

Diferentes linguagens como fontes históricas e recurso didático (de 

natureza sonora e visual); Planejamentos e o fazer docente; Direitos 

humanos; História e educação ambiental.



07090004610 HISTÓRIA DA AMÉRICA 

PORTUGUESA II

Política, Cultura, Economia e Sociedade na América portuguesa; O mundo 

dos escravos, senhores e agentes intermediários; A economia mineradora; 

Revoltas anticoloniais; o Processo de Emancipação Política; História e 

Educação Ambiental; Atividade de Campo (visita a cidades históricas, 

regiões mineradoras, sedes de engenhos, entre outras).

07090004644 PRÁTICA DE ENSINO E 

PESQUISA EM HISTORIA: ASPECTOS 

EPISTEMOLÓGICOS

Concepções historiográficas e cultura escolar; Ciência histórica; A história 

do ensino de História no contexto da afirmação da História como área de 

conhecimento; O ensino de História como área fundamental da Ciência 

Histórica; Identidade, carreira e desenvolvimento profissional; História e 

Educação Ambiental e Outras Atividades de Ensino (trabalhos em arquivos, 

museus, monumentos e cidades históricas, entre outras).

07090004679 HISTÓRIA DO BRASIL 

IMPÉRIO

Da Colônia ao Império; Primeiro e Segundo Reinado: trabalho, cultura, 

política, economia e sociedade; A Regência, suas rebeliões e o Regresso 

conservador; Abolição e Imigração; Guerra com o Paraguai; Movimentos 

sociais do Império à República; História e meio-ambiente e Atividade de 

Campo (visita a cidades históricas, fazendas cafeicultoras, entre outras).

07090004717 PRÁTICA DE ENSINO E 

PESQUISA EM HISTÓRIA: 

PLANEJAMENTO, LINGUAGENS E NOVAS 

TECNOLOGIAS

Reflexão sobre a produção do conhecimento na sociedade 

contemporânea; Algumas ferramentas básicas da tecnologia e da 

comunicação; O conhecimento histórico presente nos livros didáticos e sua 

interface com os meios tecnológicos utilizados para o ensino: 

problematizações; problematização das múltiplas linguagens e das 

metodologias do professor/pesquisador em História; Organização 

Curricular e Gestão da Escola; Direitos Humanos e Educação ambiental.



07090004768 PRÁTICA DE ENSINO E 

PESQUISA EM HISTÓRIA: LIVRO 

DIDÁTICO, TRABALHO DE CAMPO E 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

O papel dos recursos didáticos no ensino de História; O livro didático de 

História: políticas públicas, conteúdos e concepções; Planejamento 

didático voltado para a regência; Organização Curricular e gestão da 

escola; História e Educação Ambiental e Outras Atividades de Ensino 

(trabalho em arquivos, museus, monumentos e cidades históricas, entre 

outras).

07090004792 HISTÓRIA DO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO I

História da República no Brasil (1889-1964); início da República; os 

movimentos sociais; colonização interna e os povos indígenas; projetos 

políticos e econômicos em disputa; política de massas; o populismo e o 

desenvolvimentismo; direitos humanos; História e meio-ambiente.

07090004814 HISTÓRIA DO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO II

O Brasil no contexto da ditadura civil-militar; A Nova República, décadas de 

1980 e 1990; Política, economia e cultura; movimentos sociais; história 

indígena contemporânea; Direitos humanos e Educação Ambiental.

07090007520 GEO-HISTÓRIA

Formação geo-histórica e modo de produção; Ocupação do espaço agrário 

e urbano na sociedade brasileira; Divisão territorial e social do trabalho; 

globalização, capitalismo e mundos do trabalho; cultura, economia, 

política e sociedade na dimensão geo-histórica e história e meio-ambiente.



07090011190 HISTÓRIA RURAL

História do Brasil Rural: da colônia à contemporaneidade; abordagens 

teórico-metodológicas da história rural; movimentos sociais no campo; 

história e educação ambiental.

0788/20 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA-CPTL

07090006574 BIOLOGIA DE 

PROTOSTOMIA I

Bases da classificação animal e Regras Internacionais de Nomenclatura 

Zoológica. Reino Animal e Educação Ambiental. Introdução ao Reino 

Protista. Filogenia e bionomia dos seguintes Filos de Invertebrados, 

pertencentes ao Reino Animallia: Porífera, Cnidária, Ctenophora, 

Platyhelminthes e Nematoda.

07090006604 GEOLOGIA

As esferas terrestres. Fenômenos geológicos endógenos. Mineralogia. 

Petrografia. Fenômenos geológicos exógenos e Geodinâmica. Geologia 

ambiental. Geologia regional. A Geologia nos currículos do ensino 

Fundamental e Médio.

07090006639 PRÁTICA DE ENSINO EM 

QUÍMICA

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Química. Os conteúdos de 

Química nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental e 

Médio. A Química em contexto interdisciplinar, dos temas transversais e 

na educação ambiental. Aulas expositivas, práticas e ensino por projetos. 

Reflexões sobre os direitos humanos na relação Professor-Aluno. 

Comunicação escrita. Processos de avaliação do aprendizado. A construção 



07090006701 PRÁTICA DE ENSINO EM 

BIOLOGIA CELULAR

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Biologia Celular. Os 

conteúdos de Biologia Celular nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ensino Fundamental e Médio. A Biologia Celular em contexto 

interdisciplinar, dos temas transversais e na educação ambiental. Aulas 

expositivas, práticas e ensino por projetos. Reflexões sobre os direitos 

humanos na relação Professor-Aluno. Comunicação escrita. Processos de 

07090006710 PRÁTICA DE ENSINO EM 

PARASITOLOGIA

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Parasitologia. Os conteúdos 

de Parasitologia nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino 

Fundamental e Médio. A Parasitologia em contexto interdisciplinar, dos 

temas transversais e na educação ambiental. Aulas expositivas, práticas e 

ensino por projetos. Reflexões sobre os direitos humanos na relação 

Professor-Aluno. Comunicação escrita. Processos de avaliação do 

07090006760 PALEONTOLOGIA

A construção do conceito de tempo na História da Terra. Divisões e 

princípios da Paleontologia. Princípios da Paleontologia. Principais 

aplicações da Paleontologia na Geologia e na Biologia. Tafonomia. 

Biostratinomia e Processos de fossilização. Estratigrafia e Bioestratigrafia; 

Icnofósseis. Estromatólitos. O registro fóssil do Éon Arqueozóico e do Éon 

Proterozóico. A explosão Cambriana. Eventos de extinção em massa. A vida 

nas Eras Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica. Os principais grupos 

orgânicos. Características climáticas e paleogeográficas do Planeta. Uso 

07090006779 PRÁTICA DE ENSINO EM 

GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Geologia e Paleontologia. Os 

conteúdos de Geologia e Paleontologianos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ensino Fundamental e Médio. A Geologia e Paleontologia em 

contexto interdisciplinar, dos temas transversais e na educação ambiental. 

Aulas expositivas, práticas e ensino por projetos. Reflexões sobre os 

direitos humanos na relação Professor-Aluno. Comunicação escrita. 



07090006833 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MORFOFISIOLOGIA ANIMAL

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Morfofisiologia Animal. Os 

conteúdos de Morfofisiologia Animal nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ensino Fundamental e Médio. A Morfofisiologia Animal em 

contexto interdisciplinar, dos temas transversais e na educação ambiental. 

Aulas expositivas, práticas e ensino por projetos. Reflexões sobre os 

direitos humanos na relação Professor-Aluno. Comunicação escrita. 

07090006884 FISIOLOGIA DO 

METABOLISMO VEGETAL

Planta e água. Nutrição mineral de plantas. Fixação biológica do N2. 

Assimilação dos nutrientes minerais. Fotossíntese. Translocação orgânica. 

Crescimento e desenvolvimento. Importância na Educação Ambiental: 

dissipação de energia, efeito na redução da temperatura ambiental, 

efeitos positivos da fixação biológica de nitrogênio.

07090006892 PRÁTICA DE ENSINO EM 

GENÉTICA

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Genética. Os conteúdos de 

Genética nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Fundamental e 

Médio. A Genética em contexto interdisciplinar, dos temas transversais e 

na educação ambiental. Aulas expositivas, práticas e ensino por projetos. 

Reflexões sobre os direitos humanos na relação Professor-Aluno. 

Comunicação escrita. Processos de avaliação do aprendizado. A construção 

07090006949 FISIOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO VEGETAL

Fitormônios e reguladores do crescimento. Ciclo de vida da planta. 

Reprodução. Germinação e dormência. Fisiologia do movimento. 

Fitocromo e fotoregulação. Importância na Educação Ambiental.



07090006957 PRÁTICA DE ENSINO EM 

FISIOLOGIA VEGETAL

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Fisiologia Vegetal. Os 

conteúdos de Fisiologia Vegetal nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ensino Fundamental e Médio. A Fisiologia Vegetal em contexto 

interdisciplinar, dos temas transversais e na educação ambiental. Aulas 

expositivas, práticas e ensino por projetos. Reflexões sobre os direitos 

humanos na relação Professor-Aluno. Comunicação escrita. Processos de 

07090006965 PRÁTICA DE ENSINO EM 

DEUTEROSTOMIA

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Deuterostomia. Os conteúdos 

da Zoologia com foco em Deuterostomia nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ensino Fundamental e Médio. A biologia dos Deuterostomia 

em contexto interdisciplinar, dos temas transversais e na educação 

ambiental. Aulas expositivas, práticas e ensino por projetos. Reflexões 

sobre os direitos humanos na relação Professor-Aluno. Comunicação 

07090006981 ECOLOGIA I

Conceitos básicos de Ecologia. Unidades de estudo e áreas do 

conhecimento em Ecologia. Princípios gerais de Biogeografia: áreas de 

distribuição; barreiras; invasão; especiação, dispersão e extinção; regiões 

biogeográficas. O meio ambiente físico, fatores limitantes e limites de 

tolerância. Clima, topografia e solos. Adaptações dos organismos ao meio. 

Energia no ecossistema. Ciclos da matéria no ecossistema. Padrões 

geográficos em pequena e em grande escala: Os grandes biomas terrestres 

e os ambientes aquáticos. Ambientes extremos. Biomas brasileiros. 

07090007023 MICROBIOLOGIA

Introdução à Microbiologia. Controle dos microrganismos. Principais 

características dos microrganismos. Morfologia e ultra-estrutura das 

bactérias. Metabolismo bacteriano. Sistemática molecular e evolução 

microbiana. Introdução a Virologia Básica – Vírus de Bactérias, Plantas e 

Animais. Introdução a Micologia Básica. Micoses Cutâneas. Micoses 

Subcutâneas. Micoses Sistêmicas. Micoses Oportunistas. Microrga-nismos 

de Importância clínica. Tópicos em microbiologia ambiental e industrial. 

Engenharia genética e Biotecnologia. Microbiologia e a Educação 



07090007066 ECOLOGIA II

Características e estrutura da população. Crescimento populacional e 

fatores de regulação. Homeostase e mecanismos de compensação 

ecológica. Interações na população e entre espécies. Características das 

comunidades biológicas. Nicho ecológico. Guildas. Estrutura e 

funcionamento das comunidades e ecossistemas. Sucessão ecológica. 

Biodiversidade. Ecologia de paisagem e a biodiversidade: corredores 

ecológicos; metapopulações. Estabilidade do ecossistema. Aulas de campo 

em ecossistemas regionais.

07090007090 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MICROBIOLOGIA

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Microbiologia. Os conteúdos 

de Microbiologia nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino 

Fundamental e Médio. A Microbiologia em contexto interdisciplinar, dos 

temas transversais e na educação ambiental. Aulas expositivas, práticas e 

ensino por projetos. Reflexões sobre os direitos humanos na relação 

Professor-Aluno. Comunicação escrita. Processos de avaliação do 

07090007180 ECOFISIOLOGIA VEGETAL

Gênese e classificação de solos. Fatores ambientais que influenciam o 

desenvolvimento vegetal. Vegetação de Cerrado, Mata Atlântica e 

Amazônia: principais fatores ambientais e aspectos fisiológicos. Métodos 

de análise de Bioquímica de Plantas. Interações com o ambiente urbano 

como boas práticas na Educação Ambiental.

07090007201 ETNOBOTÂNICA

As plantas e o saber popular. Componentes ativos das plantas. Órgãos ou 

partes das plantas utilizadas na terapêutica. Propriedades medicinais das 

plantas. Principais espécies nativas e cultivadas de uso popular no Brasil. 

Conservação de recursos genéticos. Cultivo, colheita, processamento e 

comercialização de plantas medicinais.



07090007244 INTRODUÇÃO À 

ENTOMOLOGIA

Estudo da morfologia geral externa e interna dos insetos; estudo dos 

caracteres taxonômicos das principais Ordens e Famílias pertencentes a 

Classe Insecta. Aspectos gerais sobre a utilização de insetos como 

bioindicadores da qualidade de ambientes aquáticos e terrestres e na 

entomologia forense.

07090007252 INTRODUÇÃO À 

ORNITOLOGIA DE CAMPO

Técnicas de identificação e coleta de dados da comunidade da avifauna em 

campo, importância das aves para o ambiente, aplicação dos estudos de 

comunidade de aves em ecologia e conservação.

07090007287 MÉTODOS E 

MELHORAMENTO GENÉTICO

Genética de Populações: Revisão. Genes simples em melhoramento 

animal. Cromossomos e anomalias cromossômicas. Consangüinidade. 

Cruzamentos. Estatística Seleção Valor Genético Estimado. Herdabilidade. 

Resposta à seleção. Estimação de Parâmetros Genéticos. Seleção: registros 

repetidos. Informação sobre parentes. Seleção: resposta em esquemas 

mais complexos. Índices de Seleção. Aplicações especiais dos índices de 

seleção. Interações Genótipo Ambiente. Biotecnologia e Melhora-mento 

Genético. Programas de Melhoramento na Prática.

07090011485 ECOLOGIA DE RIOS E 

RIACHOS

Estrutura e organização dos ambientes lóticos. Interações entre 

rios/riachos e o ambiente circundante. Fatores abióticos. Estrutura das 

comunidades aquáticas em sistemas lóticos. Impactos ambientais. Direitos 

humanos e deveres de populações ribeirinhas. Estudo de caso: estudando 

um riacho regional.



07090011618 BIOLOGIA DE PEIXES DE 

ÁGUA DOCE

Introdução à biologia de peixes. Fundamentos de morfologia, ecologia, 

distribuição e sistemática de peixes de água doce. Impactos antrópicos 

sobre a Ictiofauna. Ictiofauna em reservatórios. Estocagem. Mecanismos 

de transposição para peixes. Introdução de espécies. Reprodução e hábito 

alimentar de peixes de água doce. Métodos de coleta e análises biológicas: 

coleta em campo, biometria, observação de gônadas e conteúdos 

estomacais. Tratamento de dados biológicos. Reconhecimento em campo 

dos ecossistemas aquáticos regionais. Classificação dos grandes grupos de 

07090011645 BIOGEOGRAFIA

Histórico Geral e Introdução à Biogeografia; Conceituação, Divisões e 

Principais Objetivos da Biogeografia; Biogeografia Ecológica x Biogeografia 

Histórica; Sistemática e Biogeografia; Padrões de Distribuição; Endemismo 

e Cosmopolitismo; Biogeografia de Ilhas; Teoria dos Refúgios; 

Dispersionismo e Vicariância; Panbiogeografia; Tectônica de Placas; 

Biogeografia Filogenética; Biogeografia Cladística; Filogeografia; Padrões 

de Biodiversidade; Biogeografia e Conservação.

07090011672 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MORFOLOGIA, ANATOMIA E 

SISTEMÁTICA VEGETAL

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em morfologia, anatomia e 

sistemática vegetal. Os conteúdos de botânica, com ênfase em morfologia, 

anatomia e sistemática vegetal, nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ensino Fundamental e Médio. Botânica em contexto interdisciplinar, dos 

temas transversais e na educação ambiental. Aulas expositivas, práticas e 

ensino por projetos. Reflexões sobre os direitos humanos na relação 

07090011725 PRÁTICA DE ENSINO EM 

BIOLOGIA MOLECULAR

Treinamento e análise de habilidades para o ensino de Ciências Físicas e 

Biológicas e de Biologia, articulando teoria e prática e utilizando 

abordagens práticas e técnicas de ensino em Biologia Molecular. Os 

conteúdos de Biologia Molecular nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Ensino Fundamental e Médio. A Biologia Molecular em contexto 

interdisciplinar, dos temas transversais e na educação ambiental. Aulas 

expositivas, práticas e ensino por projetos. Reflexões sobre os direitos 

humanos na relação Professor-Aluno. Comunicação escrita. Processos de 



07090011761 FLORÍSTICA

Caracterização da vegetação dos principais biomas terrestres. Biomas 

brasileiros com foco no Mato Grosso do Sul. Identificação das 

fitofisionomias mais comuns no estado de Mato Grosso do Sul e seus 

aspectos ecológicos. Uso e manejo das espécies mais importantes da 

região. Procedimento para coleta, preservação e registro de coleções 

botânicas. Coleta e identificação da flora local. Introdução à fitossociologia. 

Introdução à fenologia, polinização e dispersão em plantas.

0789/18 MATEMÁTICA - LICENCIATURA-CPTL

07090002510 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA I

Estudo de elementos matemáticos necessários para entendimento do 

conceito de funções de uma variável real: pares ordenados, plano 

cartesiano, equação da reta. Abordagens com gráficos de funções, 

objetivando desenvolver conceitos básicos como domínio, imagem, zeros, 

interseções e paridade para funções elementares (afins, quadráticas, 

modular, cúbica, recíproca, raiz quadrada). A resolução de inequações no 

ensino médio. Análise de gráficos que abordam questões ambientais.

07090002552 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA II

A abordagem de polinômios e equações polinomiais no ensino médio, 

metodologias, subsídios teóricos com exercícios e aplicações 

compreendendo os tópicos: Divisão de Polinômios e algoritmo da divisão. 

Dispositivo de Briot – Ruffini, Multiplicidade de uma Raiz. Teorema das 

raízes racionais e aplicações na determinação de números irracionais. 

Estudo de matrizes com vistas a aplicação em analises e soluções de 

sistemas lineares, explorando métodos de escalonamento, inversão de 

matrizes, determinantes e cofatores. Resolução de problemas com foco na 

07090002609 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA III

Resolução de problemas explorando aplicações e interdisciplinaridades: 

Problemas de OBMEP. Aplicações em problemas básicos de maximização e 

minimização. Aplicações de Exponenciais e Logaritmos: Crescimento 

populacional, Lei de Resfriamento de Newton, Decaimento radioativo. 

Aplicações do Cálculo Diferencial: Taxas de variação nas Ciências Naturais e 

Sociais. Aplicações de crescimento populacional abordando questões 

ambientais e direitos humanos.



07090002633 CÁLCULO III

Técnicas de Integração. Funções de duas ou mais variáveis. Derivadas 

parciais. Aplicações de derivadas abordando questões ambientais.

07090002668 PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA

Análise combinatória. Probabilidade. Variáveis aleatórias. Distribuições 

discretas e contínuas. Função de distribuição. Funções densidade. 

Momentos. Funções geradoras de momento. Resolução de problemas que 

abordam questões ambientais e direitos humanos.

07090002714 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA IV

Análise de softwares educativos: grau de interatividade, conteúdo 

abordado, dinamismo, possibilidades de uso em sala de aula. Relacionar os 

conteúdos matemáticos relativos ao ensino básico (em particular funções, 

geometria, matrizes e sistemas lineares) em que podem ser utilizados 

recursos tecnológicos de informação e comunicação como recursos 

pedagógicos. Planejamento de aulas que utilizam os diversos meios 

tecnológicos. Ministrar para os colegas as aulas planejadas. Relacionar 

conteúdos de educação ambiental e direitos humanos com a matemática 

07090002781 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA V

Técnicas e princípios orientados sobre o ensino-aprendizagem da álgebra 

no ensino fundamental: a evolução da aritmética dos números inteiros 

para os números fracionários e reais. O ensino aprendizagem de 

polinômios e equações polinomiais no ensino médio. Estudo e análise 

crítica de problemas que surgem em processos seletivos tais como 

Olimpíada Brasileira de Matemática, ENEM e outros. Resolução de 

exercícios que abordam a educação ambiental e direitos humanos.



07090011369 HISTÓRIA E FILOSOFIA DA 

MATEMÁTICA

Estudo de determinados momentos da Filosofia e da História da 

Matemática. Fazer e ensinar matemática. Intuição e lógica na matemática: 

argumentos e provas. Resolução de exercícios contextualizados com foco 

na educação ambiental.

0793/17 ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO-CPTL

07090001807 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Conceito de estratégia. Escolas do pensamento estratégico. Elaboração, 

implementação e controle da estratégia. Organizações, estratégia e 

educação ambiental.

07090001955 FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRAÇÃO

Conceito de administração e organização. Evolução do pensamento 

administrativo. Funções, papéis e habilidades gerenciais. Funções 

organizacionais. Educação ambiental nas organizações.

07090002099 ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA I

O papel da administração financeira. Análise do custo-volume-lucro. 

Investimentos de capital e análise de riscos e retornos. Fontes de 

financiamento. Estrutura e custo de capital. Decisões de investimentos. 

Ética e educação ambiental na administração financeira.



07090002935 MARKETING I

Conceituação e evolução. Sistema de marketing. Tipos de Mercados. 

Comportamento do Consumidor. Sistema de Informações de Marketing. 

Segmentação de Mercado. Posicionamento. Marketing, ética e educação 

ambiental.

07090002943 ECONOMIA I

Introdução geral às ciências econômicas. Evolução do pensamente 

econômico. Escolas e doutrinas econômicas. Sistemas econômicos. 

Estrutura de um sistema econômico. Mercado: estruturas de mercado, 

oferta, demanda, leis da demanda e da oferta. Equilíbrio de mercado. 

Economia e educação ambiental.

07090002986 ECONOMIA II

Introdução à macroeconomia; Políticas macroeconômicas: objetivos e 

ferramentas; O setor financeiro e monetário: moeda, crédito e câmbio; 

Inflação: tipos, causas e consequências; Política fiscal; Setor público; Setor 

externo; Relações econômicas internacionais; O processo de globalização 

econômica; Crescimento e desenvolvimento econômico; Desafios e 

perspectivas para a economia contemporânea e educação ambiental.

07090003001 ADMINISTRAÇÃO DE 

PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I

Produção e Sistema Produtivo. Caracterização e classificação de processos 

produtivos. Estratégia Produtiva. Projeto do Sistema Produtivo: 

verticalização, capacidade, localização, estudo do trabalho, layout. Ética e 

educação ambiental nas operações.



07090003010 CUSTOS EMPRESARIAIS

Conceitos gerais, custeio variável e custeio por absorção. Sistema de custo 

histórico. Sistema de custo padrão. Elaboração e implantação de sistema 

de custo. Relação custo/volume/lucro. Custeio baseado em atividades. 

Ética e educação ambiental.

07090003028 ADMINISTRAÇÃO DE 

PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II

Planejamento Agregado. Plano Mestre de Produção. Programação da 

Produção. Sistemas MRP. Just-In-Time. Gestão da Qualidade. Tecnologias 

de processo. Atualidades no campo da gestão da produção e educação 

ambiental.

07090003044 ADMINISTRAÇÃO DE 

MATERIAIS E LOGÍSTICA

Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Logística. Administração de 

materiais: compras, recebimento, movimentação, armazenamento. 

Previsão de demanda. Gestão de estoques: classificação ABC, custos 

associados, lote econômico, sistemas de reposição e avaliação de 

estoques. Gestão patrimonial. Atualidades no campo da Administração de 

Materiais e Logística: ética, educação ambiental, entre outros.

07090003095 GESTÃO DE PROJETOS

Conceitos gerais. Estruturas organizacionais. Engenharia simultânea. 

Práticas gerenciais do PMBOK. Áreas de conhecimento envolvidas na 

gestão de projetos: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, riscos. Aquisições e sustentabilidade. Ferramentas 

de planejamento e controle. Dinâmica PERT/CPM.



07090003109 GESTÃO PÚBLICA

O surgimento e a evolução da Ciência Política e sua relação com as outras 

ciências sociais. Fundamentos teóricos acerca da formação do Estado 

Moderno. Análise dos conceitos fundamentais da Ciência Política: Estado, 

Poder, Partidos Políticos, Regimes Políticos. Organização pública: conceito 

e características. Noções de planejamento governamental: planos e 

projetos. Finanças públicas: elaboração, execução e controle do orçamento 

público. Responsabilidade na gestão fiscal. Noções sobre formulação e 

análise de políticas públicas: meio ambiente, inclusão social, acessibilidade, 

07090003141 ADMINISTRAÇÃO DE 

SERVIÇOS

Importância dos Serviços na Economia. Conceito de Serviço. 

Relacionamento com clientes e fornecedores. Entrega de Serviço. 

Administração do Desempenho. Gerenciando a Mudança Estratégica. Ética 

e educação ambiental na administração de serviços.

07090009484 ECONOMIA CRIATIVA

A contextualização e os princípios da economia criativa. A

dinâmica da inovação e seus diferenciais estratégicos. Avaliação da 

economia criativa com base em evidência. Indústrias e cidades criativas. 

Comércio internacional de bens e serviços criativos.

O papel da propriedade intelectual na economia criativa. Tecnologia, 

conectividade e economia criativa. O contexto nacional e internacional das 

indústrias criativas. Responsabilidade socioambiental.

0795/17 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO-CPTL

07090000118 ECONOMIA

Introdução geral às ciências econômicas. Escolas e doutrinas econômicas. 

Sistemas econômicos. Estrutura de um sistema econômico. Mercado: 

estruturas de mercado; leis da demanda e da oferta. Equilíbrio de 

mercado. Introdução à macroeconomia. Políticas macroeconômicas. O 

setor financeiro e monetário: moeda, crédito e câmbio. Inflação. Política 

fiscal. Setor público. Setor externo. Relações econômicas internacionais. O 

processo globalização econômica. Crescimento e desenvolvimento 

econômico. Economia e educação ambiental.



07090001807 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Conceito de estratégia. Escolas do pensamento estratégico. Elaboração, 

implementação e controle da estratégia. Organizações, estratégia e 

educação ambiental.

07090001823 TÓPICOS ESPECIAIS EM 

DIREITO I

A crise ambiental e a formação do Direito Ambiental internacional e 

nacional. Princípios

de Direito Ambiental. Proteção do meio ambiente na Constituição Federal. 

Repartição de

competências em matéria ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. 

Instrumentos

de Política Ambiental: Zoneamento Ecológico-Econômico. Avaliação de 

impactos ambientais – EIA/RIMA e licenciamento ambiental. Tutela do 

07090001955 FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRAÇÃO

Conceito de administração e organização. Evolução do pensamento 

administrativo. Funções, papéis e habilidades gerenciais. Funções 

organizacionais. Educação ambiental nas organizações.

07090002099 ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA I

O papel da administração financeira. Análise do custo-volume-lucro. 

Investimentos de capital e análise de riscos e retornos. Fontes de 

financiamento. Estrutura e custo de capital. Decisões de investimentos. 

Ética e educação ambiental na administração financeira.



0796/9 GEOGRAFIA - LICENCIATURA-CPTL

07090011805 PLANEJAMENTO URBANO

A Geografia e o planejamento urbano no contexto Brasil e de Mato Grosso 

do Sul. As expansões urbanas. A gestão dos espaços urbanos e os 

instrumentos legais, técnicos e financeiros. Problemas ambientais e os 

conflitos sociais urbanos. Planos diretores municipais. Aulas de campo.

07090011814 PRÁTICA DE ENSINO EM 

GEOGRAFIA RELAÇÃO CAMPO E CIDADE

A relação campo e cidade e ensino de Geografia. Campo e Cidade: 

formações socioespaciais e a dimensão teórico-prática no Ensino Básico. O 

rural e o urbano na dinâmica socioespacial e socioambiental. Formação 

docente, organização curricular, gestão escolar e a importância do 

planejamento escolar. Elaboração de propostas de ensino por meio de 

trabalho de campo.

07090011841 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA 

GEOGRÁFICA

História do pensamento geográfico. A formação da Geografia como ciência 

moderna. As vertentes atuais do movimento de renovação da geografia. A 

abordagem ambiental na ciência geográfica ao longo da história do 

pensamento geográfico. As novas relações espaço-tempo e os desafios 

para a ciência geográfica na atualidade.

07090011850 TEORIA DA REGIÃO E DA 

REGIONALIZAÇÃO

Gênese e evolução dos estudos regionais. O Processo de produção do 

espaço geográfico. A região como categoria de análise do espaço 

geográfico. A abordagem territorial. Políticas territoriais no Brasil. Divisão 

territorial do trabalho e regionalização. Abordagem ambiental regional.



07090011940 BIOGEOGRAFIA

Introdução à Biogeografia e sua relação com o conceito de paisagem em 

Geografia. Aspectos conceituais e teóricos em tordo dos padrões de 

distribuição geográfica das espécies. As Grandes Formações Biogeográficas 

do Mundo e no Brasil. Métodos e Técnicas Biogeográficas. Biogeografia e 

Conservação e Educação Ambiental.

07090011959 ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS E RELATÓRIOS TÉCNICOS

Importância e função dos projetos e relatórios técnicos no Planejamento e 

Gestão ambiental. Tipos de Projetos e relatórios Técnicos intrínsecos às 

funções do Geógrafo. Normas e especificações para elaboração de projetos 

e relatórios técnicos

07090011977 GEOGRAFIA POLÍTICA

Geopolítica internacional e fronteiras. Política interna e fronteiras. 

Formação e desenvolvimento do Estado Brasileiro. Regimes políticos. 

Políticas públicas e “desenvolvimento sustentável”. A nova (des)ordem 

mundial e a questão da soberania. Questões ambientais no contexto da 

globalização.

07090011995 GEOMORFOLOGIA

Sistemas e processos geomorfológicos; impactos ambientais e 

transformações geomorfológicas: ações naturais e antrópicas; 

geomorfologia regional e do Brasil. Geomorfologia e educação ambiental. 

Aulas em campo.



07090012007 HIDROLOGIA

Hidrologia Geral que aborda grande parte dos processos envolvidos no 

ciclo hidrológico. Os temas abordados são: Bacia Hidrográfica, 

Precipitação, Interceptação, Evaporação e Evapotranspiração, Águas 

Subterrâneas, Infiltração, Escoamento Superficial em Rios e Canais, 

Funções Hidrológicas e Noções de Hidrométrica. e educação ambiental. 

Aulas em campo

07090012070 GEOGRAFIA E 

MOVIMENTOS SOCIAIS

Principais Teorias dos Movimentos Sociais. Movimento Social como 

categoria geográfica e as lutas no campo e na cidade no Brasil. Desafios 

dos Novos Movimentos Sociais no capitalismo contemporâneo e direitos 

humanos. Movimento agroecológico e meio ambiente. Aulas em campo.

07090012141 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

GEOGRÁFICA

Conceito, histórico e componentes de SIG. Aplicação do SIG em questões 

ambientais e urbanas. Georreferenciamento. Operação do SIG. 

Modelagem de dados geográficos (os quatro universos da representação 

computacional). Modelo Digital de Terreno (MDT) e Modelo Digital de 

Superfície (MDS). Introdução à modelagem preditiva de sistemas 

ambientais e Educação Ambiental. Operações de Análise Espacial. Álgebra 

de Mapas. Teoria e prática de manipulação de SIG. Aquisição e conversão 

de dados geoespaciais. Edição de produtos do SIG. Trabalhos práticos com 

07090012197 PRATICA DE ENSINO EM 

GEOGRAFIA DO BRASIL

Relação téorico-prática na formação do docente para a Educação Básica. 

Aspectos socioeconômicos do Brasil e suas abordagens na Educação 

Básica. Aspectos socioambientais, educação ambiental e ensino de 

Geografia do Brasil. Geografia do Brasil, organização curricular, gestão 

escolar e projetos de ensino para a Educação Básica.



07090012259 PRÁTICA DE ENSINO EM 

GEOGRAFIA E NATUREZA

Formação docente na perspectiva teórico-prática e as abordagens 

Sociedade-Natureza: Geomorfologia, Hidrografia, Geologia e Clima na 

Educação Básica. Relação sociedade-natureza e ambiente: produção do 

espaço, questão ambiental e educação ambiental. Formação docente, 

organização curricular, gestão escolar e os projetos de ensino e pesquisa 

para a educação básica.

07090012268 GEOLOGIA

Formação da Terra. Constituintes internos da Terra. Tectônica de Placas. 

Mineralogia. Deformação das rochas. Ciclo das rochas. Intemperismo. 

Agentes geológicos. Estratigrafia. Geologia do Brasil e de Mato Grosso do 

Sul. Aulas práticas de campo. O contexto da Geologia no ensino básico. A 

Geologia e a Educação Ambiental.

07090012348 PRÁTICA DE ENSINO EM 

CARTOGRAFIA

Formação docente e as representações cartográficas no ensino de 

Geografia na Educação Básica. Educação Básica, organização curricular e 

gestão escolar na formação docente e sua relação com o ensino de 

Geografia. Cartografia escolar e ensino de Geografia. As representações 

cartográficas enquanto texto: percepção, subjetividade e abstração do 

espaço: os mapas mentais. Legendas e símbolos: codificação e 

reinterpretação do espaço. Escala percepção do espaço e construção de 

espacialidades. As coordenadas geográficas e o processo de localização, 

07090012375 GEOGRAFIA REGIONAL DO 

BRASIL

Evolução do conceito regional. Processo de regionalização e análise 

geográfica. Regionalização do Espaço Brasileiro e novas propostas. Blocos 

regionais, espaço nacional e direitos humanos. Aspectos gerais das regiões 

brasileiras. A questão ambiental e educação ambiental no contexto das 

regiões brasileiras.



07090012393 FISIOLOGIA DA PAISAGEM

Histórico e evolução do conceito de paisagem na Ciência Geográfica. 

Análise na abordagem geosisstemica da paisagem. Escalas, Tipologias e 

Classificações Hierárquicas das Paisagens. Estrutura Física e complexidades 

das dinâmicas da Paisagem. O Modelo GTP (Geossistema – Território e 

Paisagem) como abordagem teórica metodológica nos estudos ambientais. 

A Geoecologia da Paisagem.

0798/12 ENFERMAGEM - BACHARELADO-CPTL

07090000991 SAÚDE E SOCIEDADE

Evolução histórica dos conceitos saúde e doença. Aspectos da cultura 

brasileira na compreensão da saúde e da doença. Introdução à sociologia. 

Interface sociologia e saúde. Formação da sociedade moderna, os 

fundamentos das desigualdades sociais e os direitos humanos. 

Determinantes sociais em saúde. Educação ambiental. Vivências em 

cenários reais que mostram desigualdades sociais, bem como exemplificam 

alguns determinantes sociais relacionados à saúde.

07090001084 BASES CONCEITUAIS DO 

SUS

Evolução histórica do conceito de saúde e doença. História da saúde 

pública no Brasil. Reforma sanitária e educação ambiental. Movimentos 

sociais e participação popular: aspectos históricos. A implantação do 

Sistema Único de Saúde. Princípios doutrinários e organizativos do SUS. 

Avanços e dificuldades relacionados à implantação do SUS. A organização 

do Sistema Único de Saúde no município de Três Lagoas. Acesso físico e 

organizacional ao SUS. Direitos humanos e o atendimento às pessoas com 

deficiência no SUS. Aulas práticas nas unidades que compõe a rede de 

07090001262 EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Considerações gerais sobre abordagens pedagógicas e educação em saúde. 

Cidadania e empoderamento. Estilo de vida e saúde. Movimento popular 

de educação em saúde. Papel do enfermeiro como educador de saúde. 

Educação ambiental. Tecnologias educativas emancipadoras. Realização de 

ações educativas na comunidade enfocando a promoção da saúde humana 

e saúde ambiental. Aulas práticas de campo.



07090001289 EPIDEMIOLOGIA

História da epidemiologia. Conceitos básicos e usos da epidemiologia. 

Conceitos e termos epidemiológicos. O processo saúde-doença. História 

natural da doença. Medidas de frequência de doenças. Indicadores de 

saúde. Epidemiologia descritiva. Desenhos de estudos epidemiológicos. 

Noções de vigilância em saúde e educação ambiental. Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica. Transição demográfica, epidemiológica e 

nutricional. Epidemiologia das principais doenças infecciosas e não 

infecciosas. Aulas práticas em laboratório e/ou cenário clínico/serviços de 

07090001394 GERENCIAMENTO 

APLICADO À ENFERMAGEM EM 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Atuação do enfermeiro nos processos de planejamento, organização, 

implementação e avaliação do Serviço de Enfermagem em unidades de 

Atenção Básica à Saúde, sob os princípios da descentralização, 

hierarquização, integralidade da assistência e participação popular. Gestão 

de pessoas da equipe de enfermagem. Administração de recursos físicos e 

materiais da Unidade de Saúde. Sistematização da Assistência de 

Enfermagem necessária ao indivíduo, às famílias e à comunidade. Gestão 

ambiental. Controle Social. Aulas práticas em cenário clínico.

07090001432 GERENCIAMENTO 

APLICADO À ENFERMAGEM HOSPITALAR

Aspectos históricos e organizacionais relacionados à instituição hospitalar. 

Teorias Administrativas e suas influências na enfermagem. O enfermeiro e 

a gestão de pessoas da equipe de enfermagem. O enfermeiro e a 

administração de recursos físicos na instituição hospitalar. Planejamento 

em enfermagem. Gestão de risco e a segurança do paciente hospitalizado. 

Gerenciamento de resíduos e saúde ambiental. Gerenciamento de 

resíduos hospitalares e educação ambiental. Avaliação da Qualidade em 

serviços de saúde e de enfermagem. Noções de Auditoria de Enfermagem 

07090008860 CONTROLE E PREVENÇÃO 

DE INFECÇÕES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Conceitos e métodos epidemiológicos envolvidos na prevenção e controle 

das infecções associada aos cuidados de saúde (IACS) em uma abordagem 

multiprofissional. Ecologia microbiana hospitalar: as principais síndromes 

infecciosas hospitalares e critérios diagnósticos. Avanços, desafios, 

tendências e controvérsias em procedimentos básicos do ponto de vista do 

risco biológico. Precauções básicas no controle e prevenção de infecções 

em instituições de saúde e comunidade. Origem e controle de bactérias 

multirresistentes. Risco ocupacional e isolamento. Serviços de apoio. 



07090009239 ENFERMAGEM EM 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE II

Estratégias para o cuidado de pessoas apresentando obesidade e doenças 

respiratórias crônicas. Programa Nacional de Controle da Tuberculose. 

Programa Nacional de Controle da Hanseníase. Ações em saúde do 

trabalhador e educação ambiental. Política Nacional de Promoção da 

Saúde. Intervenções na promoção da saúde e prevenção de doenças 

crônicas. Aulas Práticas em serviços de Atenção Básica à Saúde.

07090012769 TOXICOLOGIA

Princípios da Toxicologia. Toxicidade crônica. Toxicocinética. 

Toxicodinâmica. Toxicologia ambiental. Toxicologia ocupacional. 

Toxicologia social.

07090012910 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Assistência de enfermagem com aplicação do Processo de Enfermagem 

nos diversos Programas preconizados pelo Ministério da Saúde. Elaboração 

e desenvolvimento de Projeto de Atuação na Unidade de Saúde de estágio 

acadêmico. Planejamento e realização de Visitas Domiciliárias. 

Política Nacional de Humanização e os Direitos Humanos. Organização e 

realização de Atividade educativa em saúde voltada à comunidade. Ações 

de promoção à Saúde. Vivências na gestão e gerenciamento do cuidado e 

dos Serviços de Saúde. Gerenciamento de resíduos e educação ambiental. 

07090012983 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Conceitos e histórico da Vigilância em Saúde. O SUS e a Vigilância em 

Saúde. Dimensões da Vigilância em Saúde: epidemiológica, sanitária, 

ambiental e saúde do trabalhador. Território e a Vigilância em Saúde. 

Organização do Processo de Trabalho da Vigilância em Saúde. Investigação 

de Surto. Vigilância das Infecções em estabelecimentos de saúde. 

Notificação de Agravos e Doenças. Epidemiologia de Doenças e Agravos 

Transmissíveis e Não Transmissíveis. Aula prática em serviços de saúde 

e/ou laboratório e ou estudo de caso.



07090013022 FUNDAMENTOS DE 

ENFERMAGEM I

Educação ambiental, manutenção do ambiente biologicamente seguro e 

noções de central de material e esterilização. Identificação das 

necessidades humanas básicas. Comunicação e registros de enfermagem. 

Assistência de enfermagem frente às necessidades humanas básicas 

relacionadas à: higiene e conforto, manutenção da integridade corporal e 

cuidados com feridas. Manutenção das funções reguladoras. Aulas práticas 

em laboratório e/ou cenário clínico.

0799/3 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 

BACHARELADO;0799/5 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - 

BACHARELADO-CPTL

07090001807 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Conceito de estratégia. Escolas do pensamento estratégico. Elaboração, 

implementação e controle da estratégia. Organizações, estratégia e 

educação ambiental.

07090003095 GESTÃO DE PROJETOS

Conceitos gerais. Estruturas organizacionais. Engenharia simultânea. 

Práticas gerenciais do PMBOK. Áreas de conhecimento envolvidas na 

gestão de projetos: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, riscos. Aquisições e sustentabilidade. Ferramentas 

de planejamento e controle. Dinâmica PERT/CPM.

07080007683 GESTÃO DE SERVIÇO

Evolução histórica dos serviços, Estratégia de produção e operações, Redes 

de Suprimento em Serviços, Gestão da Qualidade , Gestão dos Custos, 

Medição de Desempenho, Organização em Serviços, novas demandas e 

oportunidades com a dimensão da sustentabilidade. Casos em Serviços.



07090001807 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

Conceito de estratégia. Escolas do pensamento estratégico. Elaboração, 

implementação e controle da estratégia. Organizações, estratégia e 

educação ambiental.

07090003095 GESTÃO DE PROJETOS

Conceitos gerais. Estruturas organizacionais. Engenharia simultânea. 

Práticas gerenciais do PMBOK. Áreas de conhecimento envolvidas na 

gestão de projetos: integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos 

humanos, comunicação, riscos. Aquisições e sustentabilidade. Ferramentas 

de planejamento e controle. Dinâmica PERT/CPM.

0801/8 HISTÓRIA - LICENCIATURA-CPCX

08010001374 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA VI

Levantar questões acerca do ofício do professor no Ensino Fundamental e 

Médio, discutindo as funções e formas de elaboração do planejamento de 

ensino. Discutir o perfil ético do professor e os cuidados com o processo de 

avaliação. Discutir a construção histórica das noções de gestão escolar. 

Discussão das possibilidades de trabalhar com a Educação Ambiental na 

Educação Básica.

08050001412 HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA I

Análise dos principais processos históricos constitutivos da ordem 

burguesa europeia de fins do século XVIII ao início do século XX. Ascensão 

do capitalismo e a questão ambiental na Europa.



08050001440 INTRODUÇÃO À 

SOCIOLOGIA

Sociologia e História. O contexto histórico do surgimento da Sociologia. A 

Sociologia Clássica: Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Sociologia e 

as transformações históricas. Sociedade e História. Introdução aos estudos 

sobre Direitos Humanos. A sociologia e a educação ambiental.

08050001520 PRÁTICA DE ENSINO I

O ensino e a aprendizagem como elementos de reflexão teórico-prática. 

Reflexão sobre as diferentes noções de gestão escolar. Situações de 

aprendizagem na perspectiva do cotidiano de instituições de ensino no 

tempo presente. Noções gerais de educação ambiental. Ensino de história 

e direitos humanos.

08050001539 HISTÓRIA DO BRASIL IV

Estudo das dimensões sociais, econômicas, políticas e culturais do período 

Republicano Brasileiro em seu momento contemporâneo, através da 

análise das diferentes abordagens historiográficas e documentos. O 

capitalismo contemporâneo no Brasil e a educação ambiental.

08050001557 PRÁTICA DE ENSINO II

Relações entre o ensino e a linguagem a partir do uso de ferramentas 

didáticas: livro didático, música, literatura, teatro, fotografia, cinema e 

televisão e outros materiais que possam ser utilizados no cotidiano das 

instituições de ensino. O ensino de história e a educação ambiental. 

Profissão Docente e Identidade do Professor e sua relação com a gestão 

escolar.



0804/4 ENFERMAGEM - BACHARELADO-CPCX

08050000603 SAÚDE E SOCIEDADE

Contexto histórico do aparecimento da Sociologia. Conceitos sociológicos 

fundamentais. Elementos básicos da vida social. Formação da sociedade 

moderna e os fundamentos das desigualdades sociais. O homem e o 

processo saúde/doença: produção e distribuição das doenças. Formação 

social do Brasil. Cidadania, classes e movimentos sociais no Brasil. Relações 

étnico-raciais no Brasil. Conceito social de saúde e doença. Relação da 

saúde com outras áreas do conhecimento. Educação Ambiental.

08050000743 MICROBIOLOGIA

Morfologia, fisiologia, genética e a taxonomia dos microrganismos: 

bactérias, vírus, fungos. Controle de microrganismos. Agentes 

antimicrobianos. Microbiologia Básica e Médica. Infecções Bacterianas. 

Virologia. Micologia. Infecções de Assistência a Saúde (IAS). Biossegurança 

em Laboratórios Biomédicos. Práticas de laboratório. Educação Ambiental.

08050000794 PARASITOLOGIA

Introdução à Parasitologia. Parasitoses humanas. Aspectos morfológicos e 

taxonômicos dos agentes etiológicos e vetores. Ciclo biológico, 

mecanismos de transmissão, patogenia, sintomatologia, diagnóstico clínico 

e laboratorial, tratamento, epidemiologia e profilaxia das principais 

parasitoses. Educação Ambiental.

08050000840 EPIDEMIOLOGIA

História da epidemiologia. Conceitos básicos e usos da epidemiologia. O 

processo saúdedoença.História natural da doença. Medidas de frequência 

de doenças. Indicadores de saúde. Epidemiologia descritiva.Tipos de 

estudos epidemiológicos, epidemiologia e Saúde dos povos Indígenas no 

Brasil. Transição demográfica e epidemiológica. Epidemiologia e serviço de 

saúde. Relações étnico-raciais e indígena.Educação Ambiental.



08050000875 EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Concepções sobre a educação em saúde. Aspectos históricos da ação 

educativa em saúde. A construção da identidade do profissional de 

enfermagem no papel de educador em saúde. Estágios de 

desenvolvimento do aprendiz. Educação popular. Métodos e recursos de 

ensino voltados à educação popular na área da saúde. Direitos Humanos. 

Relações étnico-raciais e indígena. Educação Ambiental. Visita Técnica.

08050000905 ENFERMAGEM EM SAÚDE 

MENTAL I

Promover ao estudante de graduação o conhecimento sobre: os conceitos 

fundamentais de saúde e transtorno/doença mental; o reconhecimento de 

necessidades de saúde mental, a promoção da saúde mental e prevenção 

do adoecimento mental do indivíduo, da família e da comunidade; a saúde 

mental na atenção primária à saúde; instrumentos e bases para o cuidado 

de enfermagem em saúde mental (relacionamento terapêutico, 

comunicação terapêutica e escuta); assistência de enfermagem para a 

prevenção e promoção da saúde mental da criança, adolescente, adultos e 

08050000921 ENFERMAGEM EM 

ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE II

Sistematização da assistência de enfermagem e gestão do processo de 

trabalho na atenção básica em saúde. O cuidado de enfermagem ao 

indivíduo no ciclo vital, famílias e comunidade do território, nos diversos 

espaços (UBS, Domicílio, Escolas e outros), estabelecendo relação ética e 

centrada no usuário. A Educação em Saúde como ferramenta para a 

Promoção da Saúde Integral do ser humano. Programas de Saúde: 

Programa Nacional de Imunização, Estratégia Saúde da Família, Programa 

Nacional de Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus, Programa 

08050000999 GERENCIAMENTO 

APLICADO À ENFERMAGEM

Aspectos históricos e organizacionais relacionados às instituições de saúde. 

O enfermeiro e a gestão de pessoas da equipe de enfermagem. O 

enfermeiro e a administração de recursos físicos e materiais nas 

instituições de saúde. Atuação do enfermeiro nos processos de 

planejamento, organização, implementação e avaliação do Serviço de 

Enfermagem em unidades de Atenção Básica à Saúde e hospitalares sob os 

princípios da descentralização, hierarquização, integralidade da assistência 

e participação popular. Processo de trabalho em unidades de saúde e 



08050001006 ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO I

Propõe o desenvolvimento do aluno no processo de trabalho na unidade 

campo de prática, referendando conhecimentos, habilidades e atitudes 

adquiridos na formação básica do curso de graduação, nos diferentes 

níveis de atenção à saúde. Também propõe o contato e aplicação de 

conceitos, metodologias e instrumentos do processo de trabalho em 

enfermagem, bem como Planejamento, organização e avaliação do 

cuidado de Enfermagem, priorizando a prática do cuidado nas dimensões 

assistencial e Educativa. Direitos Humanos. Educação Ambiental.

08050001022 ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO II

Vislumbra a integração dos processos de ensino aprendizagem oriundos 

das experiências teórico-práticas do aluno a partir da construção e 

aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais ao 

exercício profissional da Enfermagem nos diferentes níveis de atenção à 

saúde. Trata-se de uma experiência de caráter educativo que proporciona 

ao estudante a participação em situações reais de vida e trabalho, a partir 

do contato e aplicação de conceitos, metodologias e instrumentos do 

processo de trabalho em enfermagem, bem como Planejamento, 

08050001120 ENFERMAGEM APLICADA 

À SAÚDE DO TRABALHADOR

Histórico da Medicina do Trabalho à Saúde do Trabalhador. Conceitos de 

Higiene e Segurança. Políticas de Saúde voltadas à Saúde do Trabalhador. 

Principais Normas Regulamentadoras relacionas ao trabalho do 

Enfermeiro. Conhecendo o Ambiente de Trabalho: Riscos Ocupacionais. 

Mapa de Risco. Doenças Relacionadas ao Trabalho. Direitos Humanos. 

Educação ambiental.

0805/2 LETRAS - PORTUGUÊS - LICENCIATURA-CPCX

08020001393 LITERATURA E SOCIEDADE

Estudo de representações sociais de diferentes grupos humanos, por meio 

de registros e manifestações linguísticas e literárias. Perspectiva 

intercultural crítica dos direitos humanos e da educação ambiental.



08020001890 LITERATURA E HISTÓRIA

Conceitos e diferenciação entre literatura e história. A história na ficção. 

Direitos humanos e educação ambiental na perspectiva intercultural crítica.

08050000352 PRÁTICA DE ENSINO V

Estudo e análise da situação do ensino de língua portuguesa do ensino 

fundamental e/ou médio. A língua portuguesa como instrumento 

linguístico para a discussão e o desenvolvimento de projetos nas áreas de 

educação ambiental e direitos humanos. A construção da identidade 

profissional: relações de gênero, classe e as representações socioculturais 

da profissão. Profissionalização, choque de realidade e socialização 

profissional. O magistério como carreira: acesso, progressão e organização 

sindical. Absenteísmo e mal- estar docente.

08050000395 PRÁTICA DE ENSINO VI

Atividades de prática de leitura, considerando a relação do leitor com 

textos próprios e alheios. Perspectivas de construção de sentido por 

sujeitos autores e leitores. A disciplina deve ser organizada em parte 

teórica, destinada à atividades de formação e elaboração de projetos de 

ensino e atividades práticas compreendendo elaboração e aplicação dos 

projetos de ensino em instituições públicas da região. A língua portuguesa 

como instrumento linguístico para a discussão e o desenvolvimento de 

projetos nas áreas de educação ambiental e direitos humanos.

08050001299 PRÁTICA DE ENSINO IV

Pesquisa e prática pedagógica em conteúdos da língua portuguesa com 

ênfase em processos de aquisição da leitura. Análise do livro didático do 

ensino médio e atuais tendências teórico-metodológicas do ensino de 

língua portuguesa. A língua portuguesa como instrumento linguístico para 

a discussão e o desenvolvimento de projetos nas áreas de educação 

ambiental e direitos humanos. Identidade, diversidade e diferença no 

currículo e na gestão da escola.



08050001314 PRÁTICA DE ENSINO II

Relações entre o ensino e a linguagem a partir do uso de ferramentas 

didáticas: livro didático, música, literatura, teatro, fotografia, cinema e 

televisão e outros materiais que possam ser utilizados no cotidiano das 

instituições de ensino. O uso de ferramentas didáticas no desenvolvimento 

de projetos nas áreas de direitos humanos e educação ambiental.

08050001323 PRÁTICA DE ENSINO III

Pesquisa e prática pedagógica em conteúdos da língua portuguesa com 

ênfase em

processos de aquisição da linguagem escrita e atividades de re-

textualização. Análise do livro didático do ensino fundamental e atuais 

tendências teórico-metodológicas do ensino de língua portuguesa. 

Profissionalização, choque de realidade e socialização profissional. A língua 

portuguesa como instrumento linguístico para a discussão e o 

desenvolvimento de projetos nas áreas de educação ambiental e direitos 
0806/1 DIREITO - BACHARELADO-CPCX

08050001655 DIREITO CONSTITUCIONAL I

Constituição. Direitos Fundamentais, Direitos Humanos e preservação 

ambiental. Educação ambiental como direito fundamental. O poder 

constituinte. Controle de constitucionalidade.

08050001664 DIREITO DO TRABALHO II

Suspensão, interrupção e terminação do contrato de trabalho; Estabilidade 

e proteção contra a despedida arbitrária; Meio ambiente do trabalho: 

sustentabilidade, educação ambiental, Insalibridade, periculosidade e 

penosidade; Regulamentações especiais; Prescrição no direito do trabalho; 

Direito coletivo do trabalho; Origens históricas dos sindicatos; O Direito 

internacional do trabalho e a OIT; Conflitos coletivos de trabalho e suas 

formas de solução: convenções e acordos coletivos; A problemática da 

Justiça do Trabalho; O direito de greve e o lockout; Globalização e direito 



08050001673 DIREITO EMPRESARIAL I

Teoria dos atos de comércio. Teoria da empresa. Conceito econômico e 

jurídico de empresa. Empresas e Direitos Humanos: Meio ambiente do 

Trabalho, sustentabilidade e educação ambiental. Registro de comércio. 

Títulos de Crédito. Propriedade industrial

08050001726 DIREITO PENAL III

Dos crimes contra o meio ambiente e Direitos Humanos. Dos Crimes contra 

a Pessoa e Dos Crimes contra o Patrimônio. Dos crimes contra a dignidade 

sexual e Crimes contra a Fé Pública. Dos crimes contra a Administração 

Pública.

08050001790 EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo e seus Conceitos. Motivos para Empreender. Perfil do 

Empreendedor. Influência da Atividade Empreendedora. O 

Empreendedorismo no Âmbito Nacional. Construção de um 

Empreendimento. Meio Ambiente do Trabalho: Direitos Humanos e 

Sustentabilidade. Educação ambiental. Elaboração de planos de negócio.

08050001815 DIREITO DO TRABALHO I

Surgimento do Direito do Trabalho no Mundo. História do Direito do 

Trabalho no Brasil. Direitos Fundamentais do trabalhador. Direitos 

Humanos e o mundo do trabalho. Meio Ambiente do Trabalho, 

sustentabilidade e educação ambiental. O Direito do Trabalho em 

Transformação. Denominação. Definição. Natureza Jurídica. 

Características. Princípios. Norma Jurídica Trabalhista. Contrato de 

Trabalho: Relação de Trabalho e Relação de Emprego: Conceito e distinção. 

Natureza Jurídica. Definição legal. Características. Elementos Essenciais. 



08050001833 TEORIA GERAL DOS 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Interesse público e interesse privado. Interesse público primário e 

secundário. Interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Interesses transindividuais e sua tutela coletiva. Direitos Humanos. 

Educação ambiental.

08050001870 DIREITO CONSTITUCIONAL 

II

O Estado brasileiro. Formas. Sistemas e regimes políticos. Organização dos 

poderes. Processo legislativo. Sistema tributário e questões de preservação 

ambiental. Ordem econômica e social. A Constituição Brasileira. O Estado e 

seus fundamentos. Direitos e garantias individuais, sociais e políticos

08050002062 DIREITO PREVIDENCIÁRIO I

Seguridade Social. Conceito. Princípios. Seguridade Social e os Direitos 

Humanos. Meio Ambiente do Trabalho, sustentabilidade e educação 

ambiental. Direito Previdenciário: Previdência social no mundo e no Brasil. 

Autonomia e fontes. Legislação. Regimes especiais de previdência. Sistema 

Geral de Previdência. Prestações de benefícios e serviços. Custos da 

previdência social. Crimes contra a previdência social. A atual 

administração da previdência. Previdência privada. Previdência social rural.

08050002080 DIREITO INTERNACIONAL 

PUBLICO

Noções Preliminares. Relação entre Direito Internacional Público e Direito 

Internacional Privado. Escolas Monistas e dualistas. Fontes do Direito 

Internacional Público: Tratados; Costume; Princípios Gerais do Direito 

Internacional Público; Jurisprudência; Doutrina; Equidade, Atos Unilaterais 

dos Estados, Decisões das Organizações Internacionais, Soft law. Sujeitos 

de direito internacional: Estado. Organizações Internacionais. Santa Sé. 

ONU e outras Organizações Internacionais. Jurisdição do Estado: 

Nacionalidade; condição jurídica do estrangeiro. Diplomacia e serviço 



08050002349 DIREITOS HUMANOS

O conceito atual de direitos humanos e sua relevância na atualidade. 

Fundamentação histórica e filosófica dos direitos humanos. As gerações de 

direitos humanos. A proteção dos direitos humanos nos planos nacional e 

internacional. Questões atuais dos direitos humanos. Situações específicas 

de Direitos Humanos no Estado de Mato Grosso do Sul: meio ambiente e 

educação ambiental, questão indígena, população ribeirinha, população de 

fronteira, trabalhadores da mineração e de carvoarias, trabalhadores 

rurais, sem prejuízo de outras situações a serem definidas pelo docente.
0901/9 ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO-CPAR

09040000633 PSICOLOGIA E TRABALHO I

Promover a identificação do trabalho e das organizações como objetos de 

estudo da psicologia e ação da atividade humana. Compreensão sobre o 

que é trabalho. História das relações sociais de produção. O trabalho na 

sociedade contemporânea. Discussão sobre a diversidade de 

funcionamento das organizações na interface com a atividade humana. 

Identificação dos problemas que se apresentam no mundo do trabalho. 

Conhecer a relação entre Saúde e Trabalho. A inserção do psicólogo nas 

relações de trabalho: perspectivas de

09040002507 GESTÃO DE 

AGRONEGÓCIOS

Industrialização, globalização e agricultura. Agricultura, complexos 

agroindustriais, atores sociais e situação de mercado. Articulação de 

interesse, Estado, recursos e limites de poder. Organizações de interesse e 

cadeias agroindustriais. Estrutura do Agronegócio. Economia rural. 

Educação Ambiental.

09040002516 ADMINISTRAÇÃO DE 

SERVIÇOS

O papel dos serviços na economia. Diferenças entre produtos e serviços. 

Marketing de serviços. O papel das pessoas nos serviços. Qualidade de 

serviços. Satisfação dos clientes de serviços. Ética em serviços. Questões 

sociais, raciais e étnicas em serviços. Educação Ambiental.



09040002525 TEORIA DOS JOGOS

Os fundamentos da teoria dos jogos. Equilíbrio de Nash. As modelagens de 

um jogo.

Jogos cooperativos e não cooperativos. Jogos estáticos e jogos dinâmicos. 

Jogos de informação perfeita e imperfeita. A estratégia na teoria dos jogos. 

Estratégias dominantes e estratégias dominadas. Educação Ambiental.

09040002543 COMPORTAMENTO 

HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES

Liderança e conflito. Emoções, Motivação, Satisfação, Grupos e Equipes, 

Poder e política, Mudança e Desenvolvimento Organizacional, Psicologia 

Organizacional e Diversidade. Relações Étnico-Raciais. Comportamento 

Ambiental.

09040002570 GESTÃO ESTRATÉGICA

Conceito de estratégia. A evolução do conceito de estratégia. Vantagem 

competitiva. O propósito da organização: visão, missão, princípios e 

valores. O processo de Administração Estratégica. Estratégias competitivas 

genéricas. Estratégias corporativas. Administração estratégica e 

responsabilidade socioambiental.

09040002580 ADMINISTRAÇÃO DE 

PRODUÇÃO E LOGÍSTICA II

Planejamentos de Produção: PEP, PMP e PCP. Administração estratégica de 

produção. Programação, sequenciamento e controle dos sistemas 

produtivos. Inovação no processo de produção e operações. Sistemas 

modernos de administração da produção. Cadeias: Cadeias de Produção, 

Cadeia de Valor e Cadeia de Abastecimento. Organização e controle da 

cadeia de suprimentos/Logística. Logística reversa e a sustentabilidade: 

comportamento, mudanças e inclusões.



09040002599 GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS II

Gestão Estratégica de Recursos humanos, Sistemas de trabalho de alto 

desempenho e tendências em Gestão de pessoas. Treinamento e Educação 

Ambiental. Relações Étnico-Raciais.

09040002614 FILOSOFIA E ÉTICA

A filosofia e a Administração; a reflexão ética em filosofia; os dilemas 

éticos dos administradores ao lidar com questões legais, sociais e 

econômicas nas organizações e o Código de Ética do Profissional em 

Administração. Educação Ambiental, Direitos Humanos e Relações Étnico-

Raciais.

09040002632 CONTABILIDADE II

Fundamentos, Princípios e Convenções Contábeis. Regime de Caixa e de 

Competência. Lucro Contábil e Lucro Fiscal. Operações com Mercadorias; 

Inventário Periódico e Permanente. A Contabilidade como instrumento de 

Gestão Empresarial. Análise dos Demonstrativos Contábeis. Contabilidade 

ambiental.

09040002641 NOÇÕES DE DIREITO 

APLICADO À ADMINISTRAÇÃO

Introdução ao estudo do direito. Fundamentos de Direito civil: direito das 

coisas; obrigações; contratos. Fundamentos de Direito Administrativo. 

Fundamentos de Direito Comercial. Fundamentos do Direito do 

Consumidor. Fundamentos do Direito Empresarial. Fundamentos de 

Direito do Trabalho. Fundamentos de Direito Tributário. Educação 

Ambiental, Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais



09040002679 ESTÁGIO NÃO 

OBRIGATÓRIO I

Caracterização da Organização (Setor de atuação, quais sãos as vantagens 

competitivas, Análise Swot, definição de missão, visão e objetivo e 

montagem de um plano de negócios, Diagnóstico organizacional de uma 

área estudo específica do estágio (RECURSOS HUMANOS, MARKETING, 

FINANÇAS, GESTÃO AMBIENTAL, PRODUÇÃO, SISTEMA DE INFORMAÇÃO, 

LOGÍSTICA ETC), destacando quais os principais problemas.

09040002688 ESTUDOS SOCIOLÓGICOS E 

ANTROPOLÓGICOS

O estudo da sociedade e das organizações por meio das perspectivas 

sociológicas e antropológicas; o trabalho no contexto da sociedade 

capitalista; a cultura brasileira e as organizações; as questões ambientais, 

étnico-raciais, de gênero e de preconceito. Educação Ambiental, Direitos 

Humanos e Relações Étnico-Raciais

09040002697 LIBRAS

Introdução à LIBRAS. Desenvolvimento cognitivo e linguístico e aquisição 

da primeira e segunda língua. Aspectos discursivos e seus impactos na 

interpretação. Educação Ambiental e inclusão social.

09040002703 CONTABILIDADE I

Fundamentos da Contabilidade. Escrituração: Método das partidas 

dobradas; Estudo do Patrimônio/Balanço Patrimonial; Demonstração da 

formação e encerramento do Resultado; Demonstração de Lucros ou 

Prejuízos Acumulados; Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos. A informática e a contabilidade. Contabilidade ambiental.



09040002740 DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

Problemas, oportunidades e desafios associados às questões sustentáveis 

(sociais, ambientais e econômicas, incluindo os direitos humanos) que, da 

escala global à local, conduzem à consolidação do debate e de ações de 

desenvolvimento sustentável.

09040002786 ADMINISTRAÇÃO DE 

RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS

Recursos patrimoniais: conceitos, classificação, aquisição e gestão. 

Recursos materiais: conceitos, classificação, aquisição e gestão. Gestão de 

estoques: classificações, custos, sistemas de controle. Inovação na gestão 

dos recursos patrimoniais. Inovação na gestão dos recursos materiais. 

Logística reversa e sustentabilidade

09040002928 TEORIAS DA 

ADMINISTRAÇÃO E DAS ORGANIZAÇÕES II

A Teoria de Sistemas; A Teoria das Contingencias; Administração por 

Objetivos; Administração Participativa; A Teoria Institucional; A Teoria da 

Ecologia Populacional; A Qualidade Total; Projetos e Processos 

Organizacionais; Administração Estratégica; O modelo Japonês de 

Administração; Ética e responsabilidade social e ambiental; Tendências da 

Administração no Brasil e no mundo.

09040002982 GESTÃO DA INOVAÇÃO

Ciência, Tecnologia e Inovação - o processo e o papel da inovação 

tecnológica. Tipos de inovações. Desenvolvimento econômico com base 

em inovação. O Estado e Sistemas de Tecnologia e inovação. Gestão da 

Propriedade Intelectual: Patentes x inovação abertas (open innovation and 

internet); Estratégias tecnológicas: Cooperações em desenvolvimento e 

transferência de tecnologia; Colaboração universidade-empresa; 

Capturando valor externo. Adoção de inovação. Capacidade de inovação. 

Condutores da inovação. Difusão da inovação e capacidades absortivas. 



09040003003 EMPREENDEDORISMO E 

GESTÃO DE PEQUENA EMPRESA

O conceito e amplitude de empreendedorismo; atividade/atitude 

empreendedora; necessidades do mercado e identificação de 

oportunidades; plano geral para implementação de um negócio; 

características, peculiaridades e problemas da gestão em pequenas 

empresas. Educação Ambiental.

09040003012 PESQUISA DE MARKETING

O papel da pesquisa de marketing. Tipos de pesquisa de marketing. Tipos, 

fontes e formas de coletas de dados. Amostragem. Coleta, processamento 

e análise de dados. Relatórios de pesquisa. Temas emergentes em 

marketing . Educação Ambiental, Direitos Humanos e Relações Étnico-

Raciais aplicados ao marketing.

0903/12 PSICOLOGIA - BACHARELADO-CPAR

09040000013 ANTROPOLOGIA CULTURAL

Conceituação de Antropologia e Cultura. Relativismo e etnocentrismo. 

Personalidade, sociedade, cultura e meio ambiente. Objeto, método e 

teorias da antropologia: evolucionismo, difusionismo, funcionalismo e 

estruturalismo. O método etnográfico e a observação. Temas em

Antropologia: família e parentesco; questões de gênero; religiosidades; 

questões indígenas; cultura negra; organização econômica e política; 

antropologia urbana.

09040000633 PSICOLOGIA E TRABALHO I

Promover a identificação do trabalho e das organizações como objetos de 

estudo da psicologia e ação da atividade humana. Compreensão sobre o 

que é trabalho. História das relações sociais de produção. O trabalho na 

sociedade contemporânea. Discussão sobre a diversidade de 

funcionamento das organizações na interface com a atividade humana. 

Identificação dos problemas que se apresentam no mundo do trabalho. 

Conhecer a relação entre Saúde e Trabalho. A inserção do psicólogo nas 

relações de trabalho: perspectivas de



09040000803 PSICOLOGIA SOCIAL II

Construção social da realidade e processos de socialização: família e 

escola. Psicologia social na América Latina. Psicologia Social no Brasil: 

desenvolvimento de diferentes perspectivas e suas categorias psicossociais 

fundamentais. Psicologia comunitária. A Psicologia social atual e temas 

transversais: meio ambiente; gênero; relações étnico-raciais.

09040001974 DIREITOS HUMANOS E 

PSICOLOGIA

Compreensão sobre as bases conceituais e

históricas dos Direitos Humanos no Brasil e no mundo. O conceito atual de 

Direitos

Humanos e sua relevância na atualidade. Direitos Humanos e o processo 

de exclusão

social enquanto fonte de sofrimento mental. Direitos Humanos e 

Sustentabilidade

Socioambiental. Enfoque na produção social, econômica, cultural, histórica 
0904/3 MATEMÁTICA - LICENCIATURA-CPAR

09040001524 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MATEMÁTICA I

Introdução às metodologias de ensino. Análise didática e prática de ensino 

de conteúdos de matemática relativos à teoria de conjuntos, sua 

simbologia e problemas, expressões algébricas e operações, produtos 

notáveis e fatoração. Interpretação e resolução de problemas 

apresentados em livros didáticos. Discussão acerca dos conteúdos de 

matemática relativos ao Ensino Fundamental e/ou Médio e as possíveis 

relações com temas como: Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente, 

Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo, Educação Ambiental e Direitos 

09040001613 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MATEMÁTICA II

Introdução às metodologias de ensino. Estudo e discussão dos PCNs 

(Matemática e temas transversais como Meio Ambiente, dentre outros). 

Análise didática e prática de ensino de conteúdos de matemática relativos 

aos conjuntos numéricos, números e suas operações, MMC e MDC e as 

possíveis relações com temas como: Ética, Orientação Sexual, Meio 

Ambiente, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo, Educação Ambiental 

e Direitos Humanos.



09040001737 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MATEMÁTICA III

Análise das metodologias de jogos e tecnologias digitais nas aulas de 

Matemática visando estudo e produção de materiais para Ensino Básico. 

Análise didática e prática de ensino de conteúdos de matemática relativos 

ao Ensino Fundamental e/ou Médio e as possíveis relações com temas 

como: Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, 

Trabalho e Consumo, Educação Ambiental e Direitos Humanos.

09040001770 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MATEMÁTICA IV

Análise das metodologias de Resolução de Problemas e História da 

Matemática visando estudo e produção de materiais ligados à prática de 

ensino de conteúdos do Ensino Básico. Análise didática e prática de ensino 

de conteúdos de matemática relativos ao Ensino Fundamental e/ou Médio 

e as possíveis relações com temas como: Ética, Orientação Sexual, Meio 

Ambiente, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo, Educação Ambiental 

e Direitos Humanos.

09040001842 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MATEMÁTICA V

Análise das metodologias de Investigações Matemáticas, Modelagem 

Matemática e Pedagogia de Projetos visando estudo e produção de 

materiais ligados à prática de ensino de conteúdos do Ensino Básico. 

Análise didática e prática de ensino de conteúdos de matemática relativos 

ao Ensino Fundamental e/ou Médio e as possíveis relações com temas 

como: Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, 

Trabalho e Consumo, Educação Ambiental e Direitos Humanos.

09040001885 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MATEMÁTICA VI

Estudo de metodologias Etnomatemática, Educação Matemática Crítica e 

produção de materiais ligados à prática de ensino de conteúdos do Ensino 

Básico. Análise didática e prática de ensino de conteúdos de matemática 

relativos ao Ensino Fundamental e/ou Médio e as possíveis relações com 

temas como: Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Pluralidade 

Cultural, Trabalho e Consumo, Educação Ambiental e Direitos Humanos.



09040002300 PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA I

Somatório e Produtório. Técnicas de Contagem. Probabilidades. Variáveis 

Aleatórias. Resumo de Dados e Medidas. Uso dos softwares estatísticos R e 

Excel. Possíveis articulações entre Probabilidade e Estatística e os temas: 

Ética, Orientação Sexual, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Trabalho e 

Consumo, Educação Ambiental e Direitos Humanos.

09040002310 PROBABILIDADE E 

ESTATÍSTICA II

Análise Exploratória de Dados. Amostragem. Noções de Estimação. Testes 

de Hipóteses. Correlação e regressão. Uso do software estatístico R. 

Possíveis articulações entre Probabilidade e Estatística e os temas: Ética, 

Orientação Sexual, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Trabalho e 

Consumo, Educação Ambiental e Direitos Humanos.

1002/8 MEDICINA - BACHARELADO-FAMED

10050000010 GENÉTICA E 

DESENVOLVIMENTO

Estrutura e função dos ácidos nucléicos. Estrutura e funcionamento dos 

genes. Padrões de herança. Citogenética clínica. Genética molecular e suas 

aplicações clínicas. Erros inatos de metabolismo. Princípios de genética de 

populações. Período embrionário do desenvolvimento humano. Período 

fetal do desenvolvimento humano. Organogênese. Anomalias congênitas - 

Dismorfologia. Teratogênese humana. Deficiência mental. Diagnóstico pré-

natal. Aconselhamento genético. Oncogenética.

Sendo considerado alem de fatores históricos, socioeconômicos e 

10050000028 PROPEDÊUTICA MÉDICA E 

IMAGENOLOGIA I

História da Medicina. Relação médico-paciente com enfoque nos princípios 

da bioética e direitos humanos. O meio ambiente como formador de 

doenças. Semiologia Geral: anamnese e exame físico geral do paciente, 

fácies e atitude, circulação colateral e cadeia linfática. Fisiopatologia dos 

sinais e sintomas. Semiologia psiquiátrica. Psicopatologia geral. Semiologia 

neurológica. Semiologia ósteo-articular.



10050000044 BASES TÉCNICAS DA 

CIRURGIA E CIRURGIA EXPERIMENTAL

Emprego dos princípios da técnica cirúrgica (técnica asséptica, centro 

cirúrgico, equipe cirúrgica, material cirúrgico, agulhas cirúrgicas, nós 

cirúrgicos, fios cirúrgicos), procedimentos de pequena cirurgia, drenagens, 

punções, sondagens e suturas e cuidados dos materiais cirúrgicos e 

ambiente para prevenção de infecções pós procedimentos.

10050000052 CLÍNICA INTEGRADA I

Cuidados clínicos e cirúrgicos, em todos os níveis de atenção, com ênfase 

na prevenção, promoção e recuperação da saúde, diagnóstico e 

tratamento das doenças infecciosas, digestivas e dermatológicas, nutrição, 

bem como propedêutica médica, endoscópica e radiológica específica; de 

forma ética, humanista e integral. Considera-se ainda, fatores históricos, 

socioeconômicos e culturais, loco-regionais, compreendendo também as 

doenças infecto-contagiosas mais prevalentes na população indígena 

residentes no território estadual. Abrange ainda aspectos relacionados a 

10050000060 CLÍNICA INTEGRADA II

Cuidados clínicos e cirúrgicos, em todos os níveis de atenção, com ênfase 

na prevenção, promoção e recuperação da saúde, diagnóstico e 

tratamento das doenças ortopédicas, abrangendo a reabilitação e atenção 

à saúde com pessoas com deficiência. Considera-se ainda as doenças 

reumatológicas, anestesia e analgesia, bem como propedêutica médica e 

radiológica especifica, de forma ética, humanista e integral. Fatores 

históricos, socioeconômicos e culturais, loco-regionais e aspectos 

relacionados à educação ambiental e de direitos humanos, por meio de 

10050000087 CLÍNICA INTEGRADA III

Cuidados clínicos e cirúrgicos, em todos os níveis de atenção, com ênfase 

na prevenção, promoção e recuperação da saúde, diagnóstico e 

tratamento das doenças cardiovasculares, respiratórias, bem como 

propedêutica médica e radiológica específica, de forma ética, humanista e 

integral. Considera-se ainda, fatores históricos, socioeconômicos e 

culturais, loco-regionais e da nação, os aspectos relacionados a educação 

ambiental e de direitos humanos, por meio de estratégias de estudo e 

investigação das temáticas trabalhadas, tendo em vista a evolução do 



10050000095 CLÍNICA INTEGRADA IV

Cuidados clínicos e cirúrgicos, em todos os níveis de atenção, com ênfase 

na prevenção, promoção e recuperação da saúde, diagnóstico e 

tratamento das doenças do Sistema Nervoso, Saúde Mental, da Medicina 

Legal e do Trabalho, bem como propedêutica médica e radiológica 

específica, de forma ética, humanista e integral. Considera-se ainda, 

fatores históricos, socioeconômicos e culturais, loco-regionais como os 

fatores de risco (alcoolismo e drogas) que interferem nas condições de 

vida e saúde das populações indígenas presentes no território estadual. 

10050000125 CLÍNICA INTEGRADA V

Cuidados clínicos e cirúrgicos, em todos os níveis de atenção, com ênfase 

na prevenção, promoção e recuperação da saúde, diagnóstico e 

tratamento das doenças endócrinas, metabólicas, cirúrgicas da cabeça e 

pescoço, do aparelho urinário, bem como propedêutica médica e 

radiológica específica, de forma ética, humanista e integral. Considera-se 

ainda, fatores históricos, socioeconômicos e culturais, loco-regionais e da 

nação, os aspectos relacionados a educação ambiental e de direitos 

humanos, por meio de estratégias de estudo e investigação das temáticas 

10050000133 ATENÇÃO À SAÚDE DA 

MULHER

Cuidados clínicos e cirúrgicos, em todos os níveis de atenção, com ênfase 

na promoção, prevenção e recuperação da saúde, diagnóstico e 

tratamento das doenças mais frequentes no sexo feminino, em nossa 

população, de forma ética, humanista e integral. Considera-se ainda, 

fatores históricos, socioeconômicos e culturais, loco-regionais e aspectos 

relacionados a educação ambiental e aos direitos humanos com ênfase aos 

direitos sexuais e reprodutivos na integralidade a atenção à saúde a 

mulheres com deficiência. As estratégias de estudo e investigação das 

10050000168 CLÍNICA INTEGRADA VI

Cuidados clínicos e cirúrgicos, em todos os níveis de atenção, com ênfase 

na prevenção, promoção e recuperação da saúde, diagnóstico e 

tratamento das doenças oncohematológicas, otorrinolaringológicas, 

oftalmológicas, cirurgia plástica reconstrutora (queimaduras, úlceras de 

pressão, retalhos cutâneos - fasciocutâneos - musculares e tratamento dos 

cânceres de pele), cirurgia vascular, bem como propedêutica médica e 

radiológica específica, de forma ética, humanista e integral. Considera-se 

ainda, fatores históricos, socioeconômicos e culturais, loco-regionais e da 



10050000176 ATENÇÃO À SAÚDE DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE

Cuidados clínicos e cirúrgicos, nos níveis de atenção à saúde: primário, 

secundário e terciário, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação 

da saúde; diagnóstico e tratamento das doenças mais prevalentes nas 

crianças e adolescentes de nossa população, de forma ética, humanista e 

integral. Considera-se ainda, fatores históricos, socioeconômicos e 

culturais, loco-regionais, como o atendimento a populações específicas: 

crianças quilombolas e indígenas, respeitando as dinâmicas sócio-

ambientais que incidem no território estadual, tais como os determinantes 

10050000192 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIRURGIA I

Equilíbrio hidro eletrolítico. Nutrição Cirúrgica. Semiologia Cirúrgica. 

Abdominal e torácica. Bases da cirurgia gastroenterológica. Bases da 

cirurgia do tórax. Bases da cirurgia pediátrica e ambulatorial. Suturas e 

curativos. Passagem de sondas e venóclises. Bases primárias ao 

atendimento de urgências traumáticas e urgências cirúrgicas não 

traumáticas. Bases de infecção e cirurgia. Sendo considerado aspectos 

relacionados a fatores socioeconômicos e culturais, loco-regionais e da 

nação e os aspectos relacionados a educação ambiental e de direitos 

10050000206 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CLÍNICA MÉDICA I

Grandes síndromes cárdio vasculares, doenças pulmonares infecciosas, 

crônicas e neoplásicas, semiologia neurológica e abordagem inicial os 

principais eventos neurológicos agudos e crônicos, abordagem clínica e 

propedêutica das doenças do colágeno ósteo articulares. Anemias, 

leucoses e demais distúrbios hematológicos. Eixo hipotálamo hipófise e 

principais afecções endócrinas. Propedêutica dermatológica e bases 

terapêuticas. Insuficiência renal aguda e crônica. Saúde Mental.

Sendo considerado alem de fatores históricos, socioeconômicos e 

10050000214 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM SAÚDE DA MULHER I

Fisiologia da reprodução. Afecções ginecológicas mais freqüentes. 

Aconselhamento e planejamento familiar. Secreção e prurido vaginal. 

Câncer genital e de mamas. DST/AIDS. Climatério e menopausa. Fisiologia 

da gravidez, parto e puerpério normais. Atenção inicial a urgência da 

gestação. Transtorno da saúde mental na gestação e puerpério.

Sendo considerado alem de fatores históricos, socioeconômicos e 

culturais, loco-regionais e da nação, os aspectos relacionados a educação 

ambiental e de direitos humanos.



10050000222 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE I

Fisiologia do crescimento e desenvolvimento.Nosologias frequentes nas 

crianças e adolescentes. Violência contra criança e contra adolescente e 

deles contra outrem. Urgências e emergências em cenário primário de 

atendimento e a respectiva referência e contra-referência. Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde (aspectos biopsicossociais) da 

Criança, com ênfase ao eixo de atenção às crianças com deficiências e em 

situações específicas e vulnerabilidades: Crianças com Deficiência; Crianças 

Indígenas; Crianças negras, quilombolas, do campo; Crianças em Situação 

10050000230 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIRURGIA II

Semiologia ortopédica e conceitos básicos de ortopedia e traumatologia, 

dando ênfase à abordagem inicial. Princípios de patologia arterial e venosa 

vascular. Propedêutica e terapêutica da área urológica. Princípios de 

atendimento a queimados, tratamentos dos carcinomas de pele, 

tratamento dos traumatismos de face e discussão dos protocolos das 

complicações em cirurgias plásticas como TVP, Tromboembolismo, 

infecções, responsabilidade médica. Epidemiologia e abordagem 

preventiva e princípios de terapêutica oncológica básica na população em 

10050000249 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CLÍNICA MÉDICA II

Abordagem primária de doenças Infecto Contagiosas (Programas de AIDS, 

Leishmaniose, Tuberculose, Dengue). Programa de saúde mental. 

Urgências e emergências clínicas na unidade primária. Clínica médica 

básica aplicada ao atendimento de pacientes no âmbito primário.

Sendo considerado alem de fatores históricos, socioeconômicos e 

culturais, loco-regionais e da nação, os aspectos relacionados a educação 

ambiental e de direitos humanos com o intuito de promover, prevenir e 

reabilitar a saúde do individuo.

10050000257 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE II

Propedêutica clínica pediátrica de recém nascidos a adolescentes. 

Fisiopatias e bases terapêuticas dos principais problemas de saúde, 

envolvendo aspectos biopsicossociais, nesses grupos etários, incluindo 

doenças congênitas de tratamento cirúrgico e infecto contagiosas de 

transmissão vertical. Cuidados básicos a prematuros e acompanhamento 

em berçário patológico. Conhecimentos das principais especialidades 

pediátricas a fim de exercer os conceitos de referência e contra referência. 

Sendo considerado alem de fatores históricos, socioeconômicos e 



10050000265 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM SAÚDE DA MULHER II

Propedêutica e condutas perante as doenças de risco a gravidez tais como, 

hipertensão e diabetes. Clínica ginecológica secundária e terciária, 

envolvendo mastologia, distúrbios hormonais, clínica cirúrgica e saúde 

mental das gestantes. Alterações do climatério com abordagem profilática 

e terapêutica.

Sendo considerado alem de fatores históricos, socioeconômicos e 

culturais, loco-regionais e da nação, os aspectos relacionados a educação 

ambiental e de direitos humanos.

28010000313 EPIDEMIOLOGIA

Epidemiologia descritiva e analítica. Métodos epidemiológicos de estudos 

prospectivos, retrospectivos e transversais. Características dos testes 

diagnósticos. Perfil epidemiológico e medidas de profilaxia aplicada a uma 

comunidade. Caracterização e controle de endemias e epidemias. Fatores 

históricos, socioeconômicos, culturais, loco-regionais e da nação, os 

aspectos relacionados a educação ambiental e de direitos humanos, por 

meio de estratégias de estudo e investigação das temáticas trabalhadas, 

tendo em vista a evolução do conhecimento científico. Aplicabilidade da 

28010000801 GESTÃO DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE

Sistema de vigilância epidemiológica e sanitária. Principais agravos de 

importância na saúde pública; Programas de Saúde na Atenção Básica; 

Organização dos serviços de saúde; Sistemas de informações em Saúde; 

Planejamento em Saúde: diagnóstico, definição de prioridades, 

programação, execução e avaliação. 

Sendo considerado alem de fatores históricos, socioeconômicos e 

culturais, loco-regionais e da nação, os aspectos relacionados a educação 

ambiental e de direitos humanos.

28010000828 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM SAÚDE DA COMUNIDADE I

Identificação da constituição, oferta e organização dos serviços de saúde; 

Territorialização de riscos em espaços geográficos e sociais específicos; 

Identificação de demandas e necessidades em saúde de uma comunidade; 

Políticas de Promoção e prevenção da Equidade em saúde, com ênfase a 

atenção à saúde integral da população negra. Programação de 

intervenções em saúde envolvendo aspectos biopsicossociais; Realização 

de diagnóstico de saúde e nutrição de comunidades para intervenção em 

saúde pública; Práticas de educação e promoção à saúde nos diferentes 



28010000836 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM SAÚDE DA COMUNIDADE II

Exercício do papel do médico, na atenção primária e em unidades básicas 

de saúde, nos aspectos curativos, preventivos e promocionais e saúde; 

Participação em atividades médicas e dos demais componentes da equipe 

da estratégia de saúde da família; Práticas de educação e promoção à 

saúde nos aspecto biopsicossociais, nos diferentes grupos (crianças, 

adolescentes, gestantes, adultos e idosos); Familiaridade com o sistema de 

referência e contra-referência. Habilidades clínicas básicas; Cuidados de 

saúde para pacientes acamados no domicílio. Exercício do papel 

28010000879 INTRODUÇÃO À MEDICINA 

DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Papel do médico no país. Campo da Saúde. Direito à saúde. Evolução do 

campo da saúde coletiva. Processo saúde-doença. Níveis de atenção à 

saúde. Ações da saúde. Bases conceituais da saúde coletiva: aspectos 

epidemiológicos; aspectos socioeconômicos e culturais e aspectos 

organizativos e de financiamento.Conhecer Termos e Conceitos de 

Identidade, Raça, Etnia, Racismo, Preconceito Racial, discriminação racial, 

Democracia racial. Identificar as formas de preconceito que podem existir 

no cotidiano profissional quanto ao acesso dos diferentes grupos étnico 

28010000887 SAÚDE DA COMUNIDADE

Introdução à saúde da família e da comunidade; Conceituação de 

comunidade e família, tendo em vista seus aspectos sociais, culturais, 

geográficos, étnicos, econômicos e políticos, e compreensão de seu papel 

na promoção da saúde. Vigilância ambiental; Nutrição social; Indicadores 

sociais, econômicos, ambientais e de saúde na análise da situação de 

saúde, do perfil epidemiológico e da qualidade de vida de uma 

comunidade. Educação e comunicação em saúde; Participação comunitária 

e controle social. Metodologias de investigação e instrumentos de 

28010000917 INSTRUMENTOS DE 

PESQUISA E ESTATÍSTICA EM SAÚDE

Trabalhos acadêmicos: estrutura, forma e conteúdo (NBR 14724). 

Linguagem científica: características e especificidades. Fontes de dados 

confiáveis: localização, exploração e estratégias de busca (descritores da 

área de ciências da saúde). Redação científica; citações. Estatística e 

análise de dados. População alvo. Amostragem. Coleta de dados. 

Ferramentas eletrônicas para tabulação de dados. Apresentação de dados. 

Medidas de Tendência Central. Medidas de Dispersão para a uma amostra. 

Distribuição Normal. Intervalo de Confiança. Aplicações da Estatística na 



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
1101/11 ODONTOLOGIA - BACHARELADO ; 1102/6 

ODONTOLOGIA - BACHARELADO-FAODO

11040000015 ODONTOLOGIA EM SAÚDE 

COLETIVA I

Introdução ao Curso de Odontologia. Odontologia – definição, origens, 

função social, especialidades. Processo Saúde-doença. Noções de 

Promoção da Saúde, Educação em saúde e direitos humanos. Noções 

sobre os principais problemas de saúde em Odontologia. Introdução ao 

uso do flúor em Odontologia com foco na sustentabilidade ambiental.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.

11040000015 ODONTOLOGIA EM SAÚDE 

COLETIVA I

Introdução ao Curso de Odontologia. Odontologia – definição, origens, 

função social, especialidades. Processo Saúde-doença. Noções de 

Promoção da Saúde, Educação em saúde e direitos humanos. Noções 

sobre os principais problemas de saúde em Odontologia. Introdução ao 

uso do flúor em Odontologia com foco na sustentabilidade ambiental.



11040000520 BIOSSEGURANÇA

Conceitos e legislação vigente. Riscos em ambientes de saúde. Riscos 

associados às diferentes especialidades em Odontologia. Biossegurança no 

trabalho clínico da equipe de saúde bucal. Medidas de prevenção e 

controle de riscos na clínica diária. Equipamentos de proteção individual. 

Controle da infecção em artigos e superfícies. Acidentes de trabalho frente 

à exposição de materiais biológicos. Instruções de higiene oral e 

enxaguatórios bucais. Fluxo e processamento de artigos, de superfícies, 

linhas de água, rouparia e limpeza geral. Gerenciamento de resíduos em 

11040000554 INTRODUÇÃO À 

ODONTOLOGIA

Introdução ao estágio. O equipamento odontológico e sua manutenção. 

Princípios de ergonomia aplicada à Odontologia. Normas Universais de 

Biossegurança em Clínica Odontológica e a importância do descarte 

correto dos resíduos nos serviços de saúde, respeitando a educação 

ambiental. Noções de Biofilme Bacteriano e seu controle. Fundamentos de 

Anatomia de Cabeça e pescoço e exame Clínico bucal. Noções sobre o 

Prontuário odontológico, considerando os direitos humanos e notação 

dentária internacional.

11040001021 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CLINICA DE ODONTOLOGIA DE 

SAÚDE COLETIVA II

Procedimentos de levantamento epidemiológico, ensino, capacitação e 

padronização para identificar condições de saúde. Tratamento clínico 

integral considerando os direitos humanos, com intervenções cirúrgico-

restauradoras de acordo com os padrões inerentes à saúde coletiva. 

Complementação com atividades preventivas e educativas, tanto no 

âmbito individual como no coletivo e ambiental.

11040001059 RADIOLOGIA I

Técnicas radiográficas intra-orais. Aparelho de raios X. Filmes radiográficos. 

Processamentos Radiográficos com foco na sustentabilidade. Principais 

fatores na produção da imagem radiográfica. Proteção em radiologia e 

efeitos biológicos da radiação. Interpretação radiográfica.



11040001068 CLÍNICA INTEGRADA I 

(FASE DE ADEQUAÇÃO I)

Diagnóstico e plano de tratamento da cárie dental. Manejo da cárie dental. 

Remoção química da cárie. Adequação do meio bucal. Remineralização de 

manchas brancas de cárie. Aplcação de selante. Aplicações clínicas do 

cimento de ionômero de vidro. Proteção do complexo dentinopulpar. 

Tratamento conservador da polpa dental. Alterações inflamatórias da 

polpa. Alterações inflamatórias do periápice. Odontometria eletrônica. 

Sistemas de irrigação e aspiração no tratamento endodôntico. Restauração 

de dentes tratados endodonticamente. Medicação intracanal. Radiologia 

11040001086 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CLÍNICA INTEGRADA I (FASE DE 

REABILITAÇÃO I)

Princípios de estética. Restaurações de dentes anteriores/ Classe III e 

Classe IV. Colagem de fragmento. Facetas diretas. Etiologia e soluções para 

manchas brancas. Clareamento dental vital e desvitalizado. Restauração 

extensa de amálgama. Ponte fixa. Desgaste dentário. Prótese Fixa Unitária, 

interdisciplinaridade da Prótese fixa, preparos cavitários com finalidade 

protética (princípios biomecânicos dos preparos cavitários). Coroas totais 

metálicas, metalocerâmicas e livres de metal. Preparos de condutos 

radiculares – modelagem em Duralay. Pinos pré fabricados – metálicos e 

11040001095 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CLÍNICA INTEGRADA II (FASE DE 

REABILITAÇÃO II)

Restauração de dentes tratados endodonticamente. Fechamento de 

diastemas e reanatomização. Restaurações indiretas. Cerâmicas 

Odontológicas. Materiais e técnicas de moldagem. Restaurações 

Provisórias. Cimentação. Placas miorelaxantes. Prótese sobre implantes. 

Cirurgia periodontal pré-protética. Cirurgia periodontal estética. Técnicas 

avançadas de obturação.Tópicos avançados de diagnóstico clínico e 

radiográfico. Introdução do problema dos hábitos. Prevenção e 

interceptação de maloclusões. Reações teciduais nos movimentos 

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.



1201/10 MEDICINA VETERINÁRIA - BACHARELADO

12030000746 PISCICULTURA

Anatomia interna e externa. Instalações e equipamentos. Propriedades da 

água. Alimento e nutrição de peixes. Manejo e noções gerais sobre 

patologia de peixes. Reprodução - ciclo reprodutivo, hipofisação e 

larvicultura. Fertililização nos viveiros. Higiene e profilaxia em piscicultura. 

Melhoramento genético de peixes.

12030000967 ADMINISTRAÇÃO RURAL

Noções gerais de administração rural. Organizações rurais. Ambiente 

organizacional. Administração no Agronegócio. Tipologia das unidades de 

produção e características. A empresa rural. Recursos da empresa. Níveis 

da ação administrativa. A tomada de decisão. O processo administrativo. 

Análise econômica da empresa rural. Planejamento da empresa rural. 

Gestão da qualidade. Noções de política agrícola.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
1203/11 ZOOTECNIA - BACHARELADO

12030000746 PISCICULTURA

Anatomia interna e externa. Instalações e equipamentos. Propriedades da 

água. Alimento e nutrição de peixes. Manejo e noções gerais sobre 

patologia de peixes. Reprodução - ciclo reprodutivo, hipofisação e 

larvicultura. Fertililização nos viveiros. Higiene e profilaxia em piscicultura. 

Melhoramento genético de peixes.



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
1302/4 ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO-CPCS

13020000091 DEONTOLOGIA E 

RECEITUÁRIO AGRONÔMICO

A profissão do Engenheiro: atribuições e regulamentações. Deontologia. 

Legislação agronômica e ambiental. Receituário agronômico.

13020000105 ECOLOGIA

Noções sobre biosfera, fluxo de energia, ciclos biogeoquímicos e fatores 

limitantes em agroecossistemas. Dinâmica de populações e interações 

entre organismos

13020000172 MECÂNICA E MÁQUINAS 

MOTORAS

Introdução à mecanização agrícola. Energia na Agricultura. Conceitos 

fundamentais de mecânica; Tratores agrícolas: motores de combustão 

interna, sistema hidráulico, sistema de transmissão, manejo, características 

de desempenho, manutenção, ergonomia e segurança.



13020000245 MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA

Importância e objetivos da microbiologia. Caracterização e classificação de 

micro-organismos. Noções básicas de bactérias, fungos e vírus. Isolamento 

e cultivo de micro-organismos. Observações microscópicas de micro-

organismos. Controle de micro-organismos. Meios de cultura para cultivo 

artificial. Atividades dos micro-organismos no solo. Influência dos fatores 

do ambiente na microbiota do solo. Ciclos do Carbono, Nitrogênio, Fósforo 

e Enxofre, Fixação biológica de nitrogênio; Micorrizas; Noções básicas 

sobre a utilização de micro-organismos no controle de insetos-praga.

13020000318 FOTOINTERPRETAÇÃO E 

SENSORIAMENTO REMOTO

Importância, origem e evolução do sensoriamento remoto. Bases físicas do 

sensoriamento remoto. Comportamento espectral de alvos. Sistemas 

sensores e produtos. Níveis de aquisição de dados. Processamento digital 

de imagens. Métodos de extração de informações. Aplicações do 

sensoriamento remoto. Princípios básicos da fotogrametria. Fotografias 

aéreas. Estereoscopia. Fotointerpretação aplicada ao meio ambiente 

(Geomorfologia, vegetação, solo, uso atual). Principais softwares utilizados 

em sensoriamento remoto.

13020000342 AGROMETEOROLOGIA

Introdução à agrometeorologia. Climatologia. Elementos de clima. Noções 

de cosmografia. Caracteres espectrais da radiação solar. Balanço de 

energia radiante. Balanço de energia global. Temperatura do ar. 

Temperatura do solo. Umidade do ar. Condensação do vapor d’água. 

Precipitação. Evaporação e evapotranspiração. Balanço hídrico. 

Zoneamento agroclimático. Circulação atmosférica, tempo e clima. 

Mudanças climáticas globais. Aplicações da meteorologia e climatologia na 

agropecuária. Adversidades climáticas à agricultura

13020000350 BIOLOGIA E CONTROLE DE 

PLANTAS DANINHAS

Biologia das plantas daninhas. Métodos de controle. Herbicidas: grupos 

químicos, mecanismos de ação, absorção, translocação, metabolismo, 

seletividade, formulações, misturas, comportamento no solo e aspectos 

toxicológicos. Manejo de controle integrado de plantas daninhas.



13020000423 FLORICULTURA E 

PAISAGISMO

O agronegócio das plantas ornamentais: aspectos econômicos e 

perspectivas do mercado de flores. Elementos de paisagismo. 

Planejamento, implantação e conservação de jardins e parques. 

Identificação e uso das principais plantas ornamentais. Noções de 

floricultura. Espécies vegetais de valor ornamental. Cultura das principais 

flores de corte.

13020000490 FRUTICULTURA

Propagação de plantas. Planejamento e instalação de pomares. 

Variedades. Clima e Solo. Botânica e Biologia. Propagação e Formação do 

Pomar. Tratos Culturais. Pragas e Doenças. Colheita e Embalagem. 

Armazenamento e Comercialização das seguintes culturas: maracujá, 

manga, goiaba, abacaxi, mamão, abacate, maçã, pêra, uva, banana, citros e 

figo.

13020000636 AGRICULTURA DE 

PRECISÃO

Conceitos básicos em agricultura de precisão. Sistemas de posicionamento 

global. Manejo localizado. Mapeamento de produtividade. 

Geoprocessamento aplicado. Geoestatística aplicada. Amostragem e 

análise de solos. Modelos matemáticos de simulação de crescimento de 

plantas. Sistemas de aplicação variável.

13020000695 ECOFISIOLOGIA VEGETAL

A interação entre a fisiologia das plantas e o meio ambiente no aumento 

da produtividade das culturas exploradas no Cerrado. Ecossistemas 

agrícolas e naturais; Fatores da produção vegetal; Crescimento de plantas 

individuais e em comunidade; Energia radiante; Distribuição de assimilados 

nas plantas; Sistemas de cultivos; Respostas fisiológicas das plantas às 

condições adversas de ambiente.



13020000830 PATOLOGIA FLORESTAL

Histórico da Patologia Florestal. Importância e natureza das doenças de 

plantas. Sintomatologia e diagnose de doenças de plantas. Ciclo das 

relações patógeno-hospedeiro. Fisiologia do parasitismo. Doenças em 

viveiros florestais. Doenças bióticas foliares e de tronco em espécies 

florestais de importância econômica. Doenças abióticas de eucalipto. 

Princípios gerais de controle. Manejo de doenças florestais: Controle 

cultural, físico, genético, químico e biológico de doenças.

13020000865 PRODUTOS ENERGÉTICOS 

FLORESTAIS

A biomassa da floresta e da indústria. Madeira como material combustível. 

Processo de pirólise e hidrólise. Carvão vegetal. Construção e operação de 

fornos de carbonização de madeira. Gaseificação da madeira. Produção de 

metanol e etanol a partir da madeira. Unidade geradora de energia. 

Controle da poluição.

13020000890 TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Introdução a tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários; 

Deposição e cobertura; Tamanho de Gotas; Deriva e contaminação 

ambiental; Adjuvante; Pontas Aspectos de legislação e segurança; 

Segurança e exposição do aplicador; Classificação das máquinas utilizadas 

na aplicação de defensivos; Calibração de pulverizadores agrícolas; 

Máquinas para aplicação de sólidos; Máquinas para aplicação de líquidos; 

Aplicação aérea; Critérios de seleção e avaliação do desempenho das 

máquinas.

13020000954 ENTOMOLOGIA FLORESTAL

Insetos e o reino animal. Coleta, montagem e conservação de insetos. 

Taxonomia, morfologia, anatomia, fisiologia e bioecologia de insetos de 

importância florestal. Importância das pragas florestais. Manejo integrado 

de pragas florestais: conceitos e aplicações. Pragas gerais: cupins e 

formigas. Manejo de lagartas desfolhadoras. Manejo de besouros 

desfolhadores. Manejo de insetos broqueadores. Manejo de insetos 

serradores. Principais pragas de viveiros florestais. Pragas de florestas de 

importância econômica.



13020000970 ECOLOGIA FLORESTAL

Fatores abióticos e bióticos. Poluição ambiental. Ecossistema florestal. 

Fluxo de energia no ecossistema florestal. Ciclagem de nutrientes em 

florestas. Zoneamento ecológico. Sucessão ecológica. Fitossociologia. 

Formações florestais do Brasil.

13020000989 POLÍTICA E LEGISLAÇÃO 

FLORESTAL

Introdução à política e legislação florestal e ambiental. Meio ambiente na 

constituição Federal de 1988. Política Nacional do Meio Ambiente. Política 

Nacional de Educação Ambiental. Política Nacional dos Recursos Hídricos. 

Política estadual de meio ambiente e de recursos hídricos. Lei de crimes 

ambientais (lei 9.605/98). Códigos: Florestas; Fauna; Pesca e Água. Leis, 

Decretos e Portarias que envolvem direta ou indiretamente o uso de 

recursos naturais. Responsabilidade social e ambiental. O município e o 

meio ambiente.

13020001012 FERTILIDADE DO SOLO E 

NUTRIÇÃO DAS PLANTAS FLORESTAIS

Conceitos básicos em fertilidade do solo: micro e macro nutrientes 

(funções, formas e dinâmicas no solo); mecanismos de absorção; fatores 

que afetam a disponibilidade; manejo visando o melhor aproveitamento 

pelas culturas. Matéria orgânica. Troca iônica e absorção. Acidez e 

calagem. Aspectos de avaliação da fertilidade do solo. Avaliação do estado 

nutricional das plantas. Adubação orgânica. Solos alagados. Legislação de 

Fertilizantes. Formulação e Recomendações de adubações. Aspectos 

econômicos e implicações ecológicas do uso de corretivos e de fertilizantes.

13020001063 IRRIGAÇÃO FLORESTAL

Relações solo-água-planta-atmosfera: água no solo, necessidades hídricas 

das culturas florestais, processos de transferência de água no sistema solo-

planta-atmosfera. Qualidade da água para irrigação. Métodos de irrigação. 

Manejo de irrigação. Quimigação.



13020001098 INCÊNDIOS FLORESTAIS

Termodinâmica: Temperatura e calor: escalas termométricas, expansão 

térmica, capacidade calorífica e calor específico, calor de transformação. 

Princípios da combustão. Classificação dos incêndios. Propagação dos 

incêndios florestais. Fatores que influem na propagação. Causas dos 

incêndios. Comportamento do fogo. Efeitos dos incêndios sobre o 

ecossistema. Prevenção de incêndios. Queima controlada. Índices de 

perigo de incêndio. Combate aos incêndios florestais. Planos de proteção. 

Alocação de recursos.

13020001101 SILVICULTURA APLICADA

Importância das florestas plantadas. Cultura das principais espécies 

exóticas plantadas. Cultura das principais espécies nativas. Recuperação de 

áreas degradadas. Sistemas agrossilculturais.

13020001128 GESTÃO FLORESTAL

Abordagem clássica da administração. As funções administrativas. Empresa 

florestal: conceito, planejamento e análise. Gestão, organização e 

administração. Elementos da Gestão. Determinantes do problema da 

gestão. Gestão ambiental. Gestão da produção. Marketing florestal. 

Gestão de qualidade no setor florestal. Certificação florestal. Funções da 

comercialização e comercialização de produtos florestais. Crédito. Sistema 

de informações ambientais. Problemas das cadeias produtivas florestais.

13020001160 AGROECOLOGIA E 

PERMACULTURA

Conceitos de agroecologia e permacultura. Relações entre a ecologia e a 

agricultura. Questões relativas ao clima e ao manejo dos recursos naturais. 

Princípios e estratégias de orientação dos agroecossistemas. Perspectiva 

da sustentabilidade produtiva, energética, ecológica, social e econômica



13020001284 TECNOLOGIA DE CELULOSE 

E PAPEL

O setor nacional de celulose e papel. Matérias-primas fibrosas. 

Classificação e caracterização dos processos de polpação. Preparo da 

madeira para polpação. Os processos alcalinos de polpação. O processo 

Kraft. Branqueamento da polpa celulósica. A indústria de papel. Relações 

entre a qualidade da madeira e as propriedades do papel. Fundamentos 

tecnológicos de sistemas de preparo de massa e de reciclagem de papéis. 

Estrutura do papel. Propriedades físico-mecânicas de papéis. Propriedades 

óticas do papel.
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13020000091 DEONTOLOGIA E 

RECEITUÁRIO AGRONÔMICO

A profissão do Engenheiro: atribuições e regulamentações. Deontologia. 

Legislação agronômica e ambiental. Receituário agronômico.

13020000105 ECOLOGIA

Noções sobre biosfera, fluxo de energia, ciclos biogeoquímicos e fatores 

limitantes em agroecossistemas. Dinâmica de populações e interações 

entre organismos

13020000172 MECÂNICA E MÁQUINAS 

MOTORAS

Introdução à mecanização agrícola. Energia na Agricultura. Conceitos 

fundamentais de mecânica; Tratores agrícolas: motores de combustão 

interna, sistema hidráulico, sistema de transmissão, manejo, características 

de desempenho, manutenção, ergonomia e segurança.



13020000245 MICROBIOLOGIA AGRÍCOLA

Importância e objetivos da microbiologia. Caracterização e classificação de 

micro-organismos. Noções básicas de bactérias, fungos e vírus. Isolamento 

e cultivo de micro-organismos. Observações microscópicas de micro-

organismos. Controle de micro-organismos. Meios de cultura para cultivo 

artificial. Atividades dos micro-organismos no solo. Influência dos fatores 

do ambiente na microbiota do solo. Ciclos do Carbono, Nitrogênio, Fósforo 

e Enxofre, Fixação biológica de nitrogênio; Micorrizas; Noções básicas 

sobre a utilização de micro-organismos no controle de insetos-praga.

13020000261 ZOOTECNIA GERAL

Introdução à zootecnia; noções sobre anatomia, fisiologia, higiene, 

sanidade, bioclimatologia e exterior e julgamento das principais espécies 

de animais domésticos com interesse econômico para os humanos.

13020000288 ENTOMOLOGIA APLICADA - 

 PRAGAS I

Importância das pragas das plantas. Manejo integrado de pragas: conceitos 

e aplicações. Manejo de formigas cortadeiras e cupins em ambientes 

agrícolas. Pragas de culturas de importância agrícola – descrição, biologia, 

prejuízos e manejo. Pragas de grãos armazenados – descrição, biologia, 

prejuízos e manejo.

13020000318 FOTOINTERPRETAÇÃO E 

SENSORIAMENTO REMOTO

Importância, origem e evolução do sensoriamento remoto. Bases físicas do 

sensoriamento remoto. Comportamento espectral de alvos. Sistemas 

sensores e produtos. Níveis de aquisição de dados. Processamento digital 

de imagens. Métodos de extração de informações. Aplicações do 

sensoriamento remoto. Princípios básicos da fotogrametria. Fotografias 

aéreas. Estereoscopia. Fotointerpretação aplicada ao meio ambiente 

(Geomorfologia, vegetação, solo, uso atual). Principais softwares utilizados 

em sensoriamento remoto.



13020000342 AGROMETEOROLOGIA

Introdução à agrometeorologia. Climatologia. Elementos de clima. Noções 

de cosmografia. Caracteres espectrais da radiação solar. Balanço de 

energia radiante. Balanço de energia global. Temperatura do ar. 

Temperatura do solo. Umidade do ar. Condensação do vapor d’água. 

Precipitação. Evaporação e evapotranspiração. Balanço hídrico. 

Zoneamento agroclimático. Circulação atmosférica, tempo e clima. 

Mudanças climáticas globais. Aplicações da meteorologia e climatologia na 

agropecuária. Adversidades climáticas à agricultura

13020000350 BIOLOGIA E CONTROLE DE 

PLANTAS DANINHAS

Biologia das plantas daninhas. Métodos de controle. Herbicidas: grupos 

químicos, mecanismos de ação, absorção, translocação, metabolismo, 

seletividade, formulações, misturas, comportamento no solo e aspectos 

toxicológicos. Manejo de controle integrado de plantas daninhas.

13020000377 ENTOMOLOGIA APLICADA - 

 PRAGAS II

Pragas de olerícolas e frutíferas de importância agrícola: descrição, 

biologia, prejuízos e manejo. Pragas em cultivos protegidos: caracterização 

de cultivo protegido. Bioecologia e danos provocados pelas pragas em 

cultivos protegidos. Manejo de pragas em cultivo protegido.

13020000423 FLORICULTURA E 

PAISAGISMO

O agronegócio das plantas ornamentais: aspectos econômicos e 

perspectivas do mercado de flores. Elementos de paisagismo. 

Planejamento, implantação e conservação de jardins e parques. 

Identificação e uso das principais plantas ornamentais. Noções de 

floricultura. Espécies vegetais de valor ornamental. Cultura das principais 

flores de corte.



13020000458 OLERICULTURA

Importância econômica, classificação, origem e variedades, propagação, 

clima e solo, tratos culturais, métodos de cultivo, nutrição e adubação, 

principais pragas e doenças, colheita, comercialização e beneficiamento 

para as principais famílias de hortaliças: Solanaceae, Brassicaceae, 

Aliaceae. Cucurbitaceae, hortaliças folhosas e hortaliças produtoras de 

raízes.

13020000466 PRÉ-PROCESSAMENTO E 

ARMAZENAMENTO DE GRÃOS

Estrutura brasileira de armazenagem de grãos. Constituição e 

propriedades físicas dos grãos. Equilíbrio higroscópico. Determinação do 

teor de água dos grãos. Processo respiratório e aquecimento de uma 

massa de grãos. Características dos grãos armazenados e fatores que 

afetam a sua conservação. Secagem de grãos. Secadores. Fontes de 

energia para secagem. Aeração de grãos. Resfriamento de grãos. Máquinas 

de beneficiamento de sementes. Transportadores. Armazenamento. Silos e 

armazéns. Manuseio de grãos. Qualidade do produto armazenado. 

13020000474 ADMINISTRAÇÃO RURAL E 

PROJETOS AGROPECUÁRIOS

Introdução à Administração Rural. A empresa rural. Características da 

agricultura, organizações rurais e funções de administração aplicadas à 

empresa agropecuária. Planejamento e estratégia administrativa. Cadeias 

agroindustriais. Administração Financeira. Contabilidade rural. Capitais e 

custos de produção na agropecuária. Elaboração e Avaliação de Projetos 

agropecuários. Avaliação e Perícia Rural e Ambiental.

13020000490 FRUTICULTURA

Propagação de plantas. Planejamento e instalação de pomares. 

Variedades. Clima e Solo. Botânica e Biologia. Propagação e Formação do 

Pomar. Tratos Culturais. Pragas e Doenças. Colheita e Embalagem. 

Armazenamento e Comercialização das seguintes culturas: maracujá, 

manga, goiaba, abacaxi, mamão, abacate, maçã, pêra, uva, banana, citros e 

figo.



13020000504 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM

Relações solo-água-planta-atmosfera: água no solo, necessidades hídricas 

das culturas, processos de transferência de água no sistema solo-planta-

atmosfera. Qualidade da água para irrigação. Irrigação por superfície. 

Irrigação por aspersão. Irrigação por gotejamento. Manejo de irrigação. 

Fertirrigação. Drenagem: drenagem superficial, drenagem subterrânea, 

condutividade hidráulica. Sistematização de terrenos.

13020000512 PRODUÇÃO DE ANIMAIS 

DE PEQUENO PORTE

Noções sobre raças/linhagens, cruzamentos e melhoramento genético; 

manejos sanitário, nutricional e reprodutivo e; instalações e bem estar nas 

diferentes categorias animais na avicultura, suinocultura, ovinocultura e 

caprinocultura.

13020000539 BOVINOCULTURA

bovinocultura no Brasil e no mundo; zoognosia e principais raças 

exploradas no Brasil; melhoramento genético de bovinos; principais 

cruzamentos utilizados na bovinocultura tropical; manejo geral do rebanho 

(cria, recria, engorda, lactação); sistemas de produção de bovinos; nutrição 

e alimentação de bovinos; manejos reprodutivo e sanitário de bovinos de 

diferentes categorias; instalações para bovinos.

13020000555 FORRAGICULTURA

Características de gramíneas e de leguminosas forrageiras; identificação e 

estudo das principais espécies de gramíneas e de leguminosas utilizadas na 

alimentação animal; formação e manejo de pastagens de clima tropical; 

reforma e melhoramento de pastagens cultivadas; condicionadores de 

pastejo; manejo de capineiras; conservação de forragens (ensilagem e 

fenação).



13020000571 TECNOLOGIA DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Aspectos gerais de tecnologia de alimentos. Bioquímica dos alimentos. 

Microbiologia dos alimentos. Métodos de conservação de alimentos. 

Tecnologia de produtos de origem animal. Tecnologia de produtos de 

origem vegetal. Tecnologia do amido. Transformação pós-colheita. 

Controle de qualidade.

13020000628 ACAROLOGIA

Introdução a acarologia. Características gerais da Classe Acari. Morfologia 

externa e fisiologia. Bioecologia. Estudo dos principais grupos de ácaros de 

importância agrícola e florestal. Ácaros praga em produtos alimentícios 

armazenados. Táticas de manejo integrado de ácaros fitófagos.

13020000636 AGRICULTURA DE 

PRECISÃO

Conceitos básicos em agricultura de precisão. Sistemas de posicionamento 

global. Manejo localizado. Mapeamento de produtividade. 

Geoprocessamento aplicado. Geoestatística aplicada. Amostragem e 

análise de solos. Modelos matemáticos de simulação de crescimento de 

plantas. Sistemas de aplicação variável.

13020000695 ECOFISIOLOGIA VEGETAL

A interação entre a fisiologia das plantas e o meio ambiente no aumento 

da produtividade das culturas exploradas no Cerrado. Ecossistemas 

agrícolas e naturais; Fatores da produção vegetal; Crescimento de plantas 

individuais e em comunidade; Energia radiante; Distribuição de assimilados 

nas plantas; Sistemas de cultivos; Respostas fisiológicas das plantas às 

condições adversas de ambiente.



13020000741 GESTÃO FLORESTAL

Abordagem clássica da administração. As funções administrativas. Empresa 

florestal: conceito, planejamento e análise. Gestão, organização, 

administração. Elementos da gestão. Determinantes do problema da 

gestão. Marketing florestal. Certificação florestal. Funções da 

comercialização. Crédito. Sistema de informações ambientais. Problemas 

das cadeias produtivas florestais. Projetos: características, elaboração e 

análise de projetos florestais.

13020000830 PATOLOGIA FLORESTAL

Histórico da Patologia Florestal. Importância e natureza das doenças de 

plantas. Sintomatologia e diagnose de doenças de plantas. Ciclo das 

relações patógeno-hospedeiro. Fisiologia do parasitismo. Doenças em 

viveiros florestais. Doenças bióticas foliares e de tronco em espécies 

florestais de importância econômica. Doenças abióticas de eucalipto. 

Princípios gerais de controle. Manejo de doenças florestais: Controle 

cultural, físico, genético, químico e biológico de doenças.

13020000865 PRODUTOS ENERGÉTICOS 

FLORESTAIS

A biomassa da floresta e da indústria. Madeira como material combustível. 

Processo de pirólise e hidrólise. Carvão vegetal. Construção e operação de 

fornos de carbonização de madeira. Gaseificação da madeira. Produção de 

metanol e etanol a partir da madeira. Unidade geradora de energia. 

Controle da poluição.

13020000890 TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Introdução a tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários; 

Deposição e cobertura; Tamanho de Gotas; Deriva e contaminação 

ambiental; Adjuvante; Pontas Aspectos de legislação e segurança; 

Segurança e exposição do aplicador; Classificação das máquinas utilizadas 

na aplicação de defensivos; Calibração de pulverizadores agrícolas; 

Máquinas para aplicação de sólidos; Máquinas para aplicação de líquidos; 

Aplicação aérea; Critérios de seleção e avaliação do desempenho das 

máquinas.
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13020001304 INTRODUÇÃO AO DIREITO

Introdução ao direito; direito constitucional; direito comercial; direito 

financeiro; direito trabalhista; direito internacional. A relação da empresa 

com o Estado; A relação da empresa com o mercado; A relação da empresa 

com seus recursos humanos; A relação da empresa com os recursos 

naturais. Tecnologias da informação e comunicação em Direito.

13020001340 INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS 

SOCIAIS E POLÍTICAS

Conceito e Contextualização das ciências sociais para formação do 

administrador e direitos humanos. A formação da sociedade, aspectos 

sociais e desenvolvimento humano. Uma leitura da formação da sociedade 

brasileira. As Instituições sociais. O homem: relações sociais, a cultura, as 

questões de Poder. Antropologia: contribuição, formação do homem em 

espaço cultural brasileiro. Conceito e Contextualização das ciências 

políticas para formação do administrador. A construção da política em 

espaço brasileiro. Análise política: a formação do Estado Brasileiro, e as 

13020001369 FILOSOFIA E ÉTICA 

PROFISSIONAL

Introdução: conceituação de filosofia, ética e moral. Relação entre sujeito 

conhecedor e realidade. Realidade da Ética: princípios e valores éticos. O 

fenômeno da moral. Fundamentos da ética. Ética em nível pessoal e 

profissional e direitos humanos. Códigos de conduta do Administrador. 

Principais doutrinas filosóficas e éticas. A ética e as políticas de educação 

ambiental nas empresas.

13020001402 ADMINISTRAÇÃO DE 

MATERIAIS E LOGÍSTICA

Fundamentos de Administração de materiais e logística. Funções da 

Administração de Materiais e suas inter-relações. Sistemas de transportes. 

Compras. Recebimento. Cadastramento de materiais. Armazenamento e 

Almoxarifado. Gestão de estoques. Distribuição. A logística na atualidade. 

Tecnologias da informação e comunicação na gestão de materiais e 

logística, respeitando os direitos humanos e ambientais.



13020001411 ADMINISTRAÇÃO DE 

PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I

Histórico da Administração da Produção e Operações. Fluxograma. Arranjo 

físico. Projeto e medida do trabalho. Gestão de operações de serviços e da 

produção de bens e direitos humanos. Gestão da Inovação Tecnológica. 

Introdução ao Planejamento e Controle da Produção e educação ambiental.

13020001420 ADMINISTRAÇÃO DE 

PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II

Planejamento e Controle da Produção, respeitando os direitos humanos. 

Projetos de produto e processo. Capacidade produtiva e Projeções da 

Demanda. Produtividade. Programação da Produção. Planejamento de 

recursos (MRP). Produção Enxuta (JIT). Gestão de Qualidade na Produção 

pesquisa operacional e educação ambiental no processo produtivo.

13020001458 ADMINISTRAÇÃO 

MERCADOLÓGICA I

Marketing e de administração mercadológica. Planejamento estratégico, 

estratégias competitivas e administração mercadológica. Ambiente de 

marketing. Globalização. Pesquisa de marketing e sistema de informação 

de marketing. Comportamento do consumidor. Comportamento de 

compra em mercados organizacionais. Segmentação de mercado. 

Responsabilidade social e ética nos negócios: direitos humanos e educação 

ambiental. Plano de marketing. Previsão de Demanda.

13020001467 ADMINISTRAÇÃO 

MERCADOLÓGICA II

Segmentos de mercado e composto de marketing. Gestão do composto de 

produto. Desenvolvimento de novos produtos. Políticas formação e de 

gestão de preços. Canais de marketing. Política de comunicação integrada 

de marketing, e a educação ambiental.



13020001583 ADMINISTRAÇÃO 

EMPREENDEDORA

Conceitos, origens do Comportamento Empreendedor e direitos humanos; 

Principais autores; Evolução; empreendedorismo no Brasil; A importância 

do empreendedorismo e da educação ambiental; entre-preneurismo; intra-

preneurismo; como se tornar um empreendedor e características de um 

empreendedor. Plano de Negócios, estrutura e Elaboração de um Plano de 

Negócios.

13020001592 ELABORAÇÃO E ANÁLISE 

DE PROJETOS

Conceitualização e estruturação de Projetos. Tipologia de Projetos, 

Projetos e Estratégia Empresarial. Desenvolvimento de projetos: Estudo de 

mercado em projetos, estudos técnicos, custos em projetos, gestão do 

tempo e análise de viabilidade econômica de projetos. Projetos no 

contexto da educação ambiental e direitos humanos.

13020001618 GESTÃO DO 

AGRONEGÓCIO

Agronegócios: conceitos e dimensões; Os segmentos do agronegócio; 

Cadeias produtivas e a organização dos segmentos do agronegócio; 

Aspectos da comercialização de produtos agrícolas. Gestão de pessoas no 

agronegócio. Gestão ambiental e de desenvolvimento sustentável.
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14040000036 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA I

O ensino de História no Brasil e sua relação com os diversos contextos 

vividos pela sociedade brasileira. Os projetos de renovação propostos para 

o ensino de História e sua relação com os processos políticos e a produção 

historiográfica, em particular nas décadas mais recentes. A construção da 

identidade profissional e suas representações socioculturais ao longo da 

História. A prática pedagógica de História e a inserção dos conteúdos 

curriculares no cotidiano escolar. A Educação Ambiental: como uma ação 

educativa permanente. Reflexões e práticas docentes em temáticas 



14040000095 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA II

O uso de linguagens como a música, o teatro, o cinema, a fotografia, 

internet e a televisão. Elaboração de planos de ensino de História. Políticas 

e práticas curriculares e de gestão. Práticas pedagógicas em Educação 

Ambiental: a comunidade educativa e a consciência socioambiental. 

Reflexões e práticas docentes em temáticas específicas de Direitos 

Humanos, choque de realidade e socialização profissional. O Ensino de 

História Antiga e Medieval.

14040000125 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA III

Memória e patrimônio histórico-cultural e sua aplicação no âmbito do 

ensino. A relação da prática docente com instituições artísticas, culturais e 

museus. O currículo como organização geral da escola. Práticas 

pedagógicas em Educação Ambiental: o humano e a tomada de 

consciência de sua realidade global. Reflexões e práticas docentes em 

temáticas específicas de Direitos Humanos, como relações de gênero e 

classe. O Ensino de História da América.

14040000184 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA IV

O ensino de história e o exercício do ofício de historiador, em relação à 

prática da pesquisa. As concepções históricas, a adoção de métodos, 

técnicas e teorias no processo da produção científica. Os eixos essenciais 

para a construção de um projeto de pesquisa em história e sua relação 

com o ensino. Os níveis formais e reais da organização curricular. Práticas 

pedagógicas em Educação Ambiental: tipos de relações que os homens 

estabelecem entre si e com a natureza. Reflexões e práticas docentes em 

temáticas específicas de Direitos Humanos. Acesso e progresso do 

14040000257 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA V

O uso do livro didático no Ensino de História. As relações entre ensino e 

aprendizagem de História em diferentes contextos, os objetivos e o 

conteúdo da disciplina de História. As orientações curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio. Organização sindical no magistério como carreira. 

Práticas pedagógicas em Educação Ambiental: os problemas 

socioambientais derivados das relações humanas e suas causas profundas. 

Reflexões e práticas docentes em temáticas específicas de Direitos 

Humanos. A prática de Ensino de História Moderna e Contemporânea.



14040000311 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA VI

Gestão democrática e o Projeto Político Pedagógico. O processo de ensino, 

aprendizagem e avaliação e as relações professor-aluno no Ensino de 

História. Práticas pedagógicas em Educação Ambiental: ações 

socioambientais, mediante uma prática que vincula o educando com a 

comunidade. Reflexões e práticas docentes em temáticas específicas de 

Direitos Humanos. Saúde, absenteísmo e mal estar docente. Identidade, 

diversidade e diferenças no currículo e na gestão da escola. A prática de 

Ensino de História da África e Indígena.

14040000338 HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA II

Enfoca os fenômenos do século XX, com ênfase nas guerras mundiais, nas 

revoluções e na descolonização. Estabelece o debate acerca dos diversos 

cenários resultantes da desagregação. Enfatiza aspectos políticos, 

econômicos, religiosos e culturais que sofreram transformações diante dos 

modelos governamentais totalitários, e das novas condições após a queda 

desses modelos. Discute a complexidade sócio-ambiental. Discorre sobre a 

Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável, a partir de 

características, funções e objetivos.

14040000346 HISTÓRIA INDÍGENA

Busca uma compreensão da História a partir da relação entre História e 

Antropologia, procurando estabelecer a perspectiva indígena nos 

processos de formação histórica do Brasil, com destaque a questão étnica 

dos povos originários da região do Mato Grosso do Sul. Situa o direito 

internacional, como a Convenção n° 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) de Genebra, sobre os povos indígenas e tribais, bem como a 

efetivação aos direitos humanos para os grupos étnicos do Brasil. Realiza 

discussões contemporâneas acerca da questão, como educação, 

14040000672 HISTÓRIA E TURISMO

Analisa as relações existentes entre o conhecimento histórico, no que 

tange ao Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental e a atividade turística. 

Aponta as perspectivas de viabilidade de trabalhos em comum, bem como 

discute criticamente o impacto social do Turismo em relação às distintas 

regiões e culturas. Introduz elementos para a formulação de projetos de 

atuação do historiador na área do Turismo, abordando os aspectos 

conceituais e de gestão desse ramo de atividade.



14040001237 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA VII

O Ensino da disciplina História em Mato Grosso do Sul. A prática de Ensino 

de História Regional. Práticas pedagógicas em Educação Ambiental: 

valores, atitudes e comportamento dirigido à transformação superadora 

da realidade socioambiental. Reflexões e práticas docentes em temáticas 

específicas de Direitos Humanos.

14040001245 PRÁTICA DE ENSINO EM 

HISTÓRIA VIII

A prática pedagógica do professor de História. A inserção dos conteúdos da 

disciplina História no cotidiano escolar. Os processos e instrumentos 

avaliativos aplicados na educação básica. Práticas pedagógicas em 

Educação Ambiental: aspectos naturais e sociais no desenvolvimento de 

habilidades e atitudes necessárias à transformação socioambientais. 

Reflexões e práticas docentes em temáticas específicas de Direitos 

Humanos.

14040003059 ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO PEDAGÓGICO

Princípios, fundamentos e metodologias da organização do trabalho 

pedagógico em escola de educação básica; a prática docente como 

mediação na formação do estudante; as bases teóricas, as formas de 

organização do trabalho pedagógico e as práticas sociais. Os fundamentos 

da organização do

trabalho pedagógico nas diferentes modalidades e etapas de ensino. O 

currículo como organização geral da escola. A Educação Ambiental e os 

Direitos Humanos na prática cotidiana, na tomada de decisões, na ética e 
1405/2 ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO-CPNA

14030000289 INTRODUÇÃO AO DIREITO

Introdução ao direito; direito constitucional; direito comercial; direito 

financeiro; direito trabalhista; direito internacional. A relação da empresa 

com o Estado: o sistema tributário nacional, normas gerais de direito 

tributário, relações comerciais. A relação da empresa com o mercado: 

direito comercial, direitos do consumidor. A relação da empresa com seus 

recursos humanos: contrato de trabalho, ambiente de trabalho, 

previdência e sindicalismo. A relação da empresa com os recursos naturais: 

noções de direito ambiental.



14040001067 COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL

Conceito e Fundamentos de Comportamento Organizacional. Análise

crítica das contribuições das teorias administrativas. Valores, atitudes e

satisfação com o trabalho. Motivação. Comunicação. Liderança. Estilos

gerenciais. Grupos e equipes de trabalho. Clima e cultura organizacional.

Mudança e aprendizagem organizacional. Poder e política. Conflito e

negociação. Conceitos e Aplicações relacionadas a Educação Ambiental

inserida no ambiente das organizações com ou sem fins lucrativos.

1406/2 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO 

FINANCEIRA-CPNA

14030000130 INTRODUÇÃO À 

ECONOMIA

Os problemas econômicos: recursos, escassez, escolha; e organização 

social. Mecanismos de coordenação da atividade econômica: hierarquia e 

mercado. A racionalidade econômica: maximização, cooperação e 

conflito.Os princípios e o método de trabalho do economista; Análise 

básica da demanda; Análise básica da oferta; Análise básica de mercados 

competitivos; Análise quantitativa da demanda e da oferta; Eficiência 

econômica; Monopólio, oligopólios e competição monopolística; 

Comportamento estratégico e concorrência; Estrutura de mercado; Como 

14030000289 INTRODUÇÃO AO DIREITO

Introdução ao direito; direito constitucional; direito comercial; direito 

financeiro; direito trabalhista; direito internacional. A relação da empresa 

com o Estado: o sistema tributário nacional, normas gerais de direito 

tributário, relações comerciais. A relação da empresa com o mercado: 

direito comercial, direitos do consumidor. A relação da empresa com seus 

recursos humanos: contrato de trabalho, ambiente de trabalho, 

previdência e sindicalismo. A relação da empresa com os recursos naturais: 

noções de direito ambiental.

14040001804 COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL

Conceito e Fundamentos de Comportamento Organizacional. Gestão da 

diversidade na força de trabalho. Liderança. Motivação. Gestão de grupos 

e equipes de trabalho. Comunicação. Cultura organizacional. 

Administração Participativa. Características e diferenças individuais. 

Mudança e aprendizagem organizacional. Comportamento das 

organizações em relação a educação ambiental e os direitos humanos.



14040001850 EMPREENDEDORISMO

Conceitos de empreendedorismo. Mitos e realidades sobre o 

empreendedorismo. Perfil do empreendedor. Oportunidades de negócios. 

Empreender como opção de carreira. Avaliar o potencial do negócio. 

Elaboração do plano de negócios. Educação ambiental.

14040001887 GESTÃO DE PROJETOS

Gestão de projetos: perspectivas e modelo de referência; O que é 

projeto?; Boas práticas de gestão de projetos; Gestão de integração; 

Gestão do Escopo; Gestão do tempo; Gestão de Custos; Gestão da 

Qualidade; Gestão de Recursos Humanos; Gestão de Comunicação; Gestão 

de Riscos; Gestão da aquisição; Sustentabilidade de projetos.

14040001958 PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

Conceituação de planejamento; princípios do planejamento; tipos de 

planejamento; empresa como sistema. Metodologia de elaboração e 

implementação do planejamento estratégico nas empresas; Fases da 

metodologia de elaboração e implementação estratégica nas empresas; 

Diagnóstico estratégico: Componentes do diagnóstico estratégico; Missão 

da empresa: Missão e propósitos da empresa; postura estratégica da 

empresa; macroestratégicas e macropolíticas; Definições de estratégia; 

formas de classificar as estratégias; importância das estratégias; tipos de 
1407/1 CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO-CPNA

14030000130 INTRODUÇÃO À 

ECONOMIA

Os problemas econômicos: recursos, escassez, escolha; e organização 

social. Mecanismos de coordenação da atividade econômica: hierarquia e 

mercado. A racionalidade econômica: maximização, cooperação e 

conflito.Os princípios e o método de trabalho do economista; Análise 

básica da demanda; Análise básica da oferta; Análise básica de mercados 

competitivos; Análise quantitativa da demanda e da oferta; Eficiência 

econômica; Monopólio, oligopólios e competição monopolística; 

Comportamento estratégico e concorrência; Estrutura de mercado; Como 



14030000289 INTRODUÇÃO AO DIREITO

Introdução ao direito; direito constitucional; direito comercial; direito 

financeiro; direito trabalhista; direito internacional. A relação da empresa 

com o Estado: o sistema tributário nacional, normas gerais de direito 

tributário, relações comerciais. A relação da empresa com o mercado: 

direito comercial, direitos do consumidor. A relação da empresa com seus 

recursos humanos: contrato de trabalho, ambiente de trabalho, 

previdência e sindicalismo. A relação da empresa com os recursos naturais: 

noções de direito ambiental.

14030000831 AUDITORIA

Fundamentos de auditoria: introdução à auditoria, fundamentos de

auditoria das demonstrações contábeis, processo auditorial, normas de

auditoria, parecer de auditoria. Objeto da auditoria: demonstrações

contábeis, estrutura conceitual para elaboração e apresentação das

demonstrações contábeis, controle interno. Técnicas de auditoria:

procedimentos de auditoria, papéis de trabalho, estudo do controle

interno. Execução das auditorias: execução da auditoria das

demonstrações contábeis, auditoria das disponibilidades, auditoria das

14040001067 COMPORTAMENTO 

ORGANIZACIONAL

Conceito e Fundamentos de Comportamento Organizacional. Análise

crítica das contribuições das teorias administrativas. Valores, atitudes e

satisfação com o trabalho. Motivação. Comunicação. Liderança. Estilos

gerenciais. Grupos e equipes de trabalho. Clima e cultura organizacional.

Mudança e aprendizagem organizacional. Poder e política. Conflito e

negociação. Conceitos e Aplicações relacionadas a Educação Ambiental

inserida no ambiente das organizações com ou sem fins lucrativos.

14040001377 ÉTICA E LEGISLAÇÃO 

PROFISSIONAL

Ética, Moral, Valores, Juízos de apreciação, Bases filosóficas. Ética

Geral, Empresarial e Profissional: Conflitos éticos, Principais problemas

éticos nas empresas, Tomada de decisão baseada em princípios éticos,

Relação entre ética e lucro, Fundamentos da ética profissional. Código de

Ética Profissional do Contabilista: Sigilo, Concorrência, Deveres e

proibições, Contrato de prestação de serviços, Honorários profissionais,

Independência profissional. Processos, Infrações e Penalidades: Atos

ilícitos, Processos administrativos, Critérios para aplicação de



14040001415 FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

Para que filosofia; a origem da filosofia; campos de investigação da

filosofia, principais períodos da filosofia grega, Instrumentos do pensar, a

razão, o conhecimento, a ideologia, o conhecimento científico, aspectos

da filosofia contemporânea, a crise da modernidade, trabalho e alienação,

ética ou filosofia moral, as filosofias políticas, ética nas empresas, a

questão democrática. Sociologia: conceito; Uma aproximação com os

percussores; A sociologia do trabalho; Organizações objetivos e fins; A

sociedade burocratizada; sistema de organização e conflitos: novas

14040001504 DIREITO E LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA

Conceitos, princípios e normas básicas de legislação tributária: noções

elementares de direito, conceitos, norma jurídica, caracteres do direito,

princípios. Atividade financeira do Estado. Fontes do direito. Tributos.

Princípios constitucionais tributários. Elementos fundamentais do tributo.

Normas antielisão. Vigência, aplicação, interpretação e integração da

Legislação Tributária. Crédito tributário. Renúncia fiscal: isenção,

anistia. Contabilidade tributária aplicada: tributos indiretos, tributos

diretos, incentivos fiscais, PIS e Cofins. Tributação, prestações sociais e 

14040001539 DIREITO TRABALHISTA E 

PREVIDENCIÁRIO

Introdução ao estudo da legislação social: conceitos, campo de atuação,

posição da legislação social no campo do direito. Fontes, aplicação e

interpretação do direito do trabalho: fontes formais e materiais,

constituição, leis, sentença normativa, convenções e acordos coletivos,

regulamentos de empresas. O empregado: considerações, caracterização

legal do empregado, empregado rural, terceirização, trabalho temporário,

estagiários. O empregador: definição, poder regulamentar, poder

disciplinar, sucessão e alteração da empresa. Contrato de trabalho:

14040001563 TEORIA DA 

CONTABILIDADE

Evolução do Pensamento Contábil; Escolas e Doutrinas da

Contabilidade; Teorias Descritiva e Prescritiva; Evolução, Objetivos e

finalidade da Contabilidade. Estrutura Conceitual Básica: Características

qualitativas das informações contábeis. Princípios contábeis.

Pronunciamentos técnicos. Núcleo Central da teoria contábil: Ativo,

Passivo, Patrimônio, Receita, Ganho, Despesa e Perda. Perspectivas e

tendências da profissão contábil. Conceitos e Aplicações relacionadas a

Educação Ambiental inserida na profissão contábil atualmente.



14040001601 PERÍCIA, AVALIAÇÃO E 

ARBITRAGEM

Perícia Contábil: Conceitos, Fundamentação legal, Normas profissionais

(NBC PP) e técnicas (NBC TP), Tipos de perícia, Perícia x auditoria,

Nomeação, Proposta de honorários, Planejamento, Formulação e resposta

aos quesitos, Diligência, Prova e evidência, Laudo pericial. Avaliação:

Conceitos, Fundamentação legal, Métodos de avaliação. Mediação e

Arbitragem: Conceitos, Fundamentação legal, Procedimentos, Câmaras,

O árbitro, O mediador, Arbitragem internacional. Solução pacífica de 

conflitos, justiça restaurativa e Direitos Humanos. Educação ambiental e 

14040001717 TÓPICOS ESPECIAIS EM 

CONTABILIDADE

Estudo de Temas Contemporâneos da Contabilidade como Comitê de

Pronunciamentos Contábeis, Balanço Social, Contabilidade Ambiental,

Contabilidade Criativa, Elisão e Evasão Fiscal, Lavagem de Dinheiro.

Estudo dos conceitos e aplicações relacionadas a Educação Ambiental

inserida na profissão contábil atual. Noções e técnicas de contabilidade 

atuarial, 

previdência complementar e gestão de riscos. Cálculo atuarial.

14040001733 CONTABILIDADE PÚBLICA

Contabilidade Pública, Conceito e Campo de Aplicação. Aspectos

Contábeis da Fazenda Pública. Regimes Contábeis Aplicados ao Setor

Público. Receita Pública. Despesa Pública. Demonstrações Contábeis de

Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Programação Financeira e Controles: Exigências da LRF – Lei de

Responsabilidade Fiscal. Aspectos Básicos de Licitações e Contratos da

Administração Pública. Prestação de Contas de Recursos Públicos.

Planos e Orçamentos da Administração Pública (PPA – LDO – LOA).
1408/1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO-

CPNA

14040001976 GESTÃO ORGANIZACIONAL

O processo de gestão e sua importância para as organizações. teoria das 

organizações: conceitos relacionados e antecedentes históricos. principais 

perspectivas teóricas. o desenvolvimento organizacional. estruturas 

organizacionais. comportamento organizacional. cultura organizacional. a 

questão do poder nas organizações. as relações de trabalho. sindicalismo. 

Noções básicas de direitos humanos e de Educação Ambiental.



14040002015 LEGISLAÇÃO, ÉTICA 

PROFISSIONAL E CIDADANIA

Normatização e legislação profissional; atribuições e competências do 

engenheiro; exercício profissional; direito e legislação relativos às 

empresas de engenharia; licitações; noções de direito do trabalho; direitos 

humanos; ética profissional e responsabilidade social; educação ambiental; 

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

14040002060 APROVEITAMENTO E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

AGROINDUSTRIAIS

Origem e natureza dos resíduos agroindustriais. Características e métodos 

de tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Classificação de cursos 

d’água. Medidas de carga poluidora. Tratamento primário, secundário e 

terciário. Aspectos legais sobre poluição ambiental. Analise de resíduos e 

controle de operações de tratamento. Aproveitamento de resíduos 

agroindustriais. Minimização da geração de resíduos agroindustriais.

14040002098 PLANEJAMENTO DE 

RECURSOS ENERGÉTICOS PARA 

AGROINDÚSTRIA

Construção de parâmetros energéticos e econômicos como suporte de 

análise da sustentabilidade de sistemas agroindustriais.

14040002220 INTRODUÇÃO A 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

O curso de Engenharia de Produção da UFMS: estrutura, currículo, perfil 

do egresso, normas; a profissão de Engenheiro de Produção; perfil do 

Engenheiro de Produção contemporâneo; atribuições do Engenheiro de 

Produção (CONFEA/CREA); as subáreas da Engenharia de Produção e 

possibilidades de atuação profissional; Contato com profissionais de 

engenharia de Produção e/ou com empresas ligadas diretamente ao setor 

de engenharia de Produção; Educação Ambiental; Direitos Humanos.



14040002276 ERGONOMIA

Introdução à Ergonomia: definições e histórico. Princípios de fisiologia do 

trabalho. Princípios de psicologia do trabalho. Antropometria e 

biomecânica. Princípios de organização do trabalho. Condições ambientais 

de trabalho. O projeto do trabalho. Introdução a Análise Ergonômica do 

Trabalho.

14040002294 PROJETO E ORGANIZAÇÃO 

DO TRABALHO

Conceitos de trabalho, tarefa, atividade, variabilidade, carga de trabalho e 

regulação; organização formal do trabalho e da produção; produtividade, 

eficácia e eficiência na produção; abordagem das relações humanas; 

abordagem sociotécnica e os grupos semiautônomos; modelo japonês de 

organização de trabalho; motivação e competência; desenvolvimento de 

recursos humanos; noções básicas de direitos humanos e de Educação 

Ambiental.

14040002300 SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Sistemas estruturais básicos; sistemas construtivos convencionais: 

materiais e métodos; sistemas em concreto armado: moldado no local, 

paredes de concreto, pré-fabricação; argamassa armada; alvenaria 

estrutural; sistemas construtivos leves em aço: “steel framing”; inovações 

tecnológicas para edificações: concreto de alto desempenho, concretos 

especiais; compósitos poliméricos; materiais de baixo impacto ambiental; 

compatibilização das especialidades de projeto na construção.

14040002347 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NA AGROINDUSTRIA

Eficiência energética, Energia. Energias e sociedades sustentáveis. Energias 

renováveis e não renováveis. Bioenergias. Energias e seus impactos 

ambientais.



14040002454 ENGENHARIA DE MÉTODOS

Histórico; Estudo de tempos cronometrados; Estudo de tempos sintéticos; 

Gráficos de fluxo de processos; Teorias motivacionais; Princípios de 

economia de movimentos; Princípios de embalagem; Abordagem sistêmica 

para prática do estudo em empresas. Noções básicas de Educação 

Ambiental e Direitos Humanos.

14040002472 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Noções de Agregados e aglomerantes. Argamassas. Aditivos. Materiais 

cimentícios. Concretos. Madeiras. Materiais cerâmicos. Materiais 

metálicos. Materiais betuminosos. Plásticos. Tintas e vernizes. Vidros. 

Materiais alternativos. Resíduos e Reciclagem de materiais.

14040002534 ENGENHARIA DA 

QUALIDADE

Planos de inspeção por amostragem; monitoramento, controle e 

diminuição da variabilidade de processos; causas naturais e especiais de 

variação; controle estatístico de processos (CEP); capabilidade de 

processos; projeto de experimentos (DOE); análise de falhas (FMEA); seis 

sigmas, desdobramento da função qualidade; noções básicas de direitos 

humanos e educação ambiental.

14040002768 SEGURANÇA NO TRABALHO

Introdução à segurança, higiene e medicina do trabalho; legislação e 

normas de segurança do trabalho; órgãos relacionados à segurança do 

trabalho; equipamentos de proteção coletiva e individual; sistemas 

preventivos e de combate a incêndio; reconhecimento, avaliação e 

controle dos riscos de ambiente (insalubridade, periculosidade).



14040002786 PROBABILIDADE E 

ESTÁTISTICA

Probabilidade; variáveis aleatórias; modelos de distribuição; noções de 

amostragem e estimação; estatística descritiva; intervalos de confiança; 

testes de hipótese em uma e duas amostras; análise de variância; 

regressão linear simples; correlação. Noções básicas de Direitos Humanos 

e de Educação Ambiental

14040002919 GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS

Conceitos básicos; Gerência do Escopo do Projeto; Gerência do Prazo do 

Projeto; Gerência dos Custos do Projeto; Gerência da Qualidade do 

Projeto; Gerência de Recursos Humanos do Projeto; Gerência da 

Comunicação do Projeto; Gerência dos Riscos do Projeto; Gerência das 

Aquisições e Contratos do Projeto; Gerência da Integração; noções básicas 

de educação ambiental.

1701/6 CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA-CPNV

17030000062 SOCIOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO

O campo e o objeto da sociologia. Vertentes clássicas do pensamento 

sociológico: enfoques teóricos e concepções de educação. A educação 

como processo social. Contribuições da Sociologia à Educação. Atividades 

práticas de ensino supervisionadas. Educação Ambiental e Princípios de 

Direitos Humanos.

17030000216 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIÊNCIAS SOCIAIS I

A produção teórica sobre o currículo e gestão escolar no Brasil. Análise das 

relações sociais existentes na escola. Os níveis formais e reais da 

organização curricular. Observação e participação na dinâmica cotidiana 

em sala de aula. Atividades práticas de ensino supervisionadas.A gestão 

democrática e o Projeto Político Pedagógico. Absenteísmo e mal estar 

docente. Educação Ambiental e Princípios de Direitos Humanos.



17030000259 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIÊNCIAS SOCIAIS II

A produção teórica sobre o currículo e gestão escolar no Brasil. Os níveis 

formais e reais da organização curricular. A gestão democrática e o Projeto 

Político Pedagógico. Observação e participação na dinâmica cotidiana em 

sala de aula. Planejamento e execução de aulas no Ensino Médio – 

Regência. Atividades práticas de ensino supervisionadas.Absenteísmo e 

mal estar docente. Educação Ambiental e Princípios de Direitos Humanos.

17030000291 SEMINÁRIO DE PESQUISA I

A pesquisa em Ciências Sociais: do referencial teórico à aplicação 

metodológica. Elaboração do projeto de pesquisa para o Trabalho de 

Conclusão de Curso. Atividades práticas de ensino supervisionadas. A 

gestão democrática e o Projeto Político e Pedagógico. Educação Ambiental 

e Princípios de Direitos Humanos.

17030000321 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIÊNCIAS SOCIAIS III

Análise das relações sociais existentes na escola. A produção teórica sobre 

o currículo e gestão escolar no Brasil. A gestão democrática e o Projeto 

Político Pedagógico. Profissionalização, choque de realidade e socialização 

profissional. Planejamento e execução de aulas no Ensino Médio – 

Regência. Elaboração e aplicação de material didático voltado ao 

desenvolvimento de temáticas sociológicas no Ensino Médio. Atividades 

práticas de ensino supervisionadas. Educação Ambiental e Princípios de 

Direitos Humanos.

17030000348 SEMINÁRIO DE PESQUISA II

A pesquisa em Ciências Sociais: do referencial teórico à aplicação 

metodológica. Elaboração do projeto de pesquisa para o Trabalho de 

Conclusão de Curso. A construção da identidade profissional: relações de 

gênero, classe e as representações socioculturais da profissão docente. 

Atividades práticas de ensino supervisionadas. Educação Ambiental e 

Princípios de Direitos Humanos.



17030000364 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIÊNCIAS SOCIAIS IV

O magistério como carreira: acesso, progressão e organização sindical. A 

produção teórica sobre o currículo e gestão escolar no Brasil. A gestão 

democrática e o Projeto Político Pedagógico. As orientações curriculares 

do Ensino Médio. Planejamento e execução de aulas no Ensino Médio – 

Regência. Construção e desenvolvimento de projeto de ensino que 

contemple problematizações sociológicas. Atividades práticas de ensino 

supervisionadas. Educação Ambiental e Princípios de Direitos Humanos.

17030000399 ANÁLISE DE PROCESSOS 

DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO

Conjuntura internacional e paradigma desenvolvimentista no século XX. 

Crescimento econômico, desenvolvimento e sustentabilidade. Análise do 

desenvolvimento: distribuição de renda, comércio internacional, sistema 

financeiro, sustentabilidade ambiental, crédito e pobreza. Elementos 

microeconômicos do desenvolvimento: educação, educação ambiental, 

informalidade do mercado de trabalho, instituições, sistemas políticos, 

capital social, violência e corrupção.

17030000402 ANTROPOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO

Os fundamentos da Antropologia da educação e a compreensão das 

relações entre cultura e educação. A importância da diversidade cultural 

nas práticas curriculares. Cultura e educação no contexto da sociedade 

contemporânea. Antropologia, Educação e Multiculturalismo. Educação 

Ambiental. Antropologia, Educação e Diversidades.

17030000445 ANTROPOLOGIA URBANA

Ações coletivas e individu¬ais nos espaços públicos e privados das grandes 

cidades. O ethos do cidadão metropolitano. As “tribos” urbanas e outros 

grupos. Formas de sociabilidade nas metrópoles. A imposição de barreiras 

e segregações a segmentos marginalizados. Intercâmbios e fluxos sociais, 

econômicos e culturais. As novas paisagens urbanas, a economia informal, 

violência e criminalidade, o problema do tráfico e o consumo de drogas, 

produção cultural em espaços segregados. Diversidade cultural e questões 

de gênero e sexualidade. Educação Ambiental.



17030000470 DIREITOS HUMANOS: 

HISTÓRIA E EVOLUÇÃO

Caracterização dos Direitos Humanos entre princípios e legalidades. Os 

direitos civis. Os direitos políticos. Os direitos sociais. A problemática dos 

direitos humanos situada historicamente em suas múltiplas dimensões 

(filosófica, política etc.). Proteção internacional dos direitos fundamentais. 

Constitucionalidade dos Direitos Humanos. Educação Ambiental.

17030000496 ECONOMIA POLÍTICA

Formação do pensamento econômico na teoria clássica: Adam Smith e a 

produção de riqueza; Ricardo e a teoria da distribuição; Malthus e o 

problema da demanda efetiva; Marx e a economia política: produção e 

reprodução capitalista. A visão neoclássica do funcionamento da 

economia: utilidade, preço de equilíbrio, fatores de produção, alocação 

ótima de recursos humanos, demanda efetiva. Teorias do desenvolvimento 

econômico. Teorias do imperialismo e do subdesenvolvimento. 

Desenvolvimento e crise das economias centralmente planejadas. A 

17030000518 ESTUDOS DIRIGIDOS

A disciplina aborda fundamentos e orientações sobre a organização e 

subsídios para a eficiência nos estudos, tanto individual quanto em grupo. 

Engloba o desenvolvimento de atividades básicas referentes ao processo 

de comunicação escrita, leitura trabalhada e análise de textos; formas de 

documentação; características dos diferentes trabalhos acadêmico-

científicos e sua elaboração; normas, método e rigor científico; 

planejamento e realização de seminários; entre outros procedimentos 

para as atividades de pesquisa e busca de fontes e bibliografias. Educação 

17030000526 ETNOLOGIA INDÍGENA

Introdução aos estudos de etnologia indígena, enfatizando o contato dos 

povos indígenas brasileiros com a sociedade envolvente e os problemas e 

conflitos decorrentes desse processo. Educação Ambiental.



17030000534 HISTÓRIA DA ÁFRICA 

CONTEMPORÂNEA

Intervenções coloniais na África e a resistência africana. A África e as 

Guerras Mundiais. Descolonização africana e os movimentos de libertação. 

A questão da unidade nacional, conflitos étnicos e regionais e outros 

problemas da atualidade. Os Estados Pós-Coloniais e a política externa de 

países africanos. Educação Ambiental.

17030000542 HISTÓRIA REGIONAL

As frentes de ocupação do antigo sul de Mato Grosso (atual Mato Grosso 

do Sul), a Guerra do Paraguai. Os ciclos da economia regional. A questão 

indígena regional. Correntes migratórias e imigratórias. A divisão do Estado 

de Mato Grosso. Os processos sociais atuais. Educação Ambiental.

17030000550 GÊNERO E SEXUALIDADES

Gênero e Sexualidade na Antropologia Clássica. Natureza e Cultura. Família 

e Parentesco. Sistemas Sexo/Gênero. Visões da Diversidade Sexual. Teorias 

Sociológicas de “Construção Social”. Sexualidade, Poder e Regulação social. 

Políticas da sexualidade. Teorias de Performatividade. Sexualidade e 

marcadores sociais de diferença. Alguns temas de pesquisa 

contemporânea no Brasil. Educação Ambiental.

17030000569 INTRODUÇÃO À 

GEOGRAFIA HUMANA

Noções e conceitos básicos da geografia. O lugar do espaço na teoria social 

crítica. Estudo das relações espaciais e a dinâmica político-econômica 

capitalista. As problemáticas urbanas e rurais do Brasil contemporâneo. 

Educação Ambiental.



17030000585 RELAÇÕES DE GÊNERO E 

EDUCAÇÃO

O contexto histórico da construção e conceituação da categoria Gênero. 

Relações de poder e relações de gênero. A utilização da categoria Gênero 

frente às conjunturas da sociedade contemporânea. Identidades e 

subjetividades de homens e mulheres. Relações de gênero na escola. 

Educação para a igualdade de gênero. Educação Ambiental.

17030000593 SOCIOLOGIA DA CULTURA

Cultura e sociedade. Problemas, objeto e método da Sociologia da Cultura. 

Cultura, relações de poder e organização social. Educação Ambiental.

17030001860 PRÁTICA DE LEITURA E 

PRODUÇÃO DE TEXTOS

Leitura do mundo e leitura de textos. Elementos básicos para a produção 

de textos: articulação morfossintática do texto. Coerência e coesão textual. 

Organização interna dos parágrafos. Ligação semântica entre os 

parágrafos. Correção gramatical. Revisão e reescrita orientadas de textos. 

Processos de leitura e produção textual pertinentes ao espaço acadêmico. 

Textualidade. Especificidade do texto literário. Educação Ambiental.

17030001904 LÍNGUA PORTUGUESA

História da Língua Portuguesa. Variação linguística e Português Brasileiro. 

Ortografia. Noção de texto. Tipos e gêneros de texto. Morfologia, Sintaxe e 

Semântica. Figuras de linguagem. Funções da linguagem. Linguagem, 

ideologia e poder. Educação Ambiental.



17030001922 PRÁTICAS INTEGRADORAS 

PARA FORMAÇÃO DOCENTE

Ações integradoras entre as Licenciaturas. Problematização da Formação 

de Professores e Desafios da Educação Básica por meio de diferentes áreas 

de conhecimentos. Diálogos interdisciplinares sobre educação básica e 

temas transversais. Educação Ambiental.

17030001969 SOCIOLOGIA RURAL

Objeto de estudo da Sociologia Rural. Formação e desenvolvimento da 

sociedade rural brasileira: as relações campo-cidade e a questão agrária. 

Movimentos sociais no campo brasileiro: desigualdade e conflitos: 

inovação tecnológica na agricultura e as contradições ambientais e sociais. 

Globalização e ruralidade: os novos sentidos do rural. Educação Ambiental 

e Princípios de Direitos Humanos. Atividades práticas de ensino 

supervisionadas.

17030002563 FUNDAMENTOS DA 

EDUCAÇÃO

Conceito de educação e escola. Dimensões da educação: ética, estética, 

técnica e política. Alteridade e educação. Educação e cultura. Educação 

como forma de emancipação. Caracterização da educação escolar: 

dimensões administrativas, pedagógicas, humanas, políticas e sociais. 

Escola e desigualdades sociais. Educação Ambiental. Atividades práticas de 

ensino supervisionadas. Princípios éticos e filosóficos na relação entre 

sociedade e natureza.

1702/5 PEDAGOGIA - LICENCIATURA-CPNV

17030000062 SOCIOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO

O campo e o objeto da sociologia. Vertentes clássicas do pensamento 

sociológico: enfoques teóricos e concepções de educação. A educação 

como processo social. Contribuições da Sociologia à Educação. Atividades 

práticas de ensino supervisionadas. Educação Ambiental e Princípios de 

Direitos Humanos.



17030000160 POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Estudo das políticas educacionais no Brasil no contexto das políticas 

públicas e das Reformas do Estado. Sistemas de Ensino. Legislação 

Educacional. Educação Básica. Aspectos da Legislação sobre Direitos 

Humanos e da Política

Nacional de Educação Ambiental. Atividades práticas de ensino 

supervisionadas.

17030000909 ORGANIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL

A trajetória da educação escolar no Brasil: da colonização à República. 

Contextos e determinantes históricos, políticos, econômicos, sociais e 

culturais presentes nas fases da educação brasileira. Aspectos que 

apontem para a inserção de processos da Educação Ambiental e dos 

Direitos Humanos enquanto princípios fundamentais à organização do 

ensino nas escolas.

17030000925 DIDÁTICA I

Bases epistemológicas da Didática. Abordagem Histórica da Didática. 

Pressupostos Teóricos. Relação entre Didática, Educação e Sociedade. As 

dimensões do processo de ensino e aprendizagem e as tendências 

pedagógicas. O professor como profissional crítico-reflexivo. O papel do 

professor no contexto sócio, histórico e didático-pedagógico. Atividades 

práticas de ensino supervisionadas. Aspectos que apontem para a inserção 

de processos da Educação Ambiental e dos Direitos Humanos enquanto 

princípios fundamentais à organização da Didática e do ensino.

17030001050 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Fundamentos epistemológicos das ciências naturais: características, 

princípios históricos, filosóficos e metodológicos. Noções de ciências e suas 

interações com as demais áreas de conhecimento: ambiente, tecnologia e 

sociedade. Concepção de ciência ambiente, educação e sociedade. 

Conhecimento científico e método científico. Procedimentos 

metodológicos e recursos pedagógicos de ciências na educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental. Papel do ensino de ciências no nível 

fundamental e inter-relações com os demais componentes curriculares. 



17030001085 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIAS DO ENSINO DE 

GEOGRAFIA

Estudo dos objetivos e do conteúdo programático de geografia nos anos 

iniciais do ensino fundamental e educação infantil, bem como análise da 

inter-relação entre seus conteúdos específicos e as demais áreas 

curriculares. Planejamento e desenvolvimento de atividades e materiais do 

ensino específico na área. Aspectos que apontem para a inserção de 

processos da Educação Ambiental enquanto elemento fundamental à 

organização do ensino. Atividades práticas de ensino supervisionadas.

17030001131 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIAS DO ENSINO DE 

MATEMÁTICA II

Pressupostos teóricos presentes na organização dos conteúdos de 

Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental no 

desenvolvimento dos conceitos matemáticos. Metodologias relativas aos 

conteúdos, tendo como eixo norteador a unidade entre teoria e prática a 

partir da abordagem das áreas do conhecimento matemática: Números e 

operações, Geometria, Grandezas e Medidas, Tratamento da Informação e 

Pensamento algébrico. Educação Ambiental enquanto tema transversal 

para o desenvolvimento e abordagem de conteúdos matemáticos. 

17030001166 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIAS DO ENSINO DE HISTÓRIA

O que é História. Pressupostos teórico-metodológicos, orientações, 

objetivos e conteúdos programáticos para o ensino de História na 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. História e 

interdisciplinaridade. Recursos didáticos e possibilidades para o ensino de 

História. Aspectos que apontem para a inserção de processos da Educação 

Ambiental e dos Direitos Humanos enquanto princípios fundamentais à 

organização do ensino. Atividades práticas de ensino supervisionadas.

1703/2 ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO-CPNV

17030001530 GESTÃO DA INOVAÇÃO

Ciência, tecnologia e inovação. Inovação e competitividade. Tipos e 

dimensões da inovação. Fatores propulsores, inibidores e condicionantes à 

inovação. Oportunidades para inovação: ferramentas para geração e 

desenvolvimento de ideias. Processo de gestão da inovação. Mensuração 

de resultados e avaliação. Ecossistemas de inovação. Mecanismos de apoio 

à inovação. Sistemas Nacionais e Locais de Inovação.



17030001689 GESTÃO ESTRATÉGICA

O ambiente empresarial e a análise de cenários; Estratégia: conceitos, 

abordagens, tipologias e ferramentas. Transformações ocorridas no 

processo de gestão, os limites e potenciais do planejamento estratégico. A 

formulação e a implementação da gestão estratégica; Objetivos e 

indicadores para mensuração de resultados. Elaboração de plano de ação. 

Gestão da mudança. Responsabilidade social e ética no processo decisório: 

direitos humanos, diversidade, legislação trabalhista, práticas leais de 

operação, direito do consumidor e meio ambiente. Novos modelos de 

17030002035 LABORATÓRIO DE GESTÃO 

SIMULADA

Jogos de empresas. Ambiente de incerteza e turbulência. Processo de 

tomada de decisão, ética e responsabilidade socioambiental. Práticas leais 

de operação. Direito do consumidor. Desafios do cotidiano organizacional. 

Aprendizagem organizacional. Construção de cenários e projeção de 

futuro. Empresas sustentáveis.

17030002062 TEORIAS DAS 

ORGANIZAÇÕES

As teorias e a evolução no estudo das Organizações. Abordagem clássica: 

taylorismo, fordismo e fayolismo. A escola das relações humanas. 

Estruturalismo e Burocracia. Teoria neoclássica e a administração por 

objetivos. Teoria dos sistemas; Teoria da contingência. Teoria do 

desenvolvimento organizacional e a administração participativa. Teoria da 

administração por processos. Teoria dos stakeholders, sustentabilidade e 

educação ambiental. Teorias contemporâneas.

17030002189 SOCIOLOGIA RURAL

Caracterização e problemática da Sociologia Rural; Estado, políticas 

públicas agrícolas e agrárias; Sociedade, mudança social, movimentos 

sociais, novos atores sociais no campo brasileiro; O campo e sua relação 

com o urbano no cenário contemporâneo; O campo e sua relação com o 

meio ambiente e turismo rural. Tecnologia e trabalho no campo.



17030002311 FUNDAMENTOS DA 

ADMINISTRAÇÃO

Origem da administração como ciência. Conceitos básicos, funções e áreas 

da Administração. A organização: arquitetura, estrutura e configuração. 

Departamentalização. Delegação, descentralização e centralização. 

Distribuição do trabalho. Processos de trabalho. Layout. Fluxogramas. 

Organogramas e hierarquia organizacional. Formulários e manualização. 

Racionalização do trabalho. Desafios contemporâneos para a atuação do 

administrador: competitividade, sustentabilidade, diversidade, incerteza e 

risco. Educação ambiental.

17030002330 EMPREENDEDORISMO

Aspectos históricos do empreendedorismo; a construção do 

empreendedorismo nos estudos organizacionais; características do 

comportamento empreendedor e o processo de empreender; 

empreendedorismo e empreendedores; A criatividade e inovação no 

desenvolvimento de novos negócios; possibilidades no campo do 

empreendedorismo; identificação de oportunidades e construção de 

projetos viáveis; da ideia a ação: desenvolvimento do negócio. Educação 

ambiental e empreendedorismo socioambiental. Responsabilidade social e 

17030002349 DESENVOLVIMENTO DE 

NEGÓCIOS

Construção do plano de negócios. Viabilidade econômico-financeira do 

negócio. Mercado consumidor e personas. Fontes de financiamento para 

novos negócios. Negócios sustentáveis e a educação ambiental. 

Responsabilidade social e ética nos negócios: direitos humanos, 

diversidade, legislação trabalhista, práticas leais de operação, direito do 

consumidor e meio ambiente.

17030002358 TECNOLOGIAS E 

ORGANIZAÇÕES

A revolução tecnológica na sociedade da informação; aspectos econômicos 

e sociais da revolução tecnológica; impactos da revolução tecnológica nas 

pessoas, nas organizações e na sociedade; a utilização de ferramentas 

tecnológicas em nível empresarial; novas tecnologias de comunicação e 

informações empresariais; negócios digitais; oportunidades 

empreendedoras na economia digital; a tecnologia e o controle social; 

aspectos éticos do uso da tecnologia nos negócios. Cidades inteligentes e a 

nova relação com o meio ambiente. Tecnologias para o desenvolvimento 



17030002385 FILOSOFIA E ÉTICA

O Homem e o mundo, raciocínio lógico-fundamental para o 

desenvolvimento da ciência; Ética como prática; Filosofia, Ética e direitos 

humanos na contemporaneidade; relação homem e meio ambiente.

17030002394 SOCIOLOGIA E POLÍTICA

As principais correntes teóricas do pensamento sociológico e seus 

desdobramentos para a sociedade contemporânea. População, 

urbanização e meio ambiente. Estado moderno e política. Democracia, 

instituições e representação. Desigualdade social e ações afirmativas. 

Direitos humanos, direitos políticos e direitos sociais.

17030002400 DINÂMICAS TERRITORIAIS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Conceituação do território; Território, espaço e tempo. Introdução às 

principais teorias sobre a dinâmica territorial; Interdependências 

socioeconômicas, demográficas e ambientais na formação do território; 

Dinâmicas territoriais contemporâneas no Brasil e no mundo. Processos de 

planejamento locais e regionais: características e instrumentos legais. 

Economia espacial, fluxos, sistemas produtivos e desenvolvimento 

regional. Elementos endógenos e exógenos de desenvolvimento regional e 

local. Políticas para o desenvolvimento regional.
1704/1 ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO-

CPNV

17030000399 ANÁLISE DE PROCESSOS 

DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÔMICO

Conjuntura internacional e paradigma desenvolvimentista no século XX. 

Crescimento econômico, desenvolvimento e sustentabilidade. Análise do 

desenvolvimento: distribuição de renda, comércio internacional, sistema 

financeiro, sustentabilidade ambiental, crédito e pobreza. Elementos 

microeconômicos do desenvolvimento: educação, educação ambiental, 

informalidade do mercado de trabalho, instituições, sistemas políticos, 

capital social, violência e corrupção.



17030002189 SOCIOLOGIA RURAL

Caracterização e problemática da Sociologia Rural; Estado, políticas 

públicas agrícolas e agrárias; Sociedade, mudança social, movimentos 

sociais, novos atores sociais no campo brasileiro; O campo e sua relação 

com o urbano no cenário contemporâneo; O campo e sua relação com o 

meio ambiente e turismo rural. Tecnologia e trabalho no campo.

17030002670 INTRODUÇÃO À 

ARQUITETURA E URBANISMO

Conceitos fundamentais de arquitetura e urbanismo. O processo 

perceptivo e criativo na arquitetura e urbanismo. Fatores condicionantes 

na determinação do objeto arquitetônico. Elementos e etapas do processo 

projetual de arquitetura. Metodologias projetuais. Fundamentos da 

ergonomia. A função social da arquitetura. Desenvolvimento da temática 

de estudos ambientais.

17030002750 PLANEJAMENTO URBANO 

E REGIONAL I

Conceitos básicos de planejamento e gestão urbana. Teorias e 

metodologias do planejamento urbano. Uso e ocupação do solo urbano. 

Adensamento Urbano. Instrumentos de controle e intervenção urbana. 

Desenvolvimento da temática de Educação Ambiental.

17030002779 SOCIOLOGIA URBANA

A Sociologia e a Sociologia Urbana como ciências. Os princípios 

constitutivos do pensamento sociológico: integração e contradição na 

análise da vida social. As principais correntes da sociologia urbana. A 

urbanização latino-americana e as singularidades brasileiras. 

Metropolização e a relação entre o rural e urbano: novas configurações de 

espacialidades. Lutas e Movimentos sociais urbanos. Estudos sociais e 

econômicos. A questão urbana e ambiental. Desenvolvimento da temática 

de Direitos Humanos e Educação Ambiental.



17030002797 ESTÉTICA E HISTÓRIA DAS 

ARTES

O estudo e a discussão de obras de arte em seus aspectos materiais 

(suportes e técnicas) e processos de constituição, percepção e sentidos, 

levando à necessidade de delimitação do objeto e da função de uma 

história específica. A partir do estabelecimento de valores e juízos críticos 

busca-se compreender a tradição artística com base no conceito de 

representação até o século XVIII. São relevados os deslocamentos e as 

transformações da representação da imagem no tempo, enfocando os 

primórdios da modernidade e a arte contemporânea. Desenvolvimento da 

17030002830 INFRAESTRUTURA URBANA

Serviços e Equipamentos públicos. Serviços públicos urbanos. 

Equipamentos urbanos e comunitários. Saneamento básico e limpeza 

pública. Redes de água e esgoto e energia elétrica. Drenagem urbana. 

Transportes urbanos. Arborização Urbana. Fundamentos do Planejamento 

e do Projeto dos Espaços Livres Públicos Urbanos. Desenvolvimento da 

temática de Educação Ambiental.

17030002886 PAISAGISMO I

Fundamentos conceituais sobre Paisagem e Paisagismo. Paisagem Natural, 

Paisagem Antrópica e Paisagem Urbana. Espaços livres de Urbanização. 

Espaços Livres de Edificação. Morfologia da Paisagem. Suporte físico e a 

configuração da paisagem. Planos de massas. Plano de Zoneamento. 

Modelagem do terreno. Vegetação como elemento de projeto. Tipos 

vegetais aplicados ao projeto paisagístico. Introdução aos princípios 

metodológicos do planejamento e do projeto em arquitetura paisagística. 

Introdução à representação gráfica do planejamento e do projeto 

17030002895 PROJETO INTEGRADO I

Desenvolvimento de projetos de arquitetura através do estudo das 

relações entre seus condicionantes: programa, lugar (traçado urbano e 

ocupação, topografia, condicionamento natural e artificial), exigências 

tecnológicas (estruturas, sustentabilidade, equipamentos), estruturas 

formais (precedentes e referenciais, geometrias arquitetônicas), legislação 

urbanística e a realidade: economia, sociedade, políticas. Processos 

projetuais em que seus condicionantes serão abordados de forma 

aprofundada (seja do aspecto programático, tecnológico ou do lugar). 



17030002966 PROJETO V

Desenvolvimento de projetos de arquitetura através do estudo das 

relações entre seus condicionantes: programa, lugar (traçado urbano e 

ocupação, topografia, condicionamento natural e artificial), exigências 

tecnológicas (estruturas, sustentabilidade, equipamentos), estruturas 

formais (precedentes e referenciais, geometrias arquitetônicas), legislação 

urbanística e a realidade: economia, sociedade, políticas. Processos 

projetuais em que seus condicionantes serão introduzidos de forma básica 

(seja do aspecto programático, tecnológico ou do lugar). Racionalização 

17030002984 PROJETO III

Desenvolvimento de projetos de arquitetura através do estudo das 

relações dos sistemas construtivos, parâmetros ambientais e soluções 

formais em programas de média complexidade. Análise e aplicação das 

condicionantes topográficas, bioclimáticas e de acessibilidade. Inter-

relação dos problemas funcionais, formais, conceituais e metodológicos na 

organização e construção do espaço arquitetônico. Ênfase em Estudos 

Preliminares.

17030002993 PLANEJAMENTO URBANO 

E REGIONAL II

Legislação, Índices e parâmetros urbanísticos. Planejamento e projeto 

físico-territorial na unidade de vizinhança, no bairro e na cidade. 

Desenvolvimento da temática de Educação Ambiental.

17030003023 PROJETO DE URBANISMO 

III

O espaço e o ambiente micro-regional. Processo de conurbação e 

polarização. Participação popular no planejamento. Métodos e 

instrumentos do plano diretor. Leitura Biofísica e Unidades de Paisagem, 

Zoneamento Ambiental e Funcional. Sistema viário. Estrutura fundiária. 

Instrumento do estatuto da cidade. Desenvolvimento de planos diretores e 

desenvolvimento urbano e regional.



17030003032 PROJETO INTEGRADO II

Desenvolvimento de projetos de arquitetura através do estudo das 

necessidades de re-qualificação formal e funcional do meio urbano. 

Análise e aplicação das condicionantes culturais, históricas, estéticas, 

técnico-construtivas e sócio-econômicas. Uso de soluções e tecnologias 

sustentáveis. Inserção urbana.

17030003097 SEMINÁRIOS EM 

ARQUITETURA E URBANISMO

Seminários para subsídios para elaboração de plano de trabalho final de 

graduação. Metodologia de pesquisa. Revisão bibliográfica. Definição e 

justificativa de tema. Desenvolvimento da temática de Direitos Humanos e 

Educação Ambiental.

17030003168 AVALIAÇÃO PÓS-

OCUPAÇÃO

Promover a ação ou a intervenção que propicie a melhoria da qualidade 

dos ambientes construídos. Avaliação do desempenho de ambientes 

construídos. Produção de informação através de bancos de dados gerando 

conhecimento sistematizado sobre o ambiente e as relações ambiente-

comportamento.

17030003210 TOPOGRAFIA

Planimetria - Conceitos fundamentais. Noções de astronomia. 

Levantamentos topográficos: execução e interpretação. Movimentos de 

terra. Altimetria - Conceitos fundamentais. Perfis de seção e curvas de 

nível. Conceitos básicos de aero-fotogrametria e foto-interpretação. 

Sistemas de posicionamento por satélite. Desenvolvimento da temática de 

Educação Ambiental.



17030003220 CONFORTO AMBIENTAL I

Exigências humanas quanto ao conforto térmico. Comportamento térmico 

do corpo humano. O Clima e outras pré-existencias ambientais. Estratégias 

projetuais para um condicionamento natural, energeticamente eficiente e 

sustentável. Princípios bioclimáticos na arquitetura e urbanismo. 

Ventilação Natural. Incidência e Proteção da Radiação Solar. Noções 

básicas de propagação de calor. Desempenho térmico dos materiais de 

construção. Estratégias projetuais para o condicionamento natural.

17030003257 ARQUITETURA DE 

INTERIORES

Elaboração do planejamento dos espaços internos, buscando atender as 

necessidades sociais, culturais, ergonômicas, tecnológicas, ambientais, 

funcionais e estéticas a fim de conceber espaços internos para o adequado 

desenvolvimento das atividades humanas nos seus mais variados aspectos 

e necessidades.

17030003293 PROJETO IV

Desenvolvimento de projetos de arquitetura através do estudo das 

relações dos sistemas construtivos, parâmetros ambientais e soluções 

formais em programas de média complexidade. Análise e aplicação das 

condicionantes topográficas, bioclimáticas e de acessibilidade. Inter-

relação dos problemas funcionais, formais, conceituais e metodológicos na 

organização e construção do espaço arquitetônico. Ênfase em anteprojetos 

e noções de detalhamento.

17030003319 PAISAGISMO II

Histórico do paisagismo. Estilos de Jardim. Metodologias do Projeto. 

Condicionantes de projeto (aspectos sociais, econômicos, culturais e 

geomorfológicos). Escalas de Projeto. Elementos de Projeto. Partido de 

Projeto. Diretrizes de projeto e os Planos Conceituais. Planos de Plantio. 

Composição de espaços livres e o projeto paisagístico na escala urbana. 

Detalhamento e representação gráfica do projeto paisagístico. 

Desenvolvimento da temática de Educação Ambiental.



1801/5 MATEMÁTICA - LICENCIATURA-CPPP

18030000133 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Processo histórico e a evolução da educação. A complexidade dos sistemas 

educacionais e a educação universal. O papel da história da educação e a 

configuração do ensino. Educação na antiguidade: grega e romana. 

Educação medieval e renascentista. Surgimento das universidades. A 

educação no período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. A 

contribuição da educação grega, romana, medieval e renascentista para a 

educação do homem moderno. A educação no Brasil. A educação jesuítica. 

As reformas Pombalinas da instrução pública. Estudo da formação 

18030000770 FÍSICA ELEMENTAR

Introdução à Física. Introdução à Mecânica. Velocidade. Movimento com 

trajetória orientada. Equação horária do movimento uniforme. Aceleração 

escalar. Equações do movimento uniformemente variado. Movimento 

vertical no vácuo. Gráficos do movimento uniformemente variado. 

Vetores. Leis de Newton e aplicações. Decomposição de forças. Trabalho 

de uma força. Energia cinética. Conservação da energia mecânica. Potência 

e rendimento. Estudar os princípios físicos no uso da energia. Conhecer as 

fontes de energia ambiental. Abordar as questões ambientais 

18030002101 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MATEMÁTICA I

Análise dos Parâmetros Curriculares de Matemática do Ensino 

Fundamental e Médio. Estudo de Avaliações Nacionais: Exame Nacional do 

Ensino Médio, Exame Nacional de Cursos, Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica, Olimpíada Brasileira de Matemática e outras. 

Introdução a análise de materiais didáticos. Postura e ação do educador 

diante das diversidades étnico-raciais, em relação aos direitos humanos e à 

educação ambiental nos contextos da ação educativa em matemática. 

Plano Nacional do Livro Didático. Proposta Curricular do Estado de Mato 

18030002136 PRÁTICA DE ENSINO EM 

MATEMÁTICA II

Análise de conteúdos e propostas didáticas para o ensino de conteúdos 

relativos ao 6° e 7° ano do Ensino Fundamental. Metodologia de Resolução 

de Problemas. Planejamento e elaboração de material para o 6° e 7° ano 

do Ensino Fundamental. Postura e ação do educador diante das 

diversidades étnico-raciais, em relação aos direitos humanos e à educação 

ambiental nos contextos da ação educativa em matemática. O currículo 

como organização geral da escola. Os níveis formais e reais da organização 

curricular.



18030002179 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA III

Análise de conteúdos e propostas didáticas para o ensino de conteúdos 

relativos ao 8° e 9° ano do Ensino Fundamental. Metodologia de Resolução 

de Problemas. Planejamento e elaboração de material para o 8° e 9° ano 

do Ensino Fundamental. Postura e ação do educador diante das 

diversidades étnico-raciais, em relação aos direitos humanos e à educação 

ambiental nos contextos da ação educativa em matemática. As orientações 

curriculares do Ensino Fundamental e Médio. A gestão democrática e o 

Projeto Político Pedagógico.

18030002209 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA IV

Aplicação das metodologias de ensino – História da Matemática para o 

ensino, Etnomatemática. Postura e ação do educador diante das 

diversidades étnico-raciais, em relação aos direitos humanos e à educação 

ambiental nos contextos da ação educativa em matemática. Estudo e 

produção de materiais de aprendizagem de conteúdos relacionados ao 1º 

ano do Ensino Médio. Identidade, diversidade e diferença no currículo e na 

gestão da escola.

18030002250 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA V

Aplicação das metodologias - Projetos, Laboratório de Ensino, visando 

estudo e produção de materiais ligados à prática de ensino de conteúdos 

relacionados ao 2º ano do Ensino Médio. Postura e ação do educador 

diante das diversidades étnico-raciais, em relação aos direitos humanos e à 

educação ambiental nos contextos da ação educativa em matemática. A 

construção da identidade profissional: relações de gênero, classe e as 

representações socioculturais da profissão.

18030002284 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA VI

Aplicação das metodologias - Tecnologias da Informação, Modelagem 

Matemática, visando estudo e produção de materiais ligados à prática de 

ensino de conteúdos relacionados ao 3º ano do Ensino Médio. Postura e 

ação do educador diante das diversidades étnico-raciais, em relação aos 

direitos humanos e à educação ambiental nos contextos da ação educativa 

em matemática. Profissionalização, choque de realidade e socialização 

profissional.



18030002497 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA VII

: Contribuições da Educação Matemática no processo de aprendizagem da 

matemática em sala de aula. Metodologias alternativas para o Ensino de 

matemática. Dificuldades no aprendizado da matemática: a questão do 

erro e a avaliação. O papel da tecnologia na Educação Matemática. 

Elaboração de projetos de ensino e de pesquisa em Educação Matemática. 

Educação a distância. Educação inclusiva. Postura e ação do educador 

diante das diversidades étnico-raciais, em relação aos direitos humanos e à 

educação ambiental nos contextos da ação educativa em matemática. O 

18030002690 FUNDAMENTOS PARA O 

ENSINO DE MATEMÁTICA

Discussão teórica e metodológica dos conteúdos de matemática na 

Educação infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, abordando 

contextos diferenciados, meio ambiente, direitos humanos e inclusão de 

pessoas com necessidades especiais. Espaço e Forma. Números e 

Operações. Grandezas e Medidas. Padrões e Regularidades. Frações e 

Decimais.

1802/6 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO-CPPP

18030000699 FUNDAMENTOS DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A Era da Informação. Tecnologia da Informação. Teoria Geral dos Sistemas. 

Sistemas de Informação. Classificação dos Sistemas de Informação. 

Gerenciamento de recursos de dados. Gerenciamento de recursos de rede 

e Internet. Sistemas de Informação Empresariais. O Processo de 

Desenvolvimento de Sistemas. Segurança e Questões Éticas e de Direitos 

Humanos em Sistemas de Informação. Características do profissional e 

carreiras de sistemas de informação. Estudo de Caso: Tecnologia de 

Informação Verde (Educação Ambiental).

18030000729 INTRODUÇÃO A SISTEMAS 

DIGITAIS

Organização básica de um computador: processador, memórias, 

barramentos, dispositivos de E/S. Representação de dados e sistemas de 

numeração. Álgebra booleana, portas lógicas, tabela verdade, 

implementação e minimização de funções lógicas. Circuitos combinacionais 

básicos: multiplexadores, demultiplexadores, decodificadores, 

codificadores, circuitos aritméticos. Temporização. Circuitos sequenciais: 

flip-flops, registradores, memórias. Estudo de caso (direitos humanos e 

meio ambiente) em sistemas digitais.



18030000745 ARQUITETURA DE 

COMPUTADORES I

Visão Geral da arquitetura de um computador. Avaliação de desempenho. 

Conjunto de instruções. Processador: via de dados e unidade de controle. 

Pipeline. Hierarquia de memórias: memória cache e memória principal. 

Entrada e saída: dispositivos de E/S, barramentos, interfaces. Estudo de 

casos (meio ambiente e direitos humanos) em arquitetura de 

computadores.

18030000800 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE I

Introdução à engenharia de software. Modelos de processos de 

desenvolvimento de software. Técnicas de gerenciamento e planejamento 

de software. Engenharia de Sistemas. Requisitos e especificação de 

software. Métodos de análise e projeto de software. Estudo de casos 

relacionados a: Direitos humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente 

(especificamente, computação verde) em Engenharia de Software I.

18030000877 SISTEMAS OPERACIONAIS II

Memória real e virtual. Gerência de memória: alocação dinâmica de 

memória, paginação, segmentação e memória virtual. Sistemas de 

arquivos. Gerência de E/S. Proteção e segurança. Armazenamento 

secundário e arquivos. Segurança. Implementação de Sistemas de 

Arquivos. Práticas envolvendo a aplicação de mecanismos de segurança 

para proteção de sistemas operacionais e de aplicações. Estudo de caso: 

computação verde em sistemas operacionais (educação ambiental)

18030000915 REDES DE 

COMPUTADORES I

Objetivos, Classificação, Componentes Básicos de Redes de Computadores. 

Camadas e seus protocolos. Protocolos. Modelos de Referência OSI/ISO, 

TCP/IP. Ementa do conteúdo prático: Utilização de ferramentas analíticas e 

gráficas na representação e avaliação de um canal. Capacidade máxima de 

um canal segundo Nyquist e Shannon. Manipulação de interfaces digitais 

para o Modelo de Referência OSI. Programação em sockets. Práticas 

considerando Sockets TCP – remoto. Controle de Fluxo e Erros. Análise e 

Medidas de Desempenho em Redes Locais. Simulação de redes. Tópicos 



18030000931 INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR

Conceitos básicos. Engenharia Cognitiva. Engenharia Semiótica. Introdução 

a Avaliação de IHC: objetivos e classificação. Avaliação por inspeção. 

Avaliação por Testes com Usuários. Modelagem. Processo de design de 

IHC. Elicitação e Análise. Modelagem de Tarefas. Modelagem de Interação. 

Storyboarding e Prototipação. Projeto de Interação com o Usuário. 

Padrões de Projeto de Interação. Guias de Estilo de Interação. Diretrizes de 

Projeto. Estilos de Interação. Estudo de casos relacionados a: Direitos 

humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, 

18030000940 REDES DE 

COMPUTADORES II

Endereçamento e Roteamento. Tecnologias de acesso. Tecnologias e 

projetos de comutação de quadros. Padrões e Protocolos Redes Wi-fi. 

Gerenciamento de rede. Qualidade de serviços, integração e segurança em 

redes de computadores. Ementa do conteúdo prático: programação para 

redes e uso de tecnologias para análise e medidas de desempenho em 

redes. Simulação de redes. Educação Ambiente e seus aspectos em 

Computação Verde.

18030001300 INTRODUÇÃO A 

ECONOMIA

O Objeto da Economia. Divisão do Trabalho e Produtividade. Produção e 

Preços. Preço e Lucro. O Planejamento Econômico e as Empresas. Estrutura 

e Organização das Empresas. Crescimento Demográfico x Consumo. 

Mercado. Produção e Finanças das Empresas. Análise Econômica de 

Investimentos. Noções de funcionamento de uma economia moderna do 

ponto de vista global, incluindo relações externas e destacando as 

dificuldades estruturais de uma economia subdesenvolvida. Economia do 

meio ambiente.

18030001393 PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

Planejamento estratégico. Escolas de planejamento. Modelos de 

planejamento estratégico. O processo de planejamento. Vantagem 

competitiva e cadeia de valor. Estratégias genéricas. Orçamento 

estratégico. Teoria dos jogos e suas aplicações nos negócios empresariais. 

Tecnologias da informação e comunicação na gestão estratégica. Histórico 

da Gestão ambiental (meio ambiente). Sustentabilidade em Empresas de 

TI. Estudo de casos relacionados a: Direitos humanos e relações étnico-

raciais em Planejamento Estratégico.



18030001750 INTRODUÇÃO À 

ADMINISTRAÇÃO

Empresa e sociedade. A empresa e sua complexidade. Funções na 

empresa. O processo gerencial. Planejamento. Organização. Direção e 

liderança. Controle de ação empresarial. Novas formas de administração. 

Pensamento Cartesiano X Pensamento sistêmico. Papel e 

responsabilidades do administrador nas interações das organizações 

produtivas com o meio ambiente. Estudo de casos relacionados a: Direitos 

humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, 

computação verde) em Introdução à Administração.

18030001792 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I

Desenvolvimento de atividades em que se apliquem os conceitos 

adquiridos ao longo do curso, sob a supervisão de um professor em 

empresas da região ou na própria UFMS, que podem inclusive 

compreender estudo de casos relacionados a: Direitos humanos, relações 

étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, computação verde) 

relacionados a informática. 

18030001822 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II

Desenvolvimento de atividades em que se apliquem os conceitos 

adquiridos ao longo do curso, sob a supervisão de um professor em 

empresas da região ou na própria UFMS, que podem inclusive 

compreender estudo de casos relacionados a: Direitos humanos, relações 

étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, computação verde) 

relacionados a informática.

18030001970 TÓPICOS EM 

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS I

Empresa e sociedade. A empresa e sua complexidade. Funções na 

empresa. O processo gerencial. Planejamento. Organização. Direção e 

liderança. Controle de ação empresarial. Novas formas de administração. 

Pensamento Cartesiano X Pensamento sistêmico. Papel e 

responsabilidades do administrador nas interações das organizações 

produtivas com o meio ambiente (Tópicos avançados destes conteúdos).



1803/2 PEDAGOGIA - LICENCIATURA-CPPP

18030000133 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Processo histórico e a evolução da educação. A complexidade dos sistemas 

educacionais e a educação universal. O papel da história da educação e a 

configuração do ensino. Educação na antiguidade: grega e romana. 

Educação medieval e renascentista. Surgimento das universidades. A 

educação no período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. A 

contribuição da educação grega, romana, medieval e renascentista para a 

educação do homem moderno. A educação no Brasil. A educação jesuítica. 

As reformas Pombalinas da instrução pública. Estudo da formação 

18030000206 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Concepção de Ciência, Ambiente, Tecnologia e Sociedade e suas relações. 

A sala de aula como espaço de produção do conhecimento sobre a 

natureza e sobre a ciência. Papel do ensino de Ciências na educação 

infantil e no ensino fundamental e inter-relações com os demais 

componentes curriculares. A problematização como estratégia de 

investigação e ensino das Ciências Naturais, voltadas para as séries iniciais 

do ensino fundamental. A utilização de diversas fontes de informação em 

Ciências. Representações, concepções alternativas e mudança conceitual. 

18030000265 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA

Tendências da Educação Matemática. O Ensino de Matemática nos 

documentos oficiais (Diretrizes Curriculares, Parâmetros Curriculares 

Nacionais). Programas e Projetos de Ensino em Matemática enfocando 

diferentes contextos, como meio ambiente, direitos humanos e inclusão. A 

utilização das tecnologias educacionais para o desenvolvimento do ensino 

e da aprendizagem, levando em consideração o contexto histórico 

brasileiro.

18030000281 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DA HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA

Noções fundamentais das ciências sociais. As Produções historiográficas e 

o ensino de história. A socialização e o ensino de história na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. O ensino de história e os 

temas transversais. O ensino da/para diversidade cultural: a cultura étnico-

racial e multiculturalismo. O espaço geográfico. Orientação, localização, 

representação do espaço geográfico. Estudo do lugar e do espaço. Os 

contextos de natureza ambiental-ecológica. Metodologias e prática 

pedagógica no ensino de história e de geografia na educação infantil e nos 



18030000389 EDUCAÇÃO ESCOLAR 

INDÍGENA

Concepções, diretrizes e políticas da Educação escolar Indígena. Os 

princípios antropológicos da educação indígena. Marcos legais da 

Educação Escolar Indígena no Brasil. Políticas Públicas em Educação Escolar 

Indígena. Currículos de Educação Escolar Indígena e os processos de ensino-

aprendizagem. Escola Intercultural, multilíngue, diferenciada e autônoma. 

Diversidade, contextos de natureza ambiental-ecológica e étnico-racial e a 

educação escolar indígena

18030002716 POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Financiamento da educação. Estado e educação. Princípios e finalidades 

das diferentes políticas públicas e a análise-crítica das políticas 

educacionais. Organização escolar e gestão da Educação Básica, como 

elementos de reflexão e investigação da realidade educacional brasileira. 

Consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial e de gênero.

18030002734 EDUCAÇÃO NO CAMPO

A educação do campo em sua amplitude sociológica, cultural, agrária, 

econômica e ideológica. O processo de construção da identidade da 

educação do campo. As Diretrizes operacionais da educação do campo. 

Práticas Pedagógicas em Educação do Campo e suas relações com a 

diversidade, e o respeito às diferenças de natureza ambiental-ecológica e 

étnico-racial.

18030002879 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Reflexão acerca do estágio e docência nos anos iniciais no Ensino 

Fundamental. Seleção e conhecimento do campo de estágio. Discussão 

acerca da concepção de estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Práticas educativas sob a forma de estágio supervisionado no Ensino 

Fundamental e/ou em suas modalidades. Regência de classe: atividades de 

observação, planejamento, execução e avaliação da prática docente nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Discussão de aspectos atitudinais que 

envolvam questões de educação das relações étnico-raciais, educação 



18030002888 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL II

Pressupostos para a prática pedagógica na infância. Propostas pedagógicas 

para a educação infantil. Cotidiano da educação infantil: tempo, espaço, 

atividades. A formação do grupo. O papel do educador. Organização da 

prática pedagógica: planejamento, registro e avaliação. Postura e ação do 

educador diante das diversidades étnico-raciais, em relação aos direitos 

humanos e à educação ambiental nos contextos da ação educativa na 

educação infantil. Utilização das tecnologias educacionais para apoio ao 

ensino e aprendizagem.

18030003123 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL I

Concepções de infância e de educação infantil. Os precursores. Histórico e 

função social das instituições de Educação Infantil. Consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental ecológica, 

étnico-racial e de gêneros. Políticas Públicas e Educação Infantil no Brasil. 

Pedagogia - Licenciatura da Educação Infantil: bases teóricas para a 

construção de um projeto educacional – pedagógico.

18030003188 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DE CORPOREIDADE E 

MOVIMENTO

O corpo na escola e na sociedade brasileira. A diferença entre corpos - as 

representações sobre essas diferenças e a manifestação na corporeidade. 

As condições político-sociais do corpo na fronteira Brasil/Paraguai. 

Entendimento e ação na relação da corporeidade no processo de 

construção do conhecimento e da avaliação desse conhecimento. O corpo 

nas relações étnico-raciais. O corpo como referência para o 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. 

Sustentabilidade socioambiental e as relações entre corpos.

18030003203 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL

Reflexão acerca do estágio e docência da Educação Infantil. Seleção e 

conhecimento do campo de estágio. Coleta de dados. Regência de classe: 

atividades de observação, planejamento, execução e avaliação da prática 

docente em educação infantil. Discussão de aspectos atitudinais que 

envolvam questões de educação das relações étnico-raciais, educação 

ambiental e educação em direitos humanos que devem perpassar pelo 

universo infantil.



1804/5 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO-CPPP

18030000699 FUNDAMENTOS DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A Era da Informação. Tecnologia da Informação. Teoria Geral dos Sistemas. 

Sistemas de Informação. Classificação dos Sistemas de Informação. 

Gerenciamento de recursos de dados. Gerenciamento de recursos de rede 

e Internet. Sistemas de Informação Empresariais. O Processo de 

Desenvolvimento de Sistemas. Segurança e Questões Éticas e de Direitos 

Humanos em Sistemas de Informação. Características do profissional e 

carreiras de sistemas de informação. Estudo de Caso: Tecnologia de 

Informação Verde (Educação Ambiental).

18030000729 INTRODUÇÃO A SISTEMAS 

DIGITAIS

Organização básica de um computador: processador, memórias, 

barramentos, dispositivos de E/S. Representação de dados e sistemas de 

numeração. Álgebra booleana, portas lógicas, tabela verdade, 

implementação e minimização de funções lógicas. Circuitos combinacionais 

básicos: multiplexadores, demultiplexadores, decodificadores, 

codificadores, circuitos aritméticos. Temporização. Circuitos sequenciais: 

flip-flops, registradores, memórias. Estudo de caso (direitos humanos e 

meio ambiente) em sistemas digitais.

18030000745 ARQUITETURA DE 

COMPUTADORES I

Visão Geral da arquitetura de um computador. Avaliação de desempenho. 

Conjunto de instruções. Processador: via de dados e unidade de controle. 

Pipeline. Hierarquia de memórias: memória cache e memória principal. 

Entrada e saída: dispositivos de E/S, barramentos, interfaces. Estudo de 

casos (meio ambiente e direitos humanos) em arquitetura de 

computadores.

18030000770 FÍSICA ELEMENTAR

Introdução à Física. Introdução à Mecânica. Velocidade. Movimento com 

trajetória orientada. Equação horária do movimento uniforme. Aceleração 

escalar. Equações do movimento uniformemente variado. Movimento 

vertical no vácuo. Gráficos do movimento uniformemente variado. 

Vetores. Leis de Newton e aplicações. Decomposição de forças. Trabalho 

de uma força. Energia cinética. Conservação da energia mecânica. Potência 

e rendimento. Estudar os princípios físicos no uso da energia. Conhecer as 

fontes de energia ambiental. Abordar as questões ambientais 



18030000800 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE I

Introdução à engenharia de software. Modelos de processos de 

desenvolvimento de software. Técnicas de gerenciamento e planejamento 

de software. Engenharia de Sistemas. Requisitos e especificação de 

software. Métodos de análise e projeto de software. Estudo de casos 

relacionados a: Direitos humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente 

(especificamente, computação verde) em Engenharia de Software I.

18030000877 SISTEMAS OPERACIONAIS II

Memória real e virtual. Gerência de memória: alocação dinâmica de 

memória, paginação, segmentação e memória virtual. Sistemas de 

arquivos. Gerência de E/S. Proteção e segurança. Armazenamento 

secundário e arquivos. Segurança. Implementação de Sistemas de 

Arquivos. Práticas envolvendo a aplicação de mecanismos de segurança 

para proteção de sistemas operacionais e de aplicações. Estudo de caso: 

computação verde em sistemas operacionais (educação ambiental)

18030000915 REDES DE 

COMPUTADORES I

Objetivos, Classificação, Componentes Básicos de Redes de Computadores. 

Camadas e seus protocolos. Protocolos. Modelos de Referência OSI/ISO, 

TCP/IP. Ementa do conteúdo prático: Utilização de ferramentas analíticas e 

gráficas na representação e avaliação de um canal. Capacidade máxima de 

um canal segundo Nyquist e Shannon. Manipulação de interfaces digitais 

para o Modelo de Referência OSI. Programação em sockets. Práticas 

considerando Sockets TCP – remoto. Controle de Fluxo e Erros. Análise e 

Medidas de Desempenho em Redes Locais. Simulação de redes. Tópicos 

18030000931 INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR

Conceitos básicos. Engenharia Cognitiva. Engenharia Semiótica. Introdução 

a Avaliação de IHC: objetivos e classificação. Avaliação por inspeção. 

Avaliação por Testes com Usuários. Modelagem. Processo de design de 

IHC. Elicitação e Análise. Modelagem de Tarefas. Modelagem de Interação. 

Storyboarding e Prototipação. Projeto de Interação com o Usuário. 

Padrões de Projeto de Interação. Guias de Estilo de Interação. Diretrizes de 

Projeto. Estilos de Interação. Estudo de casos relacionados a: Direitos 

humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, 



18030000940 REDES DE 

COMPUTADORES II

Endereçamento e Roteamento. Tecnologias de acesso. Tecnologias e 

projetos de comutação de quadros. Padrões e Protocolos Redes Wi-fi. 

Gerenciamento de rede. Qualidade de serviços, integração e segurança em 

redes de computadores. Ementa do conteúdo prático: programação para 

redes e uso de tecnologias para análise e medidas de desempenho em 

redes. Simulação de redes. Educação Ambiente e seus aspectos em 

Computação Verde.

18030000958 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I

Desenvolvimento de atividades em que se apliquem os conceitos 

adquiridos ao longo do curso, sob a supervisão de um professor, de acordo 

com o Regulamento de Estágio Supervisionado em Informática do CPPP 

que podem compreender estudos de caso relacionados a: Direitos 

humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, 

computação verde) relacionados a informática..

18030000990 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II

Desenvolvimento de atividades em que se apliquem os conceitos 

adquiridos ao longo do curso, sob a supervisão de um professor, de acordo 

com o Regulamento de Estágio Supervisionado em Informática do CPPP 

que podem compreender estudos de caso relacionados a: Direitos 

humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, 

computação verde) relacionados a informática.

18030001288 INTRODUÇÃO À 

ADMINISTRAÇÃO

Empresa e sociedade. A empresa e sua complexidade. Funções na 

empresa. O processo gerencial. Planejamento. Organização. Direção e 

liderança. Controle de ação empresarial. Novas formas de administração. 

Pensamento Cartesiano X Pensamento sistêmico. Papel e 

responsabilidades do administrador nas interações das organizações 

produtivas com o meio ambiente.



18030001300 INTRODUÇÃO A 

ECONOMIA

O Objeto da Economia. Divisão do Trabalho e Produtividade. Produção e 

Preços. Preço e Lucro. O Planejamento Econômico e as Empresas. Estrutura 

e Organização das Empresas. Crescimento Demográfico x Consumo. 

Mercado. Produção e Finanças das Empresas. Análise Econômica de 

Investimentos. Noções de funcionamento de uma economia moderna do 

ponto de vista global, incluindo relações externas e destacando as 

dificuldades estruturais de uma economia subdesenvolvida. Economia do 

meio ambiente.

18030001393 PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

Planejamento estratégico. Escolas de planejamento. Modelos de 

planejamento estratégico. O processo de planejamento. Vantagem 

competitiva e cadeia de valor. Estratégias genéricas. Orçamento 

estratégico. Teoria dos jogos e suas aplicações nos negócios empresariais. 

Tecnologias da informação e comunicação na gestão estratégica. Histórico 

da Gestão ambiental (meio ambiente). Sustentabilidade em Empresas de 

TI. Estudo de casos relacionados a: Direitos humanos e relações étnico-

raciais em Planejamento Estratégico.
1805/3 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO-CPPP

18030000699 FUNDAMENTOS DE 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A Era da Informação. Tecnologia da Informação. Teoria Geral dos Sistemas. 

Sistemas de Informação. Classificação dos Sistemas de Informação. 

Gerenciamento de recursos de dados. Gerenciamento de recursos de rede 

e Internet. Sistemas de Informação Empresariais. O Processo de 

Desenvolvimento de Sistemas. Segurança e Questões Éticas e de Direitos 

Humanos em Sistemas de Informação. Características do profissional e 

carreiras de sistemas de informação. Estudo de Caso: Tecnologia de 

Informação Verde (Educação Ambiental).

18030000729 INTRODUÇÃO A SISTEMAS 

DIGITAIS

Organização básica de um computador: processador, memórias, 

barramentos, dispositivos de E/S. Representação de dados e sistemas de 

numeração. Álgebra booleana, portas lógicas, tabela verdade, 

implementação e minimização de funções lógicas. Circuitos combinacionais 

básicos: multiplexadores, demultiplexadores, decodificadores, 

codificadores, circuitos aritméticos. Temporização. Circuitos sequenciais: 

flip-flops, registradores, memórias. Estudo de caso (direitos humanos e 

meio ambiente) em sistemas digitais.



18030000770 FÍSICA ELEMENTAR

Introdução à Física. Introdução à Mecânica. Velocidade. Movimento com 

trajetória orientada. Equação horária do movimento uniforme. Aceleração 

escalar. Equações do movimento uniformemente variado. Movimento 

vertical no vácuo. Gráficos do movimento uniformemente variado. 

Vetores. Leis de Newton e aplicações. Decomposição de forças. Trabalho 

de uma força. Energia cinética. Conservação da energia mecânica. Potência 

e rendimento. Estudar os princípios físicos no uso da energia. Conhecer as 

fontes de energia ambiental. Abordar as questões ambientais 

18030000800 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE I

Introdução à engenharia de software. Modelos de processos de 

desenvolvimento de software. Técnicas de gerenciamento e planejamento 

de software. Engenharia de Sistemas. Requisitos e especificação de 

software. Métodos de análise e projeto de software. Estudo de casos 

relacionados a: Direitos humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente 

(especificamente, computação verde) em Engenharia de Software I.

18030000877 SISTEMAS OPERACIONAIS II

Memória real e virtual. Gerência de memória: alocação dinâmica de 

memória, paginação, segmentação e memória virtual. Sistemas de 

arquivos. Gerência de E/S. Proteção e segurança. Armazenamento 

secundário e arquivos. Segurança. Implementação de Sistemas de 

Arquivos. Práticas envolvendo a aplicação de mecanismos de segurança 

para proteção de sistemas operacionais e de aplicações. Estudo de caso: 

computação verde em sistemas operacionais (educação ambiental)

18030000915 REDES DE 

COMPUTADORES I

Objetivos, Classificação, Componentes Básicos de Redes de Computadores. 

Camadas e seus protocolos. Protocolos. Modelos de Referência OSI/ISO, 

TCP/IP. Ementa do conteúdo prático: Utilização de ferramentas analíticas e 

gráficas na representação e avaliação de um canal. Capacidade máxima de 

um canal segundo Nyquist e Shannon. Manipulação de interfaces digitais 

para o Modelo de Referência OSI. Programação em sockets. Práticas 

considerando Sockets TCP – remoto. Controle de Fluxo e Erros. Análise e 

Medidas de Desempenho em Redes Locais. Simulação de redes. Tópicos 



18030000931 INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR

Conceitos básicos. Engenharia Cognitiva. Engenharia Semiótica. Introdução 

a Avaliação de IHC: objetivos e classificação. Avaliação por inspeção. 

Avaliação por Testes com Usuários. Modelagem. Processo de design de 

IHC. Elicitação e Análise. Modelagem de Tarefas. Modelagem de Interação. 

Storyboarding e Prototipação. Projeto de Interação com o Usuário. 

Padrões de Projeto de Interação. Guias de Estilo de Interação. Diretrizes de 

Projeto. Estilos de Interação. Estudo de casos relacionados a: Direitos 

humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, 

18030000940 REDES DE 

COMPUTADORES II

Endereçamento e Roteamento. Tecnologias de acesso. Tecnologias e 

projetos de comutação de quadros. Padrões e Protocolos Redes Wi-fi. 

Gerenciamento de rede. Qualidade de serviços, integração e segurança em 

redes de computadores. Ementa do conteúdo prático: programação para 

redes e uso de tecnologias para análise e medidas de desempenho em 

redes. Simulação de redes. Educação Ambiente e seus aspectos em 

Computação Verde.

18030000958 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I

Desenvolvimento de atividades em que se apliquem os conceitos 

adquiridos ao longo do curso, sob a supervisão de um professor, de acordo 

com o Regulamento de Estágio Supervisionado em Informática do CPPP 

que podem compreender estudos de caso relacionados a: Direitos 

humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, 

computação verde) relacionados a informática..

18030000990 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II

Desenvolvimento de atividades em que se apliquem os conceitos 

adquiridos ao longo do curso, sob a supervisão de um professor, de acordo 

com o Regulamento de Estágio Supervisionado em Informática do CPPP 

que podem compreender estudos de caso relacionados a: Direitos 

humanos, relações étnico-raciais, meio ambiente (especificamente, 

computação verde) relacionados a informática.



18030001288 INTRODUÇÃO À 

ADMINISTRAÇÃO

Empresa e sociedade. A empresa e sua complexidade. Funções na 

empresa. O processo gerencial. Planejamento. Organização. Direção e 

liderança. Controle de ação empresarial. Novas formas de administração. 

Pensamento Cartesiano X Pensamento sistêmico. Papel e 

responsabilidades do administrador nas interações das organizações 

produtivas com o meio ambiente.

18030001300 INTRODUÇÃO A 

ECONOMIA

O Objeto da Economia. Divisão do Trabalho e Produtividade. Produção e 

Preços. Preço e Lucro. O Planejamento Econômico e as Empresas. Estrutura 

e Organização das Empresas. Crescimento Demográfico x Consumo. 

Mercado. Produção e Finanças das Empresas. Análise Econômica de 

Investimentos. Noções de funcionamento de uma economia moderna do 

ponto de vista global, incluindo relações externas e destacando as 

dificuldades estruturais de uma economia subdesenvolvida. Economia do 

meio ambiente.

18030001393 PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

Planejamento estratégico. Escolas de planejamento. Modelos de 

planejamento estratégico. O processo de planejamento. Vantagem 

competitiva e cadeia de valor. Estratégias genéricas. Orçamento 

estratégico. Teoria dos jogos e suas aplicações nos negócios empresariais. 

Tecnologias da informação e comunicação na gestão estratégica. Histórico 

da Gestão ambiental (meio ambiente). Sustentabilidade em Empresas de 

TI. Estudo de casos relacionados a: Direitos humanos e relações étnico-

raciais em Planejamento Estratégico.
1829/1 PEDAGOGIA - LICENCIATURA-CPPP

18030000133 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

Processo histórico e a evolução da educação. A complexidade dos sistemas 

educacionais e a educação universal. O papel da história da educação e a 

configuração do ensino. Educação na antiguidade: grega e romana. 

Educação medieval e renascentista. Surgimento das universidades. A 

educação no período de transição entre o feudalismo e o capitalismo. A 

contribuição da educação grega, romana, medieval e renascentista para a 

educação do homem moderno. A educação no Brasil. A educação jesuítica. 

As reformas Pombalinas da instrução pública. Estudo da formação 



18030000206 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Concepção de Ciência, Ambiente, Tecnologia e Sociedade e suas relações. 

A sala de aula como espaço de produção do conhecimento sobre a 

natureza e sobre a ciência. Papel do ensino de Ciências na educação 

infantil e no ensino fundamental e inter-relações com os demais 

componentes curriculares. A problematização como estratégia de 

investigação e ensino das Ciências Naturais, voltadas para as séries iniciais 

do ensino fundamental. A utilização de diversas fontes de informação em 

Ciências. Representações, concepções alternativas e mudança conceitual. 

18030000265 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA

Tendências da Educação Matemática. O Ensino de Matemática nos 

documentos oficiais (Diretrizes Curriculares, Parâmetros Curriculares 

Nacionais). Programas e Projetos de Ensino em Matemática enfocando 

diferentes contextos, como meio ambiente, direitos humanos e inclusão. A 

utilização das tecnologias educacionais para o desenvolvimento do ensino 

e da aprendizagem, levando em consideração o contexto histórico 

brasileiro.

18030000281 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DO ENSINO DA HISTÓRIA E 

GEOGRAFIA

Noções fundamentais das ciências sociais. As Produções historiográficas e 

o ensino de história. A socialização e o ensino de história na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. O ensino de história e os 

temas transversais. O ensino da/para diversidade cultural: a cultura étnico-

racial e multiculturalismo. O espaço geográfico. Orientação, localização, 

representação do espaço geográfico. Estudo do lugar e do espaço. Os 

contextos de natureza ambiental-ecológica. Metodologias e prática 

pedagógica no ensino de história e de geografia na educação infantil e nos 

18030000389 EDUCAÇÃO ESCOLAR 

INDÍGENA

Concepções, diretrizes e políticas da Educação escolar Indígena. Os 

princípios antropológicos da educação indígena. Marcos legais da 

Educação Escolar Indígena no Brasil. Políticas Públicas em Educação Escolar 

Indígena. Currículos de Educação Escolar Indígena e os processos de ensino-

aprendizagem. Escola Intercultural, multilíngue, diferenciada e autônoma. 

Diversidade, contextos de natureza ambiental-ecológica e étnico-racial e a 

educação escolar indígena



18030002716 POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Financiamento da educação. Estado e educação. Princípios e finalidades 

das diferentes políticas públicas e a análise-crítica das políticas 

educacionais. Organização escolar e gestão da Educação Básica, como 

elementos de reflexão e investigação da realidade educacional brasileira. 

Consciência da diversidade, respeitando as diferenças de natureza 

ambiental-ecológica, étnico-racial e de gênero.

18030002734 EDUCAÇÃO NO CAMPO

A educação do campo em sua amplitude sociológica, cultural, agrária, 

econômica e ideológica. O processo de construção da identidade da 

educação do campo. As Diretrizes operacionais da educação do campo. 

Práticas Pedagógicas em Educação do Campo e suas relações com a 

diversidade, e o respeito às diferenças de natureza ambiental-ecológica e 

étnico-racial.

18030002879 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Reflexão acerca do estágio e docência nos anos iniciais no Ensino 

Fundamental. Seleção e conhecimento do campo de estágio. Discussão 

acerca da concepção de estágio nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Práticas educativas sob a forma de estágio supervisionado no Ensino 

Fundamental e/ou em suas modalidades. Regência de classe: atividades de 

observação, planejamento, execução e avaliação da prática docente nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Discussão de aspectos atitudinais que 

envolvam questões de educação das relações étnico-raciais, educação 

18030002888 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL II

Pressupostos para a prática pedagógica na infância. Propostas pedagógicas 

para a educação infantil. Cotidiano da educação infantil: tempo, espaço, 

atividades. A formação do grupo. O papel do educador. Organização da 

prática pedagógica: planejamento, registro e avaliação. Postura e ação do 

educador diante das diversidades étnico-raciais, em relação aos direitos 

humanos e à educação ambiental nos contextos da ação educativa na 

educação infantil. Utilização das tecnologias educacionais para apoio ao 

ensino e aprendizagem.



18030003123 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DE ENSINO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL I

Concepções de infância e de educação infantil. Os precursores. Histórico e 

função social das instituições de Educação Infantil. Consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental ecológica, 

étnico-racial e de gêneros. Políticas Públicas e Educação Infantil no Brasil. 

Pedagogia - Licenciatura da Educação Infantil: bases teóricas para a 

construção de um projeto educacional – pedagógico.

18030003188 FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS DE CORPOREIDADE E 

MOVIMENTO

O corpo na escola e na sociedade brasileira. A diferença entre corpos - as 

representações sobre essas diferenças e a manifestação na corporeidade. 

As condições político-sociais do corpo na fronteira Brasil/Paraguai. 

Entendimento e ação na relação da corporeidade no processo de 

construção do conhecimento e da avaliação desse conhecimento. O corpo 

nas relações étnico-raciais. O corpo como referência para o 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. 

Sustentabilidade socioambiental e as relações entre corpos.

18030003203 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL

Reflexão acerca do estágio e docência da Educação Infantil. Seleção e 

conhecimento do campo de estágio. Coleta de dados. Regência de classe: 

atividades de observação, planejamento, execução e avaliação da prática 

docente em educação infantil. Discussão de aspectos atitudinais que 

envolvam questões de educação das relações étnico-raciais, educação 

ambiental e educação em direitos humanos que devem perpassar pelo 

universo infantil.

1901/8 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM REDES DE 

COMPUTADORES-FACOM

19190002256 LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Fundamentos da Orientação a Objetos: objeto, classe, membros da classe. 

Ciclo de vida de um objeto. Semântica de cópia e comparação de objetos. 

Atributos, métodos e propriedades de classe. Propriedades da Orientação 

a Objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo. Classes e métodos 

abstratos. Interfaces. Tratamento de exceções. Modularização. Classes e 

métodos genéricos. Outros paradigmas de programação: imperativas, 

funcionais e lógicas. Estudo de casos (direitos humanos, relações étnico-

raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.



19190002833 COMPUTAÇÃO E 

SOCIEDADE

Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. 

Mercado de trabalho. Mulheres na Computação. Computação aplicada. 

Tendências da computação. Segurança, privacidade, direitos de 

propriedade, acesso não autorizado. Crimes de informática. Computação 

forense e Direito da Informática. Códigos de ética profissional. Doenças 

profissionais. Políticas de educação ambiental.

19190002876 EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo e seus Conceitos. Motivos para Empreender. Perfil do 

Empreendedor. Influência da Atividade Empreendedora. O 

Empreendedorismo no Âmbito Nacional. Construção de um 

Empreendimento. Sustentabilidade. Elaboração de planos de negócio.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
1902/8 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS-FACOM

19190002256 LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Fundamentos da Orientação a Objetos: objeto, classe, membros da classe. 

Ciclo de vida de um objeto. Semântica de cópia e comparação de objetos. 

Atributos, métodos e propriedades de classe. Propriedades da Orientação 

a Objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo. Classes e métodos 

abstratos. Interfaces. Tratamento de exceções. Modularização. Classes e 

métodos genéricos. Outros paradigmas de programação: imperativas, 

funcionais e lógicas. Estudo de casos (direitos humanos, relações étnico-

raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.



19190003934 COMPUTAÇÃO E 

SOCIEDADE

Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. 

Mercado de trabalho. Mulheres na Computação. Computação aplicada. 

Tendências da computação. Segurança, privacidade, direitos de 

propriedade, acesso não autorizado. Crimes de informática. Computação 

forense e Direito da Informática. Códigos de ética profissional. Doenças 

profissionais. Políticas de educação ambiental. Direitos humanos, Relações 

étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 

e Indígena.

19190003943 EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo e seus Conceitos. Motivos para Empreender. Perfil do 

Empreendedor. Influência da Atividade Empreendedora. O 

Empreendedorismo no âmbito Nacional. Construção de um 

Empreendimento. Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade. 

Elaboração de planos de negócio. Direito autoral. Propriedade intelectual. 

Registro de Software. Empreendedorismo Social e Direitos Humanos.

19190003961 PROGRAMAÇÃO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS

Introdução a Dispositivos Móveis. Arquitetura Padrão. Ferramentas e 

Ambiente de Desenvolvimento. Componentes Visuais e Organização 

Visual. Tipos de Layouts. HTTP e Webservices. Threads em Dispositivos 

Móveis. Recursos de Áudio e Vídeo. Persistência de Dados. Sistemas de 

Notificação e Alarmes. Imagens e Animação. Câmeras. Bluetooth. Mapas e 

GPS. Geolocalização. Fundamentos de Segurança para aplicativos. 

Usabilidade e Acessibilidade. Economia de energia. Estudo de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190003970 INTRODUÇÃO À 

COMPUTAÇÃO

Breve história da Computação e Evolução Tecnológica. Interação da 

Computação com outras áreas. Ética Profissional, Ambiental e Direitos 

Humanos. Mercado de Trabalho. Metodologia Científica. Diferenças entre 

os cursos de Computação e perfil do egresso. Vida Acadêmica, 

Regulamentos e Estrutura Organizacional da UFMS. Projeto Pedagógico do 

Curso. Tópicos especiais em Computação.



19190004010 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Conceitos básicos. Arquiteturas. Processos. Comunicação. Nomeação. 

Sincronização. Consistência e Replicação. Tolerância a falhas. Segurança. 

Consumo eficiente de energia. Estudo de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).

19190004118 ENGENHARIA DE 

REQUISITOS

Introdução. Definição e tipos de requisitos. Processos de Engenharia de 

Requisitos. Normas e padrões para descrição de requisitos. Técnicas e 

notações para modelagem conceitual. Ontologias. Requisitos textuais. 

Regras de negócio. Casos de uso. Requisitos em metodologias ágeis. 

Padrões de Requisitos. Mapeamento de modelagem de processos de 

negócio para requisitos. Gerência de Requisitos. Rastreabilidade de 

requisitos. Aceitação de requisitos. Validação de requisitos. Processos de 

engenharia de requisitos em modelos de maturidade. Ferramentas CASE. 

19190004136 CONSTRUÇÃO DE 

SOFTWARE

Aplicação prática em um projeto real dos conceitos adquiridos: 

documentação, gerência de projeto, gerência de configuração e garantia 

da qualidade, levantamento de requisitos, análise, design, implementação, 

teste, implantação, manutenção e atividades de apoio. Estudos de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004163 ESTRUTURAS DE DADOS

Tabelas de Dispersão. Listas de Prioridade. Árvores Binárias de Busca; 

Árvores Balanceadas, Busca Digital. Processamento de Cadeias: Busca de 

Padrão e Compactação de Dados. Estudo de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).



19190004190 INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR

Conceitos fundamentais da interação humano-computador. Áreas de 

aplicação. Ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Aspectos humanos. 

Aspectos tecnológicos. Paradigmas de comunicação humano-computador. 

Design de interfaces de aplicações Web e mobile. Métodos e técnicas de 

projeto, implementação e avaliação. Padrões para interfaces. Ferramentas 

CASE. Estudo de casos (Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004207 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

Introdução à engenharia de software. Modelos de processos de 

desenvolvimento de software. Introdução ao gerenciamento de projetos 

de software. Técnicas de elicitação e de especificação de requisitos de 

software. Introdução a métodos de análise e projeto de software. 

Introdução ao teste de software. Manutenção de software. Reengenharia. 

Ferramentas CASE. Padrões de documentação de software. Estudo de 

casos (direitos humanos e educação ambiental) .

19190004225 FUNDAMENTOS DE 

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Lógica. Inferência lógica. Métodos de prova. Relações de recorrência. 

Estudo de casos (direitos humanos e educação ambiental).

19190004243 SISTEMAS DE APOIO À 

DECISÃO

Sistemas de apoio à decisão e seus conceitos. Os modelos individuais e 

organizacionais de tomada de decisão. Teorias, metodologias, técnicas e 

ferramentas aplicáveis à tomada de decisões. Desenvolvimento de 

sistemas baseados em técnicas de Inteligência Artificial para resolução de 

problemas reais. Estudo de casos (direitos humanos e meio ambiente).



19190004261 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

História da IA. Caracterização dos problemas de IA. Métodos de busca para 

resolução de problemas: busca cega e informada. Busca com adversários: 

análise de jogos com minimax e poda alfa-beta. Aprendizado de máquina: 

noções gerais, tipos e paradigmas de aprendizado. Introdução a técnicas 

simbólicas de aprendizado de máquina: árvores de decisão e regras de 

classificação. Introdução a técnicas estatísticas de aprendizado de 

máquina. Introdução às técnicas de agrupamento. Redes Neurais. 

Aplicações de IA. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

19190004280 BANCO DE DADOS

Conceitos Básicos: Bancos de Dados, Sistemas de Gerenciamento de Banco 

de Dados, Modelos de Dados. Projeto Conceitual: Modelo Entidade-

Relacionamento e Modelo Relacional. SQL. Dependência Funcional e 

Normalização. Estruturas de Indexação de Arquivos. Implementação de 

Banco de Dados. Tópicos Atuais em Banco de Dados. Estudo de casos 

(direitos humanos e educação ambiental).

19190004388 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE EXPERIMENTAL

Introdução à Engenharia de Software Experimental. Tipos de Experimentos 

em Engenharia de Software. Revisões Sistemáticas. Surveys (pesquisas de 

opinião). Experimentos Controlados. Estudos de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).

19190004397 GOVERNANÇA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conceitos e importância de Governança de TI. Governança Corporativa e 

Regulamentações de Conformidade. Planejamento estratégico e 

alinhamento estratégico de Tecnologia da Informação. Planejamento e 

avaliação de investimentos em Sistemas de Informação. Estrutura 

organizacional para funções de gestão de Sistemas de Informação 

(liderança, CIO, contratação). O Papel do Gestor de TI. O Modelo de 

Governança de TI. Arquitetura de Tecnologia da Informação. Modelos de 

Melhores Práticas. Estudo de casos envolvendo educação ambiental e 



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
1904/9 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO-

FACOM

19190001675 ANÁLISE DE SINAIS E 

SISTEMAS

Sinais e Sistemas; Sistemas Lineares; Convolução; Análise de Fourier 

Contínua; Análise de Fourier Discreta; Transformada de Laplace; 

Transformada-Z e Introdução aos Filtros Digitais; Métodos de Espaço de 

Estados. Estabilidade. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

ambiental).

19190003907 TEORIA DOS GRAFOS E 

SEUS ALGORITMOS

Conceitos básicos. Relações entre grafos. Estruturas de Dados e algoritmos 

básicos. Caminhos e Circuitos. Árvores. Emparelhamentos. Cliques e 

Conjuntos estáveis. Coloração de vértices e arestas. Cobertura por vértices. 

Planaridade. Problemas relacionados. Estudo de casos (direitos humanos, 

relações étnico-raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.

19190003934 COMPUTAÇÃO E 

SOCIEDADE

Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. 

Mercado de trabalho. Mulheres na Computação. Computação aplicada. 

Tendências da computação. Segurança, privacidade, direitos de 

propriedade, acesso não autorizado. Crimes de informática. Computação 

forense e Direito da Informática. Códigos de ética profissional. Doenças 

profissionais. Políticas de educação ambiental. Direitos humanos, Relações 

étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 

e Indígena.



19190003943 EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo e seus Conceitos. Motivos para Empreender. Perfil do 

Empreendedor. Influência da Atividade Empreendedora. O 

Empreendedorismo no âmbito Nacional. Construção de um 

Empreendimento. Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade. 

Elaboração de planos de negócio. Direito autoral. Propriedade intelectual. 

Registro de Software. Empreendedorismo Social e Direitos Humanos.

19190003952 PROGRAMAÇÃO PARALELA

Introdução à Computação Paralela, Modelos de Paralelismo, Arquiteturas 

Paralelas, Algoritmos básicos de troca de mensagens, MPI e Troca de 

Mensagens, Algoritmos PRAM: soma e soma prefixa, Ordenação paralela 

com modelos realísticos, Soma e Multiplicação paralela de Matrizes, 

Programação em GPGPUs, Algoritmos Paralelos em Grafos, Tópicos 

avançados. Estudo de casos (Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190003961 PROGRAMAÇÃO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS

Introdução a Dispositivos Móveis. Arquitetura Padrão. Ferramentas e 

Ambiente de Desenvolvimento. Componentes Visuais e Organização 

Visual. Tipos de Layouts. HTTP e Webservices. Threads em Dispositivos 

Móveis. Recursos de Áudio e Vídeo. Persistência de Dados. Sistemas de 

Notificação e Alarmes. Imagens e Animação. Câmeras. Bluetooth. Mapas e 

GPS. Geolocalização. Fundamentos de Segurança para aplicativos. 

Usabilidade e Acessibilidade. Economia de energia. Estudo de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190003970 INTRODUÇÃO À 

COMPUTAÇÃO

Breve história da Computação e Evolução Tecnológica. Interação da 

Computação com outras áreas. Ética Profissional, Ambiental e Direitos 

Humanos. Mercado de Trabalho. Metodologia Científica. Diferenças entre 

os cursos de Computação e perfil do egresso. Vida Acadêmica, 

Regulamentos e Estrutura Organizacional da UFMS. Projeto Pedagógico do 

Curso. Tópicos especiais em Computação.



19190004010 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Conceitos básicos. Arquiteturas. Processos. Comunicação. Nomeação. 

Sincronização. Consistência e Replicação. Tolerância a falhas. Segurança. 

Consumo eficiente de energia. Estudo de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).

19190004092 LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Fundamentos da Orientação a Objetos: objeto, classe, membros da classe. 

Ciclo de vida de um objeto. Semântica de cópia e comparação de objetos. 

Atributos, métodos e propriedades de classe. Propriedades da Orientação 

a Objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo. Classes e métodos 

abstratos. Interfaces. Tratamento de exceções. Modularização. Classes e 

métodos genéricos. Outros paradigmas de programação: imperativas, 

funcionais e lógicas. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

ambiental).

19190004136 CONSTRUÇÃO DE 

SOFTWARE

Aplicação prática em um projeto real dos conceitos adquiridos: 

documentação, gerência de projeto, gerência de configuração e garantia 

da qualidade, levantamento de requisitos, análise, design, implementação, 

teste, implantação, manutenção e atividades de apoio. Estudos de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004163 ESTRUTURAS DE DADOS

Tabelas de Dispersão. Listas de Prioridade. Árvores Binárias de Busca; 

Árvores Balanceadas, Busca Digital. Processamento de Cadeias: Busca de 

Padrão e Compactação de Dados. Estudo de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).



19190004190 INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR

Conceitos fundamentais da interação humano-computador. Áreas de 

aplicação. Ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Aspectos humanos. 

Aspectos tecnológicos. Paradigmas de comunicação humano-computador. 

Design de interfaces de aplicações Web e mobile. Métodos e técnicas de 

projeto, implementação e avaliação. Padrões para interfaces. Ferramentas 

CASE. Estudo de casos (Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004207 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

Introdução à engenharia de software. Modelos de processos de 

desenvolvimento de software. Introdução ao gerenciamento de projetos 

de software. Técnicas de elicitação e de especificação de requisitos de 

software. Introdução a métodos de análise e projeto de software. 

Introdução ao teste de software. Manutenção de software. Reengenharia. 

Ferramentas CASE. Padrões de documentação de software. Estudo de 

casos (direitos humanos e educação ambiental) .

19190004216 SISTEMAS OPERACIONAIS

Conceitos básicos. Processos e threads: escalonamento, concorrência, 

sincronização e deadlock. Gerência de memória. Memória virtual. Sistemas 

de arquivos. Noções de segurança. Gerência de entrada e saída. 

Virtualização. Implementação de funcionalidades de um Sistema 

Operacional. Sistemas energeticamente eficientes. Estudo de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004225 FUNDAMENTOS DE 

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Lógica. Inferência lógica. Métodos de prova. Relações de recorrência. 

Estudo de casos (direitos humanos e educação ambiental).



19190004243 SISTEMAS DE APOIO À 

DECISÃO

Sistemas de apoio à decisão e seus conceitos. Os modelos individuais e 

organizacionais de tomada de decisão. Teorias, metodologias, técnicas e 

ferramentas aplicáveis à tomada de decisões. Desenvolvimento de 

sistemas baseados em técnicas de Inteligência Artificial para resolução de 

problemas reais. Estudo de casos (direitos humanos e meio ambiente).

19190004261 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

História da IA. Caracterização dos problemas de IA. Métodos de busca para 

resolução de problemas: busca cega e informada. Busca com adversários: 

análise de jogos com minimax e poda alfa-beta. Aprendizado de máquina: 

noções gerais, tipos e paradigmas de aprendizado. Introdução a técnicas 

simbólicas de aprendizado de máquina: árvores de decisão e regras de 

classificação. Introdução a técnicas estatísticas de aprendizado de 

máquina. Introdução às técnicas de agrupamento. Redes Neurais. 

Aplicações de IA. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

19190004280 BANCO DE DADOS

Conceitos Básicos: Bancos de Dados, Sistemas de Gerenciamento de Banco 

de Dados, Modelos de Dados. Projeto Conceitual: Modelo Entidade-

Relacionamento e Modelo Relacional. SQL. Dependência Funcional e 

Normalização. Estruturas de Indexação de Arquivos. Implementação de 

Banco de Dados. Tópicos Atuais em Banco de Dados. Estudo de casos 

(direitos humanos e educação ambiental).

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.



1905/10 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - BACHARELADO-

FACOM

19190001675 ANÁLISE DE SINAIS E 

SISTEMAS

Sinais e Sistemas; Sistemas Lineares; Convolução; Análise de Fourier 

Contínua; Análise de Fourier Discreta; Transformada de Laplace; 

Transformada-Z e Introdução aos Filtros Digitais; Métodos de Espaço de 

Estados. Estabilidade. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

ambiental).

19190003562 SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 

E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Introdução a sistemas de produção (contínuos e de eventos discretos). 

Modelagem de sistemas e técnicas de análise. Elementos de automação 

(sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis, comandos 

numéricos computadorizados, sistemas supervisórios e redes industriais). 

Ambiente integrado de produção. Planejamento e controle da produção. 

Técnicas inteligentes de planejamento e controle da produção. Gestão do 

projeto de automação. Projeto e construção de sistema integrado de 

supervisão e controle de plantas industriais. Impactos ambientais da 

19190003907 TEORIA DOS GRAFOS E 

SEUS ALGORITMOS

Conceitos básicos. Relações entre grafos. Estruturas de Dados e algoritmos 

básicos. Caminhos e Circuitos. Árvores. Emparelhamentos. Cliques e 

Conjuntos estáveis. Coloração de vértices e arestas. Cobertura por vértices. 

Planaridade. Problemas relacionados. Estudo de casos (direitos humanos, 

relações étnico-raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.

19190003934 COMPUTAÇÃO E 

SOCIEDADE

Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. 

Mercado de trabalho. Mulheres na Computação. Computação aplicada. 

Tendências da computação. Segurança, privacidade, direitos de 

propriedade, acesso não autorizado. Crimes de informática. Computação 

forense e Direito da Informática. Códigos de ética profissional. Doenças 

profissionais. Políticas de educação ambiental. Direitos humanos, Relações 

étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 

e Indígena.



19190003943 EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo e seus Conceitos. Motivos para Empreender. Perfil do 

Empreendedor. Influência da Atividade Empreendedora. O 

Empreendedorismo no âmbito Nacional. Construção de um 

Empreendimento. Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade. 

Elaboração de planos de negócio. Direito autoral. Propriedade intelectual. 

Registro de Software. Empreendedorismo Social e Direitos Humanos.

19190003952 PROGRAMAÇÃO PARALELA

Introdução à Computação Paralela, Modelos de Paralelismo, Arquiteturas 

Paralelas, Algoritmos básicos de troca de mensagens, MPI e Troca de 

Mensagens, Algoritmos PRAM: soma e soma prefixa, Ordenação paralela 

com modelos realísticos, Soma e Multiplicação paralela de Matrizes, 

Programação em GPGPUs, Algoritmos Paralelos em Grafos, Tópicos 

avançados. Estudo de casos (Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190003961 PROGRAMAÇÃO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS

Introdução a Dispositivos Móveis. Arquitetura Padrão. Ferramentas e 

Ambiente de Desenvolvimento. Componentes Visuais e Organização 

Visual. Tipos de Layouts. HTTP e Webservices. Threads em Dispositivos 

Móveis. Recursos de Áudio e Vídeo. Persistência de Dados. Sistemas de 

Notificação e Alarmes. Imagens e Animação. Câmeras. Bluetooth. Mapas e 

GPS. Geolocalização. Fundamentos de Segurança para aplicativos. 

Usabilidade e Acessibilidade. Economia de energia. Estudo de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190003970 INTRODUÇÃO À 

COMPUTAÇÃO

Breve história da Computação e Evolução Tecnológica. Interação da 

Computação com outras áreas. Ética Profissional, Ambiental e Direitos 

Humanos. Mercado de Trabalho. Metodologia Científica. Diferenças entre 

os cursos de Computação e perfil do egresso. Vida Acadêmica, 

Regulamentos e Estrutura Organizacional da UFMS. Projeto Pedagógico do 

Curso. Tópicos especiais em Computação.



19190004010 SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Conceitos básicos. Arquiteturas. Processos. Comunicação. Nomeação. 

Sincronização. Consistência e Replicação. Tolerância a falhas. Segurança. 

Consumo eficiente de energia. Estudo de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).

19190004092 LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Fundamentos da Orientação a Objetos: objeto, classe, membros da classe. 

Ciclo de vida de um objeto. Semântica de cópia e comparação de objetos. 

Atributos, métodos e propriedades de classe. Propriedades da Orientação 

a Objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo. Classes e métodos 

abstratos. Interfaces. Tratamento de exceções. Modularização. Classes e 

métodos genéricos. Outros paradigmas de programação: imperativas, 

funcionais e lógicas. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

ambiental).

19190004136 CONSTRUÇÃO DE 

SOFTWARE

Aplicação prática em um projeto real dos conceitos adquiridos: 

documentação, gerência de projeto, gerência de configuração e garantia 

da qualidade, levantamento de requisitos, análise, design, implementação, 

teste, implantação, manutenção e atividades de apoio. Estudos de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004163 ESTRUTURAS DE DADOS

Tabelas de Dispersão. Listas de Prioridade. Árvores Binárias de Busca; 

Árvores Balanceadas, Busca Digital. Processamento de Cadeias: Busca de 

Padrão e Compactação de Dados. Estudo de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).



19190004190 INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR

Conceitos fundamentais da interação humano-computador. Áreas de 

aplicação. Ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Aspectos humanos. 

Aspectos tecnológicos. Paradigmas de comunicação humano-computador. 

Design de interfaces de aplicações Web e mobile. Métodos e técnicas de 

projeto, implementação e avaliação. Padrões para interfaces. Ferramentas 

CASE. Estudo de casos (Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004207 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

Introdução à engenharia de software. Modelos de processos de 

desenvolvimento de software. Introdução ao gerenciamento de projetos 

de software. Técnicas de elicitação e de especificação de requisitos de 

software. Introdução a métodos de análise e projeto de software. 

Introdução ao teste de software. Manutenção de software. Reengenharia. 

Ferramentas CASE. Padrões de documentação de software. Estudo de 

casos (direitos humanos e educação ambiental) .

19190004216 SISTEMAS OPERACIONAIS

Conceitos básicos. Processos e threads: escalonamento, concorrência, 

sincronização e deadlock. Gerência de memória. Memória virtual. Sistemas 

de arquivos. Noções de segurança. Gerência de entrada e saída. 

Virtualização. Implementação de funcionalidades de um Sistema 

Operacional. Sistemas energeticamente eficientes. Estudo de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004225 FUNDAMENTOS DE 

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Lógica. Inferência lógica. Métodos de prova. Relações de recorrência. 

Estudo de casos (direitos humanos e educação ambiental).



19190004261 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

História da IA. Caracterização dos problemas de IA. Métodos de busca para 

resolução de problemas: busca cega e informada. Busca com adversários: 

análise de jogos com minimax e poda alfa-beta. Aprendizado de máquina: 

noções gerais, tipos e paradigmas de aprendizado. Introdução a técnicas 

simbólicas de aprendizado de máquina: árvores de decisão e regras de 

classificação. Introdução a técnicas estatísticas de aprendizado de 

máquina. Introdução às técnicas de agrupamento. Redes Neurais. 

Aplicações de IA. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

19190004280 BANCO DE DADOS

Conceitos Básicos: Bancos de Dados, Sistemas de Gerenciamento de Banco 

de Dados, Modelos de Dados. Projeto Conceitual: Modelo Entidade-

Relacionamento e Modelo Relacional. SQL. Dependência Funcional e 

Normalização. Estruturas de Indexação de Arquivos. Implementação de 

Banco de Dados. Tópicos Atuais em Banco de Dados. Estudo de casos 

(direitos humanos e educação ambiental).

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
1906/6 ENGENHARIA DE SOFTWARE - BACHARELADO-

FACOM

19190002256 LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Fundamentos da Orientação a Objetos: objeto, classe, membros da classe. 

Ciclo de vida de um objeto. Semântica de cópia e comparação de objetos. 

Atributos, métodos e propriedades de classe. Propriedades da Orientação 

a Objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo. Classes e métodos 

abstratos. Interfaces. Tratamento de exceções. Modularização. Classes e 

métodos genéricos. Outros paradigmas de programação: imperativas, 

funcionais e lógicas. Estudo de casos (direitos humanos, relações étnico-

raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.



19190003907 TEORIA DOS GRAFOS E 

SEUS ALGORITMOS

Conceitos básicos. Relações entre grafos. Estruturas de Dados e algoritmos 

básicos. Caminhos e Circuitos. Árvores. Emparelhamentos. Cliques e 

Conjuntos estáveis. Coloração de vértices e arestas. Cobertura por vértices. 

Planaridade. Problemas relacionados. Estudo de casos (direitos humanos, 

relações étnico-raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.

19190003934 COMPUTAÇÃO E 

SOCIEDADE

Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. 

Mercado de trabalho. Mulheres na Computação. Computação aplicada. 

Tendências da computação. Segurança, privacidade, direitos de 

propriedade, acesso não autorizado. Crimes de informática. Computação 

forense e Direito da Informática. Códigos de ética profissional. Doenças 

profissionais. Políticas de educação ambiental. Direitos humanos, Relações 

étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 

e Indígena.

19190003943 EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo e seus Conceitos. Motivos para Empreender. Perfil do 

Empreendedor. Influência da Atividade Empreendedora. O 

Empreendedorismo no âmbito Nacional. Construção de um 

Empreendimento. Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade. 

Elaboração de planos de negócio. Direito autoral. Propriedade intelectual. 

Registro de Software. Empreendedorismo Social e Direitos Humanos.

19190003952 PROGRAMAÇÃO PARALELA

Introdução à Computação Paralela, Modelos de Paralelismo, Arquiteturas 

Paralelas, Algoritmos básicos de troca de mensagens, MPI e Troca de 

Mensagens, Algoritmos PRAM: soma e soma prefixa, Ordenação paralela 

com modelos realísticos, Soma e Multiplicação paralela de Matrizes, 

Programação em GPGPUs, Algoritmos Paralelos em Grafos, Tópicos 

avançados. Estudo de casos (Direitos Humanos e Educação Ambiental).



19190003961 PROGRAMAÇÃO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS

Introdução a Dispositivos Móveis. Arquitetura Padrão. Ferramentas e 

Ambiente de Desenvolvimento. Componentes Visuais e Organização 

Visual. Tipos de Layouts. HTTP e Webservices. Threads em Dispositivos 

Móveis. Recursos de Áudio e Vídeo. Persistência de Dados. Sistemas de 

Notificação e Alarmes. Imagens e Animação. Câmeras. Bluetooth. Mapas e 

GPS. Geolocalização. Fundamentos de Segurança para aplicativos. 

Usabilidade e Acessibilidade. Economia de energia. Estudo de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190003970 INTRODUÇÃO À 

COMPUTAÇÃO

Breve história da Computação e Evolução Tecnológica. Interação da 

Computação com outras áreas. Ética Profissional, Ambiental e Direitos 

Humanos. Mercado de Trabalho. Metodologia Científica. Diferenças entre 

os cursos de Computação e perfil do egresso. Vida Acadêmica, 

Regulamentos e Estrutura Organizacional da UFMS. Projeto Pedagógico do 

Curso. Tópicos especiais em Computação.

19190004118 ENGENHARIA DE 

REQUISITOS

Introdução. Definição e tipos de requisitos. Processos de Engenharia de 

Requisitos. Normas e padrões para descrição de requisitos. Técnicas e 

notações para modelagem conceitual. Ontologias. Requisitos textuais. 

Regras de negócio. Casos de uso. Requisitos em metodologias ágeis. 

Padrões de Requisitos. Mapeamento de modelagem de processos de 

negócio para requisitos. Gerência de Requisitos. Rastreabilidade de 

requisitos. Aceitação de requisitos. Validação de requisitos. Processos de 

engenharia de requisitos em modelos de maturidade. Ferramentas CASE. 

19190004163 ESTRUTURAS DE DADOS

Tabelas de Dispersão. Listas de Prioridade. Árvores Binárias de Busca; 

Árvores Balanceadas, Busca Digital. Processamento de Cadeias: Busca de 

Padrão e Compactação de Dados. Estudo de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).



19190004190 INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR

Conceitos fundamentais da interação humano-computador. Áreas de 

aplicação. Ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Aspectos humanos. 

Aspectos tecnológicos. Paradigmas de comunicação humano-computador. 

Design de interfaces de aplicações Web e mobile. Métodos e técnicas de 

projeto, implementação e avaliação. Padrões para interfaces. Ferramentas 

CASE. Estudo de casos (Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004216 SISTEMAS OPERACIONAIS

Conceitos básicos. Processos e threads: escalonamento, concorrência, 

sincronização e deadlock. Gerência de memória. Memória virtual. Sistemas 

de arquivos. Noções de segurança. Gerência de entrada e saída. 

Virtualização. Implementação de funcionalidades de um Sistema 

Operacional. Sistemas energeticamente eficientes. Estudo de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004225 FUNDAMENTOS DE 

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Lógica. Inferência lógica. Métodos de prova. Relações de recorrência. 

Estudo de casos (direitos humanos e educação ambiental).

19190004243 SISTEMAS DE APOIO À 

DECISÃO

Sistemas de apoio à decisão e seus conceitos. Os modelos individuais e 

organizacionais de tomada de decisão. Teorias, metodologias, técnicas e 

ferramentas aplicáveis à tomada de decisões. Desenvolvimento de 

sistemas baseados em técnicas de Inteligência Artificial para resolução de 

problemas reais. Estudo de casos (direitos humanos e meio ambiente).



19190004261 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

História da IA. Caracterização dos problemas de IA. Métodos de busca para 

resolução de problemas: busca cega e informada. Busca com adversários: 

análise de jogos com minimax e poda alfa-beta. Aprendizado de máquina: 

noções gerais, tipos e paradigmas de aprendizado. Introdução a técnicas 

simbólicas de aprendizado de máquina: árvores de decisão e regras de 

classificação. Introdução a técnicas estatísticas de aprendizado de 

máquina. Introdução às técnicas de agrupamento. Redes Neurais. 

Aplicações de IA. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

19190004280 BANCO DE DADOS

Conceitos Básicos: Bancos de Dados, Sistemas de Gerenciamento de Banco 

de Dados, Modelos de Dados. Projeto Conceitual: Modelo Entidade-

Relacionamento e Modelo Relacional. SQL. Dependência Funcional e 

Normalização. Estruturas de Indexação de Arquivos. Implementação de 

Banco de Dados. Tópicos Atuais em Banco de Dados. Estudo de casos 

(direitos humanos e educação ambiental).

19190004388 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE EXPERIMENTAL

Introdução à Engenharia de Software Experimental. Tipos de Experimentos 

em Engenharia de Software. Revisões Sistemáticas. Surveys (pesquisas de 

opinião). Experimentos Controlados. Estudos de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).

19190004397 GOVERNANÇA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conceitos e importância de Governança de TI. Governança Corporativa e 

Regulamentações de Conformidade. Planejamento estratégico e 

alinhamento estratégico de Tecnologia da Informação. Planejamento e 

avaliação de investimentos em Sistemas de Informação. Estrutura 

organizacional para funções de gestão de Sistemas de Informação 

(liderança, CIO, contratação). O Papel do Gestor de TI. O Modelo de 

Governança de TI. Arquitetura de Tecnologia da Informação. Modelos de 

Melhores Práticas. Estudo de casos envolvendo educação ambiental e 



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
1907/2 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO-

FACOM

19190002256 LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Fundamentos da Orientação a Objetos: objeto, classe, membros da classe. 

Ciclo de vida de um objeto. Semântica de cópia e comparação de objetos. 

Atributos, métodos e propriedades de classe. Propriedades da Orientação 

a Objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo. Classes e métodos 

abstratos. Interfaces. Tratamento de exceções. Modularização. Classes e 

métodos genéricos. Outros paradigmas de programação: imperativas, 

funcionais e lógicas. Estudo de casos (direitos humanos, relações étnico-

raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.

19190003907 TEORIA DOS GRAFOS E 

SEUS ALGORITMOS

Conceitos básicos. Relações entre grafos. Estruturas de Dados e algoritmos 

básicos. Caminhos e Circuitos. Árvores. Emparelhamentos. Cliques e 

Conjuntos estáveis. Coloração de vértices e arestas. Cobertura por vértices. 

Planaridade. Problemas relacionados. Estudo de casos (direitos humanos, 

relações étnico-raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.

19190003934 COMPUTAÇÃO E 

SOCIEDADE

Aspectos sociais, econômicos, legais e profissionais da computação. 

Mercado de trabalho. Mulheres na Computação. Computação aplicada. 

Tendências da computação. Segurança, privacidade, direitos de 

propriedade, acesso não autorizado. Crimes de informática. Computação 

forense e Direito da Informática. Códigos de ética profissional. Doenças 

profissionais. Políticas de educação ambiental. Direitos humanos, Relações 

étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 

e Indígena.



19190003943 EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo e seus Conceitos. Motivos para Empreender. Perfil do 

Empreendedor. Influência da Atividade Empreendedora. O 

Empreendedorismo no âmbito Nacional. Construção de um 

Empreendimento. Responsabilidade Ambiental e Sustentabilidade. 

Elaboração de planos de negócio. Direito autoral. Propriedade intelectual. 

Registro de Software. Empreendedorismo Social e Direitos Humanos.

19190003961 PROGRAMAÇÃO PARA 

DISPOSITIVOS MÓVEIS

Introdução a Dispositivos Móveis. Arquitetura Padrão. Ferramentas e 

Ambiente de Desenvolvimento. Componentes Visuais e Organização 

Visual. Tipos de Layouts. HTTP e Webservices. Threads em Dispositivos 

Móveis. Recursos de Áudio e Vídeo. Persistência de Dados. Sistemas de 

Notificação e Alarmes. Imagens e Animação. Câmeras. Bluetooth. Mapas e 

GPS. Geolocalização. Fundamentos de Segurança para aplicativos. 

Usabilidade e Acessibilidade. Economia de energia. Estudo de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190003970 INTRODUÇÃO À 

COMPUTAÇÃO

Breve história da Computação e Evolução Tecnológica. Interação da 

Computação com outras áreas. Ética Profissional, Ambiental e Direitos 

Humanos. Mercado de Trabalho. Metodologia Científica. Diferenças entre 

os cursos de Computação e perfil do egresso. Vida Acadêmica, 

Regulamentos e Estrutura Organizacional da UFMS. Projeto Pedagógico do 

Curso. Tópicos especiais em Computação.

19190004118 ENGENHARIA DE 

REQUISITOS

Introdução. Definição e tipos de requisitos. Processos de Engenharia de 

Requisitos. Normas e padrões para descrição de requisitos. Técnicas e 

notações para modelagem conceitual. Ontologias. Requisitos textuais. 

Regras de negócio. Casos de uso. Requisitos em metodologias ágeis. 

Padrões de Requisitos. Mapeamento de modelagem de processos de 

negócio para requisitos. Gerência de Requisitos. Rastreabilidade de 

requisitos. Aceitação de requisitos. Validação de requisitos. Processos de 

engenharia de requisitos em modelos de maturidade. Ferramentas CASE. 



19190004136 CONSTRUÇÃO DE 

SOFTWARE

Aplicação prática em um projeto real dos conceitos adquiridos: 

documentação, gerência de projeto, gerência de configuração e garantia 

da qualidade, levantamento de requisitos, análise, design, implementação, 

teste, implantação, manutenção e atividades de apoio. Estudos de casos 

(Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004163 ESTRUTURAS DE DADOS

Tabelas de Dispersão. Listas de Prioridade. Árvores Binárias de Busca; 

Árvores Balanceadas, Busca Digital. Processamento de Cadeias: Busca de 

Padrão e Compactação de Dados. Estudo de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).

19190004190 INTERAÇÃO HUMANO-

COMPUTADOR

Conceitos fundamentais da interação humano-computador. Áreas de 

aplicação. Ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Aspectos humanos. 

Aspectos tecnológicos. Paradigmas de comunicação humano-computador. 

Design de interfaces de aplicações Web e mobile. Métodos e técnicas de 

projeto, implementação e avaliação. Padrões para interfaces. Ferramentas 

CASE. Estudo de casos (Direitos Humanos e Educação Ambiental).

19190004207 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE

Introdução à engenharia de software. Modelos de processos de 

desenvolvimento de software. Introdução ao gerenciamento de projetos 

de software. Técnicas de elicitação e de especificação de requisitos de 

software. Introdução a métodos de análise e projeto de software. 

Introdução ao teste de software. Manutenção de software. Reengenharia. 

Ferramentas CASE. Padrões de documentação de software. Estudo de 

casos (direitos humanos e educação ambiental) .



19190004225 FUNDAMENTOS DE 

TEORIA DA COMPUTAÇÃO

Lógica. Inferência lógica. Métodos de prova. Relações de recorrência. 

Estudo de casos (direitos humanos e educação ambiental).

19190004243 SISTEMAS DE APOIO À 

DECISÃO

Sistemas de apoio à decisão e seus conceitos. Os modelos individuais e 

organizacionais de tomada de decisão. Teorias, metodologias, técnicas e 

ferramentas aplicáveis à tomada de decisões. Desenvolvimento de 

sistemas baseados em técnicas de Inteligência Artificial para resolução de 

problemas reais. Estudo de casos (direitos humanos e meio ambiente).

19190004261 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

História da IA. Caracterização dos problemas de IA. Métodos de busca para 

resolução de problemas: busca cega e informada. Busca com adversários: 

análise de jogos com minimax e poda alfa-beta. Aprendizado de máquina: 

noções gerais, tipos e paradigmas de aprendizado. Introdução a técnicas 

simbólicas de aprendizado de máquina: árvores de decisão e regras de 

classificação. Introdução a técnicas estatísticas de aprendizado de 

máquina. Introdução às técnicas de agrupamento. Redes Neurais. 

Aplicações de IA. Estudo de casos (direitos humanos e educação 

19190004280 BANCO DE DADOS

Conceitos Básicos: Bancos de Dados, Sistemas de Gerenciamento de Banco 

de Dados, Modelos de Dados. Projeto Conceitual: Modelo Entidade-

Relacionamento e Modelo Relacional. SQL. Dependência Funcional e 

Normalização. Estruturas de Indexação de Arquivos. Implementação de 

Banco de Dados. Tópicos Atuais em Banco de Dados. Estudo de casos 

(direitos humanos e educação ambiental).



19190004388 ENGENHARIA DE 

SOFTWARE EXPERIMENTAL

Introdução à Engenharia de Software Experimental. Tipos de Experimentos 

em Engenharia de Software. Revisões Sistemáticas. Surveys (pesquisas de 

opinião). Experimentos Controlados. Estudos de casos (direitos humanos e 

educação ambiental).

19190004397 GOVERNANÇA DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conceitos e importância de Governança de TI. Governança Corporativa e 

Regulamentações de Conformidade. Planejamento estratégico e 

alinhamento estratégico de Tecnologia da Informação. Planejamento e 

avaliação de investimentos em Sistemas de Informação. Estrutura 

organizacional para funções de gestão de Sistemas de Informação 

(liderança, CIO, contratação). O Papel do Gestor de TI. O Modelo de 

Governança de TI. Arquitetura de Tecnologia da Informação. Modelos de 

Melhores Práticas. Estudo de casos envolvendo educação ambiental e 

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2001/7 DIREITO - BACHARELADO-FADIR

20010000024 DIREITO ADMINISTRATIVO I

Estado. Direito administrativo. Administração Pública e suas relações com 

os direitos humanos e socioambientais. Regime Jurídico Administrativo e 

Princípios constitucionais administrativos. Organização Administrativa. 

Poderes. Ato Administrativo.



20010002825 DIREITO URBANÍSTICO

Direito à Cidade. Sustentabilidade Urbanística. Função Social da 

Propriedade Urbana. Instrumentos de intervenção urbana. Plano Diretor. 

Parcelamento do solo Urbano. Zoneamento ambiental. Estatuto das 

Cidades e legislação correlata.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2002/8 DIREITO - BACHARELADO-FADIR

20010000024 DIREITO ADMINISTRATIVO I

Estado. Direito administrativo. Administração Pública e suas relações com 

os direitos humanos e socioambientais. Regime Jurídico Administrativo e 

Princípios constitucionais administrativos. Organização Administrativa. 

Poderes. Ato Administrativo.

20010002825 DIREITO URBANÍSTICO

Direito à Cidade. Sustentabilidade Urbanística. Função Social da 

Propriedade Urbana. Instrumentos de intervenção urbana. Plano Diretor. 

Parcelamento do solo Urbano. Zoneamento ambiental. Estatuto das 

Cidades e legislação correlata.



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2101/10 ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO; 

2101/11 ARQUITETURA E URBANISMO - BACHARELADO-

FAENG

21010007442 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

EM EDIFICAÇÕES

Evolução da oferta e da demanda de energia no Brasil. O PROCEL. O 

consumo no setor de edificações. A falta de normalização, variáveis 

climáticas, variáveis humanas e arquitetônicas. Bioclimatologia, eficiência 

no setor residencial, eficiência no setor comercial.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.

21010007442 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

EM EDIFICAÇÕES

Evolução da oferta e da demanda de energia no Brasil. O PROCEL. O 

consumo no setor de edificações. A falta de normalização, variáveis 

climáticas, variáveis humanas e arquitetônicas. Bioclimatologia, eficiência 

no setor residencial, eficiência no setor comercial.



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2102/7 ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO-FAENG

21010000308 PLANEJAMENTO URBANO I

Origens e conceitos de planejamento urbano na escala da quadra e do 

bairro; teoria e metodologias do urbanismo e do planejamento urbano. 

Uso e ocupação do solo urbano. Índices, indicadores, estudos de 

população, adensamento urbano, aspectos culturais e ambientais da 

evolução urbana. Instrumentos de controle, intervenção e gestão aplicados 

à escala do bairro.

21010000367 PLANEJAMENTO URBANO II

Teoria de planejamento e gestão; legislação, índices e parâmetros 

urbanísticos. Aspectos culturais, técnicos e ambientais do planejamento e 

do projeto urbano. Sustentabilidade urbana (conceito e parâmetros). 

Mobilidade urbana (conceitos e parâmetros). Acessibilidade urbana 

(conceitos e parâmetros).

21010000839 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL I

Introdução. Pedras e rochas ornamentais. Agregados. Aglomerantes. 

Argamassa. Concreto. Artefatos de concreto. A extração e produção de 

materiais considerando o impacto socioambiental



21010001843 RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS E INDUSTRIAIS

Introdução. Características e classificação de resíduos sólidos. Poluição 

ambiental por resíduos sólidos. Acondicionamento. Coleta e transporte. 

Tratamento e disposição final. Aterro sanitário. Resíduos sólidos de serviço 

de saúde. Legislações e normas ABNT relativas. Gerenciamento integrado 

dos resíduos sólidos municipais.

21010001878 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO

Energia e Meio Ambiente. Sistemas de saneamento. Custos de energia no 

saneamento. Auditoria energética em saneamento. Projetos de efi ciência 

energética. Indicadores de eficiência energética. Otimização de sistemas. 

Avaliação econômica de projetos. Gestão Energética em empresas de 

saneamento.

21010001932 HIDROLOGIA GERAL

Introdução. A água e sua relação com o meio ambiente. Ciclo hidrológico. 

Bacia hidrográfica. Precipitação. Evaporação. Evaporação e transpiração. 

Infiltração e água subterrânea. Escoamento superficial.

21010003374 GEOLOGIA GERAL

Introdução à geologia; o Universo; a Terra; o meio ambiente; o ciclo das 

águas; a litosfera; elementos de mineralogia; elementos de petrologia; 

fundamentos de geotectônica e geologia estrutural; dinâmica externa da 

crosta; mapas e perfis geológicos; métodos indiretos de investigação do 

subsolo. Geologia de Mato Grosso do Sul. Geologia aplicada a obras de 

engenharia civil.



21010003471 SENSORIAMENTO 

REMOTO AMBIENTAL

Conceitos Básicos; Princípios Físicos. Técnicas de extração de informações 

por análise visual e processamento Digital; Principais Sensores em órbita e 

suas características e aplicações na Engenharia Ambiental; Extração de 

atributos das imagens digitais para geração de produtos; Operação e 

análise de dados e informações; GNSS – GPS; Geração de dados temáticos. 

Operações de análises geográficas. Saída de dados; Aplicações de 

algoritmos matemáticos para a geração de modelos tridimensionais em 

estudos de obras de engenharia; Modelagem de dados espaciais para 

21010003820 TRATAMENTO DE ESGOTO

Introdução aos processos físicos, químicos e biológicos. Cinemática e 

hidráulica dos reatores. Sistemas de tratamento. Operações unitárias físico-

químicas e biológicas. Manejo de lodos. Desinfecção. Processos 

ecotecnológicos. Processos avançados de tratamento. Testes em modelos 

de laboratório. Modelos de simulação numérica. Critérios apropriados de 

projeto. Desenvolvimento de projetos de estações de tratamento de 

esgoto: estimativa de custos, memorial descritivo, manual de operação e 

manutenção. Legislação e normas brasileiras. Atividades em laboratório.

21010007442 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

EM EDIFICAÇÕES

Evolução da oferta e da demanda de energia no Brasil. O PROCEL. O 

consumo no setor de edificações. A falta de normalização, variáveis 

climáticas, variáveis humanas e arquitetônicas. Bioclimatologia, eficiência 

no setor residencial, eficiência no setor comercial.

21010007477 ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Introdução à engenharia de tráfego. Elementos de engenharia de tráfego. 

Pesquisas de tráfego. Estudos de capacidade viária. Interseções 

semaforizadas. Sinalização viária. Segurança de tráfego. Estacionamento. 

Tráfego e meio ambiente.



21010007620 GEOPROCESSAMENTO

Conceitos de Topografia e de Cartografia com vista a utilização de 

geotecnologias. Sistemas de Informações Geográficas, Cartografia Digital e 

Tecnologias de Sensoriamento Remoto, aplicados no contexto da 

Engenharia. Operação e análise de dados e informações. Dados espaciais. 

GNSS (e GPS). Georreferenciamento. Topologia. Geração de dados 

temáticos. Operações de análises geográficas. Saída de dados. Aplicações 

de modelos tridimensionais em estudos de obras de engenharia. 

Modelagem de dados espaciais para estudos de análise ambiental. 

21010007760 PLANEJAMENTO URBANO 

E REGIONAL I

O espaço e o ambiente regional. Paisagem regional e unidades de 

planejamento; leitura biofísica; sistema viário regional e suporte físico; 

unidades de paisagem; zoneamento morfológico e funcional na região; 

zoneamento ecológico econômico.

21010007779 PLANEJAMENTO URBANO 

E REGIONAL II

Teoria de planejamento e gestão; legislação, índices e parâmetros 

urbanísticos. Aspectos culturais, técnicos e ambientais do planejamento e 

do projeto urbano. Sustentabilidade urbana (conceito e parâmetros). 

Mobilidade urbana (conceitos e parâmetros). Acessibilidade urbana 

(conceitos e parâmetros).

21010007914 DESENHO TÉCNICO PARA 

ENGENHARIA

Desenho topográfico. Desenho de estruturas de madeiras, metálicas e de 

concreto. Desenho de instalações hidrossanitárias. Desenho de instalações 

elétricas. Análise de desenho de projetos considerando o impacto 

socioambiental. Desenho auxiliado por computador aplicado à engenharia. 

Representação gráfica de projetos utilizando CAD



21010007922 ARQUITETURA E 

URBANISMO

A Arquitetura e o Urbanismo, conceito e história. O Projeto do edifício e os 

projetos de intervenções dos espaços como instrumentos de organização e 

ocupação para as atividades humanas e correlacionadas. Sistematização 

das ideias representadas num plano. Normas regulamentadoras e 

legislações pertinentes para apresentação e representação de Projetos de 

Engenharia do Edifício e de Uso e Ocupação do Solo. Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Projetos de 

Arquitetura e Engenharia e seus aspectos técnicos, legais, e sociais. O 

21010007973 CONSTRUÇÕES DE 

EDIFÍCIOS

Sistemas e processos construtivos. Trabalhos preliminares. Instalação e 

marcação da obra. Fundações. Estrutura. Forros e coberturas. Vedações 

verticais. Instalações funcionais de água, esgoto, elétrica e telefonia. 

Esquadrias e vidros. Revestimentos. Urbanização. Impermeabilização. 

Pinturas. Serviços especiais. Sustentabilidade.

21010007981 ENGENHARIA DE 

TRANSPORTES II

Aspectos econômicos e sociais dos sistemas de transporte. Aplicações da 

análise de sistemas em transportes. Demanda por transporte, custo e 

oferta de transporte. Equilíbrio entre a oferta e a demanda. Aspectos de 

tarifação em sistemas de transporte. Impactos ambientais dos sistemas de 

transporte. Avaliação financeira e econômica de projetos de transporte.

21010008007 PROJETOS DE SISTEMAS 

DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM

Apresentação de dados e peças gráficas para elaboração de projetos de 

sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento de águas 

servidas e sistema de drenagem urbana, considerando o impacto 

ambiental dos projetos. Aplicação de modelos de simulação numérica e 

aplicações de pacotes de softwares aplicados. Utilização e discussão das 

normas brasileiras aplicáveis.



21010008023 ESTRUTURAS DE MADEIRA

Madeira como material estrutural. Madeira e meio ambiente. 

Propriedades físicas e mecânicas da madeira. Peças comprimidas 

axialmente. Peças tracionadas. Vigas. Ligação de peças estruturais – 

emendas. Projeto de cobertura.

21010008066 SISTEMAS DE ÁGUA, 

ESGOTO E DRENAGEM

Introdução. Sistema de abastecimento de água. Sistema de esgotamento 

de águas servidas. Sistema de drenagem urbana. Modelos de simulação 

numérica e aplicações de pacotes de softwares aplicados. Normas 

brasileiras. Introdução à análise de impacto ambiental de sistemas de 

água, esgoto e drenagem.

21010013503 INFRAESTRUTURA E 

ECOTECNOLOGIAS

Conceito de Sustentabilidade. A Infraestrutura Urbana. A urbanização e 

seus impactos. Históricos e fases de desenvolvimento das medidas de 

controle. As medidas de controle. Práticas que revolucionam a 

infraestrutura urbana. A infraestrutura verde. Técnicas compensatórias.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.



2103/8 ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO-FAENG

21010007914 DESENHO TÉCNICO PARA 

ENGENHARIA

Desenho topográfico. Desenho de estruturas de madeiras, metálicas e de 

concreto. Desenho de instalações hidrossanitárias. Desenho de instalações 

elétricas. Análise de desenho de projetos considerando o impacto 

socioambiental. Desenho auxiliado por computador aplicado à engenharia. 

Representação gráfica de projetos utilizando CAD

21010009941 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PREDIAIS

Padrões de fornecimento de energia. Luminotécnica. Dimensionamento de 

condutores de alimentadores e ramais e eletrodutos. Projeto de medição 

agrupada em BT e com Posto de Transformação. Projetos de instalações 

elétricas prediais: residenciais e comerciais. Grupo gerador de energia 

emergencial. Projetos complementares: SPDA (Para-raios) e tubulação e 

caixas de telefonia, interfone, antena coletiva, alarme, CFTV, sonorização, 

iluminação emergencial, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

Benefícios ao meio ambiente com a otimização do projeto elétrico predial.

21010012888 EFICIÊNCIA E GESTÃO 

ENERGÉTICA

A energia no Brasil; benefícios socioambientais e econômicos da 

conservação de energia. Uso eficiente da energia elétrica. Tecnologias 

envolvidas atualmente disponíveis. Tarifação, instalação e cargas. Análise 

do consumo, da demanda e do fator de potência. Análise das instalações 

elétricas; transformadores; motores e circuitos de iluminação.

21010012942 MATRIZ ENERGÉTICA

Matriz energética, centros de transformação, balanço energético, 

gerenciamento e sustentabilidade ambiental, projeções futuras para o 

consumo de energéticos.



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2104/6 ENGENHARIA AMBIENTAL - BACHARELADO-FAENG

21010001843 RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS E INDUSTRIAIS

Introdução. Características e classificação de resíduos sólidos. Poluição 

ambiental por resíduos sólidos. Acondicionamento. Coleta e transporte. 

Tratamento e disposição final. Aterro sanitário. Resíduos sólidos de serviço 

de saúde. Legislações e normas ABNT relativas. Gerenciamento integrado 

dos resíduos sólidos municipais.

21010001878 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO

Energia e Meio Ambiente. Sistemas de saneamento. Custos de energia no 

saneamento. Auditoria energética em saneamento. Projetos de efi ciência 

energética. Indicadores de eficiência energética. Otimização de sistemas. 

Avaliação econômica de projetos. Gestão Energética em empresas de 

saneamento.

21010001932 HIDROLOGIA GERAL

Introdução. A água e sua relação com o meio ambiente. Ciclo hidrológico. 

Bacia hidrográfica. Precipitação. Evaporação. Evaporação e transpiração. 

Infiltração e água subterrânea. Escoamento superficial.



21010003374 GEOLOGIA GERAL

Introdução à geologia; o Universo; a Terra; o meio ambiente; o ciclo das 

águas; a litosfera; elementos de mineralogia; elementos de petrologia; 

fundamentos de geotectônica e geologia estrutural; dinâmica externa da 

crosta; mapas e perfis geológicos; métodos indiretos de investigação do 

subsolo. Geologia de Mato Grosso do Sul. Geologia aplicada a obras de 

engenharia civil.

21010003706 GEOLOGIA APLICADA

Geologia e geomorfologia; a geomorfologia da Bacia do Pantanal; 

contaminação do solo e da água subterrânea; investigação e 

monitoramento do solo e da água subterrânea; remediação e revitalização 

de áreas contaminadas; geofísica aplicada a estudos ambientais; 

mineração e meio ambiente; recursos minerais de Mato Grosso do Sul

21010003730 RELAÇÃO SOLO, ÁGUA E 

PLANTA

O solo como um sistema físico. O sistema solo-água. Interações água-

planta. Clima e produtividade agrícola. Evapotranspiração. Balanço hídrico. 

Práticas laboratoriais e de campo.

21010003749 GEOBIOSSISTEMAS

Descrição do Sistema Terra: suas origens e as mudanças globais. A Terra no 

Sistema Solar e no Universo. O Tempo Geológico e a origem da vida e do 

homem. A Paleontologia, os fósseis, a vida primitiva no passado geológico 

e a evolução dos seres vivos. A Tectônica de Placas (vulcões e terremotos) 

e os seres vivos. A atmosfera, as glaciações e os oceanos. O Aquecimento 

Global e o clima, atual e passado. A teoria “Terra Rara”. Mudanças Globais. 

Interpretação e Análise Ambiental.



21010007477 ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Introdução à engenharia de tráfego. Elementos de engenharia de tráfego. 

Pesquisas de tráfego. Estudos de capacidade viária. Interseções 

semaforizadas. Sinalização viária. Segurança de tráfego. Estacionamento. 

Tráfego e meio ambiente.

21010007914 DESENHO TÉCNICO PARA 

ENGENHARIA

Desenho topográfico. Desenho de estruturas de madeiras, metálicas e de 

concreto. Desenho de instalações hidrossanitárias. Desenho de instalações 

elétricas. Análise de desenho de projetos considerando o impacto 

socioambiental. Desenho auxiliado por computador aplicado à engenharia. 

Representação gráfica de projetos utilizando CAD

2105/6 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL-FAENG

21010003870 DESENHO TÉCNICO

Introdução ao desenho. Análise de desenho de projetos considerando o 

impacto socioambiental. Instrumentos de Desenho; Normas Técnicas; 

Linhas Técnicas;

Caligrafia Técnica; Perspectivas; Escala. Técnicas de Cotagem; Aplicação de 

Escalas; Projeções Ortogonais;

Cortes; Desenho Mecânico Aplicado a Equipamentos Elétricos; Introdução 

ao desenho arquitetônico. Desenho

auxiliado por computador: fundamentos do AutoCad, comandos de 

21010003889 ELETRICIDADE BÁSICA

Eletricidade e meio ambiente. Eletrostática: cargas elétricas, processos de 

eletrização, lei de coulomb, campo elétrico, potencial elétrico, geração de 

força eletromotriz, capacitores. Eletrodinâmica: Conceitos básicos: 

unidades, grandezas, elementos de circuitos, fontes independentes e 

dependentes. Resistências. Circuitos resistivos: leis de Ohm. Leis de 

Kirchoff Conceitos e análise básica de circuitos elétricos CC.



21010004273 TÓPICOS DE SISTEMAS 

ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

O sistemas elétricos e o seu impacto socioambiental. Geração de energia 

elétrica. Transmissão de energia elétrica. Distribuição de energia elétrica. 

Comercialização de energia elétrica.

21010004303 GERENCIAMENTO DE 

ENERGIA

Introdução ao tema da utilização racional da energia elétrica. Modelos de 

cargas elétricas: diagrama de cargas e principais índices associados. 

Sistemas tarifários - tipos de tarifas. Tecnologias de medida de consumos 

de cargas elétricas. Auditorias energéticas. Gerenciamento de Demanda. 

Redução de consumos em iluminação. Redução de consumos em força 

motriz, climatização, em outros usos finais. Compensação do fator de 

potência. Gestão computacional de energia - sistemas de gestão de 

energia. Projeto de instalações energeticamente eficientes.

21010007086 CIRCUITOS 

ELETROMAGNÉTICOS

Fundamentos da Eletrostática. Campo Elétrico. Lei de Gauss Integral e 

pontual. Teorema do Divergente. Energia Potencial Elétrica. Gradiente do 

Potencial Elétrico. Equação de Poisson. Energia Armazenada no Campo 

Elétrico. Dipolo Elétrico. Corrente Elétrica. Conservação da Carga - Equação 

da Continuidade. Condutores, Dielétricos, Isolantes e Semicondutores. Lei 

de Ohm Pontual. Materiais Dielétricos. Polarização e Permissividade 

elétrica. Capacitância. Força de Lorentz. Lei de Biot-Savart. Lei Circuital de 

Ampère. Lei de Ampère Pontual. Teorema de Stokes. Potencial Vetorial 

21010008104 INTRODUÇÃO À 

COMPUTAÇÃO

Informática, direitos humanos e cidadania. Computação e meio ambiente. 

A sociedade da informação. Conceitos de hardware, software. 

Microcomputadores: Unidade central de processamento, memória e 

dispositivos e meios de E/S. Descarte de resíduos eletrônicos. Sistemas de 

numeração. Representação de dados. Estrutura de dados. Sistemas 

operacionais. Algoritmos.



21010008112 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E

Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas áreas de eletrotécnica 

industrial, direitos humanos e educação ambiental.

21010009941 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PREDIAIS

Padrões de fornecimento de energia. Luminotécnica. Dimensionamento de 

condutores de alimentadores e ramais e eletrodutos. Projeto de medição 

agrupada em BT e com Posto de Transformação. Projetos de instalações 

elétricas prediais: residenciais e comerciais. Grupo gerador de energia 

emergencial. Projetos complementares: SPDA (Para-raios) e tubulação e 

caixas de telefonia, interfone, antena coletiva, alarme, CFTV, sonorização, 

iluminação emergencial, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

Benefícios ao meio ambiente com a otimização do projeto elétrico predial.

21010013601 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INDUSTRIAIS

Meio ambiente: Instalações Elétricas mais sustentáveis. Considerações 

Gerais. Levantamento de Carga. Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

em Indústrias. Tensões em Instalações Industriais. Curto-Circuito em 

Instalações. Dimensionamento e Proteção de Circuitos Alimentadores. 

Seleção de Equipamentos para Manobra e Proteção de Motores Elétricos. 

Proteção das Instalações Elétricas Industriais. Fator de Potência em 

Instalações Elétricas. Proteção Contra Surtos. Conceitos de 

Compatibilidade Eletromagnética em Instalações Industriais. Grupo Motor 

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.



2106/4 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO-

FAENG

21010004389 APROVEITAMENTO E 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

AGROINDUSTRIAIS

Origem e natureza dos resíduos agroindustriais. Características e métodos 

de tratamento de resíduos sólidos e líquidos. Classificação de cursos 

d’água. Medidas de carga poluidora. Tratamento primário, secundário e 

terciário. Aspectos legais sobre poluição ambiental. Analise de resíduos e 

controle de operações de tratamento. Aproveitamento de resíduos 

agroindustriais. Minimização da geração de resíduos agroindustriais.

21010004397 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NA AGROINDÚSTRIA

Eficiência energética, Energia. Energias e sociedades sustentáveis. Energias 

renováveis e não renováveis. Bioenergias. Energias e seus impactos 

ambientais.

21010004419 PLANEJAMENTO DE 

RECURSOS ENERGÉTICOS PARA 

AGROINDÚSTRIA

Construção de parâmetros energéticos e econômicos como suporte de 

análise da sustentabilidade de sistemas agroindustriais.

21010004826 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL

Noções de Agregados e aglomerantes. Argamassas. Aditivos. Materiais 

cimentícios. Concretos. Madeiras. Materiais cerâmicos. Materiais 

metálicos. Materiais betuminosos. Plásticos. Tintas e vernizes. Vidros. 

Materiais alternativos. Resíduos e Reciclagem de materiais.



21010008210 SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Sistemas estruturais básicos; sistemas construtivos convencionais: 

materiais e métodos; sistemas em concreto armado: moldado no local, 

paredes de concreto, pré-fabricação; argamassa armada; alvenaria 

estrutural; sistemas construtivos leves em aço: “steel framing”; inovações 

tecnológicas para edificações: concreto de alto desempenho, concretos 

especiais; compósitos poliméricos; materiais de baixo impacto ambiental; 

compatibilização das especialidades de projeto na construção.

2107/4 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS;2107/5 CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS-FAENG

21010008970 HUMANIDADES

Filosofia. Escola, estado e sociedade. Ciência, tecnologia e sociedade. O 

tecnólogo e a sociedade. Educação das Relações Étnico Raciais. Proteção 

dos direitos da Pessoa com transtorno Autista: Lei nº 12.764\2012. 

Acessibilidade: Portaria nº 3284, de 7 de novembro de 2003, Lei nº 

10.098\2000. Direitos Humanos: Resolução CNE nº 1, de 30 de maio de 

2012. Legislação e ética. Educação das Relações étnico-Raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e indígena. Meio 

Ambiente e Sociedade. Educação Ambiental.

21010009046 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL I

Introdução a Ciência e Tecnologia dos Materiais. Materiais e o meio 

ambiente. Educação Ambiental. Direitos Humanos na Construção Civil. 

Materiais metálicos. Materiais cerâmicos de construção. Vidros. Tintas. 

Madeiras. Materiais alternativos. Polímeros. Impermeabilização.

21010009070 TECNOLOGIA DA 

CONSTRUÇÃO I

Processos Construtivos e a Educação Ambiental. Marcação da obra. 

Fundações. Estrutura. Coberturas. Alvenarias. Instalações em geral. 

Esquadrias. Revestimentos. Pavimentação. Impermeabilização. Pinturas. 

Serviços especiais.



21010009119 TECNOLOGIA DA 

CONSTRUÇÃO II

Execução e detalhes e elementos construtivos especiais. Construções 

industrializadas. Patologias construtivas. Resíduos na construção de 

edifícios. Sustentabilidade na Construção de Edifícios.

21010009208 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

DE EDIFICAÇÕES

Educação Ambiental. Evolução da oferta e da demanda de energia no 

Brasil. O PROCEL. O consumo no setor de edificações. A falta de 

normalização, variáveis climáticas, variáveis humanas e arquitetônicas. 

Bioclimatologia, eficiência no setor residencial, eficiência no setor 

comercial. Definição de conforto. Conforto térmico; respostas humanas ao 

ambiente térmico, instrumentos de avaliação, índices de conforto, stress 

térmico pelo frio e por calor, normas técnicas. Conforto visual; respostas 

humanas à luz, instrumentos de avaliação, normas técnicas. Elementos de 

21010009224 METODOLOGIA DE 

PESQUISA TECNOLÓGICA

Ciência e tecnologia. Direitos Humanos. Educação Ambiental. Projetos em 

ambiente: principais características. Estruturação de projetos. Otimização 

da gestão de projetos. Regras básicas de apresentação de projetos. 

Tecnologias de informação. Conceitos de work site.

21010009275 SEMINÁRIO TECNOLÓGICO

Introdução a Construção de Edifícios. Educação ambiental. 

Desenvolvimento Sustentável. Legislação. Atribuições Profissionais. 

Metodologia Científica e Tecnológica. Inovações tecnológicas. Ética 

Profissional e Direitos Humanos. Educação das Relações Étnico Raciais.



21010008970 HUMANIDADES

Filosofia. Escola, estado e sociedade. Ciência, tecnologia e sociedade. O 

tecnólogo e a sociedade. Educação das Relações Étnico Raciais. Proteção 

dos direitos da Pessoa com transtorno Autista: Lei nº 12.764\2012. 

Acessibilidade: Portaria nº 3284, de 7 de novembro de 2003, Lei nº 

10.098\2000. Direitos Humanos: Resolução CNE nº 1, de 30 de maio de 

2012. Legislação e ética. Educação das Relações étnico-Raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e indígena. Meio 

Ambiente e Sociedade. Educação Ambiental.

21010009046 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL I

Introdução a Ciência e Tecnologia dos Materiais. Materiais e o meio 

ambiente. Educação Ambiental. Direitos Humanos na Construção Civil. 

Materiais metálicos. Materiais cerâmicos de construção. Vidros. Tintas. 

Madeiras. Materiais alternativos. Polímeros. Impermeabilização.

21010009070 TECNOLOGIA DA 

CONSTRUÇÃO I

Processos Construtivos e a Educação Ambiental. Marcação da obra. 

Fundações. Estrutura. Coberturas. Alvenarias. Instalações em geral. 

Esquadrias. Revestimentos. Pavimentação. Impermeabilização. Pinturas. 

Serviços especiais.

21010009119 TECNOLOGIA DA 

CONSTRUÇÃO II

Execução e detalhes e elementos construtivos especiais. Construções 

industrializadas. Patologias construtivas. Resíduos na construção de 

edifícios. Sustentabilidade na Construção de Edifícios.



21010009208 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

DE EDIFICAÇÕES

Educação Ambiental. Evolução da oferta e da demanda de energia no 

Brasil. O PROCEL. O consumo no setor de edificações. A falta de 

normalização, variáveis climáticas, variáveis humanas e arquitetônicas. 

Bioclimatologia, eficiência no setor residencial, eficiência no setor 

comercial. Definição de conforto. Conforto térmico; respostas humanas ao 

ambiente térmico, instrumentos de avaliação, índices de conforto, stress 

térmico pelo frio e por calor, normas técnicas. Conforto visual; respostas 

humanas à luz, instrumentos de avaliação, normas técnicas. Elementos de 

21010009224 METODOLOGIA DE 

PESQUISA TECNOLÓGICA

Ciência e tecnologia. Direitos Humanos. Educação Ambiental. Projetos em 

ambiente: principais características. Estruturação de projetos. Otimização 

da gestão de projetos. Regras básicas de apresentação de projetos. 

Tecnologias de informação. Conceitos de work site.

21010009275 SEMINÁRIO TECNOLÓGICO

Introdução a Construção de Edifícios. Educação ambiental. 

Desenvolvimento Sustentável. Legislação. Atribuições Profissionais. 

Metodologia Científica e Tecnológica. Inovações tecnológicas. Ética 

Profissional e Direitos Humanos. Educação das Relações Étnico Raciais.

2108/4 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

SANEAMENTO AMBIENTAL-FAENG

21010008970 HUMANIDADES

Filosofia. Escola, estado e sociedade. Ciência, tecnologia e sociedade. O 

tecnólogo e a sociedade. Educação das Relações Étnico Raciais. Proteção 

dos direitos da Pessoa com transtorno Autista: Lei nº 12.764\2012. 

Acessibilidade: Portaria nº 3284, de 7 de novembro de 2003, Lei nº 

10.098\2000. Direitos Humanos: Resolução CNE nº 1, de 30 de maio de 

2012. Legislação e ética. Educação das Relações étnico-Raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e indígena. Meio 

Ambiente e Sociedade. Educação Ambiental.



21010009275 SEMINÁRIO TECNOLÓGICO

Introdução a Construção de Edifícios. Educação ambiental. 

Desenvolvimento Sustentável. Legislação. Atribuições Profissionais. 

Metodologia Científica e Tecnológica. Inovações tecnológicas. Ética 

Profissional e Direitos Humanos. Educação das Relações Étnico Raciais.

21010010419 RESÍDUOS I

Fundamentos físicos e químicos da poluição do ar. Poluição do ar e 

padrões. Efeitos da poluição do ar. Origem e destino da poluição do ar; 

Dispersão atmosférica. Controle da poluição do ar; Controle da poluição do 

ar de fontes estacionárias. Controle da poluição do ar de fontes móveis. 

Equipamentos de controle da poluição do ar. Minimização de resíduos. 

Métodos de amostragem e análise de poluentes atmosféricos. Estudo de 

problemas específicos da poluição do ar. Legislação. Direitos Humanos. 

Educação Ambiental.

21010010427 RESÍDUOS II

Introdução. Características e classificação de resíduos sólidos. Poluição 

ambiental por resíduos sólidos. Acondicionamento. Coleta e transporte. 

Tratamento e disposição final. Aterro sanitário. Resíduos sólidos de serviço 

de saúde. Legislações e normas ABNT relativas. Gerenciamento integrado 

dos resíduos sólidos municipais.

2109/4 GEOGRAFIA - BACHARELADO-FAENG

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.



2111/6 ENGENHARIA CIVIL - BACHARELADO-FAENG

21010000308 PLANEJAMENTO URBANO I

Origens e conceitos de planejamento urbano na escala da quadra e do 

bairro; teoria e metodologias do urbanismo e do planejamento urbano. 

Uso e ocupação do solo urbano. Índices, indicadores, estudos de 

população, adensamento urbano, aspectos culturais e ambientais da 

evolução urbana. Instrumentos de controle, intervenção e gestão aplicados 

à escala do bairro.

21010000367 PLANEJAMENTO URBANO II

Teoria de planejamento e gestão; legislação, índices e parâmetros 

urbanísticos. Aspectos culturais, técnicos e ambientais do planejamento e 

do projeto urbano. Sustentabilidade urbana (conceito e parâmetros). 

Mobilidade urbana (conceitos e parâmetros). Acessibilidade urbana 

(conceitos e parâmetros).

21010000839 MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL I

Introdução. Pedras e rochas ornamentais. Agregados. Aglomerantes. 

Argamassa. Concreto. Artefatos de concreto. A extração e produção de 

materiais considerando o impacto socioambiental

21010001843 RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS E INDUSTRIAIS

Introdução. Características e classificação de resíduos sólidos. Poluição 

ambiental por resíduos sólidos. Acondicionamento. Coleta e transporte. 

Tratamento e disposição final. Aterro sanitário. Resíduos sólidos de serviço 

de saúde. Legislações e normas ABNT relativas. Gerenciamento integrado 

dos resíduos sólidos municipais.



21010001878 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

EM HIDRÁULICA E SANEAMENTO

Energia e Meio Ambiente. Sistemas de saneamento. Custos de energia no 

saneamento. Auditoria energética em saneamento. Projetos de efi ciência 

energética. Indicadores de eficiência energética. Otimização de sistemas. 

Avaliação econômica de projetos. Gestão Energética em empresas de 

saneamento.

21010001932 HIDROLOGIA GERAL

Introdução. A água e sua relação com o meio ambiente. Ciclo hidrológico. 

Bacia hidrográfica. Precipitação. Evaporação. Evaporação e transpiração. 

Infiltração e água subterrânea. Escoamento superficial.

21010003374 GEOLOGIA GERAL

Introdução à geologia; o Universo; a Terra; o meio ambiente; o ciclo das 

águas; a litosfera; elementos de mineralogia; elementos de petrologia; 

fundamentos de geotectônica e geologia estrutural; dinâmica externa da 

crosta; mapas e perfis geológicos; métodos indiretos de investigação do 

subsolo. Geologia de Mato Grosso do Sul. Geologia aplicada a obras de 

engenharia civil.

21010003471 SENSORIAMENTO 

REMOTO AMBIENTAL

Conceitos Básicos; Princípios Físicos. Técnicas de extração de informações 

por análise visual e processamento Digital; Principais Sensores em órbita e 

suas características e aplicações na Engenharia Ambiental; Extração de 

atributos das imagens digitais para geração de produtos; Operação e 

análise de dados e informações; GNSS – GPS; Geração de dados temáticos. 

Operações de análises geográficas. Saída de dados; Aplicações de 

algoritmos matemáticos para a geração de modelos tridimensionais em 

estudos de obras de engenharia; Modelagem de dados espaciais para 



21010003820 TRATAMENTO DE ESGOTO

Introdução aos processos físicos, químicos e biológicos. Cinemática e 

hidráulica dos reatores. Sistemas de tratamento. Operações unitárias físico-

químicas e biológicas. Manejo de lodos. Desinfecção. Processos 

ecotecnológicos. Processos avançados de tratamento. Testes em modelos 

de laboratório. Modelos de simulação numérica. Critérios apropriados de 

projeto. Desenvolvimento de projetos de estações de tratamento de 

esgoto: estimativa de custos, memorial descritivo, manual de operação e 

manutenção. Legislação e normas brasileiras. Atividades em laboratório.

21010007442 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

EM EDIFICAÇÕES

Evolução da oferta e da demanda de energia no Brasil. O PROCEL. O 

consumo no setor de edificações. A falta de normalização, variáveis 

climáticas, variáveis humanas e arquitetônicas. Bioclimatologia, eficiência 

no setor residencial, eficiência no setor comercial.

21010007477 ENGENHARIA DE TRÁFEGO

Introdução à engenharia de tráfego. Elementos de engenharia de tráfego. 

Pesquisas de tráfego. Estudos de capacidade viária. Interseções 

semaforizadas. Sinalização viária. Segurança de tráfego. Estacionamento. 

Tráfego e meio ambiente.

21010007620 GEOPROCESSAMENTO

Conceitos de Topografia e de Cartografia com vista a utilização de 

geotecnologias. Sistemas de Informações Geográficas, Cartografia Digital e 

Tecnologias de Sensoriamento Remoto, aplicados no contexto da 

Engenharia. Operação e análise de dados e informações. Dados espaciais. 

GNSS (e GPS). Georreferenciamento. Topologia. Geração de dados 

temáticos. Operações de análises geográficas. Saída de dados. Aplicações 

de modelos tridimensionais em estudos de obras de engenharia. 

Modelagem de dados espaciais para estudos de análise ambiental. 



21010007760 PLANEJAMENTO URBANO 

E REGIONAL I

O espaço e o ambiente regional. Paisagem regional e unidades de 

planejamento; leitura biofísica; sistema viário regional e suporte físico; 

unidades de paisagem; zoneamento morfológico e funcional na região; 

zoneamento ecológico econômico.

21010007779 PLANEJAMENTO URBANO 

E REGIONAL II

Teoria de planejamento e gestão; legislação, índices e parâmetros 

urbanísticos. Aspectos culturais, técnicos e ambientais do planejamento e 

do projeto urbano. Sustentabilidade urbana (conceito e parâmetros). 

Mobilidade urbana (conceitos e parâmetros). Acessibilidade urbana 

(conceitos e parâmetros).

21010007914 DESENHO TÉCNICO PARA 

ENGENHARIA

Desenho topográfico. Desenho de estruturas de madeiras, metálicas e de 

concreto. Desenho de instalações hidrossanitárias. Desenho de instalações 

elétricas. Análise de desenho de projetos considerando o impacto 

socioambiental. Desenho auxiliado por computador aplicado à engenharia. 

Representação gráfica de projetos utilizando CAD

21010007922 ARQUITETURA E 

URBANISMO

A Arquitetura e o Urbanismo, conceito e história. O Projeto do edifício e os 

projetos de intervenções dos espaços como instrumentos de organização e 

ocupação para as atividades humanas e correlacionadas. Sistematização 

das ideias representadas num plano. Normas regulamentadoras e 

legislações pertinentes para apresentação e representação de Projetos de 

Engenharia do Edifício e de Uso e Ocupação do Solo. Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Projetos de 

Arquitetura e Engenharia e seus aspectos técnicos, legais, e sociais. O 



21010007973 CONSTRUÇÕES DE 

EDIFÍCIOS

Sistemas e processos construtivos. Trabalhos preliminares. Instalação e 

marcação da obra. Fundações. Estrutura. Forros e coberturas. Vedações 

verticais. Instalações funcionais de água, esgoto, elétrica e telefonia. 

Esquadrias e vidros. Revestimentos. Urbanização. Impermeabilização. 

Pinturas. Serviços especiais. Sustentabilidade.

21010007981 ENGENHARIA DE 

TRANSPORTES II

Aspectos econômicos e sociais dos sistemas de transporte. Aplicações da 

análise de sistemas em transportes. Demanda por transporte, custo e 

oferta de transporte. Equilíbrio entre a oferta e a demanda. Aspectos de 

tarifação em sistemas de transporte. Impactos ambientais dos sistemas de 

transporte. Avaliação financeira e econômica de projetos de transporte.

21010008007 PROJETOS DE SISTEMAS 

DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM

Apresentação de dados e peças gráficas para elaboração de projetos de 

sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento de águas 

servidas e sistema de drenagem urbana, considerando o impacto 

ambiental dos projetos. Aplicação de modelos de simulação numérica e 

aplicações de pacotes de softwares aplicados. Utilização e discussão das 

normas brasileiras aplicáveis.

21010008023 ESTRUTURAS DE MADEIRA

Madeira como material estrutural. Madeira e meio ambiente. 

Propriedades físicas e mecânicas da madeira. Peças comprimidas 

axialmente. Peças tracionadas. Vigas. Ligação de peças estruturais – 

emendas. Projeto de cobertura.



21010008066 SISTEMAS DE ÁGUA, 

ESGOTO E DRENAGEM

Introdução. Sistema de abastecimento de água. Sistema de esgotamento 

de águas servidas. Sistema de drenagem urbana. Modelos de simulação 

numérica e aplicações de pacotes de softwares aplicados. Normas 

brasileiras. Introdução à análise de impacto ambiental de sistemas de 

água, esgoto e drenagem.

21010013503 INFRAESTRUTURA E 

ECOTECNOLOGIAS

Conceito de Sustentabilidade. A Infraestrutura Urbana. A urbanização e 

seus impactos. Históricos e fases de desenvolvimento das medidas de 

controle. As medidas de controle. Práticas que revolucionam a 

infraestrutura urbana. A infraestrutura verde. Técnicas compensatórias.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2201/6 MATEMÁTICA - LICENCIATURA-INMA

22010001108 CONSTRUÇÕES 

GEOMÉTRICAS

Construções Elementares. Arco Capaz. Expressões Algébricas. Ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.



22010001124 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA I

Fundamentos teórico-metodológicos da Matemática nos anos iniciais. 

Jogos e recursos manipuláveis. Análise de erros. Discussão de temas 

envolvendo relações de gênero, cidadania, direitos humanos e educação 

ambiental.

22010001132 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA II

Fundamentos teórico-metodológicos da Matemática no 6º e no 7º anos do 

Ensino Fundamental. Resolução de problemas. Análise de livros didáticos. 

Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, direitos 

humanos e educação ambiental.

22010001442 MATEMÁTICA DISCRETA

Progressões Aritmética e Geométrica. Matemática Financeira. Recorrência. 

Análise Combinatória. Probabilidade. Médias e o Princípio das Gavetas. 

Ações interdisciplinares/contextualizadas com educação ambiental e 

direitos humanos.

22010001498 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino 

Fundamental. Análise de livros didáticos de matemática. Observação e 

análise de aulas de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 

(preferencialmente 6º e 7º anos). Participação na regência de aulas de 

matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Regência de aulas de matemática para alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Discussão de temas envolvendo 



22010001504 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino 

Fundamental. Análise de livros didáticos de matemática. Observação e 

análise de aulas de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 

(preferencialmente 8º e 9º anos). Participação na regência de aulas de 

matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Regência de aulas de matemática para alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Discussão de temas envolvendo 

22010001513 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino Médio. 

Análise de livros didáticos de matemática. Observação e análise de aulas 

de matemática no Ensino Médio (preferencialmente 1º e 2º anos). 

Participação na regência de aulas de matemática no Ensino Médio. 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática no 

Ensino Médio. Regência de aulas de matemática para alunos do Ensino 

Médio. Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, 

direitos humanos e educação ambiental.

22010001522 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino Médio. 

Análise de livros didáticos de matemática. Observação e análise de aulas 

de matemática no Ensino Médio (preferencialmente 2º e 3º anos). 

Participação na regência de aulas de matemática no Ensino Médio. 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática no 

Ensino Médio. Regência de aulas de matemática para alunos do Ensino 

Médio. Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, 

direitos humanos e educação ambiental.
2202/2 MATEMÁTICA - LICENCIATURA-INMA

22010001108 CONSTRUÇÕES 

GEOMÉTRICAS

Construções Elementares. Arco Capaz. Expressões Algébricas. Ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.



22010001124 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA I

Fundamentos teórico-metodológicos da Matemática nos anos iniciais. 

Jogos e recursos manipuláveis. Análise de erros. Discussão de temas 

envolvendo relações de gênero, cidadania, direitos humanos e educação 

ambiental.

22010001132 PRÁTICA DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA II

Fundamentos teórico-metodológicos da Matemática no 6º e no 7º anos do 

Ensino Fundamental. Resolução de problemas. Análise de livros didáticos. 

Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, direitos 

humanos e educação ambiental.

22010001442 MATEMÁTICA DISCRETA

Progressões Aritmética e Geométrica. Matemática Financeira. Recorrência. 

Análise Combinatória. Probabilidade. Médias e o Princípio das Gavetas. 

Ações interdisciplinares/contextualizadas com educação ambiental e 

direitos humanos.

22010001498 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino 

Fundamental. Análise de livros didáticos de matemática. Observação e 

análise de aulas de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 

(preferencialmente 6º e 7º anos). Participação na regência de aulas de 

matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Regência de aulas de matemática para alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Discussão de temas envolvendo 



22010001504 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino 

Fundamental. Análise de livros didáticos de matemática. Observação e 

análise de aulas de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 

(preferencialmente 8º e 9º anos). Participação na regência de aulas de 

matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Regência de aulas de matemática para alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Discussão de temas envolvendo 

22010001513 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino Médio. 

Análise de livros didáticos de matemática. Observação e análise de aulas 

de matemática no Ensino Médio (preferencialmente 1º e 2º anos). 

Participação na regência de aulas de matemática no Ensino Médio. 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática no 

Ensino Médio. Regência de aulas de matemática para alunos do Ensino 

Médio. Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, 

direitos humanos e educação ambiental.

22010001522 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino Médio. 

Análise de livros didáticos de matemática. Observação e análise de aulas 

de matemática no Ensino Médio (preferencialmente 2º e 3º anos). 

Participação na regência de aulas de matemática no Ensino Médio. 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática no 

Ensino Médio. Regência de aulas de matemática para alunos do Ensino 

Médio. Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, 

direitos humanos e educação ambiental.
2203/1 MATEMÁTICA - BACHARELADO-INMA

19190003907 TEORIA DOS GRAFOS E 

SEUS ALGORITMOS

Conceitos básicos. Relações entre grafos. Estruturas de Dados e algoritmos 

básicos. Caminhos e Circuitos. Árvores. Emparelhamentos. Cliques e 

Conjuntos estáveis. Coloração de vértices e arestas. Cobertura por vértices. 

Planaridade. Problemas relacionados. Estudo de casos (direitos humanos, 

relações étnico-raciais, meio ambiente) em Ciência da Computação.



22010001108 CONSTRUÇÕES 

GEOMÉTRICAS

Construções Elementares. Arco Capaz. Expressões Algébricas. Ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

22010001729 ALGORITMOS E 

ESTRUTURA DE DADOS I

Organização básica de um ambiente computacional. Variáveis, constantes 

e atribuições. Entrada e saída de dados. Expressões aritméticas, lógicas e 

relacionais. Comandos condicionais. Comandos de repetição. Vetores e 

strings. Matrizes. Introdução a Funções. Ações 

interdisciplinares/contextualizadas com educação ambiental e direitos 

humanos.

22010001738 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS

Transformada de Laplace. Teorema de Existência e Unicidade. Sistemas de 

equações diferenciais lineares. Comportamento qualitativo de sistemas de 

equações diferenciais lineares. Ações interdisciplinares/contextualizadas 

com educação ambiental e direitos humanos.

22010001756 ALGORITMOS E 

ESTRUTURA DE DADOS II

Funções. Escopo de variáveis. Recursão. Ponteiros e alocação dinâmica de 

vetores. Tipos enumerados de registros. Manipulação de arquivos. 

Algoritmos de ordenação. Algoritmos de busca. Ações 

interdisciplinares/contextualizadas com educação ambiental e direitos 

humanos.



22010001783 ELEMENTOS DE 

ARITMÉTICA

Aritmética dos números inteiros: divisibilidade; algoritmo da divisão; MDC 

e MMC; números primos e Teorema Fundamental da Aritmética. Equações 

Diofantinas Lineares. Aritmética modular: congruências, classes de 

congruência e sistemas completos de restos módulo m; critérios de 

divisibilidade; sistemas de congruências lineares e Teorema Chinês dos 

Restos; Função Phi de Euler; Teorema de Euler; Pequeno Teorema de 

Fermat; Teorema de Wilson. Relações: relações binárias e propriedades; 

relações de equivalência; classes de equivalência; conjunto quociente; 

22010001792 FUNÇÕES DE UMA 

VARIÁVEL COMPLEXA

Números complexos. Funções analíticas. Integração complexa. Fórmula 

Integral de Cauchy. Sequências e séries complexas. Série de Taylor. Série 

de Laurent. Singularidades. Teoria dos resíduos e aplicações. Ações 

interdisciplinares/contextualizadas com educação ambiental e direitos 

humanos.

22010001863 OTIMIZAÇÃO LINEAR

Formulação de problemas de programação linear. Resolução Gráfica. 

Método Simplex. Teoria de dualidade. Análise de sensibilidade e análise 

paramétrica. Algoritmos de pontos interiores. Ações 

interdisciplinares/contextualizadas com educação ambiental e direitos 

humanos.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.



2291/4 MATEMÁTICA - LICENCIATURA-INMA

22010001498 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino 

Fundamental. Análise de livros didáticos de matemática. Observação e 

análise de aulas de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 

(preferencialmente 6º e 7º anos). Participação na regência de aulas de 

matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Regência de aulas de matemática para alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Discussão de temas envolvendo 

22010001504 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino 

Fundamental. Análise de livros didáticos de matemática. Observação e 

análise de aulas de matemática nos anos finais do Ensino Fundamental 

(preferencialmente 8º e 9º anos). Participação na regência de aulas de 

matemática nos anos finais do Ensino Fundamental. Planejamento, 

desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Regência de aulas de matemática para alunos dos 

anos finais do Ensino Fundamental. Discussão de temas envolvendo 

22010001513 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO III

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino Médio. 

Análise de livros didáticos de matemática. Observação e análise de aulas 

de matemática no Ensino Médio (preferencialmente 1º e 2º anos). 

Participação na regência de aulas de matemática no Ensino Médio. 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática no 

Ensino Médio. Regência de aulas de matemática para alunos do Ensino 

Médio. Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, 

direitos humanos e educação ambiental.

22010001522 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO IV

Observação e análise do cotidiano escolar da escola de Ensino Médio. 

Análise de livros didáticos de matemática. Observação e análise de aulas 

de matemática no Ensino Médio (preferencialmente 2º e 3º anos). 

Participação na regência de aulas de matemática no Ensino Médio. 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de aulas de matemática no 

Ensino Médio. Regência de aulas de matemática para alunos do Ensino 

Médio. Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, 

direitos humanos e educação ambiental.



22010001578 MATEMÁTICA ESCOLAR E 

PRÁTICA DE ENSINO: CONSTRUÇÕES 

GEOMÉTRICAS

Construções Elementares: Mediatriz, Bissetriz, Arco capaz, Divisão de um 

segmento em partes iguais, Tangentes a um círculo dado, Paralelas e 

perpendiculares, Raiz quadrada da soma ou da diferença de dois 

quadrados, Construção de raiz quadrada de números inteiros, Média 

geométrica, Segmento áureo. Possibilidades didáticas para o ensino de 

Construções Geométricas e/ou Desenho Geométrico na Educação Básica e 

as novas tecnologias. Planejamento de Aulas para Ambientes 

Informatizados. Softwares de Geometria Dinâmica. Organização Curricular 

22010001596 MATEMÁTICA ESCOLAR E 

PRÁTICA DE ENSINO: FRACTAIS E 

GEOMETRIA NÃO-EUCLIDIANA

Noções básicas e simplificadas da Geometria Fractal. Exemplos de 

Geometria Fractal: Conjunto de Cantor, Curva de Peano, Curva de Hilbert, 

Curva de Koch, Ilhas de Koch, Triângulo de Sierpinski, Tapete de Sierpinski, 

Esponja de Menger. Discussão histórica sobre o 5º postulado de Euclides. 

Exemplos de Geometrias não euclidianas e não-euclidianas: Geometria 

Hiperbólica, Geometria Esférica e Geometria do Taxista. Possibilidades 

didáticas para o ensino de Geometrias não euclidianas na Educação Básica 

e as novas tecnologias. Integração ao Currículo Escolar. Organização 

22010001620 MATEMÁTICA ESCOLAR E 

PRÁTICA DE ENSINO: EQUAÇÕES E 

FUNÇÕES

O ensino de Funções, Matrizes e Determinantes na Educação Básica. 

Funções Algébricas. Funções Exponenciais e Logarítmicas.Organização 

Curricular e Gestão. Profissão Docente e Identidade do Professor. 

Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, direitos 

humanos e educação ambiental.

22010001658 DESAFIOS DA SALA DE 

AULA

Demandas da prática profissional do Professor de Matemática. 

Dificuldades de Aprendizagens. Papel político e cultural da matemática na 

escola. Discussão de temas envolvendo relações de gênero, cidadania, 

direitos humanos e educação ambiental.



2301/7 QUÍMICA - LICENCIATURA-INQUI

23010001815 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS 

ANALÍTICAS NO ESTUDO DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS

Fontes de emissão de poluentes atmosféricos; Técnicas de amostragem de 

material particulado; Fontes, formação, reatividade de HPAs e os efeitos 

sobre a saúde; Estudos ocupacionais e ambientais; Aplicação das técnicas 

cromatográficas no estudo de poluentes atmosféricos.

23010002048 TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS QUÍMICOS DE LABORATÓRIO

Tipos de rejeitos orgânicos e inorgânicos. Geração e características nocivas 

ao ser humano e ao meio ambiente. Parâmetros de caracterização. As 

diversas formas de processamento: incineração, reciclagem, aterro, 

oxidação e outros. Resíduos finais de processamento. Legislação específica..

23010002064 QUÍMICA GERAL 

EXPERIMENTAL

Noções de Higiene e Segurança no Laboratório; Tratamento de Resíduos; 

Equipamentos básicos de laboratório; Elaboração de relatórios técnicos; 

Tratamento de dados experimentais; Operações básicas de laboratório; 

Manuseio do Handbook, Merck Index; Separação de Misturas. Química e 

princípios da educação ambiental.

23010002072 QUÍMICA GERAL II

Reações Químicas; Estequiometria; Cinética Química; Equilíbrio Químico; 

Ácidos e Bases; Reações de Transferência de elétrons: reações de óxido-

redução. Relações entre química, tecnologia, meio ambiente, saúde e 

cidadania.



23010002099 INTRODUÇÃO À PRÁTICA 

DE ENSINO EM QUÍMICA

Identidade profissional docente: relações de gênero, classe e as 

representações socioculturais da profissão. Profissionalização, choque de 

realidade e socialização profissional. O magistério como carreira: acesso, 

progresso e organização sindical. Concepções de Educação. LDB e Ensino 

Médio. Concepções de Ciência. O professor e o ensino de Química. 

Química, Meio Ambiente e Sociedade. Preparação e avaliação crítica de um 

material didático para o ensino médio. Práticas educativas e estratégias 

metodológicas em Educação em Direitos Humanos.

23010002129 QUÍMICA ORGÂNICA II

Mecanismos de reação-princípios gerais; Reações de adição à ligação dupla 

carbono-carbono; Reações de substituição em compostos aromáticos; 

Reações de substituição em carbonos saturados; Reações de eliminação; 

Reações de adição à carbonila; Reações de substituição em compostos 

carbonílicos. Consciência ambiental e as reações orgânicas no contexto da 

química verde.

23010002153 PRÁTICA DE ENSINO EM 

QUÍMICA I

Concepções sobre ensino e aprendizagem, abordagens para o ensino de 

Química e suas implicações no processo educativo: Comportamentalismo, 

Humanismo, Construtivismo e Sócio-Construtivismo. Tendências e 

estratégias de ensino de química. Diretrizes Nacionais para o ensino de 

Química. Referencial Curricular para o Ensino Médio. Prática docente e 

estratégias de ensino de química para o primeiro ano do Ensino Médio. 

Práticas educativas e estratégias metodológicas em Educação em Direitos 

Humanos. Introdução à Educação Ambiental nas práticas pedagógicas 

23010002200 PRÁTICA DE ENSINO EM 

QUÍMICA II

Concepções curriculares no ensino de química. Diretrizes Nacionais e 

Estadual para o ensino de Química. Avaliação do ensino. Projeto 

Pedagógico da Escola. Níveis de planejamento educacional e de ensino. 

Etapas para elaboração de um planejamento de ensino: objetivos, seleção 

e organização dos conteúdos, metodologias e avaliação. Referencial 

Curricular para o Ensino Médio. Prática docente e estratégias de ensino de 

química para o segundo ano do Ensino Médio. Introdução à Educação 

Ambiental nas práticas pedagógicas escolares.



23010002218 QUÍMICA ORGÂNICA 

EXPERIMENTAL I

Operações básicas de laboratório; Pesquisa Bibliográfica; Reações simples 

de compostos orgânicos. Química Orgânica e princípios da educação 

ambiental.

23010002269 QUÍMICA ANALÍTICA 

INSTRUMENTAL I

Eletrodos e Potenciometria. Voltametria e métodos correlatos. Introdução 

aos métodos cromatográficos. Cromatografia líquida de alta eficiência e 

cromatografia em fase gasosa. Validação de métodos analíticos; Estudos 

envolvendo a determinação de agentes poluidores em água, solo e ar; e 

impactos ambientais.

23010002277 FÍSICO-QUÍMICA III

Equilíbrio de fases: sistemas de um e de dois componentes. Propriedades 

coligativas. Soluções ideais, diluídas ideais e reais. Cinética química. 

Consciência ambiental e química: Aspectos relacionados à manutenção das 

fontes hídricas e à físico-química da atmosfera.

23010002285 PRÁTICA DE ENSINO EM 

QUÍMICA IV

Organização curricular e trabalhos experimentais em química. Gestão 

escolar: laboratórios químicos. Experimentação no ensino de química. 

Laboratório didático. Projetos de implantação. Organização e 

gerenciamento de almoxarifado químico em escolas. Manuseio e 

estocagem de substâncias/substâncias incompatíveis. Primeiros socorros e 

operações de emergência. Abordagens do ensino baseado em 

experimentação. Avaliação das condições de ensino experimental de 

química na Educação Básica. Projetos em ensino utilizando 



23010002382 INVESTIGAÇÃO E PRÁTICA 

DE ENSINO I

O Conhecimento científico. A pesquisa em ensino de química. A 

contribuição da pesquisa em Ensino de Química no processo de ensino-

aprendizagem. Práticas educativas e estratégias metodológicas em 

Educação em Direitos Humanos. Introdução à Educação Ambiental nas 

práticas pedagógicas escolares.

23010002412 INVESTIGAÇÃO E PRÁTICA 

DE ENSINO II

Metodologia da Pesquisa Científica. Busca de Informações para a Pesquisa 

Científica. Elaboração de projetos de pesquisa em ensino de Química. 

Desenvolvimento de pesquisa em ensino de Química. Apresentação e 

socialização de resultados de pesquisa. Práticas educativas e estratégias 

metodológicas em Educação em Direitos Humanos. Introdução à Educação 

Ambiental nas práticas pedagógicas escolares.

23010002820 PRÁTICA DE ENSINO EM 

CIÊNCIAS I

Concepção de Ciência, Ambiente, Tecnologia e Sociedade e suas relações. 

A sala de aula como espaço de produção do conhecimento sobre a 

natureza e sobre a ciência. Papel do ensino de Ciências no ensino 

fundamental e inter-relações com os demais componentes curriculares. A 

problematização como estratégia de investigação e ensino das Ciências 

Naturais, voltadas para as séries iniciais do ensino fundamental. A 

utilização de diversas fontes de informação em Ciências. Representações, 

concepções alternativas e mudança conceitual. Práxis em Ciências Naturais 

23010002838 PRÁTICA DE ENSINO EM 

CIÊNCIAS II

Concepção de Ciência, Ambiente, Tecnologia e Sociedade e suas relações. 

A sala de aula como espaço de produção do conhecimento sobre a 

natureza e sobre a ciência. Papel do ensino de Ciências no ensino 

fundamental e inter-relações com os demais componentes curriculares. A 

problematização como estratégia de investigação e ensino das Ciências 

Naturais, voltadas para as séries iniciais do ensino fundamental. A 

utilização de diversas fontes de informação em Ciências. Representações, 

concepções alternativas e mudança conceitual. Práxis em Ciências Naturais 



27010002563 INTRODUÇÃO A 

BIOQUÍMICA

Concepções de Educação. LDB e Ensino Médio. Concepções de Ciência. O 

professor e o ensino de Química. Química, Meio Ambiente e Sociedade. 

Preparação e avaliação crítica de um material didático para o ensino médio.

2302/5 QUÍMICA - BACHARELADO EM QUÍMICA 

TECNOLÓGICA-INQUI

23010001815 APLICAÇÃO DE TÉCNICAS 

ANALÍTICAS NO ESTUDO DE POLUENTES 

ATMOSFÉRICOS

Fontes de emissão de poluentes atmosféricos; Técnicas de amostragem de 

material particulado; Fontes, formação, reatividade de HPAs e os efeitos 

sobre a saúde; Estudos ocupacionais e ambientais; Aplicação das técnicas 

cromatográficas no estudo de poluentes atmosféricos.

23010002064 QUÍMICA GERAL 

EXPERIMENTAL

Noções de Higiene e Segurança no Laboratório; Tratamento de Resíduos; 

Equipamentos básicos de laboratório; Elaboração de relatórios técnicos; 

Tratamento de dados experimentais; Operações básicas de laboratório; 

Manuseio do Handbook, Merck Index; Separação de Misturas. Química e 

princípios da educação ambiental.

23010002072 QUÍMICA GERAL II

Reações Químicas; Estequiometria; Cinética Química; Equilíbrio Químico; 

Ácidos e Bases; Reações de Transferência de elétrons: reações de óxido-

redução. Relações entre química, tecnologia, meio ambiente, saúde e 

cidadania.



23010002129 QUÍMICA ORGÂNICA II

Mecanismos de reação-princípios gerais; Reações de adição à ligação dupla 

carbono-carbono; Reações de substituição em compostos aromáticos; 

Reações de substituição em carbonos saturados; Reações de eliminação; 

Reações de adição à carbonila; Reações de substituição em compostos 

carbonílicos. Consciência ambiental e as reações orgânicas no contexto da 

química verde.

23010002218 QUÍMICA ORGÂNICA 

EXPERIMENTAL I

Operações básicas de laboratório; Pesquisa Bibliográfica; Reações simples 

de compostos orgânicos. Química Orgânica e princípios da educação 

ambiental.

23010002269 QUÍMICA ANALÍTICA 

INSTRUMENTAL I

Eletrodos e Potenciometria. Voltametria e métodos correlatos. Introdução 

aos métodos cromatográficos. Cromatografia líquida de alta eficiência e 

cromatografia em fase gasosa. Validação de métodos analíticos; Estudos 

envolvendo a determinação de agentes poluidores em água, solo e ar; e 

impactos ambientais.

23010002277 FÍSICO-QUÍMICA III

Equilíbrio de fases: sistemas de um e de dois componentes. Propriedades 

coligativas. Soluções ideais, diluídas ideais e reais. Cinética química. 

Consciência ambiental e química: Aspectos relacionados à manutenção das 

fontes hídricas e à físico-química da atmosfera.



23010002528 PROCESSOS QUÍMICOS 

INDUSTRIAIS INORGÂNICOS

Processo de obtenção de compostos de fósforo, nitrogênio e potássio. 

Processos siderúrgicos. Processo de fabricação de vidros. Cimento Portland 

e compostos de

cálcio e magnésio. Indústrias de fertilizantes. Materiais cerâmicos 

tradicionais. Processo de obtenção de enxofre e ácido sulfúrico. Praticas de 

processos industriais inorgânicos. Panorama das indústrias químicas no 

país e no Mato Grosso do Sul. Gestão ambiental e prevenção à poluição.

23010002552 PROCESSOS QUÍMICOS 

INDUSTRIAIS ORGÂNICOS

Tratamento de águas industriais; Sabões e detergentes; Indústria de 

defensivos agrícolas; Papel e celulose; Óleos vegetais, gorduras e ceras; 

Óleos essenciais; Plástico; Curtume; Petróleo e Petroquímica; Açúcar álcool 

e alcoolquímica; Gases combustíveis e gases industriais. Práticas de 

processos industriais orgânicos. Gestão ambiental e prevenção à poluição.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2304/1 ENGENHARIA QUÍMICA - BACHARELADO-INQUI

23010002064 QUÍMICA GERAL 

EXPERIMENTAL

Noções de Higiene e Segurança no Laboratório; Tratamento de Resíduos; 

Equipamentos básicos de laboratório; Elaboração de relatórios técnicos; 

Tratamento de dados experimentais; Operações básicas de laboratório; 

Manuseio do Handbook, Merck Index; Separação de Misturas. Química e 

princípios da educação ambiental.



23010002072 QUÍMICA GERAL II

Reações Químicas; Estequiometria; Cinética Química; Equilíbrio Químico; 

Ácidos e Bases; Reações de Transferência de elétrons: reações de óxido-

redução. Relações entre química, tecnologia, meio ambiente, saúde e 

cidadania.

23010002129 QUÍMICA ORGÂNICA II

Mecanismos de reação-princípios gerais; Reações de adição à ligação dupla 

carbono-carbono; Reações de substituição em compostos aromáticos; 

Reações de substituição em carbonos saturados; Reações de eliminação; 

Reações de adição à carbonila; Reações de substituição em compostos 

carbonílicos. Consciência ambiental e as reações orgânicas no contexto da 

química verde.

23010002218 QUÍMICA ORGÂNICA 

EXPERIMENTAL I

Operações básicas de laboratório; Pesquisa Bibliográfica; Reações simples 

de compostos orgânicos. Química Orgânica e princípios da educação 

ambiental.

23010002269 QUÍMICA ANALÍTICA 

INSTRUMENTAL I

Eletrodos e Potenciometria. Voltametria e métodos correlatos. Introdução 

aos métodos cromatográficos. Cromatografia líquida de alta eficiência e 

cromatografia em fase gasosa. Validação de métodos analíticos; Estudos 

envolvendo a determinação de agentes poluidores em água, solo e ar; e 

impactos ambientais.



23010002277 FÍSICO-QUÍMICA III

Equilíbrio de fases: sistemas de um e de dois componentes. Propriedades 

coligativas. Soluções ideais, diluídas ideais e reais. Cinética química. 

Consciência ambiental e química: Aspectos relacionados à manutenção das 

fontes hídricas e à físico-química da atmosfera.

23010002528 PROCESSOS QUÍMICOS 

INDUSTRIAIS INORGÂNICOS

Processo de obtenção de compostos de fósforo, nitrogênio e potássio. 

Processos siderúrgicos. Processo de fabricação de vidros. Cimento Portland 

e compostos de

cálcio e magnésio. Indústrias de fertilizantes. Materiais cerâmicos 

tradicionais. Processo de obtenção de enxofre e ácido sulfúrico. Praticas de 

processos industriais inorgânicos. Panorama das indústrias químicas no 

país e no Mato Grosso do Sul. Gestão ambiental e prevenção à poluição.

23010002552 PROCESSOS QUÍMICOS 

INDUSTRIAIS ORGÂNICOS

Tratamento de águas industriais; Sabões e detergentes; Indústria de 

defensivos agrícolas; Papel e celulose; Óleos vegetais, gorduras e ceras; 

Óleos essenciais; Plástico; Curtume; Petróleo e Petroquímica; Açúcar álcool 

e alcoolquímica; Gases combustíveis e gases industriais. Práticas de 

processos industriais orgânicos. Gestão ambiental e prevenção à poluição.

23010002970 GESTÃO DA PRODUÇÃO E 

DA QUALIDADE

Caracterização de Sistemas de Produção. Tópicos de Planejamento e 

Controle da Produção. Planejamento e Controle da Qualidade. Gestão 

Estratégica da Qualidade. Sistemas de Qualidade. Controle Estatístico da 

Qualidade. Gestão ambiental e prevenção à poluição.



23010002989 PROJETOS DE 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Caracterização de projetos industriais; Estudo de viabilidade Técnico 

Econômica; Balanço econômico, material e energético; Impactos 

ambientais; Implementação do projeto; Instalações. Legislação e 

regulamentação profissional.

2401/7 FÍSICA - LICENCIATURA-INFI

24010001449 INTRODUÇÃO À FÍSICA DA 

ATMOSFERA

Atmosfera, Radiação Solar e Terrestre, Lei de Planck, lei de Stefan-

Boltzmann, lei de Wien, Radiação visível e infravermelha e balanço de 

radiação, Temperatura na Atmosfera, Balanço de Energia, Balanço de água 

e ciclo hidrológico, Pressão atmosférica, Estabilidade Atmosférica, 

Circulação Geral da Atmosfera, ventos, massas de ar, frentes, fenômenos 

atmosféricos, transferências turbulentas de calor e relações com o vento, 

poluição atmosférica, clima e evapotranspiração.

24010001627 FÍSICA F II

Estática e hidrodinâmica de fluidos, finalizando com a aplicação da 

equação de Bernoulli; o oscilador harmônico; oscilações forçadas e 

amortecidas; o conceito e a equação de ondas em uma, duas e três 

dimensões; ondas em meios materiais; o som; as leis da termodinâmica; 

gases ideais, incluindo a teoria cinética dos gases; introdução à mecânica 

estatística. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010001660 FÍSICA F III

Carga Elétrica; Lei de Coulomb; Campo Elétrico; Lei de Gauss; Potencial 

Elétrico; Capacitores e Dielétricos; Corrente e Resistência; Equação da 

Continuidade; Força Eletromotriz e Circuitos de Corrente Contínua; Campo 

Magnético; Lei de Ampère; Lei de Faraday; Indutância; Propriedades 

Magnéticas da Matéria. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.



24010001686 FÍSICA F IV

Circuitos LC; Circuito RLC; Circuitos de Corrente Alternada; Lei de Ampère - 

Maxwell; Equações de Maxwell e Ondas Eletromagnéticas; Reflexão, 

refração, interferência, difração e polarização. Saberes Físicos e 

possibilidades de ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação 

Ambiental e Direitos Humanos.

24010001902 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA I

O Plano de Ensino e sua Estrutura. As representações dos estudantes 

(concepções espontâneas e modelos mentais) em Mecânica. Transposição 

pedagógica (processo de transformação dos saberes e o conteúdo de 

mecânica em livros didáticos). Recursos audiovisuais no ensino de Física. O 

ensino praticado na escola (a escola, sua estrutura e funcionamento). 

Legislação específica para o ensino de Física (aspectos históricos e atuais). 

Estratégias de solução de problemas. Saberes Físicos e possibilidades de 

ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e 

24010001910 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA II

O ensino praticado na escola e os fatores que condicionam o ensino de 

física (O livro didático, o professor e as condições da escola); As 

representações dos estudantes (concepções espontâneas e modelos 

mentais) em Termodinâmica, Ótica, Eletricidade e Magnetismo; Teoria da 

Aprendizagem Significativa. Técnicas de Ensino: a Aula Expositiva. Saberes 

Físicos e possibilidades de ações interdisciplinares/contextualizadas com 

Educação Ambiental e Direitos Humanos.

24010001929 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA III

Concepções de laboratório didático; estrutura do laboratório didático. 

Laboratório estruturado e não estruturado. Ensino investigativo. 

Experimentos de demonstração. Experimentação em laboratórios virtuais. 

Elaboração de roteiros. Produção de materiais didáticos. O ensino 

experimental em ambientes não formais. Saberes Físicos e possibilidades 

de ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e 

Direitos Humanos.



24010001953 INSTRUMENTAÇÃO E 

PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA I

Teorias do Desenvolvimento Humano: comportamentalismo, teorias 

cognitivistas, construtivistas e neoconstrutivistas, teorias histórico - 

culturais e teorias críticas. Planejamento do Ensino. Técnicas de Ensino: 

Aulas contextualizadas; Trabalho em grupo; Estudos dirigidos; Projetos de 

Ensino. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010001988 INSTRUMENTAÇÃO E 

PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA II

Avaliação: subjetiva e objetiva; formativa, somativa e diagnóstica; 

Instrumentos de avaliação: Testes, Questionários, Entrevistas, Fichas de 

Observação, Diário de Bordo, Portfólios e Fichas de Leitura. Novas 

tecnologias no ensino de Física; Internet e o ensino de Física. Recursos 

audiovisuais no ensino de Física. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002003 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA IV

Referenciais teóricos sobre Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente 

(CTSA) e suas relações com a educação; Políticas e Ações no Campo da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas implicações ambientais; Conceitos 

de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano; o papel de 

comunidades científicas tecnológicas nas decisões sobre políticas 

científicas; Estratégias de Ensino na perspectiva CTSA e sua prática no 

Ensino Médio

24010002020 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA V

Conflitos e sua gestão no espaço escolar. Direitos dos Adolescentes e o 

Estatuto da Infância e Juventude. Superdotação. Atrasos no 

desenvolvimento. Fatores que influenciam a saúde do professor: fatores 

ambientais, sociais e emocionais. Doenças funcionais na escola. Doenças 

psicossomáticas derivadas da atividade docente e suas formas de 

prevenção. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos. Profissionalização, choque de realidade e socialização 



24010002194 FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

DA CIÊNCIA I

Os problemas e a origem da justificação do conhecimento dos antigos 

gregos à atualidade. A filosofia empirista, indutivista e evolucionista. A 

ciência e a filosofia mecanicista moderna: Copérnico, Galileu, Descartes, 

Newton. A fusão entre o racionalismo e a perspectiva empirista- indutivista 

em Kant. A sociologia positivista de Augusto Comte, o programa de 

sociologia diferenciacionista de Merton, o programa forte da sociologia de 

David Bloor e Barry Barnes. A visão positivista e pós positivista de meio 

ambiente Os problemas de um ensino-aprendizagem de física centrado na 

24010002200 FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

DA CIÊNCIA II

Filosofia da Ciência Contemporânea: Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend. 

Noções de Historiografia da Ciência: diacronismo, anacronismo e 

sicronismo. A sociologia da ciência de: Pierre Bourdieu , Bruno Latour, 

Ludwik Fleck. A perspectiva Transversalista de Sociologia da Ciência. 

Epistemologia e Sociologia contemporânea do Meio Ambiente. A 

importância da Filosofia da Ciência Contemporânea, da Historiografia e da 

sociologia da Ciência no processo de ensino aprendizagem de Física: na 

experimentação, nos livros didáticos e na divulgação científica.
2402/5 FÍSICA - BACHARELADO-INFI

23010002064 QUÍMICA GERAL 

EXPERIMENTAL

Noções de Higiene e Segurança no Laboratório; Tratamento de Resíduos; 

Equipamentos básicos de laboratório; Elaboração de relatórios técnicos; 

Tratamento de dados experimentais; Operações básicas de laboratório; 

Manuseio do Handbook, Merck Index; Separação de Misturas. Química e 

princípios da educação ambiental.

24010001414 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA 

DOS MATERIAIS

Introdução aos Materiais e suas Propriedades. Estrutura Atômica e Ligação 

Interatômica. Estrutura dos Sólidos Cristalinos. Técnicas de Caracterização 

de Materiais. Materiais Naturais, Poliméricos, Metálicos, Cerâmicos e 

Compósitos: Uma Introdução. Nanomateriais. Aplicações dos Materiais 

Segundo suas Propriedades. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.



24010001449 INTRODUÇÃO À FÍSICA DA 

ATMOSFERA

Atmosfera, Radiação Solar e Terrestre, Lei de Planck, lei de Stefan-

Boltzmann, lei de Wien, Radiação visível e infravermelha e balanço de 

radiação, Temperatura na Atmosfera, Balanço de Energia, Balanço de água 

e ciclo hidrológico, Pressão atmosférica, Estabilidade Atmosférica, 

Circulação Geral da Atmosfera, ventos, massas de ar, frentes, fenômenos 

atmosféricos, transferências turbulentas de calor e relações com o vento, 

poluição atmosférica, clima e evapotranspiração.

24010001660 FÍSICA F III

Carga Elétrica; Lei de Coulomb; Campo Elétrico; Lei de Gauss; Potencial 

Elétrico; Capacitores e Dielétricos; Corrente e Resistência; Equação da 

Continuidade; Força Eletromotriz e Circuitos de Corrente Contínua; Campo 

Magnético; Lei de Ampère; Lei de Faraday; Indutância; Propriedades 

Magnéticas da Matéria. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010001686 FÍSICA F IV

Circuitos LC; Circuito RLC; Circuitos de Corrente Alternada; Lei de Ampère - 

Maxwell; Equações de Maxwell e Ondas Eletromagnéticas; Reflexão, 

refração, interferência, difração e polarização. Saberes Físicos e 

possibilidades de ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação 

Ambiental e Direitos Humanos.

24010001716 ESTRUTURA DA MATÉRIA I

Propriedades da luz e da matéria: natureza corpuscular e ondulatória, 

quantização. Modelos atômicos: Rutherford, Bohr-Sommerfeld. A teoria de 

Schrödinger da Mecânica Quântica. Soluções da equação de Schrödinger 

independente do tempo. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.



24010001767 ESTRUTURA DA MATÉRIA II

Átomos com um elétron. Átomos multieletrônicos. Moléculas. Estatística 

quântica. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002274 FÍSICA F I

Cinemática e dinâmica do movimento de corpos pontuais em uma, duas e 

três dimensões; as leis de Newton; as forças básicas da natureza; conceitos 

de energia mecânica, trabalho e momento linear; as leis de conservação da 

energia total e do momento; colisões; gravitação; rotações e momento 

angular; cinemática e dinâmica de corpos rígidos; forças de inércia. 

Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002336 FÍSICA F II

Estática e hidrodinâmica de fluidos, finalizando com a aplicação da 

equação de Bernoulli; o oscilador harmônico; oscilações forçadas e 

amortecidas; o conceito e a equação de ondas em uma, duas e três 

dimensões; ondas em meios materiais; o som; as leis da termodinâmica; 

gases ideais, incluindo a teoria cinética dos gases; introdução à mecânica 

estatística. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002345 FÍSICA CONCEITUAL

O que é a Física; áreas de atuação; desafios científicos; formação para a 

docência; formação científica e tecnológica; o profissional de física; a física 

no cotidiano. Discussões fenomenológicas e conceituais de temáticas 

gerais de Física Clássica e Física Moderna, tais como: movimento e força; 

energia e momento; temperatura e calor; carga elétrica, Leis de 

conservação; força e campo (elétrica e magnética); determinismo e 

probabilidade; quantização de carga e energia; propriedades da matéria; 

física atômica, nuclear e de partículas, noções de relatividade restrita e 



2403/1 FÍSICA - LICENCIATURA-INFI

24010001449 INTRODUÇÃO À FÍSICA DA 

ATMOSFERA

Atmosfera, Radiação Solar e Terrestre, Lei de Planck, lei de Stefan-

Boltzmann, lei de Wien, Radiação visível e infravermelha e balanço de 

radiação, Temperatura na Atmosfera, Balanço de Energia, Balanço de água 

e ciclo hidrológico, Pressão atmosférica, Estabilidade Atmosférica, 

Circulação Geral da Atmosfera, ventos, massas de ar, frentes, fenômenos 

atmosféricos, transferências turbulentas de calor e relações com o vento, 

poluição atmosférica, clima e evapotranspiração.

24010001660 FÍSICA F III

Carga Elétrica; Lei de Coulomb; Campo Elétrico; Lei de Gauss; Potencial 

Elétrico; Capacitores e Dielétricos; Corrente e Resistência; Equação da 

Continuidade; Força Eletromotriz e Circuitos de Corrente Contínua; Campo 

Magnético; Lei de Ampère; Lei de Faraday; Indutância; Propriedades 

Magnéticas da Matéria. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010001686 FÍSICA F IV

Circuitos LC; Circuito RLC; Circuitos de Corrente Alternada; Lei de Ampère - 

Maxwell; Equações de Maxwell e Ondas Eletromagnéticas; Reflexão, 

refração, interferência, difração e polarização. Saberes Físicos e 

possibilidades de ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação 

Ambiental e Direitos Humanos.

24010001902 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA I

O Plano de Ensino e sua Estrutura. As representações dos estudantes 

(concepções espontâneas e modelos mentais) em Mecânica. Transposição 

pedagógica (processo de transformação dos saberes e o conteúdo de 

mecânica em livros didáticos). Recursos audiovisuais no ensino de Física. O 

ensino praticado na escola (a escola, sua estrutura e funcionamento). 

Legislação específica para o ensino de Física (aspectos históricos e atuais). 

Estratégias de solução de problemas. Saberes Físicos e possibilidades de 

ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e 



24010001953 INSTRUMENTAÇÃO E 

PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA I

Teorias do Desenvolvimento Humano: comportamentalismo, teorias 

cognitivistas, construtivistas e neoconstrutivistas, teorias histórico - 

culturais e teorias críticas. Planejamento do Ensino. Técnicas de Ensino: 

Aulas contextualizadas; Trabalho em grupo; Estudos dirigidos; Projetos de 

Ensino. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010001988 INSTRUMENTAÇÃO E 

PRÁTICA PARA O ENSINO DE FÍSICA II

Avaliação: subjetiva e objetiva; formativa, somativa e diagnóstica; 

Instrumentos de avaliação: Testes, Questionários, Entrevistas, Fichas de 

Observação, Diário de Bordo, Portfólios e Fichas de Leitura. Novas 

tecnologias no ensino de Física; Internet e o ensino de Física. Recursos 

audiovisuais no ensino de Física. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002020 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA V

Conflitos e sua gestão no espaço escolar. Direitos dos Adolescentes e o 

Estatuto da Infância e Juventude. Superdotação. Atrasos no 

desenvolvimento. Fatores que influenciam a saúde do professor: fatores 

ambientais, sociais e emocionais. Doenças funcionais na escola. Doenças 

psicossomáticas derivadas da atividade docente e suas formas de 

prevenção. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos. Profissionalização, choque de realidade e socialização 

24010002265 FILOSOFIA E SOCIOLOGIA 

DA CIÊNCIA

A filosofia empirista, indutivista e evolucionista. A sociologia positivista de 

Augusto Comte, o programa de sociologia diferenciacionista de Merton, o 

programa forte da sociologia de David Bloor e Barry Barnes. A visão 

positivista e pós-positivista de meio ambiente. Filosofia da Ciência 

Contemporânea: Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Maturana e 

Bachelard. A sociologia da ciência de: Pierre Bourdieu , Bruno Latour e 

Ludwik Fleck. A perspectiva Transversalista de Sociologia da Ciência. 

Epistemologia e Sociologia contemporânea do Meio Ambiente. A 



24010002274 FÍSICA F I

Cinemática e dinâmica do movimento de corpos pontuais em uma, duas e 

três dimensões; as leis de Newton; as forças básicas da natureza; conceitos 

de energia mecânica, trabalho e momento linear; as leis de conservação da 

energia total e do momento; colisões; gravitação; rotações e momento 

angular; cinemática e dinâmica de corpos rígidos; forças de inércia. 

Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002283 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA II

O ensino praticado na escola e os fatores que condicionam o ensino de 

física (O livro didático, o professor e as condições da escola); As 

representações dos estudantes (concepções espontâneas e modelos 

mentais) em Termodinâmica, Ótica, Eletricidade e Magnetismo; Teoria da 

Aprendizagem Significativa. Técnicas de Ensino: a Aula Expositiva. Saberes 

Físicos e possibilidades de ações interdisciplinares/contextualizadas com 

Educação Ambiental e Direitos Humanos. Profissão Docente: Identidade, 

Carreira e Desenvolvimento Profissional. Organização Curricular e Gestão 

24010002292 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA III

Concepções de laboratório didático; estrutura do laboratório didático. 

Laboratório estruturado e não estruturado. Ensino investigativo. 

Experimentos de demonstração. Experimentação em laboratórios virtuais. 

Elaboração de roteiros. Produção de materiais didáticos. O ensino 

experimental em ambientes não formais. Saberes Físicos e possibilidades 

de ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e 

Direitos Humanos. Profissão Docente: Identidade, Carreira e 

Desenvolvimento Profissional. Organização Curricular e Gestão da Escola.

24010002309 PRÁTICA DE ENSINO DE 

FÍSICA IV

Referenciais teóricos sobre Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente 

(CTSA) e suas relações com a educação; Políticas e Ações no Campo da 

Ciência, Tecnologia e Sociedade e suas implicações ambientais; Conceitos 

de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano; o papel de 

comunidades científicas tecnológicas nas decisões sobre políticas 

científicas; Estratégias de Ensino na perspectiva CTSA e sua prática no 

Ensino Médio. Profissão Docente: Identidade, Carreira e Desenvolvimento 

Profissional. Organização Curricular e Gestão da Escola.



24010002336 FÍSICA F II

Estática e hidrodinâmica de fluidos, finalizando com a aplicação da 

equação de Bernoulli; o oscilador harmônico; oscilações forçadas e 

amortecidas; o conceito e a equação de ondas em uma, duas e três 

dimensões; ondas em meios materiais; o som; as leis da termodinâmica; 

gases ideais, incluindo a teoria cinética dos gases; introdução à mecânica 

estatística. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002345 FÍSICA CONCEITUAL

O que é a Física; áreas de atuação; desafios científicos; formação para a 

docência; formação científica e tecnológica; o profissional de física; a física 

no cotidiano. Discussões fenomenológicas e conceituais de temáticas 

gerais de Física Clássica e Física Moderna, tais como: movimento e força; 

energia e momento; temperatura e calor; carga elétrica, Leis de 

conservação; força e campo (elétrica e magnética); determinismo e 

probabilidade; quantização de carga e energia; propriedades da matéria; 

física atômica, nuclear e de partículas, noções de relatividade restrita e 

23010002064 QUÍMICA GERAL 

EXPERIMENTAL

Noções de Higiene e Segurança no Laboratório; Tratamento de Resíduos; 

Equipamentos básicos de laboratório; Elaboração de relatórios técnicos; 

Tratamento de dados experimentais; Operações básicas de laboratório; 

Manuseio do Handbook, Merck Index; Separação de Misturas. Química e 

princípios da educação ambiental.

2406/1 ENGENHARIA FÍSICA - BACHARELADO-INFI

23010002269 QUÍMICA ANALÍTICA 

INSTRUMENTAL I

Eletrodos e Potenciometria. Voltametria e métodos correlatos. Introdução 

aos métodos cromatográficos. Cromatografia líquida de alta eficiência e 

cromatografia em fase gasosa. Validação de métodos analíticos; Estudos 

envolvendo a determinação de agentes poluidores em água, solo e ar; e 

impactos ambientais.



24010001414 INTRODUÇÃO À CIÊNCIA 

DOS MATERIAIS

Introdução aos Materiais e suas Propriedades. Estrutura Atômica e Ligação 

Interatômica. Estrutura dos Sólidos Cristalinos. Técnicas de Caracterização 

de Materiais. Materiais Naturais, Poliméricos, Metálicos, Cerâmicos e 

Compósitos: Uma Introdução. Nanomateriais. Aplicações dos Materiais 

Segundo suas Propriedades. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010001449 INTRODUÇÃO À FÍSICA DA 

ATMOSFERA

Atmosfera, Radiação Solar e Terrestre, Lei de Planck, lei de Stefan-

Boltzmann, lei de Wien, Radiação visível e infravermelha e balanço de 

radiação, Temperatura na Atmosfera, Balanço de Energia, Balanço de água 

e ciclo hidrológico, Pressão atmosférica, Estabilidade Atmosférica, 

Circulação Geral da Atmosfera, ventos, massas de ar, frentes, fenômenos 

atmosféricos, transferências turbulentas de calor e relações com o vento, 

poluição atmosférica, clima e evapotranspiração.

24010001660 FÍSICA F III

Carga Elétrica; Lei de Coulomb; Campo Elétrico; Lei de Gauss; Potencial 

Elétrico; Capacitores e Dielétricos; Corrente e Resistência; Equação da 

Continuidade; Força Eletromotriz e Circuitos de Corrente Contínua; Campo 

Magnético; Lei de Ampère; Lei de Faraday; Indutância; Propriedades 

Magnéticas da Matéria. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010001686 FÍSICA F IV

Circuitos LC; Circuito RLC; Circuitos de Corrente Alternada; Lei de Ampère - 

Maxwell; Equações de Maxwell e Ondas Eletromagnéticas; Reflexão, 

refração, interferência, difração e polarização. Saberes Físicos e 

possibilidades de ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação 

Ambiental e Direitos Humanos.



24010001716 ESTRUTURA DA MATÉRIA I

Propriedades da luz e da matéria: natureza corpuscular e ondulatória, 

quantização. Modelos atômicos: Rutherford, Bohr-Sommerfeld. A teoria de 

Schrödinger da Mecânica Quântica. Soluções da equação de Schrödinger 

independente do tempo. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010001767 ESTRUTURA DA MATÉRIA II

Átomos com um elétron. Átomos multieletrônicos. Moléculas. Estatística 

quântica. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002274 FÍSICA F I

Cinemática e dinâmica do movimento de corpos pontuais em uma, duas e 

três dimensões; as leis de Newton; as forças básicas da natureza; conceitos 

de energia mecânica, trabalho e momento linear; as leis de conservação da 

energia total e do momento; colisões; gravitação; rotações e momento 

angular; cinemática e dinâmica de corpos rígidos; forças de inércia. 

Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.

24010002336 FÍSICA F II

Estática e hidrodinâmica de fluidos, finalizando com a aplicação da 

equação de Bernoulli; o oscilador harmônico; oscilações forçadas e 

amortecidas; o conceito e a equação de ondas em uma, duas e três 

dimensões; ondas em meios materiais; o som; as leis da termodinâmica; 

gases ideais, incluindo a teoria cinética dos gases; introdução à mecânica 

estatística. Saberes Físicos e possibilidades de ações 

interdisciplinares/contextualizadas com Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.



24010002390 FENÔMENOS DE 

TRANSPORTE PARA A ENGENHARIA FÍSICA

Introdução aos fenômenos de transporte. Condução em regime 

estacionário. Condução transiente. Convecção. Escoamento interno. 

Escoamento externo. Ebulição e condensação. Radiação. Transporte de 

massa por difusão. Aplicações: trocadores de calor. Saberes Físicos e 

possibilidades de ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação 

Ambiental e Direitos Humanos.

24010002425 ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO

Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Obrigatoriamente 

supervisionado através de relatórios técnicos parciais e de 

acompanhamento individualizado durante o período de realização da 

atividade. Ações interdisciplinares/contextualizadas com Educação 

Ambiental e Direitos Humanos.

2505/2 CURSO SUPERIOR EM TECNOLOGIA EM 

PROCESSOS GERENCIAIS-ESAN

25010000920 GESTÃO DE SERVIÇOS

Serviços: natureza, processos e cenários. O papel do setor de serviços na 

economia. Ciclo de Serviços. Qualidade em serviços. Processo de produção 

de serviços. Design de Serviços. Aspectos relacionados a direitos humanos 

e educação ambiental.

25010000963 GESTÃO DE PESSOAS POR 

COMPETÊNCIAS

Processos e Subprocessos de Administração de Recursos Humanos (ARH); 

Diferença entre ARH e Gestão de Pessoas; Planejamento Estratégico de 

Pessoas baseado em Competências; Transição do modelo de Descrição de 

Cargos para o Modelo de Desenho de cargos por Competências; 

Recrutamento e Seleção de Pessoas baseados em Competências; 

Treinamento e Desenvolvimento baseado em Competências; Benefícios, 

Plano de Carreira e Remuneração baseada em Competências; Qualidade 

de Vida e Segurança no Trabalho, Ética, Relações Trabalhistas e 



25010000998 PESQUISA APLICADA 

INTERDISCIPLINAR

Projetos. Ciclo de vida e critérios para seleção de projetos. Elaboração e 

apresentação de propostas de projeto. Gerenciamento de projetos. 

Alinhamento estratégico de projetos. Diagnóstico organizacional. Vistoria, 

Avaliação e Parecer Técnico. Modelos de gestão. Fundamentos da 

excelência. Indicadores. Aspectos de Direitos Humanos e Educação 

Ambiental.

25010001013 TÓPICO ESPECIAL 

INTERDISCIPLINAR XV - GESTÃO 

AGROINDUSTRIAL

Relação empresa e sociedade; Evolução do conceito e das práticas de 

responsabilidade socioambiental; Vantagem competitiva das praticas 

socioambientais; Alinhamento do modelo de gestão para a 

sustentabilidade; Conceitos básicos sobre o agronegócio, e sua

forma de gestão dos negócios agroindustriais; Cenário do agronegócio 

nacional e mundial e perspectivas e oportunidades para o setor; Atuação 

do gestor na área de sustentabilidade e do agronegócio.

2601/1 FARMÁCIA - BACHARELADO;2601/2 FARMÁCIA - 

BACHARELADO-FACFAN

23010002714 QUÍMICA ORGÂNICA 

PRÁTICA I

Introdução ao trabalho em um laboratório de Química Orgânica. Segurança 

no Laboratório de Química Orgânica. Equipamentos básicos de Laboratório 

de Química Orgânica. Pesquisa bibliográfica. Técnicas básicas de 

Laboratório de Química Orgânica. Métodos de separação e purificação de 

substâncias orgânicas. Aplicação de modelos para a discussão de 

estereoquímica. Educação ambiental em descarte de resíduos orgânicos.

26010000945 QUÍMICA FARMACÊUTICA I

Introdução ao estudo dos fármacos com ênfase nos seguintes aspectos: 

origem, estrutura, nomenclatura, aspectos teóricos da ação de fármacos: 

propriedades físico-químicas aplicados ao sistema biológico: Coeficiente de 

partição, teoria pH/ partição, noções de metabolismo de fármacos, 

introdução ao mecanismo de ação molecular, desenvolvimento de 

fármacos, relação estrutura x atividade biológica, teoria de lipinski, noções 

de modelagem molecular. Educação ambiental no descarte de resíduos.



26010001046 TOXICOLOGIA GERAL

Histórico. Conceitos gerais em toxicologia: toxicantes, venenos, drogas, 

fármacos, antídotos e xenobióticos. Agentes tóxicos. Áreas de atuação da 

toxicologia. Toxicologia de medicamentos. Toxicologia de alimentos. 

Toxicologia ocupacional. Toxicologia social. Toxicologia ambiental. 

Toxicocinética. Toxicodinâmica. Análises Toxicológicas: Preparo das 

amostras, Validação da metodologia, Métodos analíticos empregados. 

Estudo químico-toxicológico de: drogas, medicamentos, inseticidas, 

metais, aditivos-químicos, gases e solventes, análise de manchas de 

23010002714 QUÍMICA ORGÂNICA 

PRÁTICA I

Introdução ao trabalho em um laboratório de Química Orgânica. Segurança 

no Laboratório de Química Orgânica. Equipamentos básicos de Laboratório 

de Química Orgânica. Pesquisa bibliográfica. Técnicas básicas de 

Laboratório de Química Orgânica. Métodos de separação e purificação de 

substâncias orgânicas. Aplicação de modelos para a discussão de 

estereoquímica. Educação ambiental em descarte de resíduos orgânicos.

23010003135 QUÍMICA GERAL E 

INORGÂNICA

Teoria Atômica; Tabela Periódica: Propriedades Periódicas e elementos da 

vida; Ligações Químicas; Estequiometria. Educação ambiental.

26010000945 QUÍMICA FARMACÊUTICA I

Introdução ao estudo dos fármacos com ênfase nos seguintes aspectos: 

origem, estrutura, nomenclatura, aspectos teóricos da ação de fármacos: 

propriedades físico-químicas aplicados ao sistema biológico: Coeficiente de 

partição, teoria pH/ partição, noções de metabolismo de fármacos, 

introdução ao mecanismo de ação molecular, desenvolvimento de 

fármacos, relação estrutura x atividade biológica, teoria de lipinski, noções 

de modelagem molecular. Educação ambiental no descarte de resíduos.



26010001046 TOXICOLOGIA GERAL

Histórico. Conceitos gerais em toxicologia: toxicantes, venenos, drogas, 

fármacos, antídotos e xenobióticos. Agentes tóxicos. Áreas de atuação da 

toxicologia. Toxicologia de medicamentos. Toxicologia de alimentos. 

Toxicologia ocupacional. Toxicologia social. Toxicologia ambiental. 

Toxicocinética. Toxicodinâmica. Análises Toxicológicas: Preparo das 

amostras, Validação da metodologia, Métodos analíticos empregados. 

Estudo químico-toxicológico de: drogas, medicamentos, inseticidas, 

metais, aditivos-químicos, gases e solventes, análise de manchas de 

26010001410 PRINCÍPIOS DE 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Introdução à tecnologia de alimentos. Composição de alimentos. 

Alterações em alimentos. Controle de qualidade de alimentos. Higiene, 

limpeza e sanitização na indústria de alimentos. Princípios e métodos de 

conservação de alimentos. Processamento e conservação de produtos de 

origem animal e vegetal. Princípios e conceitos da Educação Ambiental

26010002071 ÉTICA E BIOÉTICA

Fundamento de ética geral. Sociabilidade e historicidade da ética. Ética 

moral, jurídica e religiosa. Critérios morais. Ação, liberdade e 

responsabilidade. Consciência moral e dignidade humana. Problemas 

éticos da atualidade. Ética e cidadania. Bioética para o profissional da 

saúde. Bioética Ambiental. Direitos humanos. Direitos etnico-raciais.

26010002189 MICROBIOLOGIA DE 

ALIMENTOS

Introdução segurança no trabalho em atividades laboratoriais. Princípios 

de descontaminação de matérias e de descarte objetivando cuidados 

ambientais. Introdução a microbiologia de alimentos. Fatores que 

interferem no desenvolvimento microbiano em alimentos. Controle do 

desenvolvimento microbiano nos alimentos. Indicadores microbiológicos 

aplicados ao controle de qualidade e segurança dos alimentos. Métodos 

para análise microbiológica de microrganismos; Microrganismos 

patogênicos de importância em alimentos. Deterioração microbiana de 



26010002563 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

DE ALIMENTOS

Princípios teóricos e práticos da análise de alimentos por métodos 

convencionais. Composição básica dos produtos alimentícios e seu valor 

nutritivo Amostragem e preparo de amostras em análise de alimentos. 

Composição Centesimal dos alimentos. Determinação de umidade, cinzas e 

conteúdo mineral. Determinação de proteínas, carboidratos, lipídeos e 

fibras. Aditivos. Acidez e pH. Educação ambiental: riscos ambientais da 

utilização de metais tóxicos. Resíduos químicos gerados nas aulas práticas.

26010002901 FARMACOBOTÂNICA

Introdução à botânica e farmacobotânica. Conceitos (planta medicinal, 

droga vegetal, fitoterapia, produtos extrativos, fitofármacos). Sistemática 

vegetal (definição e importância, categorias taxonômicas, regras de 

nomenclatura botânica, sistemas de classificação, chaves de Identificação, 

herborização). Citologia Vegetal (organização geral da célula, inclusões 

celulares). Morfologia externa e anatomia vegetal, enfatizando drogas 

vegetais. Educação ambiental no cultivo de plantas para uso medicinal.

26010003220 FITOTERAPIA E CONTROLE 

DE QUALIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS

Abordar diversos aspectos da Fitoterapia, mecanismo de ação de 

fitoterápicos, medicamentos disponíveis e estudo de casos, além de 

abordar legislação de Fitoterápicos vigente no Brasil. Educação ambiental. 

Compreender os processos de cultivo, coleta, armazenamento de plantas 

medicinais, preparação de drogas vegetais e sua conservação, bem como 

conhecer os fatores que interferem nesses processos e a importância do 

controle de qualidade na produção de fitoterápicos; destacando-se 

aqueles de origem vegetal; analisar caracteres microscópicos e composição 

26010003239 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ANÁLISES CLÍNICAS, TOXICOLÓGICAS, 

GENÉTICAS E ALIMENTOS

Estágio em que serão enfocados os fundamentos da formação profissional 

do analista clínico. Controle de qualidade no laboratório de análises 

clínicas. Coleta, transporte e processamento do material clínico. Métodos 

de coloração. Diagnósticos laboratoriais. Correlação clínico-laboratorial dos 

conteúdos abordados nas disciplinas Bioquímica Clínica, Imunologia Clínica, 

Hematologia Clínica, Micologia Clínica, Microbiologia Clínica, Fluidos 

orgânicos, Citologia Clínica e Parasitologia Clínica. Educação ambiental no 

manuseio e descarte de materiais. Indústrias de alimentos.



26010003257 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ESPECIFICIDADES REGIONAIS

Estágio em áreas da profissão farmacêutica representando especificidades 

regionais e institucionais. Estágio na Farmácia Escola da UFMS com prática 

supervisionada em gestão e dispensação farmacêutica, consulta 

farmacêutica, aplicação de princípios éticos e legais, educação ambiental 

para armazenamento e descarte de medicamentos do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica.

26010003275 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

ESPECIALIZADO NO SERVIÇO PÚBLICO DE 

SAÚDE

Identificação do desenvolvimento e da organização do serviço 

farmacêutico na rede municipal de saúde, nos níveis primário e secundário 

de atenção à saúde. Intervenções clínicas farmacêuticas. Educação em 

Saúde e ambiental. Direitos humanos.

26010003328 BIOLOGIA CELULAR E 

MOLECULAR

Diversidade celular, organização da célula procariota e eucariota, evolução 

celular, aspectos morfológicos, bioquímicos e moleculares de funções 

celulares e componentes subcelulares. Integração morfofuncional dos 

componentes celulares e métodos de estudo em biologia celular e 

molecular. Direitos humanos na utilização de material genético. Educação 

ambiental.

27010000773 MICROBIOLOGIA BÁSICA

Morfologia e estrutura das células microbianas (bactérias, fungos e vírus); 

as interações ambiente-microrganismo-hospedeiro; princípios básicos da 

ação dos antibióticos e quimioterápicos sobre os micro-organismos; 

metabolismo e crescimento microbiano; genética bacteriana e 

mecanismos de aquisição de resistência a drogas; medidas de prevenção e 

controle microbiano; visão geral sobre coleta, processamento analítico e 

diagnóstico microbiológico em amostras biológicas.



28010000313 EPIDEMIOLOGIA

Epidemiologia descritiva e analítica. Métodos epidemiológicos de estudos 

prospectivos, retrospectivos e transversais. Características dos testes 

diagnósticos. Perfil epidemiológico e medidas de profilaxia aplicada a uma 

comunidade. Caracterização e controle de endemias e epidemias. Fatores 

históricos, socioeconômicos, culturais, loco-regionais e da nação, os 

aspectos relacionados a educação ambiental e de direitos humanos, por 

meio de estratégias de estudo e investigação das temáticas trabalhadas, 

tendo em vista a evolução do conhecimento científico. Aplicabilidade da 

28010001354 SAÚDE DA COMUNIDADE

Politicas Pública de Saúde. Processo saúde - doença e seus determinantes. 

Indicadores sociais, econômicos, ambientais e de saúde na análise da 

situação de saúde, do perfil epidemiológico e da qualidade de vida de uma 

comunidade. Direitos humanos. Atenção Primária em Saúde. Promoção da 

Saúde. Atuação do farmacêutico na Atenção primária em Saúde.

2602/3 NUTRIÇÃO - BACHARELADO,2602/4 NUTRIÇÃO - 

BACHARELADO-FACFAN

26010000139 TÉCNICA DIETÉTICA II

Estudo das características físico-químicas: Laticínios, Carnes, Caldos, 

Molhos e Sopas, Infusões e Bebidas. Análise sensorial. Design e 

apresentação de preparações. Elaboração de cardápios. Sustentabilidade 

na produção de refeições.

26010000147 TOXICOLOGIA DOS 

ALIMENTOS

Introdução à toxicologia: histórico, classificação, relação com o ambiente e 

os alimentos. Agente Tóxico. Toxicologia dos aditivos alimentares. 

Toxicologia dos Agrotóxicos e suas consequências aos alimentos e ao 

ambiente. Toxicologia dos metais. Micotoxinas em alimentos. Substâncias 

tóxicas de origem natural. Testes toxicológicos. Alimentos dotados de 

toxidez intrínseca.



26010000449 ALIMENTAÇÃO COLETIVA I

Fundamentos de administração. Administração e organização de Serviços 

de Alimentação. Caracterização e estrutura organizacional. Planejamento 

físico-funcional de Serviços de Alimentação. Dimensionamento dos 

setores. Equipamentos, Materiais e Utensílios. Conservação e preservação 

dos recursos naturais.

26010000473 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL

Introdução à Educação Alimentar e Nutricional. Componentes didáticos do 

processo de ensino. Planejamento de ações/projetos de Educação 

Alimentar e Nutricional para indivíduos, grupos específicos e/ou 

populações. Aspectos relacionados à sustentabilidade, direitos humanos e 

aos fatores etnico-raciais.

26010000490 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA III

Cálculos dietéticos para mulheres, gestantes, puérperas e idosos. 

Planejamento de cardápios. Cardápios vegetarianos. Biodiversidade e 

dietas sustentáveis, meio ambiente e alimentação e nutrição no século XXI.

26010000503 TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS

Introdução à Tecnologia de Alimentos. Princípios e métodos de 

conservação dos alimentos. Tecnologia de frutas e hortaliças. Tecnologia 

de cereais. Tecnologia de carnes e derivados. Tecnologia de leite e 

derivados. Educação ambiental e resíduos agroindustriais.



26010000511 ALIMENTAÇÃO COLETIVA III

Gestão da Qualidade. Ferramentas de gestão. Gestão de resíduos sólidos e 

sustentabilidade. Legislação para serviços de alimentação. Métodos de 

controle e avaliação de Serviços de Alimentação. Promoção da saúde no 

ambiente de trabalho.

26010000589 HIGIENE, CONTROLE E 

LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS

Controle higiênico-sanitário de alimentos, do ambiente e pessoal. 

Legislação sanitária de alimentos de origem animal e vegetal. 

Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO). Produtos 

saneantes, diluições e concentrações. Tratamento de resíduos.

26010001940 ALIMENTAÇÃO COLETIVA II

Sistemas gerenciais em Serviços de Alimentação. Planejamento e controle 

da produção. Logística de suprimentos. Sistema financeiro e de orçamento. 

Gestão de pessoas. Gestão ambiental e responsabilidade social.

26010002071 ÉTICA E BIOÉTICA

Fundamento de ética geral. Sociabilidade e historicidade da ética. Ética 

moral, jurídica e religiosa. Critérios morais. Ação, liberdade e 

responsabilidade. Consciência moral e dignidade humana. Problemas 

éticos da atualidade. Ética e cidadania. Bioética para o profissional da 

saúde. Bioética Ambiental. Direitos humanos. Direitos etnico-raciais.



26010000139 TÉCNICA DIETÉTICA II

Estudo das características físico-químicas: Laticínios, Carnes, Caldos, 

Molhos e Sopas, Infusões e Bebidas. Análise sensorial. Design e 

apresentação de preparações. Elaboração de cardápios. Sustentabilidade 

na produção de refeições.

26010000147 TOXICOLOGIA DOS 

ALIMENTOS

Introdução à toxicologia: histórico, classificação, relação com o ambiente e 

os alimentos. Agente Tóxico. Toxicologia dos aditivos alimentares. 

Toxicologia dos Agrotóxicos e suas consequências aos alimentos e ao 

ambiente. Toxicologia dos metais. Micotoxinas em alimentos. Substâncias 

tóxicas de origem natural. Testes toxicológicos. Alimentos dotados de 

toxidez intrínseca.

26010000449 ALIMENTAÇÃO COLETIVA I

Fundamentos de administração. Administração e organização de Serviços 

de Alimentação. Caracterização e estrutura organizacional. Planejamento 

físico-funcional de Serviços de Alimentação. Dimensionamento dos 

setores. Equipamentos, Materiais e Utensílios. Conservação e preservação 

dos recursos naturais.

26010000503 TECNOLOGIA DE 

ALIMENTOS

Introdução à Tecnologia de Alimentos. Princípios e métodos de 

conservação dos alimentos. Tecnologia de frutas e hortaliças. Tecnologia 

de cereais. Tecnologia de carnes e derivados. Tecnologia de leite e 

derivados. Educação ambiental e resíduos agroindustriais.



26010000511 ALIMENTAÇÃO COLETIVA III

Gestão da Qualidade. Ferramentas de gestão. Gestão de resíduos sólidos e 

sustentabilidade. Legislação para serviços de alimentação. Métodos de 

controle e avaliação de Serviços de Alimentação. Promoção da saúde no 

ambiente de trabalho.

26010000589 HIGIENE, CONTROLE E 

LEGISLAÇÃO DE ALIMENTOS

Controle higiênico-sanitário de alimentos, do ambiente e pessoal. 

Legislação sanitária de alimentos de origem animal e vegetal. 

Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO). Produtos 

saneantes, diluições e concentrações. Tratamento de resíduos.

26010001940 ALIMENTAÇÃO COLETIVA II

Sistemas gerenciais em Serviços de Alimentação. Planejamento e controle 

da produção. Logística de suprimentos. Sistema financeiro e de orçamento. 

Gestão de pessoas. Gestão ambiental e responsabilidade social.

26010002071 ÉTICA E BIOÉTICA

Fundamento de ética geral. Sociabilidade e historicidade da ética. Ética 

moral, jurídica e religiosa. Critérios morais. Ação, liberdade e 

responsabilidade. Consciência moral e dignidade humana. Problemas 

éticos da atualidade. Ética e cidadania. Bioética para o profissional da 

saúde. Bioética Ambiental. Direitos humanos. Direitos etnico-raciais.



26010003364 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE 

CIÊNCIAS DOS ALIMENTOS

Práticas em ciências de alimentos. Acompanhamento de análises e 

processamento de alimentos, controle de qualidade e inspeção. 

Desenvolvimento de produtos, rotulagem de alimentos e aplicação de 

testes sensoriais. Educação ambiental na cadeia de produção, na indústria 

e no comércio de alimentos.

26010003373 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE 

ALIMENTAÇÃO COLETIVA

Práticas em planejamento, organização, direção e supervisão de Serviços de

Alimentação e Nutrição. Atuação na assistência, educação ambiental, 

alimentar e

nutricional à coletividade ou a indivíduos sadios ou enfermos em 

instituições públicas

e privadas.

26010003453 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA III

Cálculos dietéticos para mulheres, gestantes, puérperas e

idosos. Planejamento de cardápios. Cardápios vegetarianos e especiais. 

Direito Humano à Alimentação. Biodiversidade e dietas sustentáveis, meio 

ambiente e alimentação e nutrição no século XXI.

26010003598 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL

Introdução à Educação Alimentar e Nutricional: histórico, definição, 

princípios, políticas públicas e cenários de práticas. Componentes didáticos 

e aspectos relacionados ao comportamento alimentar. Planejamento de 

ações/projetos de Educação Alimentar e Nutricional para indivíduos, 

grupos e/ou populações. Sustentabilidade e consumo de alimentos.



26010003622 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DE 

NUTRIÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

Práticas em Saúde Coletiva. Gestão das Políticas e Programas. Educação 

Ambiental e

Sustentabilidade. Direitos Humanos. Atuação em rede socioasssitencial. 

Atuação em

Alimentação e Nutrição no Ambiente Escolar. Gestão das Ações de 

Alimentação e Nutrição.

Cuidado Nutricional na Atenção Primária em Saúde. Gestão da Vigilância 

em Saúde. Atuação
2603/3 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS-

FACFAN

26010001410 PRINCÍPIOS DE 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Introdução à tecnologia de alimentos. Composição de alimentos. 

Alterações em alimentos. Controle de qualidade de alimentos. Higiene, 

limpeza e sanitização na indústria de alimentos. Princípios e métodos de 

conservação de alimentos. Processamento e conservação de produtos de 

origem animal e vegetal. Princípios e conceitos da Educação Ambiental

26010001429 ANÁLISE DE ALIMENTOS I

Princípios teóricos e práticos da análise de alimentos por métodos 

convencionais. Amostragem e preparo de amostras em análise de 

alimentos. Composição Centesimal dos alimentos. Determinação de 

umidade, cinzas e conteúdo mineral. Determinação de proteínas. 

Determinação de carboidratos, lipídio, fibras. Aditivos. Acidez e pH. Ética 

ambiental .

26010001453 BIOQUÍMICA DE 

ALIMENTOS

Água nos alimentos. Dispersão e Reologia. Bioquímica dos alimentos 

(Bioquímica de carne, bioquímica de leite, bioquímica de ovos, bioquímica 

de frutas e hortaliças). Reações de interesse em carboidratos, lipídios e 

proteínas. Aditivos. Enzimas utilizadas em alimentos. Toxicologia de 

Alimentos. O papel da ciência e o ambiente.



26010001461 GESTÃO DA QUALIDADE

Conceitos de qualidade e sua evolução. Ferramentas de qualidade. O uso 

das ferramentas Boas Práticas de Fabricação (BPF) e Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC) no sistema de gestão da qualidade de 

alimentos. Auditorias internas e externas. Certificado de qualidade, 

empresas certificadoras. Gestão ambientalmente sustentável.

26010001470 LEGISLAÇÃO E HIGIENE NA 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Fundamentos da legislação de alimentos segundo o Ministério da Saúde e 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Registro de produtos, 

rotulagem de alimentos e responsabilidade técnica. Doenças veiculadas 

por alimentos: prevenção e epidemiologia. Boas Práticas de Fabricação 

(BPF): instalações, pessoal,

equipamentos, insumos, resíduos. Limpeza e sanitização de alimentos: 

Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO), Procedimento de 

Sanitização Operacional (PSO). Manejo Integrado de Pragas (MIP). Análise 

26010001500 EMBALAGENS PARA 

ALIMENTOS

Embalagens para alimentos: funções, tipos e requisitos. Tendências e 

inovações do setor. Embalagens de vidro, metálicas, celulósicas e plásticas: 

matérias-primas, processo produtivo, propriedades, interação com o 

alimento e legislação relacionada. Aspectos sobre reciclagem. Embalagens 

biodegradáveis.

26010001534 SISTEMA 

AGROINDUSTRIAL ALIMENTAR

História da Agricultura. Conceitos sobre Sistema Agroindustrial. Segurança 

Alimentar e Abastecimento. Setor de Produção Agropecuária. Setor de 

Industrialização. Setor de distribuição. Comercialização de produtos 

agropecuários. Consumidor de alimentos. Estudo de cadeias de produção. 

Produção de resíduos e influencia no meio ambiente. A concepção do meio 

ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o 

meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade.



26010001550 OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Operações de separação e concentração dos componentes alimentares: 

centrifugação e filtração. Operações de agitação, homogeneização, 

emulsificação e mistura. Extrusão. Processamento por aplicação do calor: 

evaporação e secagem. Operações de troca térmica: caldeiras, 

refrigeração, congelamento e liofilização. Teoria, equipamentos envolvidos 

e efeitos nos alimentos. Processos industriais e sustentabilidade.

26010001577 TECNOLOGIA DE FRUTAS E 

HORTALIÇAS

Diretrizes gerais para obtenção e conservação de frutas e hortaliças. 

Tecnologia de processamento de frutas e hortaliças. Produtos vegetais 

minimamente processados. Tecnologia de sucos. Aproveitamento de 

subprodutos.

26010001615 DESENVOLVIMENTO DE 

NOVOS PRODUTOS

Importância, definição e caracterização de novos produtos. Conceber 

novos produtos de acordo com as

demandas do mercado e dos consumidores de alimentos. Conhecer o 

processo de registro, lançamento de novos produtos e os custos do novo 

alimento. Etapas de desenvolvimento do produto. Estudos e pesquisas de 

mercado. Tendências do mercado. Concepção e conceito de produto. 

Criação de fórmula do produto. Desenho

preliminar do produto. Elaboração de protótipos. Otimização da 

26010001623 TECNOLOGIA DE CANA DE 

AÇÚCAR

Classificação botânica e composição química. Operações preliminares do 

processo de industrialização da cana. Monitorar processos de 

processamento da cana de açúcar, sua transformação. Fabricação de 

açúcar; fabricação de álcool; fabricação de cachaça; fabricação de 

rapadura, melado e açúcar mascavo. Controle de qualidade no produto 

final. Produção de resíduos e influencia no meio ambiente.



26010001631 TECNOLOGIA DE CARNES II

Teoria e prática sobre o processamento de carne de suínos, bovinos, 

pescados e aves. Tratamento de resíduos e influencia no meio ambiente .

26010001640 TECNOLOGIA DE 

PRODUTOS LÁCTEOS II

Tecnologia de processamento, legislação e padrões físico-químicos e 

microbiológicos de leites fermentados, bebidas lácteas, queijos, creme de 

leite, manteiga, leite condensado, doce de leite e leite em pó. Produção de 

resíduos e possíveis danos ao meio ambiente.

26010001747 TECNOLOGIA DE 

DERIVADOS DO AMIDO

Composição e estrutura química do grânulo do amido. Propriedades físico-

químicas e tecnológicas do amido.

Tecnologia de modificação do amido: modificações físicas, químicas, 

enzimáticas e combinadas. Legislação vigente. Aplicações na indústria de 

alimentos. Tratamento de resíduos e influencia no meio ambiente.

26010001755 TECNOLOGIA DE 

FERMENTAÇÕES

Introdução à tecnologia das fermentações. Operação e controle dos 

processos fermentativos (esterilização;

aeração e agitação; tipos de fermentação; controle do processo; separação 

de produtos; cinética). Fermentações clássicas (cítrica, acética, lática, 

alcoólica). Fermentações especiais(produção de antibióticos, 

microrganismos, enzimas, aminoácidos, polissacarídeos, vitaminas). 

Tratamento de resíduos e influencia no meio ambiente.



26010001780 TOXICOLOGIA DE 

ALIMENTOS

Introdução. Agente Tóxico: absorção, distribuição, biotransformação e 

eliminação. Estudo químico-toxicológico de: inseticidas, metais, aditivos 

químicos e aflatoxinas, gases, solventes e substâncias naturalmente 

presente nos alimentos de origem vegetal. Agrotóxicos e sua influência no 

meio ambiente.

26010002788 TECNOLOGIAS 

EMERGENTES EM CONSERVAÇÃO DE 

ALIMENTOS

Princípios de conservação de alimentos. Importância e aplicação de novas 

tecnologias de conservação de alimentos. Métodos térmicos não 

convencionais de conservação de alimentos. Métodos não térmicos não 

convencionais de conservação de alimentos Microencapsulação. Métodos 

inovadores na área de refrigeração. Processos industriais, embalagens e 

sustentabilidade.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2604/1 ENGENHARIA DE ALIMENTOS - BACHARELADO-

FACFAN

26010002189 MICROBIOLOGIA DE 

ALIMENTOS

Introdução segurança no trabalho em atividades laboratoriais. Princípios 

de descontaminação de matérias e de descarte objetivando cuidados 

ambientais. Introdução a microbiologia de alimentos. Fatores que 

interferem no desenvolvimento microbiano em alimentos. Controle do 

desenvolvimento microbiano nos alimentos. Indicadores microbiológicos 

aplicados ao controle de qualidade e segurança dos alimentos. Métodos 

para análise microbiológica de microrganismos; Microrganismos 

patogênicos de importância em alimentos. Deterioração microbiana de 



26010002278 TÓPICOS ESPECIAIS EM 

TECNOLOGIA DE CARNES

Temas da atualidade relacionados com qualidade da carne, processamento 

e inovação tecnológica. Exemplos de tópicos que poderão ser abordados 

dependendo do momento da oferta, mas sempre será introduzido a 

segurança ocupacional relacionado ao processamento de carnes e 

produtos cárneos no tópico abordado: Uso de atmosfera modificada para 

carnes e produtos cárneos; Aplicação de radiação ionizante em carnes; 

Bem estar aplicado no campo e nas instalações de abate de animais 

(bovinos/suínos); Atualizações das Legislação brasileira/internacionais em 

26010002465 EMBALAGENS PARA 

ALIMENTOS

História e função das embalagens para alimentos. Embalagens plásticas, 

metálicas, celulósicas e de vidro. Matérias-primas, processos de 

transformação, propriedades físicas, químicas e mecânicas. Educação 

ambiental relacionada à reciclagem de embalagens. Escolha da embalagem 

e estabilidade dos alimentos. Legislação.

26010002492 PROJETOS 

AGROINDUSTRIAIS

Elaboração de um projeto de uma indústria de alimentos. Identificação dos 

objetivos e mercados do empreendimento. Edificação industrial e arranjo 

físico. Instalações auxiliares. Localização industrial. Estudo e escolha do 

processo. Quantificação do processamento: requisitos de insumos, 

energia, equipamentos. Seleção de materiais e equipamentos, fluxo de 

processo. Sistemas de qualidade. Investimento e financiamento. Projeção 

de mercado. Estudo preliminar de viabilidade econômica e social. 

Educação ambiental: minimização de impactos gerados.

26010002527 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

LEITES

Leite in natura: espécies produtoras, produção e obtenção higiênica. 

Composição e constituintes químicos, propriedades e características físico-

químicas e microbiológicas do leite. Legislação, padrões, controle de 

qualidade e tecnologias de processamento do leite e dos principais 

produtos lácteos. Educação ambiental: aproveitamento de subprodutos da 

indústria de laticínios.



26010002545 INTRODUÇÃO À 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Conceito de Ciência dos Alimentos, Tecnologia de Alimentos e Engenharia 

de Alimentos. Currículo e formação acadêmica (ensino, pesquisa e 

extensão) do Curso de Engenharia de Alimentos. Educação ambiental 

relacionada à atuação profissional do Engenheiro de Alimentos. A indústria 

de alimentos e os impactos ambientais. Regulamentação profissional. 

Tendências e inovação no setor de alimentos. Palestra de profissionais de 

empresas na Área de Alimentos. Visitas técnicas em indústrias de 

alimentos.

26010002554 SISTEMA 

AGROINDUSTRIAL ALIMENTAR

História da Agricultura. Conceitos básicos sobre Agronegócio e Sistema 

Agroindustrial Alimentar. Cenário do agronegócio nacional e mundial e 

perspectivas e oportunidades para o setor de alimentos. Segurança 

Alimentar, abastecimento e direitos humanos. Setores de Produção 

Agropecuária, Industrialização e Distribuição. Consumidor de alimentos. 

Estudo de cadeias de produção. Resíduos provenientes do setor 

agropecuário. Educação ambiental relacionada à sustentabilidade. Palestra 

de profissionais da cadeia produtiva de alimentos. Visitas técnicas em 

26010002563 ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA 

DE ALIMENTOS

Princípios teóricos e práticos da análise de alimentos por métodos 

convencionais. Composição básica dos produtos alimentícios e seu valor 

nutritivo Amostragem e preparo de amostras em análise de alimentos. 

Composição Centesimal dos alimentos. Determinação de umidade, cinzas e 

conteúdo mineral. Determinação de proteínas, carboidratos, lipídeos e 

fibras. Aditivos. Acidez e pH. Educação ambiental: riscos ambientais da 

utilização de metais tóxicos. Resíduos químicos gerados nas aulas práticas.

26010002572 GESTÃO DA SEGURANÇA 

DE ALIMENTOS

Limpeza e sanitização na Indústria de Alimento. Doenças veiculadas por 

alimentos: prevenção e epidemiologia. Legislação relacionada a segurança 

de alimentos. Boas Práticas de Fabricação (BPF): instalações, pessoal, 

equipamentos, insumos, resíduos. Procedimento Padrão de Higiene 

Operacional (PPHO). Procedimento de Sanitização Operacional (PSO). 

Manejo Integrado de Pragas. Análise de Perigos e Pontos Críticos de 

Controle (APPCC). Palestra com profissionais da Área de Alimentos. Visita 

técnica.



26010002625 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

CEREAIS, RAÍZES E TUBÉRCULOS

Estrutura e composição química do trigo e milho. Obtenção de amidos e 

farinhas. Propriedades tecnológicas de grãos e farinha de trigo. Moagem 

do Trigo. Propriedades físico-químicas e funcionais do amido. Modificações 

do amido e aplicações industriais. Tecnologia de massas alimentícias, 

biscoitos e extrusados. Tecnologia da Panificação. Composição química e 

processamento da mandioca. Aproveitamento de resíduos para redução 

dos impactos ambientais. Visita técnica.

26010002634 TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS

Caracterização de águas residuárias da Indústria de Alimentos. Tratamento 

primário, secundário e terciário. Métodos físicos, químicos e biológicos. 

Legislação ambiental relacionada. Tratamento de água para caldeiras. 

Visita técnica.

26010002643 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

FRUTAS E HORTALIÇAS

Diretrizes gerais para obtenção e conservação de frutas e hortaliças. 

Embalagem e armazenagem de frutas e hortaliças. Avaliação da qualidade 

de frutas e hortaliças. Tecnologias de processamento de frutas e hortaliças. 

Produtos vegetais minimamente processados. Tecnologia de sucos. 

Educação ambiental: aproveitamento de resíduos para redução dos 

impactos ambientais.

26010002652 BIOQUÍMICA DE 

ALIMENTOS II

Água nos alimentos. Bioquímica dos alimentos (Bioquímica de carne, 

bioquímica de leite, bioquímica de ovos, bioquímica de frutas e hortaliças). 

Reações de interesse em carboidratos, lipídios e proteínas. Aditivos. 

Toxicantes de ocorrência natural em alimentos. Educação ambiental: o 

impacto dos toxicantes no ambiente. Enzimas: nomenclatura: classificação; 

mecanismos de ação e de inibição enzimáticas; cinética enzimática.



26010002661 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

CARNES

Introdução à Tecnologia de Carnes; Conversão do Músculo em Carne; 

Matéria-prima aplicada a tecnologia de carnes; Ingredientes não cárneos 

aplicado em produtos cárneos; Legislação e padrões físico-químicos e 

microbiológicos de carnes e produtos cárneos; Carnes e Produtos Cárneos 

Curados, Curados Cozidos e Cozidos; Tecnologia de Produtos Cominuídos; 

Embutidos Fermentados; Carne e Produtos Cárneos Congelados; Carnes de 

Umidade Intermediária, Desidratadas e Extrato de Carne; Educação 

Ambiental com foco em gerenciamento de resíduos do processamento de 

26010002680 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

CANA DE AÇÚCAR

Classificação botânica e composição química da cana de açúcar. Fisiologia 

da cana de açúcar. Operações preliminares do processo de industrialização 

da cana. Fabricação de açúcar. Fabricação de álcool. Fabricação de 

cachaça, rapadura, melado e açúcar mascavo. Controle de processos. 

Conscientização ambiental. Visita técnica.

26010002714 CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

PESCADOS

Noções básicas sobre pescado (Classificação do pescado; o pescado como 

alimento; características do pescado; abate e estrutura muscular; estrutura 

muscular do pescado, características do músculo de pescado); Composição 

química do pescado e valor nutricional; Bioquímica e pós-mortem de 

pescado (alterações do pescado e qualidade da matéria-prima; alterações 

do pescado pós morte; avaliação e controle de qualidade do pescado; 

fatores que afetam a qualidade da matéria prima; noções de microbiologia 

do pescado); Métodos de conservação e processamento de produtos de 

26010002732 CONSERVAÇÃO DE 

ALIMENTOS

Causas de deterioração dos alimentos. Importância da cloração de água 

em plantas de processamento. Conservação de alimentos pela remoção de 

água. Conservação pelo uso do frio. Conservação pelo uso do calor. 

Conservação pela fermentação. Conservação pelo uso de aditivos. 

Conservação de alimentos pelo uso da irradiação. Métodos combinados de 

conservação de alimentos. Novas tecnologias de processamento de 

alimentos. Alterações físicas e químicas dos alimentos oriundas da 

aplicação dos métodos de conservação. Gerenciamento de resíduos de 
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12030000746 PISCICULTURA

Anatomia interna e externa. Instalações e equipamentos. Propriedades da 

água. Alimento e nutrição de peixes. Manejo e noções gerais sobre 

patologia de peixes. Reprodução - ciclo reprodutivo, hipofisação e 

larvicultura. Fertililização nos viveiros. Higiene e profilaxia em piscicultura. 

Melhoramento genético de peixes.

27010000196 BIOSSEGURANÇA

Biossegurança em estudos de Campo, em Laboratórios de Ensino e 

Pesquisa. Biossegurança praticada e não praticada. Legislação em 

biossegurança. Fontes de informação em biossegurança. Organismos 

geneticamente modificados (OGM). Níveis de biossegurança. Implicações 

ambientais e à saúde.

27010001125 ESTRESSE E ADAPTAÇÕES 

EM PLANTAS

Conceitos e terminologias; a planta no ecossistema; relação solo-planta-

atmosfera; nutrição mineral; respiração, fotossíntese e fatores que afetam; 

eficiência do uso da água; estresses e estratégias adaptativas das plantas; 

estudo de algumas espécies nativas brasileiras.

27010001141 ETNOBOTÂNICA

Histórico e importância da etnobotânica em diferentes culturas. 

Conhecimento popular sobre uso, manejo e conservação de plantas. 

Métodos de coleta, registro e análise de dados em Etnobotânica. 

Procedimentos éticos e legais no trabalho em Etnobotânica. Aplicações dos 

estudos etnobotânicos.



27010001184 FLORA E VEGETAÇÃO 

REGIONAL

Identificação das tipologias de vegetação mais comuns no estado de Mato 

Grosso do Sul, aspectos ecológicos. Uso e manejo das espécies mais 

importantes da região. Coleta e identificação da flora local.

27010001206 FUNDAMENTOS DE 

AGROECOLOGIA

Evolução tecnológica da agricultura; Sustentabilidade da agricultura e a 

produção de alimentos; Características de diferentes abordagens de 

agricultura não-convencional; Bases epistemológicas da agroecologia; 

Aspectos biológicos da conversão de sistemas; Agroecossistema; 

Agrobiologia; Princípios e práticas em sistemas orgânicos de produção de 

alimentos; Teoria da trofobiose; Manejo ecológico da fertilidade dos solos; 

Agricultura urbana; Controle alternativo e biológico de pragas e doenças; 

Sistemas agroflorestais; Legislação para produção, certificação e 

27010001230 HERPETOFAUNA REGIONAL

Evolução da questão ambiental nos cenários internacional e nacional. 

Gestão Ambiental e sua interface com a atuação do biólogo. Instrumentos 

de gestão ambiental pública. Políticas ambientais. Licenciamento 

ambiental; Avaliação de Impacto Ambiental; Monitoramento ambiental. 

Ferramentas de gestão ambiental (Geologia Ambiental, Ecologia da 

Paisagem, GIS). Instrumentos de gestão ambiental corporativa: Sistemas de 

Gestão Ambiental; Auditoria e certificação ambiental; Sistemas integrados 

de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Gestão de ambiente 

27010001249 HORTICULTURA ORGÂNICA

História e evolução da agricultura; fundamentos de agricultura ecológica; 

espécies hortícolas, origem e variedades; sistemas de produção; 

propagação e ecofisiologia de espécies hortícolas; manejo ecológico de 

culturas; produção de substratos e compostos orgânicos; controle 

alternativo de plantas espontâneas, pragas e doenças; colheita e fisiologia 

pós-colheita.



27010001338 LIMNOLOGIA

Introdução, conceitos básicos e histórico da limnologia. Parâmetros físicos, 

químicos, químicos e biológicos do ecossistema aquático. Flutuações 

sazonais das variáveis físicas, químicas e biológicas dos compartimentos 

água e sedimento. Ciclagem de nutrientes. Caracterização dos principais 

ecossistemas aquáticos regionais.

27010001419 SAÚDE PÚBLICA

Política de Saúde no País. Epidemiologia. Saneamento e Meio Ambiente. 

Nutrição e Saúde. Saúde Pública e Programas de Saúde.

27010001540 BIOFÍSICA

Introdução ao estudo de biofísica. As grandezas e suas definições. 

Bioenergética, Sistema e ambiente, Leis da termodinâmica, Fluxo de 

energia nos sistemas biológicos. A água e sua importância biológica. 

Pressão osmótica. Radioatividade, tipos de radiação e de partículas 

radioativas, interação da energia com a matéria, interação da radiação 

ionizante, lixo atômico. Óptica: biofísica da visão e da fotossíntese. Biofísica 

da Audição. Bioeletrogênese: condução nervosa e eletrolocalização em 

animais aquáticos. Princípios básicos de física em análises biológicas.

27010001729 DEUTEROSTOMADOS II

Morfologia, sistemas, considerações sobre biologia, evolução, adaptações 

e filogenia dos amniotas: Classe “Reptilia”, Classe Aves, Classe Mammalia. 

A importância dos vertebrados como participantes e reguladores do 

ambiente animal e da cadeia trófica. Compreensão do papel dos 

vertebrados tetrápodas amniotas na natureza e em seu convívio com o 

homem. Homem e fauna: preservação, interferência, importância 

econômica. O homem como animal vertebrado na compreensão dos 

sistemas básicos de um amniotas.



27010001737 ECOLOGIA III

Fluxo de energia e matéria. Ciclagem de nutrientes. Ciclos biogeoquímicos 

e suas implicações. Componentes bióticos e abióticos de ecossistemas 

aquáticos e terrestres.. Serviços ambientais. Ecologia de Paisagens. 

Biomas: conceitos, padrões globais e regionais. Ecologia de sistemas 

regionais.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
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27010000196 BIOSSEGURANÇA

Biossegurança em estudos de Campo, em Laboratórios de Ensino e 

Pesquisa. Biossegurança praticada e não praticada. Legislação em 

biossegurança. Fontes de informação em biossegurança. Organismos 

geneticamente modificados (OGM). Níveis de biossegurança. Implicações 

ambientais e à saúde.

27010000358 PRÁTICA DE ENSINO EM 

CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS III

Epistemologia e sociedade: Currículo e Ensino de Ciências e Biologia: 

Fundamentos teóricos sobre currículo. Currículo do ensino de Ciências e 

Biologia: livro didático e Orientações Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. Propostas curriculares e contexto escolar 

(Projetos Políticos Pedagógicos). Planejamento, desenvolvimento e 

avaliação de produtos e estratégias metodológicas (planos de aula, 

projetos de ensino, sequências didáticas, objetos virtuais de 

aprendizagem, modelos, simulações, jogos e outros) para o ensino de 



27010000412 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS I

Estágio obrigatório em Ciências Físicas e Biológicas (nível ensino 

fundamental): observação, co-participação sob orientação e supervisão, 

além da apresentação pública do relatório de estágio. Nesta disciplina 

serão abordadas, de forma transversal, questões relacionadas às políticas 

de Direitos Humanos e Educação Ambiental.

27010000455 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS II

Estágio obrigatório em Ciências Físicas e Biológicas (nível ensino 

fundamental): observação, co-participação e regência sob orientação e 

supervisão além da apresentação pública do relatório de estágio. Nesta 

disciplina serão abordadas, de forma transversal, questões relacionadas às 

políticas de Direitos Humanos e Educação Ambiental.

27010000501 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM BIOLOGIA I

Estágio obrigatório em Biologia (nível ensino médio): observação, co-

participação sob orientação e supervisão, além da apresentação pública do 

relatório de estágio. Nesta disciplina serão abordadas, de forma 

transversal, questões relacionadas às políticas de Direitos Humanos e 

Educação Ambiental.

27010000536 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM BIOLOGIA II

Estágio obrigatório em Biologia (nível ensino médio): observação, co-

participação sob orientação e supervisão, além da apresentação pública do 

relatório de estágio. Nesta disciplina serão abordadas, de forma 

transversal, questões relacionadas às políticas de Direitos Humanos e 

Educação Ambiental.



27010000609 BOTÂNICA DE CAMPO

Prática de campo: análise das principais formações vegetais com ênfase 

nos biomas Pantanal e Cerrado, identificação das principais famílias e 

espécies dessas formações; métodos de coleta e preservação de material 

botânico; discussão de aspectos anatômicos, reprodutivos, fisiológicos e 

ecológicos; coleta, registro e análise de dados em etnobotânica e ecologia 

vegetal.

27010002690 ECOLOGIA URBANA

Relação entre a sociedade humana e a natureza: histórico e situação atual. 

Conservação e importância da biodiversidade. A cidade como local de 

biodiversidade.

27010002707 GENÉTICA ECOLÓGICA

Adaptações para a sobrevivência. Evolução do comportamento alimentar. 

Evolução da Comunicação. Comportamento Reprodutivo e Sistemas de 

Acasalamento. Cuidado Parental. Comportamento Social. Análises de 

Parentesco e Genealogias Intraespecíficas. Genética da Conservação. 

Filogeografia. Taxonomia Molecular. Manejo Genético. Estudos Genéticos 

da Biodiversidade Brasileira.

27010002743 LIMNOLOGIA

Introdução, conceitos básicos e histórico da limnologia. Parâmetros físicos, 

químicos e biológicos do ecossistema aquático. Flutuações sazonais das 

variáveis físicas, químicas e biológicas dos compartimentos água e 

sedimento. Ciclagem de nutrientes. Caracterização dos principais 

ecossistemas aquáticos regionais.



27010002823 COMPORTAMENTO DE 

AVES

História e bases do comportamento de aves. Forrageamento, sistemas 

sociais e territorialidade. Comportamento reprodutivo e cuidado parental. 

Adaptação e migração. Técnicas de estudo do comportamento de aves e 

aplicações em estudos ecológicos.

27010002879 PRÁTICA DE ENSINO EM 

CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS I

Teorias dos Processos Educacionais voltados ao Ensino de Ciências 

Biológicas. Alfabetização científica e o papel do ensino de Ciências e 

Biologia, no Ensino Fundamental e Médio. Abordagens curriculares do 

ensino formal, não formal e informal de Ciências e Biologia. Saberes 

docentes e a formação do professor: limites, contribuições e 

possibilidades. Planejamento, desenvolvimento e avaliação de produtos e 

estratégias metodológicas (planos de aula, projetos de ensino, sequências 

didáticas, objetos virtuais de aprendizagem, modelos, simulações, jogos e 
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23910000025 FUNDAMENTOS DE 

QUÍMICA BÁSICA E ORGÂNICA

Conceitos básicos da química geral, estrutura do átomo e tabela periódica, 

ligações e reações químicas. Soluções. Equilíbrio ácido-base. Estudo das 

Principais funções da química orgânica destacando as suas propriedades 

típicas e importância, nomenclatura e estrutura dos principais compostos. 

Instrumentação laboratorial básica. Técnicas laboratoriais de preparo de 

soluções. Noções básicas de análise volumétrica. Estudo experimental das 

principais propriedades dos compostos orgânicos e suas aplicações na 

educação ambiental.

27910000028 BIOFÍSICA

As grandezas físicas e suas definições. Bioenergética, Sistema e ambiente, 

Leis da

termodinâmica,Fluxo de energia nos sistemas biológicos. Átomos, íons e 

biomoléculas, Estrutura elementar da matéria, As ligações, As 

macromoléculas.A água e sua importância biológica, Propriedades físico-

químicas da água, Pressão osmótica. Radioatividade, Natureza da radiação, 

Os tipos de radiação e de partículas radioativas, Interação da energia com 

a matéria, Interação da radiação ionizante, O lixo atômico. Ótica, biofísica 



27910000079 PRÁTICA INSTRUMENTAL 

EM CIÊNCIAS

Teorias dos Processos Educacionais e Saberes Docente: Alfabetização 

científica e o papel do ensino de Ciências e Biologia, no Ensino 

Fundamental e Médio. Ensino de Ciências, Biologia e Educação Ambiental a 

partir das teorias de aprendizagem. Abordagens do ensino formal, não 

formal e informal de Ciências e Biologia. Papel do professor no contexto 

escolar. Saberes docentes e a formação do professor: limites, 

contribuições e possibilidades. Produção de texto, a partir de 

levantamento bibliográfico realizado em anais de eventos da área, 

27910000150 PRÁTICA INSTRUMENTAL 

EM BIOLOGIA GERAL

Epistemologia e Ensino de Ciências: Paradigmas que orientam a produção 

de conhecimento na área das Ciências Naturais. Concepções 

epistemológicas das Ciências. Relações entre Ciência, Tecnologia e 

Sociedade. Concepções de Ensino de Ciências e suas relações com o 

processo de ensino. Fundamentação teórica sobre o uso da pesquisa 

participativa para solução de problemas com alternativa filosófica e 

metodológica para a Educação em Ciências e Biologia. Identificação das 

limitações do processo de ensino e aprendizagem em Ciências e Biologia, 

27910000176 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS - 

ETAPA I

Estágio obrigatório em Ciências Físicas e Biológicas (nível ensino 

fundamental): observação da organização curricular e gestão da escola e a 

profissão docente: identidade, carreira e desenvolvimento profissional , co-

participação sob orientação e supervisão com enfoque aos direitos 

humanos e educação ambiental, além da apresentação pública do relatório 

de estágio.

27910000184 PRÁTICA INSTRUMENTAL 

EM BOTÂNICA

Desenvolvimento de habilidades para atuação no ensino fundamental e 

médio em Botânica. Análise e elaboração de material didático e projetos 

para o ensino fundamental e médio. Elaboração de aulas práticas (campo e 

laboratório) para aplicação no ensino fundamental e médio. Observação 

da organização curricular e gestão da escola e a profissão docente 

(identidade, carreira e desenvolvimento profissional), direitos humanos e 

educação ambiental.



27910000192 PRÁTICA INSTRUMENTAL 

EM HIGIENE E SAÚDE

Saúde e Educação Ambiental. Metodologias de abordagens de temas 

relacionados à Biologia aplicada à saúde no ensino fundamental e médio. 

Observação da organização curricular e gestão da escola e a profissão 

docente (identidade, carreira e desenvolvimento profissional), direitos 

humanos.

27910000214 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS - 

ETAPA II

Estágio obrigatório em Ciências Físicas e Biológicas (nível ensino 

fundamental): observação da organização curricular e gestão da escola e a 

profissão docente: identidade, carreira e desenvolvimento profissional, co-

participação e regência sob orientação e supervisão com enfoque aos 

direitos humanos e educação ambiental, além da apresentação pública do 

relatório de estágio.

27910000281 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM BIOLOGIA - ETAPA I

Estágio obrigatório em Biologia (nível ensino médio): observação da 

organização curricular e gestão da escola e a profissão docente 

(identidade, carreira e desenvolvimento profissional), co-participação sob 

orientação e supervisão com enfoque aos direitos humanos e educação 

ambiental, além da apresentação pública do relatório de estágio.

27910000290 PRÁTICA INSTRUMENTAL 

EM ZOOLOGIA E ECOLOGIA

A evolução da Psicologia pré-científica à Psicologia científica. A história da 

Psicologia no Brasil. Matrizes epistemológicas da psicologia: diferentes 

concepções de homem, educação e aprendizagem. A relação entre 

aprendizagem e desenvolvimento. Observação da organização curricular e 

gestão da escola e a profissão docente (identidade, carreira e 

desenvolvimento profissional), direitos humanos e educação ambiental.



27910000303 BIOGEOGRAFIA

Biogeografia – conceitos e introdução às teorias biogeográficas. Fatores 

que determinam a

distribuição dos seres vivos – bióticos e abióticos. Biogeografia evolutiva – 

padrões e processos históricos (especiação, extinção, dispersão, 

endemismo, vicariância); padrões e processos recentes (biogeografia 

insular). Distribuição e nicho ecológico. Noções fundamentais de 

biogeografia de águas continentais. Biogeografia da América do Sul. 

Biogeografia e conservação. Fitogeografia: domínios vegetacionais e 

27910000311 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM BIOLOGIA - ETAPA II

Estágio obrigatório em Biologia (nível ensino médio): observação da 

organização curricular e gestão da escola e a profissão docente: 

identidade, carreira e desenvolvimento profissional, co-participação, 

regência sob orientação e supervisão com enfoque aos direitos humanos e 

educação ambiental, além da apresentação pública do relatório de estágio.

29910000520 LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTOS

Fundamentos e pressupostos conceituais sobre o texto: considerações 

sobre a noção de linguagem, língua, texto e gênero, considerações sobre a 

noção de leitura, de produção de sentidos e de práticas de leitura; o texto 

e suas condições de produção e interpretação: a produção de textos 

escritos: conhecimentos a serem considerados, o contexto nos processos 

de construção de sentidos na leitura e na escrita, texto e intertextualidade, 

texto e gêneros textuais. O texto e suas estratégias de construção e 

interpretação: estratégias de referenciação, formas de introdução de 
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28010000038 PROCESSO SAÚDE-

DOENÇA NA COLETIVIDADE

Conceito e aspectos históricos dos determinantes sociais da saúde. Direitos 

humanos. Morfofisiologia do sistema digestório humano. Parasitologia 

humana, ecologia e meio ambiente, microbiologia e nutrição no processo 

saúde–doença na coletividade. Introdução à Bioestatística. Sistemas de 

Informação em saúde que envolvem vigilância em saúde. 

Intersetorialidade em saúde. Introdução à epidemiologia descritiva da 

morbi-mortalidade por causas externas, doenças e agravos não 

transmissíveis e doenças infectoparasitárias mais prevalentes. Origem e 



28010000062 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES II

Conhecimento sobre o perfil sócio-demográfico e epidemiológico da 

comunidade. Estudo do território de saúde e levantamento dos recursos 

intersetoriais. Conhecimento sobre a dinâmica de trabalho da Estratégia 

Saúde da Família. Visitas às instituições, projetos e iniciativas de promoção 

da saúde, defesa e proteção da vida. História dos direitos humanos e suas 

implicações para o campo educacional. Conceito de etnia e cultura afro-

brasileira, africana e Indígena. Ecologia e meio ambiente, interação entre 

os sistemas, natureza e sociedade: uma relação complexa. Suporte Básico 

28010000070 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES III

Os cuidados de saúde presentes na família e sociedade. Fundamentação 

histórica e filosófica dos direitos humanos. Interação com famílias. Rede e 

suporte social das famílias. Levantamento de demandas de educação em 

saúde e de ações intersetoriais. Aplicação dos princípios 

didáticopedagógicos de educação em saúde e de biossegurança no 

processo de trabalho de enfermagem. Impacto e causa dos problemas 

globais ambientais e suas repercussões nos ecossistemas e na 

biodiversidade.

28010000097 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Conceitos e organização da vigilância em saúde nas esferas federal, 

estadual e municipal. Tipologias da vigilância em saúde (epidemiológico, 

sanitário, ambiental, trabalhador e promoção da saúde). Sistemas de 

informação de saúde relativos à vigilância em saúde. Diagnóstico clínico, 

epidemiológico e

laboratorial de doenças infectoparasitárias. Resposta imunológica do 

organismo humano. Bases biológicas e farmacológicas para as ações de 

vigilância. Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e 

28010000100 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES IV

Complexidade do processo saúde-doença cuidado na sociedade. 

Representações sociais e gestão individual e coletiva da saúde e da doença. 

Comunicação e mídia na saúde. Trabalho comunitário, mobilização social e 

educação em saúde. O conceito atual de direitos humanos e sua relevância 

na atualidade. Meio ambiente urbano, qualidade de vida e saúde.



28010000135 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES V

Exercício da prática profissional referente à administração, à organização 

dos serviços de saúde e, ao processo de cuidar da pessoa com vistas à 

integralidade da assistência e interação ensino–serviço–comunidade. As 

gerações de direitos humanos. A proteção dos direitos humanos nos 

planos nacional e internacional. Políticas nacionais ambientais e 

organizações internacionais. Aplicação dos princípios didático-pedagógicos 

em educação em saúde. Aplicação da metodologia da assistência e da 

pesquisa.

28010000194 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES VII

Levantamento das necessidades de saúde e demandas da população 

adulta e idosa. Caracterização da rede assistencial. Instituições de apoio e 

iniciativas de auto ajuda e a intersetorialidade. Vivências e trabalhos com 

grupos de pessoas, CAPS e outros. Direitos humanos em relação a 

sociedade, violência e construção de uma cultura da paz, preconceito, 

discriminação e prática educativa, estatuto do idoso. Tipologia de serviços 

de saúde para diagnóstico, tratamento e reabilitação. Equipe 

multiprofissional. Sistema de informação para a SAE e para a tomada de 

28010000216 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES VIII

Desenvolvimento de atividades que contextualizem a prática da 

enfermagem nos cenários da educação permanente, da formação e 

educação profissional nos seus diferentes níveis. Reconhecimento das 

políticas e estruturas de gerenciamento de recursos humanos nas 

instituições de saúde e sua relação com os movimentos de valorização 

profissional. As diferentes formas de atuação do enfermeiro: consultoria, 

assessoria, auditoria, empresas de produtos médicos hospitalares, 

segurança do trabalhador, vigilância epidemiológica, laboratório de 

28010000941 PRÁTICAS 

INTERDISCIPLINARES I

A formação da (o) enfermeira (o) em diversos cenários. Cuidar do próprio 

corpo. A pessoa, a família, o ambiente, a sociedade em diferentes cenários 

e suas relações com o processo saúde–doença. Estudo sobre as condições 

de vida e trabalho em diversos contextos sócio culturais e respectivas 

práticas de saúde. Politica Nacional de Humanização em Saúde. A relação 

histórica entre os seres humanos e o meio ambiente. Construção 

colaborativa do conhecimento em grupos, diário de campo e prática de 

seminário.



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.

26010002830 NUTRIÇÃO APLICADA A 

ENFERMAGEM

Conceitos básicos em alimentação e nutrição. Composição nutricional dos 

alimentos. Digestão, absorção e transporte dos nutrientes. Necessidades e 

recomendações nos diferentes ciclos de vida. Avaliação nutricional nos 

diferentes ciclos de vida. Abordagem de doenças crônicas não 

degenerativas e sua relação com a nutrição. Rótulos de alimentos. 

Contextualização da nutrição no âmbito de saúde pública. Dietas 

hospitalares. Nutrição enteral. Educação ambiental no processo dos 

alimentos.

28010000313 EPIDEMIOLOGIA

Epidemiologia descritiva e analítica. Métodos epidemiológicos de estudos 

prospectivos, retrospectivos e transversais. Características dos testes 

diagnósticos. Perfil epidemiológico e medidas de profilaxia aplicada a uma 

comunidade. Caracterização e controle de endemias e epidemias. Fatores 

históricos, socioeconômicos, culturais, loco-regionais e da nação, os 

aspectos relacionados a educação ambiental e de direitos humanos, por 

meio de estratégias de estudo e investigação das temáticas trabalhadas, 

tendo em vista a evolução do conhecimento científico. Aplicabilidade da 

28010001087 SAÚDE DO RECÉM 

NASCIDO, CRIANÇA, ADOLESCENTE E 

FAMÍLIA NA COMUNIDADE

Aborda a Sistematização da Assistência de Enfermagem ao recém nascido, 

criança e adolescente e sua família, em diferentes ambientes de cuidado 

em saúde. Destaca o papel do enfermeiro na promoção e prevenção dos 

agravos à saúde do recém nascido, da criança e do adolescente, buscando 

desenvolver o conhecimento, habilidades e atitudes críticas e reflexivas 

quanto ao contexto assistencial e meio ambiente. Políticas Pública em 

Saúde voltadas ao recém-nascido, crianças e adolescentes e família.



28010001149 GERENCIAMENTO EM 

SAÚDE E ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE II

Modelos assistenciais em saúde. Modelos gerenciais do serviço de saúde e 

de enfermagem, com enfase na co-gestão. Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE) como ferramenta do gerenciamento dos serviços de 

enfermagem. Processo decisório. Avaliação, acreditação e auditoria de 

serviço de enfermagem. Aplicação de princípios ético-legais no 

gerenciamento de enfermagem. Planejamento, programação e avaliação 

em unidade de saúde. Política de gerenciamento de pessoas e 

dimensionamento. Qualidade de vida no trabalho. Gerenciamento de 

28010001176 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE I

Proporcionar a vivência de ações assistenciais de enfermagem na rede de 

atenção básica de saúde para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde da pessoa, da família e da comunidade sob a supervisão do 

enfermeiro dos serviços e do professor preceptor, bem como, desenvolver 

ações assistenciais de enfermagem na rede de atenção de média e alta 

complexidade, sob a supervisão do enfermeiro dos serviços e do professor 

preceptor. Desenvolvimento de competências e habilidades para atividade 

profissional, para atuar nos diferentes cenários de prática hospitalares e 

28010001185 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM REDE DE SERVIÇO DE SAÚDE II

Proporcionar a vivência de ações gerenciais na rede de atenção básica de 

saúde para a promoção, proteção e recuperação da saúde da pessoa, da 

família e da comunidade, sob a supervisão do enfermeiro dos serviços e do 

professor preceptor, bem como, ações gerenciais de administração e 

assistência de enfermagem na rede de atenção média e alta complexidade, 

sob a supervisão do enfermeiro dos serviços e do professor preceptor. 

Aplicação dos conhecimentos científicos, técnicos, éticos e legais do 

exercício profissional em interação com a (o) enfermeira (o) do serviço no 

28010001200 GERENCIAMENTO EM 

SAÚDE E ENFERMAGEM DOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE I

Bases conceituais do gerenciamento em saúde e enfermagem. Redes de 

atenção à saúde e as instâncias de gerenciamento do SUS. Processo de 

trabalho em saúde e do enfermeiro. Contextualização sociopolítica dos 

serviços de saúde no Sistema Único de Saúde, ancorado na epidemiologia, 

nos aspectos regionais, sistemas de informação. Controle social. Noções de 

financiamento em saúde. Diagnóstico situacional e planejamento em 

saúde. Instrumentos normativos. Segurança do Paciente na Atenção 

Básica. Instrumentos administrativos e gerenciais. Política de 



28010001229 ENFERMAGEM EM SAÚDE 

COLETIVA II

Conhecimento das bases teórico-práticas dos cuidados de enfermagem ao 

adulto e idoso em agravos agudos e crônicos na Atenção Primária à Saúde. 

Desenvolvimento de habilidades práticas para atuação do enfermeiro em 

sala de vacina. A educação ambiental no contexto dos agravos às 

condições crônicas e agudas de saúde.

28010001265 INTRODUÇÃO À SAÚDE 

COLETIVA

Construção histórica das políticas públicas e modelos de atenção à saúde 

tendo como foco o processo saúde-doença. Conhecimento da Atenção 

Primária à Saúde e atuação da Estratégia Saúde da Família na 

territorialização. Macros determinantes do processo saúde-doença. O 

processo saúde-doença, o território e a educação ambiental.

28010001274 SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

E BIOSSEGURANÇA

Conhecimento sobre o atendimento as urgências em ambiente pré-

hospitalar por meio do suporte básico de vida e primeiros socorros. 

Verificação, interpretação e reconhecimento de anormalidades nos 

parâmetros dos Sinais Vitais. Biossegurança e precauções universais e suas 

relações com a educação ambiental em saúde.

28010001318 ENFERMAGEM 

PSIQUIÁTRICA

A Reforma Psiquiátrica e o cuidado aos transtornos mentais no contexto 

do SUS. Política Nacional de Saúde Mental e assistência aos transtornos 

mentais. Direitos Humanos a pessoa com transtornos mentais. A Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) e o cuidado ao indivíduo com transtornos 

mentais. Fisiologia e anatomia do sistema nervoso central. Neurologia do 

desenvolvimento. Psicofarmacologia. Relacionamento Interpessoal como 

escuta terapêutica, ferramenta de avaliação e intervenção. Funções 

mentais e suas alterações. Semiologia psiquiátrica. Principais transtornos 



30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.
2802/3 FISIOTERAPIA - BACHARELADO-INISA

26010002151 FARMACOLOGIA PARA 

FISIOTERAPIA

Conhecimento dos diferentes grupos de substâncias farmacológicas. 

Caracterização dos efeitos e para-efeitos. Estabelecimento de relações 

entre efeitos e para-efeitos na funcionalidade do movimento humano. 

Fitoterapia. Políticas públicas de saúde. Aspectos sociais, ambientais e 

culturais (drogas lícitas e ilícitas, "medicalização da vida"). Educação em 

saúde.

28010000291 SAÚDE E CIDADANIA I

Cidadania. A universidade e a cidadania. Conceito de Saúde. Modelos de 

atenção à saúde. História da Saúde no Brasil. Políticas de Saúde no Brasil. 

Sistema Único de Saúde (SUS): saúde pública e suplementar. Respeito aos 

direitos humanos. O papel da educação e da sociedade em busca da 

sustentabilidade ambiental e da qualidade de vida.

28010000313 EPIDEMIOLOGIA

Epidemiologia descritiva e analítica. Métodos epidemiológicos de estudos 

prospectivos, retrospectivos e transversais. Características dos testes 

diagnósticos. Perfil epidemiológico e medidas de profilaxia aplicada a uma 

comunidade. Caracterização e controle de endemias e epidemias. Fatores 

históricos, socioeconômicos, culturais, loco-regionais e da nação, os 

aspectos relacionados a educação ambiental e de direitos humanos, por 

meio de estratégias de estudo e investigação das temáticas trabalhadas, 

tendo em vista a evolução do conhecimento científico. Aplicabilidade da 



28010000330 PROCESSO SAÚDE-

DOENÇA, ESTILO E QUALIDADE DE VIDA

Processo saúde-doença-cuidado, modos e qualidade de vida. Conceito 

ampliado de saúde e a integralidade do cuidado. Saúde e diversidade sócio-

cultural. Determinantes sociais da saúde, risco e vulnerabilidade. 

Tecnologias do cuidado. Respeito aos direitos humanos. Construção de 

valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para a 

conservação do meio ambiente.

28010000348 SAÚDE E CIDADANIA II

Saúde Coletiva: bases conceituais, evolução e o papel da Saúde Coletiva na 

implementação do SUS. Principais Políticas Públicas de Saúde no Brasil e a 

interface com a fisioterapia.Concepção do tempo e Espaço nas culturas 

distintas: afrodescendentes e indígenas. Respeito aos direitos humanos. O 

papel da educação e da sociedade em busca da sustentabilidade ambiental 

e da qualidade de vida.

28010000399 SAÚDE E CIDADANIA III

O campo da atenção à saúde, as relações interpessoais e o processo de 

trabalho. Política Nacional de Humanização (PNH). Educação Permanente 

em Saúde. Apoio Institucional. Diretrizes para Educação das Relações 

Étnico-Raciais. Conceitos fundamentais: Diversidade, raça, etnia e 

preconceito. Respeito aos direitos humanos. Construção de valores, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências do profissional para 

a conservação do meio ambiente.

28010000453 SAÚDE E CIDADANIA IV

Educação em Saúde. Educação Popular em Saúde. Controle Social. Teorias 

raciais no Brasil e as luta anti-racista. A sociedade civil e a luta pelo fim da 

discriminação de raça e cor. Respeito aos direitos humanos. Construção de 

valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências do 

profissional para a conservação do meio ambiente.



28010000500 SAÚDE E CIDADANIA V

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF): conceito, ferramentas e o 

processo de trabalho. Princípios da Educação ambiental e sua 

transversalidade com as ações de apoio a equipes de saúde. O papel da 

educação e da sociedade em busca da sustentabilidade ambiental e da 

qualidade de vida.

28010000550 SAÚDE E CIDADANIA VI

Organização, financiamento e gestão da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

Linhas de cuidado. Respeito aos direitos humanos. O papel da educação e 

da sociedade em busca da sustentabilidade ambiental e da qualidade de 

vida.

28010000585 SAÚDE E CIDADANIA VII

Atenção Primária à Saúde (APS). Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB). Tríplice carga de doenças no Brasil. Vigilância, risco e 

vulnerabilidade. Princípios da Educação ambiental.

28010000631 SAÚDE E CIDADANIA VIII

O fisioterapeuta nas políticas públicas de saúde vigentes no SUS. A 

intersetorialidade do cuidado. Racismo, discriminação racial e seus 

desdobramentos na sociedade atual. Movimento Negro no Brasil 

contemporâneo. Respeito aos direitos humanos. Construção de valores, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências do profissional para 

a conservação do meio ambiente.



28010000755 INTRODUÇÃO À 

FISIOTERAPIA

História, evolução e conceito atual da fisioterapia. A fisioterapia no 

contexto social e no Sistema Único de Saúde (SUS). A necessidade da 

população relativas à atenção fisioterapêutica e as diferentes 

possibilidades de atuação profissional. Atuação do fisioterapeuta 

respeitando os direitos humanos. Construção de valores, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências do profissional para a conservação do 

meio ambiente. A formação do fisioterapeuta. Bases legais e entidades 

representativas da profissão.

28010000974 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA IV

Atuação fisioterapêutica supervisionada nos diferentes cenários 

identificados no território da atenção à saúde em nível ambulatorial. 

Atuação fisioterapêutica supervisionada individual e coletiva. Respeito aos 

direitos humanos e às legislações ambientais. Prática direcionada à 

população nos diferentes ciclos de vida. Ações educativas, preventivas, 

terapêuticas e reabilitadoras em ambiente ambulatorial no que se refere à 

saúde da criança, do adulto e do idoso acometido por afecções músculo-

esqueléticas. Assistência à saúde do atleta. Reconhecimento das 

28010000992 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA II

Atuação fisioterapêutica supervisionada nos diferentes cenários 

identificados no território da atenção à saúde em nível ambulatorial. 

Atuação fisioterapêutica supervisionada individual e coletiva. Prática 

direcionada à população nos diferentes ciclos de vida. Ações educativas, 

preventivas, terapêuticas e reabilitadoras em ambiente ambulatorial no 

que se refere à saúde da criança, do adulto e do idoso acometido por 

afecções neurológicas. Respeito aos direitos humanos e às legislações 

ambientais. Assistência à saúde da mulher. Reconhecimento das 

28010001004 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA III

Atuação fisioterapêutica supervisionada. Ações educativas, preventivas, 

terapêuticas e reabilitadoras em ambiente hospitalar, reconhecendo as 

especificidades de cada cenário – Enfermarias, UTIs e Emergência. Prática 

direcionada à população nos diferentes ciclos de vida. Respeito aos direitos 

humanos e às legislações ambientais. Desenvolvimento de trabalho em 

equipe e práticas de gestão em saúde no ambiente hospitalar. 

Acompanhamento dos fluxos assistenciais. Referência e contra-referência. 

Controle social.



28010001022 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM TERRITÓRIO DE PRÁTICA I

Atuação fisioterapêutica supervisionada nos diferentes cenários 

identificados na comunidade: Unidade Básica de Saúde, Unidade Básica de 

Saúde da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, domicílios, 

equipamentos sociais. Prática direcionada à população nos diferentes 

ciclos de vida ou grupos populacionais específicos, considerando o perfil 

epidemiológico regional. Desenvolvimento de estratégias diagnósticas e 

terapêuticas de caráter individual, familiar e coletiva. Respeito aos direitos 

humanos e às legislações ambientais. Reconhecimento das especificidades 

30010003640 CIÊNCIAS HUMANAS E 

SOCIAIS APLICADAS À SAÚDE

Estudo introdutório das ciências sociais. Análise introdutória da sociologia 

da saúde e a perspectiva de análise social no campo da saúde. 

Antropologia da saúde e a abordagem do conceito de cultura, saúde e 

doença. A dimensão sociocultural do processo saúde e doença. Análise 

sócio-econômica enfocando: desigualdade social, exclusão, preconceito e 

saúde. Respeito aos direitos humanos. Ciências humanas e educação 

ambiental. As relações de poder e a prática do cuidado em saúde.

2901/2 ARTES VISUAIS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

ARTES PLÁSTICAS-FAALC

29010000567 SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

DE ENSINO DE ARTES VISUAIS

Diálogo sobre a profissão e a identidade docente, mediada por palestras e 

seminários com profissionais do ensino das artes visuais, em atuação na 

Educação Básica e em ambientes educativos, na interface dos direitos 

humanos, educação ambiental, ética, saúde, pluralidade cultural, 

orientação sexual, gênero, temáticas sociais e étnico-raciais.

29010005346 OFICINA DE ESCULTURA E 

CONSTRUÇÃO II

Desenvolvimento de poéticas individuais, no contexto tridimensional, a 

partir das relações de técnicas e materiais e suas relações com o espaço 

por meio do desenvolvimento de poética individual referenciada a 

contemporaneidade, respeitando os princípios da sustentabilidade.



29010005426 CERÂMICA I

Estudo de materiais e processos básicos de modelagem, produção e 

queima de objetos cerâmicos na relação com o meio ambiente, 

objetivando suas possibilidades construtivas e expressivas, em diálogo com 

a produção de ceramistas contemporâneos e os caminhos das diferentes 

abordagens artísticas. Produção e aplicação de engobes, vidrados e baixo-

esmalte.

29010005435 ESCULTURA

Abordagem histórica e técnica da escultura e suas possibilidades 

expressivas. Noções básicas e técnicas de escultura associadas a estudos 

de materiais, forma, composição e espaço respeitando os princípios de 

sustentabilidade.

29010005444 HISTÓRIA DA ARTE - O 

SÉCULO XIX

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, no século XIX até o advento da Modernidade com 

base nos aspectos técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e 

culturais, em aproximação com os temas transversais, destacando-se os 

direitos humanos e a educação sócio-ambiental.

29010005490 ARTE, EDUCAÇÃO E 

PERCEPÇÃO DO OUTRO

Fundamentos teóricos e práticos para a atuação docente estética, 

progressista e libertadora, na mediação de fenômenos de violência moral 

em espaços formais, não formais e informais de ensino e aprendizagem em 

diálogo com direitos humanos, educação ambiental, ética, saúde, 

pluralidade cultural, orientação sexual, gênero, temáticas sociais e étnico-

raciais.



29010005515 CERÂMICA II

Estudo de processos técnicos mistos de modelagem, moldagem, colagem e 

tipos de queima de objetos na relação com o meio ambiente, explorando 

as possibilidades construtivas e expressivas da cerâmica contemporânea. 

Ampliação da experimentação com engobes, vidrados e baixo-esmalte.

29010005551 ARTE NO BRASIL: DA 

CONQUISTA AO ACADEMICISMO

Estudo e crítica da produção em artes visuais no território brasileiro, 

contemplando sua formação histórica, social, política e cultural desde o 

período pré-cabralino até o início do século XX, com base em seus aspectos 

técnicos, ambientais, estéticos, econômicos e étnico-raciais.

29010005570 HISTÓRIA DA ARTE - DA 

PRÉ-HISTÓRIA AO SÉCULO XIII

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, da Pré-história até a Idade Média com base nos 

aspectos técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e culturais, em 

aproximação com os temas transversais, destacando-se os direitos 

humanos e a educação sócio-ambiental.

29010005604 HISTÓRIA DA ARTE - O 

SÉCULO XX ATÉ 1960

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, durante o desenvolvimento da arte moderna, com 

base nos aspectos técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e 

culturais, em aproximação com os temas transversais, destacando-se os 

direitos humanos e a educação sócio-ambiental.



29010005622 HISTÓRIA DA ARTE - DE 

1970 AO SÉCULO XXI

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, de 1970 até o século XXI com base nos aspectos 

técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e culturais, em 

aproximação com os temas transversais, destacando-se os direitos 

humanos e a educação sócio-ambiental.

29010005687 POÉTICAS 

CONTEMPORÂNEAS NO ENSINO DE ARTE

Propostas metodológicas para a prática de ensino de artes visuais: 

performance, corpo e linguagens híbridas, na interface dos direitos 

humanos, educação ambiental, ética, saúde, pluralidade cultural, 

orientação sexual, gênero, como forma de experimentação estética na arte 

contemporânea. Articulação entre as poéticas contemporâneas na 

organização curricular e identidade docente no ensino de arte no Brasil.

29010005696 ARTE E EMANCIPAÇÃO 

HUMANA

Estudo da produção em arte na relação com os temas transversais de 

educação ambiental, direitos humanos, ética, saúde, pluralidade cultural, 

orientação sexual, gênero e temáticas locais e o ensino de arte, 

considerando suas contribuições para a formação profissional e identidade 

docente em artes visuais.

29010005702 HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS

Fundamentos para o desenvolvimento e utilização de poéticas visuais em 

quadrinhos ordenadas pelos processos de produção da arte e de ensino e 

aprendizagem em arte no diálogo com direitos humanos, educação 

ambiental, ética, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual, gênero, 

temáticas sociais e étnico-raciais.



29010005711 ESTÉTICA E TEORIA DA 

ARTE I

Estudo das ideias e teorias filosóficas na esfera do belo, com enfoque nas 

artes visuais até o século XVIII. Análise do fenômeno estético, presente em 

poéticas visuais, mediado por relações técnicas, ambientais, aspectos 

políticos-sociais, econômicos, étnico-raciais e culturais.

29010005720 ESTÉTICA E TEORIA DA 

ARTE II

Estudo das idéias e teorias filosóficas aproximando a arte da discussão 

estética nos fenômenos visuais, do século XVIII à contemporaneidade. 

Análise das poéticas visuais em face na experiência estética, mediadas por 

suas relações técnicas, ambientais, aspectos político-sociais, econômicos, 

étnico-raciais e culturais.

29010005730 ARTE BRASILEIRA: DO 

MODERNISMO AO CONTEMPORÂNEO

Estudo e crítica da produção histórica, social e política em artes visuais no 

contexto brasileiro, do início do século XX até a contemporaneidade, com 

base em seus aspectos técnicos, ambientais, estéticos, sociais, econômicos, 

étnico-raciais e culturais.

29010005767 ARTE AGORA

Estudo da produção em arte contemporânea em artes visuais em diálogo 

com os temas transversais de educação ambiental, direitos humanos, 

ética, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual, gênero e temáticas 

locais.



29010005785 HISTÓRIA DA ARTE - DO 

SÉCULO XIV AO SÉCULO XVIII

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, do século XIV ao século XVIII com base nos 

aspectos técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e culturais, em 

aproximação com os temas transversais, destacando-se os direitos 

humanos e a educação sócio-ambiental.

29010005829 ESCULTURA E 

CONSTRUÇÃO

Pesquisas plásticas concernentes aos materiais, técnicas e suportes na 

construção de objetos, buscando soluções plásticas para a elaboração de 

uma poética individual referenciada às proposições contemporâneas 

respeitando os princípios da sustentabilidade.

29010005838 OFICINA DE ESCULTURA E 

CONSTRUÇÃO I

Propostas para o desenvolvimento de poéticas individuais, no contexto 

tridimensional, a partir materiais, técnicas e suportes na construção de 

esculturas, objetos e intervenções buscando soluções contemporâneas, 

respeitando os princípios da sustentabilidade.

29010005847 LINGUAGENS VISUAIS NO 

ENSINO DE ARTE

Estudo e práticas de linguagens visuais em suas possibilidades didáticas e 

pedagógicas para o desenvolvimento gráfico-plástico na infância e 

adolescência, aproximando a prática docente à valorização dos direitos 

humanos e a educação sócio-ambiental.



29010005856 ESTUDO DA CRIATIVIDADE 

NO ENSINO DE ARTES VISUAIS

Estudo dos processos criativos e históricos, inerentes às diferentes formas 

de expressão artística, utilizados como materiais didáticos e pedagógicos 

nas práticas formais, não formais e informais para o ensino de artes 

visuais, em aproximação com os temas transversais, destacando-se os 

direitos humanos e a educação sócio-ambiental.

29010005874 PROCESSOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM EM ARTES VISUAIS I

Estudos iniciais dos processos de ensino e aprendizagem que articulam 

conhecimentos, metodologias e proposições para o desenvolvimento de 

práticas de ensino de artes visuais, mediadas por relações técnicas, 

ambientais, aspectos político-sociais, econômicos, étnico-raciais e culturais.

29010005883 PROCESSOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM EM ARTES VISUAIS II

Estudos complementares dos processos de ensino e aprendizagem que 

articulam conhecimentos e metodologias para o desenvolvimento de 

práticas de ensino de artes visuais, mediadas por relações técnicas, 

ambientais, aspectos político-sociais, econômicos, étnico-raciais e culturais.

29010005972 PROJETO DE ENSINO EM 

ARTES VISUAIS

Aproximações da teoria e da prática, nas relações de ensino e de 

aprendizagem, para a elaboração de projetos de intervenção pedagógica 

em artes visuais, em diálogo com questões técnicas, de educação 

ambiental, orientação estética, aspectos político-sociais, direitos humanos, 

aspectos econômicos, étnico-raciais e culturais. Articulação entre teoria e 

prática na formação profissional e identidade docente em artes visuais.



2903/2 COMUNICAÇÃO SOCIAL - BACHARELADO - 

HABILITAÇÃO EM JORNALISMO-FAALC

29010000834 FILOSOFIA

Compreensão da atitude originante do filosofar. Reflexão sobre o 

problema e o sentido da Filosofia. Estudo da especificidade do 

conhecimento filosófico. Reflexão introdutória da autocompreensão 

humana na condição de questão filosófica. A questão do ser humano no 

contexto de pensamento filosófico ocidental a partir de suas principais 

abordagens e teorizações. Ser humano, meio ambiente e sustentabilidade.

2904/2 ARTES VISUAIS - BACHARELADO - HABILITAÇÃO EM 

ARTES PLÁSTICAS-FAALC

29010005346 OFICINA DE ESCULTURA E 

CONSTRUÇÃO II

Desenvolvimento de poéticas individuais, no contexto tridimensional, a 

partir das relações de técnicas e materiais e suas relações com o espaço 

por meio do desenvolvimento de poética individual referenciada a 

contemporaneidade, respeitando os princípios da sustentabilidade.

29010005426 CERÂMICA I

Estudo de materiais e processos básicos de modelagem, produção e 

queima de objetos cerâmicos na relação com o meio ambiente, 

objetivando suas possibilidades construtivas e expressivas, em diálogo com 

a produção de ceramistas contemporâneos e os caminhos das diferentes 

abordagens artísticas. Produção e aplicação de engobes, vidrados e baixo-

esmalte.

29010005435 ESCULTURA

Abordagem histórica e técnica da escultura e suas possibilidades 

expressivas. Noções básicas e técnicas de escultura associadas a estudos 

de materiais, forma, composição e espaço respeitando os princípios de 

sustentabilidade.



29010005444 HISTÓRIA DA ARTE - O 

SÉCULO XIX

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, no século XIX até o advento da Modernidade com 

base nos aspectos técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e 

culturais, em aproximação com os temas transversais, destacando-se os 

direitos humanos e a educação sócio-ambiental.

29010005490 ARTE, EDUCAÇÃO E 

PERCEPÇÃO DO OUTRO

Fundamentos teóricos e práticos para a atuação docente estética, 

progressista e libertadora, na mediação de fenômenos de violência moral 

em espaços formais, não formais e informais de ensino e aprendizagem em 

diálogo com direitos humanos, educação ambiental, ética, saúde, 

pluralidade cultural, orientação sexual, gênero, temáticas sociais e étnico-

raciais.

29010005515 CERÂMICA II

Estudo de processos técnicos mistos de modelagem, moldagem, colagem e 

tipos de queima de objetos na relação com o meio ambiente, explorando 

as possibilidades construtivas e expressivas da cerâmica contemporânea. 

Ampliação da experimentação com engobes, vidrados e baixo-esmalte.

29010005542 PLANOGRAFIA

Origem e desenvolvimento dos sistemas planográficos de impressão desde 

a serigrafia e a litografia, passando pelo offset e seus desdobramentos. 

Aplicação e desenvolvimento de meios para impressão planográfica, 

considerando o impacto ambiental dessas técnicas e sua aplicação na 

indústria, bem como sua correlação com a fotogravura, o design gráfico e a 

prototipagem de circuitos para aplicação no campo da arte e tecnologia.



29010005551 ARTE NO BRASIL: DA 

CONQUISTA AO ACADEMICISMO

Estudo e crítica da produção em artes visuais no território brasileiro, 

contemplando sua formação histórica, social, política e cultural desde o 

período pré-cabralino até o início do século XX, com base em seus aspectos 

técnicos, ambientais, estéticos, econômicos e étnico-raciais.

29010005570 HISTÓRIA DA ARTE - DA 

PRÉ-HISTÓRIA AO SÉCULO XIII

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, da Pré-história até a Idade Média com base nos 

aspectos técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e culturais, em 

aproximação com os temas transversais, destacando-se os direitos 

humanos e a educação sócio-ambiental.

29010005604 HISTÓRIA DA ARTE - O 

SÉCULO XX ATÉ 1960

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, durante o desenvolvimento da arte moderna, com 

base nos aspectos técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e 

culturais, em aproximação com os temas transversais, destacando-se os 

direitos humanos e a educação sócio-ambiental.

29010005622 HISTÓRIA DA ARTE - DE 

1970 AO SÉCULO XXI

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, de 1970 até o século XXI com base nos aspectos 

técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e culturais, em 

aproximação com os temas transversais, destacando-se os direitos 

humanos e a educação sócio-ambiental.



29010005687 POÉTICAS 

CONTEMPORÂNEAS NO ENSINO DE ARTE

Propostas metodológicas para a prática de ensino de artes visuais: 

performance, corpo e linguagens híbridas, na interface dos direitos 

humanos, educação ambiental, ética, saúde, pluralidade cultural, 

orientação sexual, gênero, como forma de experimentação estética na arte 

contemporânea. Articulação entre as poéticas contemporâneas na 

organização curricular e identidade docente no ensino de arte no Brasil.

29010005696 ARTE E EMANCIPAÇÃO 

HUMANA

Estudo da produção em arte na relação com os temas transversais de 

educação ambiental, direitos humanos, ética, saúde, pluralidade cultural, 

orientação sexual, gênero e temáticas locais e o ensino de arte, 

considerando suas contribuições para a formação profissional e identidade 

docente em artes visuais.

29010005702 HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS

Fundamentos para o desenvolvimento e utilização de poéticas visuais em 

quadrinhos ordenadas pelos processos de produção da arte e de ensino e 

aprendizagem em arte no diálogo com direitos humanos, educação 

ambiental, ética, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual, gênero, 

temáticas sociais e étnico-raciais.

29010005711 ESTÉTICA E TEORIA DA 

ARTE I

Estudo das ideias e teorias filosóficas na esfera do belo, com enfoque nas 

artes visuais até o século XVIII. Análise do fenômeno estético, presente em 

poéticas visuais, mediado por relações técnicas, ambientais, aspectos 

políticos-sociais, econômicos, étnico-raciais e culturais.



29010005720 ESTÉTICA E TEORIA DA 

ARTE II

Estudo das idéias e teorias filosóficas aproximando a arte da discussão 

estética nos fenômenos visuais, do século XVIII à contemporaneidade. 

Análise das poéticas visuais em face na experiência estética, mediadas por 

suas relações técnicas, ambientais, aspectos político-sociais, econômicos, 

étnico-raciais e culturais.

29010005730 ARTE BRASILEIRA: DO 

MODERNISMO AO CONTEMPORÂNEO

Estudo e crítica da produção histórica, social e política em artes visuais no 

contexto brasileiro, do início do século XX até a contemporaneidade, com 

base em seus aspectos técnicos, ambientais, estéticos, sociais, econômicos, 

étnico-raciais e culturais.

29010005767 ARTE AGORA

Estudo da produção em arte contemporânea em artes visuais em diálogo 

com os temas transversais de educação ambiental, direitos humanos, 

ética, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual, gênero e temáticas 

locais.

29010005785 HISTÓRIA DA ARTE - DO 

SÉCULO XIV AO SÉCULO XVIII

Estudo das manifestações em Arte Visual no contexto ocidental e suas 

relações com o Oriente, do século XIV ao século XVIII com base nos 

aspectos técnicos, estéticos, sociais, econômicos, étnicos e culturais, em 

aproximação com os temas transversais, destacando-se os direitos 

humanos e a educação sócio-ambiental.



29010005800 SEMINÁRIOS DE ARTE E 

PESQUISA I

Produção, desenvolvimento e apresentação de temas em diálogo com 

aspectos técnicos, ambientais, estéticos, sociais, de direitos humanos, 

econômicos, étnico-raciais e culturais, relacionados às pesquisas poéticas e 

teóricas no campo das Artes Visuais.

29010005810 SEMINÁRIOS DE ARTE E 

PESQUISA II

Desenvolvimento, aprofundamento e apresentação de temas em diálogo 

com aspectos técnicos, ambientais, estéticos, sociais, de direitos humanos, 

econômicos, étnico-raciais e culturais, relacionados às pesquisas poéticas e 

teóricas no campo das Artes Visuais.

29010005829 ESCULTURA E 

CONSTRUÇÃO

Pesquisas plásticas concernentes aos materiais, técnicas e suportes na 

construção de objetos, buscando soluções plásticas para a elaboração de 

uma poética individual referenciada às proposições contemporâneas 

respeitando os princípios da sustentabilidade.

29010005838 OFICINA DE ESCULTURA E 

CONSTRUÇÃO I

Propostas para o desenvolvimento de poéticas individuais, no contexto 

tridimensional, a partir materiais, técnicas e suportes na construção de 

esculturas, objetos e intervenções buscando soluções contemporâneas, 

respeitando os princípios da sustentabilidade.



2906/3 MÚSICA - LICENCIATURA-FAALC

29010006002 METODOLOGIAS DE 

ENSINO MUSICAL I

Estudo teórico-prático do desenvolvimento da pedagogia musical e das 

alternativas metodológicas para a educação musical a partir da primeira 

metade do século XX, tais como: Dalcroze, Kodály, Willems e seus 

princípios filosóficos, psicológicos e pedagógico-musicais. Contextualizar 

essas metodologias historicamente, estabelecendo análise e crítica das 

mesmas, bem como suas possíveis aplicações no contexto contemporâneo 

brasileiro. Democratização e acesso à educação musical como garantia dos 

direitos humanos articulado com a sustentabilidade socioambiental. 

29010006011 MÚSICA BRASILEIRA I

Desenvolvimento histórico da produção musical no Brasil do período 

colonial ao pré-nacionalismo do início do século XX, abordando aspectos 

estéticos articulados com o contexto político econômico e social marcado 

pela manutenção de práticas musicais diversas e disputas simbólicas no 

campo cultural, contribuindo para a conscientização da diversidade 

musical brasileira, da necessidade de valorizar os direitos humanos e a 

educação sócio-ambiental.

29010006049 MÚSICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA I

A educação musical formal no Brasil, seu panorama histórico-social, 

reflexão e análise crítica da legislação vigente, em especial da Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, assim como documentos curriculares 

inter-relacionados e propostos para a efetivação do ensino de música na 

educação básica brasileira, nas suas três etapas: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio. Atividades de busca, análise e produção de 

propostas para a educação musical no contexto escolar. Democratização e 

acesso à educação musical como garantia dos direitos humanos articulado 

29010006067 TÓPICOS EM SOCIOLOGIA 

DA MÚSICA

Estudo de aspectos teóricos e práticos em sociologia da música. Em cada 

período letivo haverá um conteúdo programático e bibliografia específicos 

e independentes, que apresentem caráter complementar às disciplinas 

obrigatórias. A sociologia da música como “musicologia autocrítica” e suas 

contribuições para a conscientização sobre a diversidade cultural, os 

direitos humanos e educação sócio-ambiental.



29010006094 INTRODUÇÃO À 

ETNOMUSICOLOGIA

Constituição do campo da etnomusicologia, suas teorias e métodos. 

Introdução à ciência da Antropologia. Desenvolvimento da 

etnomusicologia no Brasil. Contribuições da etnomusicologia para a 

educação musical, valorização da diversidade cultural e dos direitos 

humanos e consciência sócioambiental.

29010006209 TÓPICOS EM MÚSICA DE 

MATO GROSSO DO SUL

Estudo das práticas musicais de Mato Grosso do Sul. Em cada período 

letivo haverá um conteúdo programático e bibliografia específicos e 

independentes, que apresentem caráter complementar às disciplinas 

obrigatórias. Conscientização sobre a diversidade musical regional e a 

necessidade de valorizar os direitos humanos e a educação sócio-

ambiental.

29010006254 TÓPICOS EM ENSINO 

COLETIVO DE INSTRUMENTOS

Metodologias de ensino de instrumentos musicais em conjunto. Reflexões 

sobre essa prática realizada em diversos contextos de educação. 

Democratização e acesso à educação musical como garantia dos direitos 

humanos articulado com a sustentabilidade socioambiental.

29010006272 METODOLOGIAS DE 

ENSINO MUSICAL II

Estudo teórico-prático do desenvolvimento da pedagogia musical e das 

alternativas metodológicas para a educação musical a partir da segunda 

metade do Século XX até a contemporaneidade. Contextualizar essas 

alternativas historicamente, estabelecendo análise e crítica das mesmas, 

bem como suas possíveis aplicações no contexto contemporâneo 

brasileiro. Democratização e acesso à educação musical como garantia dos 

direitos humanos articulado com a sustentabilidade socioambiental. 

Também serão realizadas discussões sobre a Organização Curricular e 



29010006316 INTRODUÇÃO À 

SOCIOLOGIA DA MÚSICA

Relações entre música e sociedade, produção, mediação e recepção 

musical. Introdução à ciência da Sociologia. O ensino da música e seu papel 

social. A sociologia da música como “musicologia autocrítica” e suas 

contribuições para a conscientização sobre a diversidade cultural, os 

direitos humanos e educação sócio-ambiental.

29010006399 MÚSICA NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA II

Reflexões sobre processos de ensino e aprendizagem musical em diversos 

contextos. O ensino de música na escola básica: busca, análise e 

elaboração de propostas para a educação musical no contexto escolar, 

elaboração e condução de projetos de educação musical, da concepção à 

avaliação. Democratização e acesso à educação musical como garantia dos 

direitos humanos articulado com a sustentabilidade socioambiental. 

Também serão realizadas discussões sobre a Organização Curricular e 

Gestão, bem como sobre a Profissão Docente e Identidade do Professor.

29010006460 TÓPICOS EM 

ETNOMUSICOLOGIA

Estudo de aspectos teóricos e práticos em etnomusicologia. Em cada 

período letivo haverá um conteúdo programático e bibliografia específicos 

e independentes, que apresentem caráter complementar às disciplinas 

obrigatórias. Contribuições da etnomusicologia para a educação musical, 

valorização da diversidade cultural e dos direitos humanos e consciência 

sócioambiental.

29010006479 TÓPICOS EM EDUCAÇÃO 

MUSICAL

Estudo das teorias e estudos em educação musical e suas aplicações na 

prática pedagógica. Em cada período letivo haverá um conteúdo 

programático e bibliografia específicos e independentes, que apresentem 

caráter complementar às disciplinas obrigatórias. Democratização e acesso 

à educação musical como garantia dos direitos humanos articulado com a 

sustentabilidade socioambiental.



29010006675 TÓPICOS EM HISTÓRIA E 

MÚSICA BRASILEIRA

Estudo das práticas musicais existentes ou produzidas no Brasil, em 

diversas tradições e contextos históricos e sociais. Em cada período letivo 

haverá um conteúdo programático e bibliografia específicos e 

independentes, que apresentem caráter complementar às disciplinas 

obrigatórias. Conscientização sobre a diversidade musical brasileira e a 

necessidade de valorizar os direitos humanos e a educação sócio-

ambiental.

29010006719 MÚSICA BRASILEIRA II

Desenvolvimento histórico da produção musical no Brasil e em Mato 

Grosso do Sul do início do século XX à contemporaneidade, abordando 

aspectos estéticos articulados com o contexto político econômico e social 

marcado pela manutenção de práticas musicais diversas e disputas 

simbólicas no campo cultural, contribuindo para a conscientização da 

diversidade musical brasileira, da necessidade de valorizar os direitos 

humanos e a educação sócio-ambiental.

29010006782 ENSINO DE MÚSICA PARA 

IDOSOS

Dados estatísticos sobre o envelhecimento populacional. Aspectos do 

processo de envelhecimento. Envelhecimento ativo e seus desafios. A 

oferta de atividades culturais e sua importância para a população idosa. O 

processo de envelhecimento e sua influência na aquisição de 

conhecimento. O envelhecimento da voz e suas consequências no canto. 

As demandas do ensino de instrumento musical para idosos. Apresentação 

de experiências com ensino de música para idosos presentes na 

bibliografia. Democratização e acesso à educação musical como garantia 

29010006791 BANDA DE MÚSICA E 

ENSINO MUSICAL

História e constituição da banda de música. Métodos de ensino musical 

aplicados à banda de música. A banda de música como instrumento de 

formação desenvolvimento de competências artísticas e sociais de seus 

participantes. A banda de música no contexto escolar. Instrumentação, 

arranjo e adaptação de repertório para banda de música. Repertório 

didático e artístico para banda de música. Democratização e acesso à 

educação musical como garantia dos direitos humanos articulado com a 

sustentabilidade socioambiental.



29010006835 ASPECTOS COGNITIVOS E 

PSICOLÓGICOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL

Fundamentos da Psicologia e estudos das Teorias sobre o desenvolvimento 

musical (Swanwick, Gordon, Gardner); atividades práticas de apreciação, 

criação e percepção; reflexões sobre a compreensão e o significado 

musical. Democratização e acesso à educação musical como garantia dos 

direitos humanos articulado com a sustentabilidade socioambiental. 

Também serão realizadas discussões sobre a Organização Curricular e 

Gestão, bem como sobre a Profissão Docente e Identidade do Professor.

29010006871 TÓPICOS EM MÚSICA 

LATINO-AMERICANA

Estudo das músicas mestiças ou híbridas na América Latina a partir de 

ritmos, gêneros, danças e instrumentos da região. Em cada período letivo 

haverá um conteúdo programático e bibliografia específicos e 

independentes, que apresentem caráter complementar às disciplinas 

obrigatórias. Conscientização sobre a diversidade musical latino-americana 

e a necessidade de valorizar os direitos humanos e a educação sócio-

ambiental.

29010008473 BANDA DE MÚSICA E 

ENSINO MUSICAL IV

História e constituição da banda de música. Métodos de ensino musical 

aplicados à banda de música. A banda de música como instrumento de 

formação desenvolvimento de competências artísticas e sociais de seus 

participantes. A banda de música no contexto escolar. Instrumentação, 

arranjo e adaptação de repertório para banda de música. Repertório 

didático e artístico para banda de música. Democratização e acesso à 

educação musical como garantia dos direitos humanos articulado com a 

sustentabilidade socioambiental.

29010009292 BANDA DE MÚSICA E 

ENSINO MUSICAL II

História e constituição da banda de música. Métodos de ensino musical 

aplicados à banda de música. A banda de música como instrumento de 

formação desenvolvimento de competências artísticas e sociais de seus 

participantes. A banda de música no contexto escolar. Instrumentação, 

arranjo e adaptação de repertório para banda de música. Repertório 

didático e artístico para banda de música. Democratização e acesso à 

educação musical como garantia dos direitos humanos articulado com a 

sustentabilidade socioambiental.



29010009597 BANDA DE MÚSICA E 

ENSINO MUSICAL III

História e constituição da banda de música. Métodos de ensino musical 

aplicados à banda de música. A banda de música como instrumento de 

formação desenvolvimento de competências artísticas e sociais de seus 

participantes. A banda de música no contexto escolar. Instrumentação, 

arranjo e adaptação de repertório para banda de música. Repertório 

didático e artístico para banda de música. Democratização e acesso à 

educação musical como garantia dos direitos humanos articulado com a 

sustentabilidade socioambiental.
2907/1 JORNALISMO - BACHARELADO-FAALC

29010000834 FILOSOFIA

Compreensão da atitude originante do filosofar. Reflexão sobre o 

problema e o sentido da Filosofia. Estudo da especificidade do 

conhecimento filosófico. Reflexão introdutória da autocompreensão 

humana na condição de questão filosófica. A questão do ser humano no 

contexto de pensamento filosófico ocidental a partir de suas principais 

abordagens e teorizações. Ser humano, meio ambiente e sustentabilidade.

29010001083 EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

O conceito de empreender em uma perspectiva humanística, ética e 

sustentável. Empreendedorismo e comunicação social. Empreendedorismo 

e realidade regional. Viabilização de projetos sustentáveis e inovadores 

para o mercado da comunicação. Empreendedorismo, meio ambiente e 

sustentabilidade. Criatividade, inovação e Direitos Humanos.

29010001156 MÍDIA, CIDADANIA E 

TECNOLOGIAS

A compreensão da cidadania na sociedade midiatizada. As tecnologias da 

comunicação e informação e as transformações sociais. Os paradoxos da 

emancipação das novas tecnologias digitais: a instrumentalização do poder 

do Estado, a fragmentação da autoria, o empoderamento dos movimentos 

sociais e a potencialização das formas de organização da opinião pública. 

Mídia e educação ambiental. Mídia e Direitos Humanos.



29010001237 DOCUMENTÁRIO II - 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO

Apresentação das estratégias fundamentais para a realização 

documentária. Treinamento de habilidades e capacitação técnica em pré-

produção, produção e pós-produção documentária. Os Direitos Humanos 

como temática em documentários. Documentário e educação ambiental.

29010001393 SISTEMAS DE 

COMUNICAÇÃO

Sistemas nacional e internacional de comunicação e suas respectivas 

políticas. A geopolítica da comunicação entre o global e o local. 

Globalização e meios de comunicação de massa. As políticas que 

condicionam o processo de informação. Formas de controle dos meios de 

comunicação. Geopolítica da comunicação e Direitos Humanos. 

Comunicação e educação ambiental.

29010004880 SOCIOLOGIA DA 

COMUNICAÇÃO

Sociedade, meios de comunicação e cultura midiática. Teoria culturológica 

e estrutura do imaginário. Mídia, discurso e relações sociais. A sociedade 

do espetáculo e a teoria dos simulacros. Meios, cultura de consumo e 

convergência tecnológica. Globalização e consumo midiático na sociedade 

contemporânea. Agendas globais e realidades locais na comunicação. Pós-

modernismo e Mídia. Meios de Comunicação e educação ambiental.

30010000048 EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS

A concepção do tempo e Espaço nas culturas distintas: afrodescendentes e 

indígenas. A superação do etnocentrismo europeu. Diretrizes para 

Educação das Relações Étnico- Raciais. Conceitos fundamentais: 

Diversidade, raça, etnia e preconceito. A legislação brasileira: Lei 

10.639/2003 e 11.645/2008. Teorias raciais no Brasil e as lutas antirracista. 

A sociedade civil e a luta pelo fim da discriminação de raça e cor. Os efeitos 

das ações afirmativas. Declaração Universal dos Direitos Humanos bem 

como a Educação Ambiental.



2908/3 LETRAS LICENCIATURA PORTUGUÊS E ESPANHOL-

FAALC

29010006970 FUNDAMENTOS DE 

ANÁLISE LINGUÍSTICA

Descrição e explicação dos fatos linguísticos mediante uma atitude 

científica perante os estudos da linguagem. Princípios teóricos e práticos 

de análise linguístico-discursiva nos níveis fonético-fonológico, 

morfológico, sintático, semântico, pragmátic e discursivo e estilístico, 

considerando o texto como objeto de ensino, sobretudo textos cuja 

temática relaciona-se a questões de cidadania, direitos humanos e 

educação ambiental.

29010007082 LITERATURA 

CONTEMPORÂNEA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA

O conceito de “contemporâneo”. Tendências contemporâneas da 

literatura. José Saramago. Gonçalo Tavares. Lobo Antunes. Mia Couto. 

Pepetela. Paulina Chiziane. Rubem Fonseca. João Ubaldo Ribeiro. Ignácio 

de Loyola Brandão e a educação ambiental. Direitos humanos em pauta: 

diversidade, tolerância e alteridade nas literaturas de língua portuguesa 

contemporâneas.

29010007126 LÍNGUA ESPANHOLA VI: 

SINTAXE I

Aperfeiçoamento da competência comunicativa e das habilidades 

linguísticas interpretativas, produtivas e interativas em nível avançado 

(nível C1). Introdução à análise descritiva de aspectos morfossintáticos da 

língua espanhola. Aprofundamento do conhecimento sobre as diferenças 

linguísticas, pragmáticas e culturais do espanhol da América. Leituras de 

textos de diversos temas, incluindo educação ambiental.

29010007171 LÍNGUA ESPANHOLA I

Desenvolvimento da competência comunicativa em nível básico (nível A1) 

por meio de práticas de compreensão e produção oral e escrita em 

diferentes contextos de uso, com ênfase às competências linguística, 

sociolinguística e pragmática da língua espanhola. Introdução à história da 

língua espanhola. Leituras e debates em torno das temáticas de direitos 

humanos e educação ambiental.



29010007331 LÍNGUA ESPANHOLA V: 

MORFOLOGIA

Aperfeiçoamento da competência comunicativa e das habilidades 

linguísticas interpretativas, produtivas e interativas em nível avançado 

(nível C1). Estudo sistemático e científico de aspectos morfológicos da 

língua espanhola. Estudo das diferenças linguísticas, pragmáticas e 

culturais do espanhol da América. Estudos de textos de diversos temas, 

incluindo educação ambiental.

29010007350 LÍNGUA ESPANHOLA VII: 

SINTAXE II

Aprimoramento da competência comunicativa e das habilidades 

linguísticas interpretativas, produtivas e interativas em nível avançado 

(nível C2). Análise descritiva de aspectos sintáticos da língua espanhola em 

contraste com a sintaxe da língua portuguesa. Estudo das diversas 

variantes da língua e das diversas culturas dos países de fala hispânica. 

Estudo de textos de temas variados, incluindo educação ambiental.

29010007369 ENSINO DE LÍNGUA 

ESPANHOLA: PLANEJAMENTO E 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS

Estudo, análise e produção de projetos, planos de aula, sequências 

didáticas, materiais didáticos e avaliações para o ensino de Espanhol na 

Educação Básica, visando à escola em sua configuração contemporânea e à 

preparação do alunado para o Estágio Obrigatório de Língua Espanhola. 

Estudo da organização curricular e da gestão, da profissão docente e da 

identidade do professor. Reflexão sobre interculturalidade, letramento, 

multiletramentos, tecnologias digitais e letramentos digitais no ensino de 

língua estrangeira (Espanhol). Discussão sobre a diversidade cultural e de 

29010007420 ENSINO DE LÍNGUA 

ESPANHOLA: POLÍTICAS E ASPECTOS 

METODOLÓGICOS

Reflexão e discussão crítica sobre: as políticas linguísticas em relação ao 

Espanhol no Brasil; os métodos e abordagens para ensino de língua 

estrangeira (Espanhol); o ensino de gramática e léxico nas aulas de 

Espanhol para brasileiros; a compreensão e a produção escrita e oral no 

ensino de Espanhol e as questões de cidadania, direitos humanos e 

educação ambiental.

Neste contexto pedagógico, inserem-se ainda discussões em torno de 

organização curricular e gestão e de profissão docente e identidade do 



29010007430 LÍNGUA ESPANHOLA III

Desenvolvimento sistemático da competência comunicativa em nível 

intermediário (nível B1), por meio de práticas de compreensão e produção 

oral e escrita em diferentes contextos de uso da língua espanhola, visando 

à solidificação das quatro habilidades linguísticas. Estudo de aspectos 

culturais da língua espanhola. Discussões sobre direitos humanos e 

educação ambiental.

29010007485 LITERATURA E ENSINO: 

TEORIA E PRÁTICA

O fenômeno literário. A literatura na escola. A importância social e 

individual da leitura de literatura. Aprender a ensinar literatura. Os temas 

transversais (cidadania, direitos humanos, meio ambiente) e suas possíveis 

relações com os objetos literários.

29010007636 LEITURA, ESCRITA E 

ORALIDADE: TEORIA E PRÁTICA

Concepções de leitura, de produção de textos orais e escritos, bem como 

análise de seus impactos no ensino-aprendizagem de línguas e literaturas. 

Práticas de análise da linguagem em gêneros orais, escritos e multimodais, 

cujos temas sejam prioritariamente os transversais, sobretudo questões de 

cidadania, direitos humanos e meio ambiente.

2909/3 LETRAS LICENCIATURA PORTUGUÊS E INGLÊS-

FAALC

29010006970 FUNDAMENTOS DE 

ANÁLISE LINGUÍSTICA

Descrição e explicação dos fatos linguísticos mediante uma atitude 

científica perante os estudos da linguagem. Princípios teóricos e práticos 

de análise linguístico-discursiva nos níveis fonético-fonológico, 

morfológico, sintático, semântico, pragmátic e discursivo e estilístico, 

considerando o texto como objeto de ensino, sobretudo textos cuja 

temática relaciona-se a questões de cidadania, direitos humanos e 

educação ambiental.

29010007082 LITERATURA 

CONTEMPORÂNEA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA

O conceito de “contemporâneo”. Tendências contemporâneas da 

literatura. José Saramago. Gonçalo Tavares. Lobo Antunes. Mia Couto. 

Pepetela. Paulina Chiziane. Rubem Fonseca. João Ubaldo Ribeiro. Ignácio 

de Loyola Brandão e a educação ambiental. Direitos humanos em pauta: 

diversidade, tolerância e alteridade nas literaturas de língua portuguesa 

contemporâneas.



29010007485 LITERATURA E ENSINO: 

TEORIA E PRÁTICA

O fenômeno literário. A literatura na escola. A importância social e 

individual da leitura de literatura. Aprender a ensinar literatura. Os temas 

transversais (cidadania, direitos humanos, meio ambiente) e suas possíveis 

relações com os objetos literários.

29010007636 LEITURA, ESCRITA E 

ORALIDADE: TEORIA E PRÁTICA

Concepções de leitura, de produção de textos orais e escritos, bem como 

análise de seus impactos no ensino-aprendizagem de línguas e literaturas. 

Práticas de análise da linguagem em gêneros orais, escritos e multimodais, 

cujos temas sejam prioritariamente os transversais, sobretudo questões de 

cidadania, direitos humanos e meio ambiente.

29010007681 LÍNGUA INGLESA IV: 

SINTAXE 1

Introdução à sintaxe da língua inglesa. Promoção e desenvolvimento de 

análise linguística contextualizada e a comunicação oral e escrita. Produção 

de discursos basicamente articulados. Exposição breve de razões e 

justificativas para uma opinião ou um projeto que envolva o tema meio-

ambiente e ecologia. Compreensão de gêneros textuais/discursivos 

diversos contanto que sejam advindos de situações familiares e/ou 

habituais do contexto de ensino e aprendizagem. Desenvolver o 

29010007752 LÍNGUA INGLESA VII

Promoção e desenvolvimento de análise linguística contextualizada e a 

comunicação oral e escrita de forma fluente e espontânea. Utilização da 

língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e 

profissionais. Discussão de temas que envolvam questões sobre os direitos 

humanos e a educação ambiental. Apresentação de textos introdutórios da 

semântica da língua inglesa. Produção de texto de diferentes gêneros 

textuais/discursivos, nas modalidades oral e escrita

29010007832 LÍNGUA INGLESA III: 

FONÉTICA E FONOLOGIA

Introdução aos estudos da fonética e fonologia da língua inglesa. 

Compreender os padrões acentuais e suas implicações semântico 

¬pragmáticos; Promoção e desenvolvimento de análise linguística 

contextualizada e a comunicação oral e escrita em situações diversas. 

Produção de discursos simples e coerentes sobre assuntos variados, 

incluindo questões sobre direitos humanos e educação ambiental. 

Desenvolver o letramento para interpretação de gêneros 



29010007850 LÍNGUA INGLESA V: 

SINTAXE 2

Estudo da sintaxe. Articulação de orações. Promoção e desenvolvimento 

de análise linguística contextualizada e a comunicação oral e escrita de 

forma clara e espontânea sobre temas diversos, incluindo educação 

ambiental. Aperfeiçoamento da competência comunicativa através de 

prática de compreensão e produção escrita em nível intermediário, 

utilizando diferentes níveis de formalidade e adequação de vocabulário em 

diferentes contextos. Compreensão de gêneros textuais/discursivos 

29010007879 ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA: PLANEJAMENTO E 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS

Discussão e análise de materiais didáticos propostos para o ensino de 

língua inglesa, considerando a diversidade cultural e de linguagem, assim 

como, a diversidade étnica, questões de gênero, direitos humanos e 

questões ambientais presentes na escola contemporânea. Reflexão crítica 

sobre o trabalho com gêneros textuais e digitais no ensino de Língua 

Inglesa, bem como as relações entre tecnologias e ensino de línguas e 

literaturas, com base nas perspectivas dos (novos) (multi) letramentos. 

29010007888 ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA: POLÍTICAS E ASPECTOS 

METODOLÓGICOS

Estudo e aplicação das teorias e métodos/abordagens de ensino e 

aprendizagem de língua adicional; Discussões sobre questões que 

envolvem os aspectos educacionais da Língua inglesa ( direitos humanos, 

noções de cidadania, questões ambientais). Estudo da organização 

curricular e da gestão. Reflexão e discussão sobre o tratamento didático da 

Língua Inglesa no Ensino Fundamental e Médio, dado pelos documentos 

oficiais nacionais (LDB, PCNs, OCEMs, BNCC para os ensinos fundamental e 

29010007897 LÍNGUA INGLESA VI: 

SINTAXE 3

Estudo de estruturas sintáticas de dificuldade média. Promoção e 

desenvolvimento de análise linguística contextualizada e a comunicação 

oral e escrita com certo grau de espontaneidade, discorrendo e explicando 

seu ponto de vista, sobre temas variados, incluindo educação ambiental. 

Apresentação de textos introdutórios da sociolinguística (competência 

sociolinguística).

29010007903 LÍNGUA INGLESA I: 

INGLESES NO MUNDO

Tecer um panorama da história da língua inglesa desde os seus primórdios, 

analisando a sua evolução e expansão global, tomando contato com os 

"Ingleses" falados no mundo. Introdução à aprendizagem da língua inglesa, 

levando o aluno a compreender a língua como manifestação de cultura, de 

hábitos e costumes, tendo em vista a diversidade social e cultural em 

contextos locais e globais de uso da língua, bem como assuntos 

contemporâneos que envolvam questões de cidadania, direitos humanos e 



2911/2 AUDIOVISUAL - BACHARELADO-FAALC

29010000834 FILOSOFIA

Compreensão da atitude originante do filosofar. Reflexão sobre o 

problema e o sentido da Filosofia. Estudo da especificidade do 

conhecimento filosófico. Reflexão introdutória da autocompreensão 

humana na condição de questão filosófica. A questão do ser humano no 

contexto de pensamento filosófico ocidental a partir de suas principais 

abordagens e teorizações. Ser humano, meio ambiente e sustentabilidade.

29010001083 EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO

O conceito de empreender em uma perspectiva humanística, ética e 

sustentável. Empreendedorismo e comunicação social. Empreendedorismo 

e realidade regional. Viabilização de projetos sustentáveis e inovadores 

para o mercado da comunicação. Empreendedorismo, meio ambiente e 

sustentabilidade. Criatividade, inovação e Direitos Humanos.

29010001156 MÍDIA, CIDADANIA E 

TECNOLOGIAS

A compreensão da cidadania na sociedade midiatizada. As tecnologias da 

comunicação e informação e as transformações sociais. Os paradoxos da 

emancipação das novas tecnologias digitais: a instrumentalização do poder 

do Estado, a fragmentação da autoria, o empoderamento dos movimentos 

sociais e a potencialização das formas de organização da opinião pública. 

Mídia e educação ambiental. Mídia e Direitos Humanos.

29010001237 DOCUMENTÁRIO II - 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO

Apresentação das estratégias fundamentais para a realização 

documentária. Treinamento de habilidades e capacitação técnica em pré-

produção, produção e pós-produção documentária. Os Direitos Humanos 

como temática em documentários. Documentário e educação ambiental.

29010001393 SISTEMAS DE 

COMUNICAÇÃO

Sistemas nacional e internacional de comunicação e suas respectivas 

políticas. A geopolítica da comunicação entre o global e o local. 

Globalização e meios de comunicação de massa. As políticas que 

condicionam o processo de informação. Formas de controle dos meios de 

comunicação. Geopolítica da comunicação e Direitos Humanos. 

Comunicação e educação ambiental.



29010004880 SOCIOLOGIA DA 

COMUNICAÇÃO

Sociedade, meios de comunicação e cultura midiática. Teoria culturológica 

e estrutura do imaginário. Mídia, discurso e relações sociais. A sociedade 

do espetáculo e a teoria dos simulacros. Meios, cultura de consumo e 

convergência tecnológica. Globalização e consumo midiático na sociedade 

contemporânea. Agendas globais e realidades locais na comunicação. Pós-

modernismo e Mídia. Meios de Comunicação e educação ambiental.

29010005711 ESTÉTICA E TEORIA DA 

ARTE I

Estudo das ideias e teorias filosóficas na esfera do belo, com enfoque nas 

artes visuais até o século XVIII. Análise do fenômeno estético, presente em 

poéticas visuais, mediado por relações técnicas, ambientais, aspectos 

políticos-sociais, econômicos, étnico-raciais e culturais.

29010005720 ESTÉTICA E TEORIA DA 

ARTE II

Estudo das idéias e teorias filosóficas aproximando a arte da discussão 

estética nos fenômenos visuais, do século XVIII à contemporaneidade. 

Análise das poéticas visuais em face na experiência estética, mediadas por 

suas relações técnicas, ambientais, aspectos político-sociais, econômicos, 

étnico-raciais e culturais.

29010006094 INTRODUÇÃO À 

ETNOMUSICOLOGIA

Constituição do campo da etnomusicologia, suas teorias e métodos. 

Introdução à ciência da Antropologia. Desenvolvimento da 

etnomusicologia no Brasil. Contribuições da etnomusicologia para a 

educação musical, valorização da diversidade cultural e dos direitos 

humanos e consciência sócioambiental.

29010006970 FUNDAMENTOS DE 

ANÁLISE LINGUÍSTICA

Descrição e explicação dos fatos linguísticos mediante uma atitude 

científica perante os estudos da linguagem. Princípios teóricos e práticos 

de análise linguístico-discursiva nos níveis fonético-fonológico, 

morfológico, sintático, semântico, pragmátic e discursivo e estilístico, 

considerando o texto como objeto de ensino, sobretudo textos cuja 

temática relaciona-se a questões de cidadania, direitos humanos e 

educação ambiental.



29010007977 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL I

Meios audiovisuais, público e mercado. Concepção de produto audiovisual. 

Elaboração de orçamento e cronograma de realização. Pré-produção: 

contratação de equipe, plano de filmagem e locação de equipamento, 

seleção de atores e produção de locação. Administração do set de 

filmagens. Finalização do produto e lançamento. As etapas de um projeto 

audiovisual, elaboração de projetos, para seleção em editais públicos ou co-

produção. A direção de produção (planejamento técnico e orçamentário 

29010008105 LEGISLAÇÃO E POLÍTICA 

AUDIOVISUAL

Questões de direito autoral e implicações para o trabalho do produtor. 

Cinema – Estudo da legislação brasileira, desde os primórdios da 

intervenção estatal no setor cinematográfico até o presente momento. 

Análise dos mecanismos de incentivo fiscal à disposição da indústria do 

audiovisual. Histórico da indústria internacional de cinema, a partir do 

modelo consagrado por Hollywood. O papel nela exercido pelos 

produtores, produtores-realizadores e pelas companhias majors. A 

2912/2 LETRAS LICENCIATURA PORTUGUÊS E ESPANHOL-

FAALC

29010006970 FUNDAMENTOS DE 

ANÁLISE LINGUÍSTICA

Descrição e explicação dos fatos linguísticos mediante uma atitude 

científica perante os estudos da linguagem. Princípios teóricos e práticos 

de análise linguístico-discursiva nos níveis fonético-fonológico, 

morfológico, sintático, semântico, pragmátic e discursivo e estilístico, 

considerando o texto como objeto de ensino, sobretudo textos cuja 

temática relaciona-se a questões de cidadania, direitos humanos e 

educação ambiental.

29010007082 LITERATURA 

CONTEMPORÂNEA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA

O conceito de “contemporâneo”. Tendências contemporâneas da 

literatura. José Saramago. Gonçalo Tavares. Lobo Antunes. Mia Couto. 

Pepetela. Paulina Chiziane. Rubem Fonseca. João Ubaldo Ribeiro. Ignácio 

de Loyola Brandão e a educação ambiental. Direitos humanos em pauta: 

diversidade, tolerância e alteridade nas literaturas de língua portuguesa 

contemporâneas.

29010007126 LÍNGUA ESPANHOLA VI: 

SINTAXE I

Aperfeiçoamento da competência comunicativa e das habilidades 

linguísticas interpretativas, produtivas e interativas em nível avançado 

(nível C1). Introdução à análise descritiva de aspectos morfossintáticos da 

língua espanhola. Aprofundamento do conhecimento sobre as diferenças 

linguísticas, pragmáticas e culturais do espanhol da América. Leituras de 

textos de diversos temas, incluindo educação ambiental.



29010007171 LÍNGUA ESPANHOLA I

Desenvolvimento da competência comunicativa em nível básico (nível A1) 

por meio de práticas de compreensão e produção oral e escrita em 

diferentes contextos de uso, com ênfase às competências linguística, 

sociolinguística e pragmática da língua espanhola. Introdução à história da 

língua espanhola. Leituras e debates em torno das temáticas de direitos 

humanos e educação ambiental.

29010007331 LÍNGUA ESPANHOLA V: 

MORFOLOGIA

Aperfeiçoamento da competência comunicativa e das habilidades 

linguísticas interpretativas, produtivas e interativas em nível avançado 

(nível C1). Estudo sistemático e científico de aspectos morfológicos da 

língua espanhola. Estudo das diferenças linguísticas, pragmáticas e 

culturais do espanhol da América. Estudos de textos de diversos temas, 

incluindo educação ambiental.

29010007350 LÍNGUA ESPANHOLA VII: 

SINTAXE II

Aprimoramento da competência comunicativa e das habilidades 

linguísticas interpretativas, produtivas e interativas em nível avançado 

(nível C2). Análise descritiva de aspectos sintáticos da língua espanhola em 

contraste com a sintaxe da língua portuguesa. Estudo das diversas 

variantes da língua e das diversas culturas dos países de fala hispânica. 

Estudo de textos de temas variados, incluindo educação ambiental.

29010007369 ENSINO DE LÍNGUA 

ESPANHOLA: PLANEJAMENTO E 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS

Estudo, análise e produção de projetos, planos de aula, sequências 

didáticas, materiais didáticos e avaliações para o ensino de Espanhol na 

Educação Básica, visando à escola em sua configuração contemporânea e à 

preparação do alunado para o Estágio Obrigatório de Língua Espanhola. 

Estudo da organização curricular e da gestão, da profissão docente e da 

identidade do professor. Reflexão sobre interculturalidade, letramento, 

multiletramentos, tecnologias digitais e letramentos digitais no ensino de 

29010007420 ENSINO DE LÍNGUA 

ESPANHOLA: POLÍTICAS E ASPECTOS 

METODOLÓGICOS

Reflexão e discussão crítica sobre: as políticas linguísticas em relação ao 

Espanhol no Brasil; os métodos e abordagens para ensino de língua 

estrangeira (Espanhol); o ensino de gramática e léxico nas aulas de 

Espanhol para brasileiros; a compreensão e a produção escrita e oral no 

ensino de Espanhol e as questões de cidadania, direitos humanos e 

educação ambiental.

Neste contexto pedagógico, inserem-se ainda discussões em torno de 



29010007430 LÍNGUA ESPANHOLA III

Desenvolvimento sistemático da competência comunicativa em nível 

intermediário (nível B1), por meio de práticas de compreensão e produção 

oral e escrita em diferentes contextos de uso da língua espanhola, visando 

à solidificação das quatro habilidades linguísticas. Estudo de aspectos 

culturais da língua espanhola. Discussões sobre direitos humanos e 

educação ambiental.

29010007485 LITERATURA E ENSINO: 

TEORIA E PRÁTICA

O fenômeno literário. A literatura na escola. A importância social e 

individual da leitura de literatura. Aprender a ensinar literatura. Os temas 

transversais (cidadania, direitos humanos, meio ambiente) e suas possíveis 

relações com os objetos literários.

29010007636 LEITURA, ESCRITA E 

ORALIDADE: TEORIA E PRÁTICA

Concepções de leitura, de produção de textos orais e escritos, bem como 

análise de seus impactos no ensino-aprendizagem de línguas e literaturas. 

Práticas de análise da linguagem em gêneros orais, escritos e multimodais, 

cujos temas sejam prioritariamente os transversais, sobretudo questões de 

cidadania, direitos humanos e meio ambiente.

2913/2 LETRAS LICENCIATURA PORTUGUÊS E INGLÊS-

FAALC

29010006970 FUNDAMENTOS DE 

ANÁLISE LINGUÍSTICA

Descrição e explicação dos fatos linguísticos mediante uma atitude 

científica perante os estudos da linguagem. Princípios teóricos e práticos 

de análise linguístico-discursiva nos níveis fonético-fonológico, 

morfológico, sintático, semântico, pragmátic e discursivo e estilístico, 

considerando o texto como objeto de ensino, sobretudo textos cuja 

temática relaciona-se a questões de cidadania, direitos humanos e 

educação ambiental.

29010007082 LITERATURA 

CONTEMPORÂNEA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA

O conceito de “contemporâneo”. Tendências contemporâneas da 

literatura. José Saramago. Gonçalo Tavares. Lobo Antunes. Mia Couto. 

Pepetela. Paulina Chiziane. Rubem Fonseca. João Ubaldo Ribeiro. Ignácio 

de Loyola Brandão e a educação ambiental. Direitos humanos em pauta: 

diversidade, tolerância e alteridade nas literaturas de língua portuguesa 

contemporâneas.



29010007485 LITERATURA E ENSINO: 

TEORIA E PRÁTICA

O fenômeno literário. A literatura na escola. A importância social e 

individual da leitura de literatura. Aprender a ensinar literatura. Os temas 

transversais (cidadania, direitos humanos, meio ambiente) e suas possíveis 

relações com os objetos literários.

29010007636 LEITURA, ESCRITA E 

ORALIDADE: TEORIA E PRÁTICA

Concepções de leitura, de produção de textos orais e escritos, bem como 

análise de seus impactos no ensino-aprendizagem de línguas e literaturas. 

Práticas de análise da linguagem em gêneros orais, escritos e multimodais, 

cujos temas sejam prioritariamente os transversais, sobretudo questões de 

cidadania, direitos humanos e meio ambiente.

29010007681 LÍNGUA INGLESA IV: 

SINTAXE 1

Introdução à sintaxe da língua inglesa. Promoção e desenvolvimento de 

análise linguística contextualizada e a comunicação oral e escrita. Produção 

de discursos basicamente articulados. Exposição breve de razões e 

justificativas para uma opinião ou um projeto que envolva o tema meio-

ambiente e ecologia. Compreensão de gêneros textuais/discursivos 

diversos contanto que sejam advindos de situações familiares e/ou 

habituais do contexto de ensino e aprendizagem. Desenvolver o 

29010007752 LÍNGUA INGLESA VII

Promoção e desenvolvimento de análise linguística contextualizada e a 

comunicação oral e escrita de forma fluente e espontânea. Utilização da 

língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e 

profissionais. Discussão de temas que envolvam questões sobre os direitos 

humanos e a educação ambiental. Apresentação de textos introdutórios da 

semântica da língua inglesa. Produção de texto de diferentes gêneros 

textuais/discursivos, nas modalidades oral e escrita

29010007832 LÍNGUA INGLESA III: 

FONÉTICA E FONOLOGIA

Introdução aos estudos da fonética e fonologia da língua inglesa. 

Compreender os padrões acentuais e suas implicações semântico 

¬pragmáticos; Promoção e desenvolvimento de análise linguística 

contextualizada e a comunicação oral e escrita em situações diversas. 

Produção de discursos simples e coerentes sobre assuntos variados, 

incluindo questões sobre direitos humanos e educação ambiental. 

Desenvolver o letramento para interpretação de gêneros 



29010007850 LÍNGUA INGLESA V: 

SINTAXE 2

Estudo da sintaxe. Articulação de orações. Promoção e desenvolvimento 

de análise linguística contextualizada e a comunicação oral e escrita de 

forma clara e espontânea sobre temas diversos, incluindo educação 

ambiental. Aperfeiçoamento da competência comunicativa através de 

prática de compreensão e produção escrita em nível intermediário, 

utilizando diferentes níveis de formalidade e adequação de vocabulário em 

diferentes contextos. Compreensão de gêneros textuais/discursivos 

29010007879 ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA: PLANEJAMENTO E 

PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS

Discussão e análise de materiais didáticos propostos para o ensino de 

língua inglesa, considerando a diversidade cultural e de linguagem, assim 

como, a diversidade étnica, questões de gênero, direitos humanos e 

questões ambientais presentes na escola contemporânea. Reflexão crítica 

sobre o trabalho com gêneros textuais e digitais no ensino de Língua 

Inglesa, bem como as relações entre tecnologias e ensino de línguas e 

literaturas, com base nas perspectivas dos (novos) (multi) letramentos. 

29010007888 ENSINO DE LÍNGUA 

INGLESA: POLÍTICAS E ASPECTOS 

METODOLÓGICOS

Estudo e aplicação das teorias e métodos/abordagens de ensino e 

aprendizagem de língua adicional; Discussões sobre questões que 

envolvem os aspectos educacionais da Língua inglesa ( direitos humanos, 

noções de cidadania, questões ambientais). Estudo da organização 

curricular e da gestão. Reflexão e discussão sobre o tratamento didático da 

Língua Inglesa no Ensino Fundamental e Médio, dado pelos documentos 

oficiais nacionais (LDB, PCNs, OCEMs, BNCC para os ensinos fundamental e 

29010007897 LÍNGUA INGLESA VI: 

SINTAXE 3

Estudo de estruturas sintáticas de dificuldade média. Promoção e 

desenvolvimento de análise linguística contextualizada e a comunicação 

oral e escrita com certo grau de espontaneidade, discorrendo e explicando 

seu ponto de vista, sobre temas variados, incluindo educação ambiental. 

Apresentação de textos introdutórios da sociolinguística (competência 

sociolinguística).

29010007903 LÍNGUA INGLESA I: 

INGLESES NO MUNDO

Tecer um panorama da história da língua inglesa desde os seus primórdios, 

analisando a sua evolução e expansão global, tomando contato com os 

"Ingleses" falados no mundo. Introdução à aprendizagem da língua inglesa, 

levando o aluno a compreender a língua como manifestação de cultura, de 

hábitos e costumes, tendo em vista a diversidade social e cultural em 

contextos locais e globais de uso da língua, bem como assuntos 

contemporâneos que envolvam questões de cidadania, direitos humanos e 



2991/2 LETRAS - LICENCIATURA - HABILITAÇÃO EM 

PORTUGUÊS E ESPANHOL-FAALC

29010004966 INTRODUÇÃO À CULTURA 

HISPÂNICA

História da língua espanhola. Música, cinema, pintura e suas relações com 

os contextos sociais, históricos, políticos e culturais. Os temas transversais, 

a educação ambiental e os direitos humanos.

29010004984 PRÁTICA DE ENSINO DE 

LÍNGUAS E LITERATURA IV: ENSINO DE 

LITERATURA

Estudo do texto literário em diálogo com as possibilidades de recepção em 

sala de aula. Estratégias capazes de contribuir para a formação do público 

leitor para além da sala de aula. Estudo dos clássicos. Construção e 

desconstrução do cânone literário. Letramento literário. Ensino de 

Literatura e formação de leitores. Literatura e novas tecnologias. Os temas 

transversais, a educação ambiental, os direitos humanos e o Ensino de 

Línguas e Literaturas.

29010005041 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL

Metodologia do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e Literatura 

no ensino fundamental da Educação Básica. Proposta curricular de língua 

portuguesa (os PCNs) para o ensino fundamental. Os temas transversais, a 

educação ambiental e os direitos humanos. Atividades realizadas nos 

termos do regulamento específico.

29010005050 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 

NO ENSINO MÉDIO

Metodologia do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa e Literatura 

no ensino médio da Educação Básica. Proposta curricular de língua 

portuguesa (os PCNs) para o ensino médio. A relação professor/aluno na 

prática pedagógica e no cotidiano escolar. Os temas transversais, a 

educação ambiental e os direitos humanos. Atividades realizadas nos 

termos do regulamento específico.

29010005140 PRÁTICA DE ENSINO DE 

LÍNGUAS E LITERATURA II: PRÁTICA DE 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS

Como trabalhar na escola as práticas de leitura e escrita como objetos de 

ensino. A avaliação e a correção de texto na escola. Aspectos cognitivos da 

leitura e da escrita. O professor como agente letrador. Gêneros textuais e 

ensino. O contínuo fala e escrita. Os temas transversais, a educação 

ambiental, os direitos humanos e o Ensino de Línguas e Literaturas.



29010005177 PRÁTICA DE ENSINO DE 

LÍNGUAS E LITERATURA III: ENSINO DE 

ESPANHOL

Abordagens e metodologias de ensino. Interferência e análise de erros. 

Uso das novas tecnologias. Análise e produção de material didático. 

Professor reflexivo e formação continuada. Os temas transversais, a 

educação ambiental, os direitos humanos e o Ensino de Línguas e 

Literatura.

29910000091 PRÁTICA DE ENSINO DE 

LÍNGUAS E LITERATURA I

O papel do professor, concepções de linguagem, de gramática e de ensino 

de línguas. Reflexões sobre o ensino de línguas e literaturas na Educação 

Básica. Os documentos oficiais. Estudo dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental – séries finais – e Ensino Médio. Os 

temas transversais, a educação ambiental, os direitos humanos e o Ensino 

de Línguas e Literaturas. Organização Curricular e Gestão. Profissão 

Docente e Identidade do Professor

3001/2 CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO-FACH

29010004880 SOCIOLOGIA DA 

COMUNICAÇÃO

Sociedade, meios de comunicação e cultura midiática. Teoria culturológica 

e estrutura do imaginário. Mídia, discurso e relações sociais. A sociedade 

do espetáculo e a teoria dos simulacros. Meios, cultura de consumo e 

convergência tecnológica. Globalização e consumo midiático na sociedade 

contemporânea. Agendas globais e realidades locais na comunicação. Pós-

modernismo e Mídia. Meios de Comunicação e educação ambiental.

30010001516 TEORIA ANTROPOLÓGICA I

Evolução humana como processo bio-cultural e sua relação com o meio 

ambiente: o inato e o adquirido. Especificidade da antropologia: 

adversidade e o relativismo cultural como campo teórico; e o trabalho de 

campo como metodologia. Variedade temática da antropologia.

30010001699 ANTROPOLOGIA 

BRASILEIRA

Estudo das tendências e dos temas antropológicos desenvolvidos no Brasil. 

As teorias antropológicas explicativas da realidade brasileira. A 

constituição das tradições antropológicas nacionais e o estudo dos 

problemas contemporâneos da antropologia brasileira. Cultura, meio 

ambiente e saberes tradicionais no Brasil.



30010001885 ECOLOGIA HUMANA

Desenvolvimento humano, adaptação e equilíbrio ecológico; produção e 

consumo de energia e nível de civilização; relações que diferentes 

sociedades estabelecem com o meio ambiente; representações sobre a 

natureza em diferentes sociedades; economia e produção alimentar; 

epidemias e suas consequências para os seres humanos; ambientalismo e 

globalização; teorias antropológicas sobre a relação do homem com o 

meio ambiente.

30010003683 ECONOMIA POLÍTICA I

Economia e política; a formação dos Estados modernos; poder, riqueza e 

defesa; a expansão do capitalismo; as periferias; as economias 

dependentes; o mundo hoje; educação ambiental;

30010003691 ECONOMIA POLÍTICA II

Teorias da riqueza; os clássicos: Petty, Smith e Ricardo; a crítica de Marx; 

List e a economia nacional; Jevons e os neoclássicos; Keynes e a teoria 

geral; o imperialismo; ciclos e crises; o desenvolvimento sustentável; o 

mundo hoje; educação ambiental;

30010005474 CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO SOCIAL E LAUDOS 

ANTROPOLÓGICOS

Argumentação antropológica e argumentação jurídica. A produção 

antropológica e o laudo como um gênero dessa produção; Legislação 

brasileira e internacional sobre povos indígenas, quilombolas e outras 

minorias. Identificação e delimitação de territórios. Estudos sobre 

etnicidade e relações interétnicas. Perícia em processos criminais. Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental. Legislação brasileira sobre patrimônio 

cultural. Definição de patrimônio imaterial. Contextos e condições de 

30010005723 ÉTICA E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Destaca a contribuição da ética, ao longo da história, para a vida humana e 

sócio-econômica, e analisa sua influência nas organizações e instituições 

sociais. Analisa conceitos, problemas e história da responsabilidade social e 

as áreas de ação e suas conseqüências no meio social e ambiental. O perfil 

de organizações públicas ou privadas eticamente responsáveis e 

comprometidas com a melhoria da qualidade de vida e com o meio 

ambiente. Discussão de projetos de responsabilidade social.



30010005732 FILOSOFIA GERAL

Temas e perspectivas da Filosofia Moderna e Contemporânea; Sujeito, 

Natureza e Ambiente;

3002/2 HISTÓRIA - LICENCIATURA-FACH

30010004842 FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO

Filosofia e educação: da Antiguidade aos dias atuais. Tendências filosóficas 

contemporâneas. Contribuição da filosofia para a construção do 

pensamento pedagógico. A construção do conceito de direitos humanos 

associado aos saberes pedagógicos. A educação ambiental como prática e 

como princípio.

30010004860 HISTÓRIA ANTIGA I

A formação das primeiras cidades; Os homens e sua relação com a 

natureza (Educação Ambiental); Discussões sobre a Hipótese causal 

hidráulica; As sociedades do oriente próximo; O conceito de Modo de 

produção asiático; A organização social, política e econômica do Egito e da 

Mesopotâmia; Trabalho compulsório e trabalho escravo; O lugar da 

religião na ordem social; O conceito de Despotismo oriental; O Direito na 

antiguidade e discussões sobre o Código de Hamurabi; Aspectos sociais e 

30010004889 PRÁTICA DE ENSINO II

Monumento histórico e patrimônio cultural.

Gestão do patrimônio ambiental, cultural, arqueológico e histórico, sob a 

ótica da organização curricular e da gestão da escola. Conservação e 

comunicação de bens histórico-culturais em museus. Prática de Ensino em 

Pré-História e Arqueologia.

30010004904 PRÁTICAS INTEGRADORAS 

PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

Ações

integradoras entre licenciaturas. Problematização da Formação de 

Professores e

Desafios da Educação Básica por meio de diferentes areas do 

Conhecimento. Diálogos

intersciplinares sobre educação básica e temas transversais, tais como: 

Relações étnicoraciais,



30010004922 PRÁTICA DE ENSINO III

A história da escola no Brasil nos séculos XIX e XX. Cultura e escola. As 

relações étnico-raciais (história e cultura afro-brasileiras e indígenas) na 

cultura escolar. Práticas de educação e circulação de conhecimento no 

Brasil colonial, imperial e republicano. A produção teórica sobre currículo e 

gestão escolar no Brasil. Políticas e práticas de currículo e gestão. O 

currículo como organização geral da escola. Profissão Docente e 

Identidade do professor. As orientações curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio. Os temas transversais abordados pelo ensino de 

História: étnico- raciais, direitos humanos e educação ambiental.

30010004996 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM HISTÓRIA II

A construção de embasamento teórico-práticos para o

exercício da docência no Ensino Fundamental. Fundamentação da 

observação em sala.

Elaboração do projeto de ensino contendo análise diagnóstica e 

propositiva para o

Ensino Fundamental. Articulação entre pesquisa e ensino, relacionando-os 

com a

produção do conhecimento histórico na escola. Elaboração de projetos 

interdisciplinares

relacionadas a educação ambiental. Elaboração de projeto de docência e 

pesquisa e de

30010005008 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM HISTÓRIA I

Ensino de história e didática da História. Análise das

construções teóricas e das práticas pedagógicas para o exercício da 

docência em História. As práticas docentes em História nos anos finais do 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, com ênfase no ensino de história, 

educação ambiental e direitos humanos. Legislações sobre Ensino de 

História. PCN´s. Conhecimento do espaço escolar e do ambiente de 

trabalho: aspectos administrativos, pedagógicos e relação da

escola com a comunidade. Observação das aulas de História no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio.



30010005053 HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA II

A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e

seus Desdobramentos; A Reação Conservadora e os Fascismos; O 

Entreguerras: A Crise  de 1929, Guerra e Revolução na Espanha; A Segunda 

Guerra Mundial, o Holocausto e as sistemáticas violações aos Direitos 

Humanos: os crimes de Lesa Humanidade. O avanço do capital e a 

degradação do meio ambiente.

30010005080 TEORIAS E 

METODOLOGIAS DA HISTÓRIA I

Teorias da História, Metodologias da História, Filosofias da História, Escolas 

historiográficas, Paradigmas, Positivismo, Historicismo, objetividade e 

subjetividade na história, Materialismo Histórico, Escola dos Annales, Nova 

História; O historiador e a Educação Ambiental.

30010005090 GEOARQUEOLOGIA

Introdução à Geoarqueologia. Culturas tradicionais e  ambientes. 

Paleoambientes e ciências da terra na reconstituição de padrões de 

comportamentos humanos arqueológicos. Processo histórico entre 12000 

anos atrás até o século XVII na área estadual de Mato Grosso do Sul.

30010005142 PRATICA DE ENSINO I

Os Fundamentos Históricos e Filosóficos em Educação em Direitos 

Humanos, com enfoque sobre a América latina e o Brasil. Os fundamentos 

Políticos e Jurídicos da Educação em Direitos Humanos, com ponto de

vista nos principais instrumentos de proteção. Os Fundamentos culturais 

da Educação em Direitos Humanos, tendo como eixo a problemática das 

diversidades socioculturais e a Educação Ambiental. Os Fundamentos 

educacionais da Educação em Direitos Humanos, trata da Educação em 

30010005170 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM HISTÓRIA III

Desenvolvimento do projeto de docência e pesquisa;

exercício da docência nas aulas, avaliação das atividades propostas; 

proposição e

participação nos eventos culturais e curriculares da escola. Elaboração do 

projeto de

ensino contendo análise diagnóstica e propositiva para o Ensino Médio. 

Articulação



30010005189 ANTROPOLOGIA

O campo e o objeto da Antropologia. História da Antropologia.

Principais correntes antropológicas. Conceitos básicos da Antropologia e 

da História. A relação da História com a Antropologia. Métodos de 

pesquisa em Antropologia e História. Relações das sociedades com o 

ambiente natural (Educação Ambiental). Direitos Humanos: alteridade

e ética na expansão dos direitos universais.

30010005269 HISTÓRIA MODERNA II

A Revolução Inglesa no Século XVII; Os pressupostos do

Iluminismo e a construção dos conceitos de igualdade e Direitos Humanos; 

A Revolução Científica na Europa e os impactos no ambiente natural; 

Revoltas e Movimentos sociais na Europa nos séculos XVI e XVII; A vida de 

mulheres e crianças na Sociedade Moderna. A crise do Antigo Regime; Um 

olhar sobre o Oriente e a África na Idade Moderna; As relações étnico-

raciais entre europeus, africanos e asiáticos na Era Moderna.

30010005296 HISTÓRIA DO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO

A Guerra Fria: a Formação dos Grandes Blocos, Reconstrução e 

Reconfiguração Mundial; a ONU e as Políticas Internacionais de Proteção 

aos Direitos Humanos, Descolonização e Neocolonialismo, A Formação do 

Terceiro Mundo, A Luta Anti-Imperialista e de Libertação Nacional; O 

Colapso do Socialismo Real; Nova Ordem Mundial capitalista: 

Neoliberalismo, Pósmodernidade, Globalização e Desenvolvimento 

Sustentável; Os Problemas do Século XXI: O retorno da Barbárie e dos 

30010005320 TÓPICOS ESPECIAIS DE 

GEOGRAFIA

Interfaces entre geografia e história. Cartografia aplicada à geografia e ao 

ensino de história. Conceito de região. Espaço, tempo e história. Dinâmica 

ambiental. População e mundo natural. O espaço brasileiro

3003/1 PSICOLOGIA - BACHARELADO-FACH

30010001338 ANTROPOLOGIA CULTURAL

Origens, histórico e evolução da antropologia. Especificidade, objeto e 

método da antropologia. O significado do evolucionismo. O homem e o 

ambiente: um balanço cultural. Crescimento da população mundial e 

consequências antropológicas. A relação dialética entre o material e o 

simbólico na construção das identidades sociais e da subjetividade. As 

relações de gênero, intergeracionais e interétnicas nos espaços públicos e 

privados. As afirmações antropológicas da etnologia, mito e religião. 



3004/2 FILOSOFIA - LICENCIATURA-FACH

29010004910 LÍNGUA ESTRANGEIRA 

MODERNA

Instrumental para leitura e interpretação, estratégias de leituras e sua 

aplicação nos diferentes gêneros textuais. Compreensão e produção oral e 

escrita. Análise dos aspectos da semântica e pragmática da língua 

estrangeira. Produção de textos de diferentes gêneros, nas modalidades 

oral e escrita. O ensino de língua e a questão ambiental. O ensino de 

língua, cultura e Direitos Humanos.

30010002822 PRÁTICA DE ENSINO, 

LEITURA E PESQUISA EM FILOSOFIA V

Estudo, análise e compreensão de fundamentos teóricos e didáticos 

relativos ao ensino de filosofia no Ensino Médio. Organização curricular e 

gestão; profissão docente e identidade do Professor; filosofia dos direitos 

humanos; educação ambiental. Leitura, análise e compreensão de textos; 

produção de sequências didáticas para aulas de filosofia no Ensino Médio 

de acordo o referencial curricular local; socialização da aprendizagem.

30010002873 PRÁTICA DE ENSINO, 

LEITURA E PESQUISA EM FILOSOFIA VI

Estudo, análise e compreensão de fundamentos teóricos, metodológicos 

relativos à produção de projetos de pesquisa. Orientações básicas sobre a 

elaboração da monografia. Organização curricular e gestão; profissão 

docente e identidade do Professor; filosofia dos direitos humanos; 

educação ambiental. Leitura, análise e compreensão de textos; elaboração 

de projeto de pesquisa de TCC; socialização da aprendizagem.

30010003792 PRÁTICA DE ENSINO, 

LEITURA E PESQUISA EM FILOSOFIA I

Estudo, análise e compreensão de fundamentos teóricos, metodológicos e 

práticas de leitura e produção de textos filosóficos. Exame de questões 

sobre História da Filosofia; as orientações curriculares do Ensino 

Fundamental e Médio; profissão docente e identidade do professor de 

filosofia; organização curricular e gestão; direitos humanos e educação 

ambiental. Leitura, análise e compreensão de textos; produção de resumos 

e fichamentos; socialização da aprendizagem.

30010003934 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ENSINO DE FILOSOFIA I

O Estágio Obrigatório em Ensino de filosofia constitui de uma atividade 

teórico-prática de ensino de filosofia regulamentada de acordo com as 

normas elaboradas pela COE (Comissão de Estágio). O magistério como 

carreira: acesso, progressão e organização sindical.Será dada especial 

atenção aos seguintes temas: a) Organização curricular e gestão; b) 

Profissional docente e identidade do Professor, c) Direitos Humanos e d) 

Educação ambiental.



30010003952 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ENSINO DE FILOSOFIA II

O Estágio Obrigatório em Ensino de filosofia constitui de uma atividade 

teórico-prática de ensino de filosofia regulamentada de acordo com as 

normas elaboradas pela COE (Comissão de Estágio). O magistério como 

carreira: acesso, progressão e organização sindical. Será dada especial 

atenção aos seguintes temas: a) Organização curricular e gestão; b) 

Profissional docente e identidade do Professor, c) Direitos Humanos e d) 

Educação ambiental.

30010004010 PRÁTICA DE ENSINO, 

LEITURA E PESQUISA EM FILOSOFIA III

Estudo, análise e compreensão de fundamentos teóricos e metodológicos 

do ensino de filosofia. Práticas de leitura e produção de textos sobre o 

ensino de filosofia. Metodologia de ensino de filosofia e sua prática na 

escola do ensino médio. Profissão docente e identidade do professor de 

filosofia, organização curricular e gestão. Identidade, diversidade e 

diferença no currículo e na gestão da escola. Filosofia dos direitos 

humanos e Educação ambiental. Leitura, análise e compreensão de textos; 

30010004109 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ENSINO DE FILOSOFIA III

O Estágio Obrigatório em Ensino de filosofia constitui de uma atividade 

teórico-prática de ensino de filosofia regulamentada de acordo com as 

normas elaboradas pela COE (Comissão de Estágio). O magistério como 

carreira: acesso, progressão e organização sindical. Será dada especial 

atenção aos seguintes temas: a) Organização curricular e gestão; b) 

Profissional docente e identidade do Professor, c) Direitos Humanos e d) 

Educação ambiental.

30010004207 PRÁTICA DE ENSINO, 

LEITURA E PESQUISA EM FILOSOFIA IV

Estudo análise e compreensão de questões relativas ao ensino de Filosofia 

no Ensino Médio. Contextualização da História do Ensino de Filosofia no 

Brasil; organização curricular e gestão; profissão docente e identidade do 

professor; filosofia dos direitos humanos; educação ambiental. Políticas 

públicas voltadas para o Ensino de Filosofia no Ensino Médio e referencial 

Curricular para o Ensino Médio do Mato Grosso do Sul. Leitura, análise e 

compreensão de textos; elaboração de roteiro para seminário; socialização 

30010004243 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

EM ENSINO DE FILOSOFIA IV

O Estágio Obrigatório em Ensino de filosofia constitui de uma atividade 

teórico-prática de ensino de filosofia regulamentada de acordo com as 

normas elaboradas pela COE (Comissão de Estágio). O magistério como 

carreira: acesso, progressão e organização sindical. Será dada especial 

atenção aos seguintes temas: a) Organização curricular e gestão; b) 

Profissional docente e identidade do Professor, c) Direitos Humanos e d) 

Educação ambiental.



30010004520 PRÁTICA DE ENSINO, 

LEITURA E PESQUISA EM FILOSOFIA II

Estudo, análise e compreensão de fundamentos teóricos, metodológicos e 

práticas de leitura e produção de textos filosóficos. Exame de questões 

sobre História da Filosofia; profissão docente e identidade do professor de 

filosofia; organização curricular e gestão; filosofia dos direitos humanos e 

educação ambiental. A construção da identidade profissional: relações de 

gênero, classe e as representações socioculturais da profissão.Leitura, 

análise e compreensão de textos; produção de comentários, resenhas e 

3005/2 CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO-FACH

29010004880 SOCIOLOGIA DA 

COMUNICAÇÃO

Sociedade, meios de comunicação e cultura midiática. Teoria culturológica 

e estrutura do imaginário. Mídia, discurso e relações sociais. A sociedade 

do espetáculo e a teoria dos simulacros. Meios, cultura de consumo e 

convergência tecnológica. Globalização e consumo midiático na sociedade 

contemporânea. Agendas globais e realidades locais na comunicação. Pós-

modernismo e Mídia. Meios de Comunicação e educação ambiental.

30010001516 TEORIA ANTROPOLÓGICA I

Evolução humana como processo bio-cultural e sua relação com o meio 

ambiente: o inato e o adquirido. Especificidade da antropologia: 

adversidade e o relativismo cultural como campo teórico; e o trabalho de 

campo como metodologia. Variedade temática da antropologia.

30010001699 ANTROPOLOGIA 

BRASILEIRA

Estudo das tendências e dos temas antropológicos desenvolvidos no Brasil. 

As teorias antropológicas explicativas da realidade brasileira. A 

constituição das tradições antropológicas nacionais e o estudo dos 

problemas contemporâneos da antropologia brasileira. Cultura, meio 

ambiente e saberes tradicionais no Brasil.

30010001885 ECOLOGIA HUMANA

Desenvolvimento humano, adaptação e equilíbrio ecológico; produção e 

consumo de energia e nível de civilização; relações que diferentes 

sociedades estabelecem com o meio ambiente; representações sobre a 

natureza em diferentes sociedades; economia e produção alimentar; 

epidemias e suas consequências para os seres humanos; ambientalismo e 

globalização; teorias antropológicas sobre a relação do homem com o 

meio ambiente.



30010003683 ECONOMIA POLÍTICA I

Economia e política; a formação dos Estados modernos; poder, riqueza e 

defesa; a expansão do capitalismo; as periferias; as economias 

dependentes; o mundo hoje; educação ambiental;

30010003691 ECONOMIA POLÍTICA II

Teorias da riqueza; os clássicos: Petty, Smith e Ricardo; a crítica de Marx; 

List e a economia nacional; Jevons e os neoclássicos; Keynes e a teoria 

geral; o imperialismo; ciclos e crises; o desenvolvimento sustentável; o 

mundo hoje; educação ambiental;

30010005474 CONSULTORIA, 

PLANEJAMENTO SOCIAL E LAUDOS 

ANTROPOLÓGICOS

Argumentação antropológica e argumentação jurídica. A produção 

antropológica e o laudo como um gênero dessa produção; Legislação 

brasileira e internacional sobre povos indígenas, quilombolas e outras 

minorias. Identificação e delimitação de territórios. Estudos sobre 

etnicidade e relações interétnicas. Perícia em processos criminais. Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental. Legislação brasileira sobre patrimônio 

cultural. Definição de patrimônio imaterial. Contextos e condições de 

30010005723 ÉTICA E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Destaca a contribuição da ética, ao longo da história, para a vida humana e 

sócio-econômica, e analisa sua influência nas organizações e instituições 

sociais. Analisa conceitos, problemas e história da responsabilidade social e 

as áreas de ação e suas conseqüências no meio social e ambiental. O perfil 

de organizações públicas ou privadas eticamente responsáveis e 

comprometidas com a melhoria da qualidade de vida e com o meio 

ambiente. Discussão de projetos de responsabilidade social.

30010005732 FILOSOFIA GERAL

Temas e perspectivas da Filosofia Moderna e Contemporânea; Sujeito, 

Natureza e Ambiente;



3101/2 PEDAGOGIA - LICENCIATURA-FAED

31010000089 LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTO

Paragrafação: estruturação de parágrafos de tipologia 

predominantemente dissertativa argumentativa. Leitura e produção do 

gênero textual acadêmico: Resumo. Coesão e coerência textuais. Norma 

culta e norma coloquial. Os direitos humanos, a inclusão social, a 

acessibilidade, o meio ambiente e a cultura africana discutidos por meio do 

gênero textual resumo. Prática de ensino orientada para o diagnóstico dos 

componentes metodológicos envolvidos na prática educativa.

31010000216 PESQUISA EDUCACIONAL

Pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa em educação. 

Diferentes enfoques dos campos temáticos e dos objetos de investigação 

das ciências da educação. Direitos humanos, Relações Étnico-raciais, 

Diversidade Cultural, Educação Ambiental.

31010000380 POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Gênese e concepções das políticas no Brasil. Estado, sociedade e políticas 

para a educação básica e ensino superior. Políticas educacionais 

contemporâneas (municipal, estadual, nacional e internacional). Direitos 

humanos, Relações Étnico-raciais, Diversidade Cultural, Educação 

Ambiental

31010000437 TRABALHO ACADÊMICO

Métodos e normas de produção acadêmica e comunicação científica. 

Características dos diferentes trabalhos acadêmico-científicos e sua 

elaboração. Normas atualizadas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) no que se refere à elaboração de trabalhos acadêmico-

científicos. Pesquisa e busca de fontes de informação/ referências 

envolvendo diferentes temáticas: Direitos humanos, Relações Étnico-

raciais, Diversidade Cultural, Educação Ambiental.

31010003702 PRÁTICA DE ENSINO NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I

Atividades observacionais e diagnósticas da escola, do planejamento e 

organização do trabalho pedagógico. Discussão de aspectos atitudinais que 

envolvam questões de educação das relações étnico-raciais, educação 

ambiental e educação em direitos humanos que devem perpassar pelo 

universo infantil.



31010003711 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL II

Aspectos pedagógicos do desenvolvimento de crianças acima de dois anos 

até o final da Educação Infantil. O papel do professor na Educação Infantil 

com crianças de dois aos cinco anos de vida. As múltiplas linguagens da 

criança e sua abordagem na Educação Infantil dos dois cinco anos de vida. 

Cotidiano da Educação Infantil: organização, tempo, espaço, atividades 

para a faixa etária a partir dos dois anos. Diversidade na Educação Infantil. 

Discussão de aspectos atitudinais que envolvam questões de educação das 

31010003720 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Noções e relações da ciência, ambiente e tecnologia. Pressupostos teórico-

metodológicos e concepções de ensino e aprendizagem de ciências para a 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Procedimentos e 

recursos didáticos para o ensino. Ensino de ciências como educação 

ambiental. Prática de ensino orientada para o diagnóstico dos 

componentes metodológicos envolvidos na prática educativa.

31010003749 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL I

Diretrizes e qualidade na Educação Infantil. Direitos da criança. Culturas 

infantis. As múltiplas linguagens da criança. O cuidar e o educar. O papel 

do professor na Educação Infantil. Cotidiano da Educação Infantil: 

organização, tempo, espaço, atividades. Diversidade na Educação Infantil. 

Aspectos pedagógicos do desenvolvimento de crianças de 0 a 2 anos. 

Discussão de aspectos atitudinais que envolvam questões de educação das 

relações étnico-raciais, educação ambiental e educação em direitos 

31010003758 PRÁTICA DE ENSINO NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II

Organização do currículo nos Anos Iniciais do Ensino fundamental. 

Planejamento e Gestão do Trabalho Docente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. O exercício da prática pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Discussão de aspectos atitudinais que envolvam questões de 

educação das relações étnico-raciais, educação ambiental e educação em 

direitos humanos que devem perpassar pelo universo infantil.

31010001263 CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

FÍSICA I

Técnicas de organização do estudo. Estratégias de elaboração de trabalhos 

acadêmicos (resumo, fichamento, resenha). Tipos de conhecimentos. 

Pesquisa e normatizações técnicas. Classificação e caracterização da 

pesquisa. Técnicas de investigação e tipos de instrumentos. Relações 

étnicos-raciais e sua aplicação no meio científico. Ética e direitos humanos 

em pesquisa. Aplicação da tecnologia no âmbito científico. Atualização em 

pesquisa e educação ambiental.



3102/3 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA-FAED

31010001468 EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA I

Estudo da educação física na escola e a prática educativa. Fundamentos 

básicos e princípios pedagógicos. Análise, seleção e organização de 

propostas pedagógicas de educação física para a educação infantil. 

Educação Física e o processo de escolarização – Educação Infantil. 

Processos educacionais referentes à Educação Física e a educação 

ambiental, direitos humanos e relações etnico-raciais no campo da 

educação física infantil.

31010001514 EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA II

Estudo da educação física na escola e a prática educativa. Fundamentos 

básicos e princípios pedagógicos. Análise, seleção e organização de 

propostas pedagógicas de educação física para o ensino fundamental. 

Educação Física e o processo de escolarização – Ensino Fundamental. 

Educação Física no ensino fundamental e os temas transversais e 

contemporâneos: ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, 

orientação sexual, trabalho e consumo.

31010001557 EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA III

Estudo da educação física na escola e a prática educativa. Fundamentos 

básicos e princípios pedagógicos. Análise, seleção e organização de 

propostas pedagógicas de educação física para o ensino médio. Educação 

Física e o processo de escolarização – Ensino Médio. Educação Física no 

ensino fundamental e os temas transversais e contemporâneos: ética, 

meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e 

consumo.

31010003041 ESPORTES NA NATUREZA

Esportes de aventura, suas características, modalidades e seu 

desenvolvimento. Diferenciação de atividades radicais das de aventura. 

Vivências de atividades físicas de aventura na natureza e educação 

ambiental. Cuidados especiais na segurança dos participantes e na 

manutenção dos equipamentos. Atuação profissional nos esportes da 

natureza.

31010003050 SOCIOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE

Conceito de Esporte. Gênese do Esporte Moderno. Conceito de Sociologia. 

Conceito de Sociologia do Esporte. Esporte e Discriminação, suas relações 

com os direitos humanos. Esporte e Identidade. Esporte e Mídia. Esporte e 

Violência. Esporte e Saúde. Esporte e Mulher no Brasil. Esporte, Política e 

Estado. Estudo das Relações Entre o Esporte e a Sociedade. Esporte e Suas 

Implicações na Sociedade Contemporânea, suas relações etnico-raciais. 

Esporte e educação ambiental.



31010003060 POLÍTICAS PÚBLICAS E 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESPORTE E LAZER

Introdução à teoria da política pública. Políticas Públicas/Sociais. Aspectos 

históricos, políticas sociais e o Welfare State. Esporte e lazer como políticas 

sociais. Finalidades das políticas sociais. Políticas públicas, direitos 

humanos, educação ambiental, relações etnico-raciais, hierarquização de 

prioridades e os direitos sociais ao esporte e lazer. Políticas sociais e a 

atuação do Estado, Mercado e Terceiro Setor. Processo de política pública. 

Políticas Públicas e Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

31010003159 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA BRASILEIRA

Aspectos da historiografia da Educação Física nas dimensões sociocultural 

e econômica e os acontecimentos da História Geral e do Brasil que 

influenciaram os novos paradigmas e tendências da área. Delimitação 

epistemológica do campo do conhecimento da Educação Física. 

Epistemologia da Educação Física e as relações etnico-raciais, direitos 

humanos e educação ambiental.

31010003391 EDUCAÇÃO FÍSICA E 

ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL

Disseminação e desenvolvimento das diferentes dimensões da cultura; 

Inserção e preparação do professor de Educação Física para atuação com a 

animação sócio-cultural em diferentes contextos e população. 

Acampamento e educação ambiental.

31010003408 FUNDAMENTOS 

HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Filosofia e Sociedade na atualidade. A Filosofia nos diferentes períodos 

históricos. Correntes e concepções histórico-filosóficas do corpo e valores 

subjacentes ao seu uso na realidade brasileira. História dos movimentos 

educacionais e os principais autores que influenciaram na gênese da 

Educação Física. História do corpo e das relações étnico-raciais, direitos 

humanos e educação ambiental.

31010000089 LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTO

Paragrafação: estruturação de parágrafos de tipologia 

predominantemente dissertativa argumentativa. Leitura e produção do 

gênero textual acadêmico: Resumo. Coesão e coerência textuais. Norma 

culta e norma coloquial. Os direitos humanos, a inclusão social, a 

acessibilidade, o meio ambiente e a cultura africana discutidos por meio do 

gênero textual resumo. Prática de ensino orientada para o diagnóstico dos 

componentes metodológicos envolvidos na prática educativa.



3103/2 PEDAGOGIA - LICENCIATURA-FAED

31010000216 PESQUISA EDUCACIONAL

Pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa em educação. 

Diferentes enfoques dos campos temáticos e dos objetos de investigação 

das ciências da educação. Direitos humanos, Relações Étnico-raciais, 

Diversidade Cultural, Educação Ambiental.

31010000380 POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Gênese e concepções das políticas no Brasil. Estado, sociedade e políticas 

para a educação básica e ensino superior. Políticas educacionais 

contemporâneas (municipal, estadual, nacional e internacional). Direitos 

humanos, Relações Étnico-raciais, Diversidade Cultural, Educação 

Ambiental

31010000437 TRABALHO ACADÊMICO

Métodos e normas de produção acadêmica e comunicação científica. 

Características dos diferentes trabalhos acadêmico-científicos e sua 

elaboração. Normas atualizadas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) no que se refere à elaboração de trabalhos acadêmico-

científicos. Pesquisa e busca de fontes de informação/ referências 

envolvendo diferentes temáticas: Direitos humanos, Relações Étnico-

raciais, Diversidade Cultural, Educação Ambiental.

31010003702 PRÁTICA DE ENSINO NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I

Atividades observacionais e diagnósticas da escola, do planejamento e 

organização do trabalho pedagógico. Discussão de aspectos atitudinais que 

envolvam questões de educação das relações étnico-raciais, educação 

ambiental e educação em direitos humanos que devem perpassar pelo 

universo infantil.

31010003711 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL II

Aspectos pedagógicos do desenvolvimento de crianças acima de dois anos 

até o final da Educação Infantil. O papel do professor na Educação Infantil 

com crianças de dois aos cinco anos de vida. As múltiplas linguagens da 

criança e sua abordagem na Educação Infantil dos dois cinco anos de vida. 

Cotidiano da Educação Infantil: organização, tempo, espaço, atividades 

para a faixa etária a partir dos dois anos. Diversidade na Educação Infantil. 

Discussão de aspectos atitudinais que envolvam questões de educação das 



31010003720 FUNDAMENTOS E 

METODOLOGIAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS

Noções e relações da ciência, ambiente e tecnologia. Pressupostos teórico-

metodológicos e concepções de ensino e aprendizagem de ciências para a 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Procedimentos e 

recursos didáticos para o ensino. Ensino de ciências como educação 

ambiental. Prática de ensino orientada para o diagnóstico dos 

componentes metodológicos envolvidos na prática educativa.

31010003749 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

EM EDUCAÇÃO INFANTIL I

Diretrizes e qualidade na Educação Infantil. Direitos da criança. Culturas 

infantis. As múltiplas linguagens da criança. O cuidar e o educar. O papel 

do professor na Educação Infantil. Cotidiano da Educação Infantil: 

organização, tempo, espaço, atividades. Diversidade na Educação Infantil. 

Aspectos pedagógicos do desenvolvimento de crianças de 0 a 2 anos. 

Discussão de aspectos atitudinais que envolvam questões de educação das 

relações étnico-raciais, educação ambiental e educação em direitos 

31010003758 PRÁTICA DE ENSINO NOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL II

Organização do currículo nos Anos Iniciais do Ensino fundamental. 

Planejamento e Gestão do Trabalho Docente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. O exercício da prática pedagógica nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Discussão de aspectos atitudinais que envolvam questões de 

educação das relações étnico-raciais, educação ambiental e educação em 

direitos humanos que devem perpassar pelo universo infantil.

3105/1 EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA - 

HABILITAÇÃO EM LINGUAGENS E CÓDIGOS

31010001816 DIDÁTICA: ESCOLAS DO 

CAMPO, PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, 

PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS

DIDÁTICA: escolas do campo, planejamento educacional, práticas político-

pedagógicas. Educação do campo e o

compromisso com o ambiente: o universo, as diferentes espécies de vida e 

o equilíbrio necessário. A escola, os sujeitos do campo, a economia familiar 

e a economia comunitária/solidária. Princípios político-pedagógicos da/na 

educação do campo: a intencionalidade da atuação docente. O diálogo 

com os conhecimentos e as tecnologias do campo. A observação e a 

atuação no cotidiano da comunidade. As diferentes linguagens, a arte e as 

tecnologias. Os diálogos entre as diferentes áreas do conhecimento escolar 



3106/1 EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA - 

HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA-FAED

31010001816 DIDÁTICA: ESCOLAS DO 

CAMPO, PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, 

PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS

DIDÁTICA: escolas do campo, planejamento educacional, práticas político-

pedagógicas. Educação do campo e o

compromisso com o ambiente: o universo, as diferentes espécies de vida e 

o equilíbrio necessário. A escola, os sujeitos do campo, a economia familiar 

e a economia comunitária/solidária. Princípios político-pedagógicos da/na 

educação do campo: a intencionalidade da atuação docente. O diálogo 

com os conhecimentos e as tecnologias do campo. A observação e a 

atuação no cotidiano da comunidade. As diferentes linguagens, a arte e as 

tecnologias. Os diálogos entre as diferentes áreas do conhecimento escolar 3107/1 EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO-FAED

31010001263 CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

FÍSICA I

Técnicas de organização do estudo. Estratégias de elaboração de trabalhos 

acadêmicos (resumo, fichamento, resenha). Tipos de conhecimentos. 

Pesquisa e normatizações técnicas. Classificação e caracterização da 

pesquisa. Técnicas de investigação e tipos de instrumentos. Relações 

étnicos-raciais e sua aplicação no meio científico. Ética e direitos humanos 

em pesquisa. Aplicação da tecnologia no âmbito científico. Atualização em 

pesquisa e educação ambiental.

31010002966 PEDAGOGIA DO ESPORTE II

Abordagens e metodologias de ensino do esporte. Inserção da Temática 

Ambiental na Práxis dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ética e direitos 

humanos aplicados ao esporte e seu ensino.

31010002984 ATIVIDADE FÍSICA E 

ENVELHECIMENTO

Aspectos demográficos do envelhecimento populacional. Processo 

envelhecimento humano. Aspectos de direitos humanos em relação ao 

envelhecimento e saúde. Relação meio ambiente e saúde do idoso. 

Avaliação física/funcional do idoso. Prescrição de atividades físicas para o 

idoso.



31010003041 ESPORTES NA NATUREZA

Esportes de aventura, suas características, modalidades e seu 

desenvolvimento. Diferenciação de atividades radicais das de aventura. 

Vivências de atividades físicas de aventura na natureza e educação 

ambiental. Cuidados especiais na segurança dos participantes e na 

manutenção dos equipamentos. Atuação profissional nos esportes da 

natureza.

31010003050 SOCIOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DO ESPORTE

Conceito de Esporte. Gênese do Esporte Moderno. Conceito de Sociologia. 

Conceito de Sociologia do Esporte. Esporte e Discriminação, suas relações 

com os direitos humanos. Esporte e Identidade. Esporte e Mídia. Esporte e 

Violência. Esporte e Saúde. Esporte e Mulher no Brasil. Esporte, Política e 

Estado. Estudo das Relações Entre o Esporte e a Sociedade. Esporte e Suas 

Implicações na Sociedade Contemporânea, suas relações etnico-raciais. 

Esporte e educação ambiental.

31010003060 POLÍTICAS PÚBLICAS E 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESPORTE E LAZER

Introdução à teoria da política pública. Políticas Públicas/Sociais. Aspectos 

históricos, políticas sociais e o Welfare State. Esporte e lazer como políticas 

sociais. Finalidades das políticas sociais. Políticas públicas, direitos 

humanos, educação ambiental, relações etnico-raciais, hierarquização de 

prioridades e os direitos sociais ao esporte e lazer. Políticas sociais e a 

atuação do Estado, Mercado e Terceiro Setor. Processo de política pública. 

Políticas Públicas e Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

31010003112 CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

FÍSICA II

Histórico e atualidade da ciência. Ciência e Ideologia. Ciência e Educação 

Física. A produção de conhecimento em Educação Física. Referências 

teórico-metodológicas e Epistemológicas na produção do conhecimento 

em Educação Física. A produção do conhecimento no campo técnico-

biológico e no campo sócio-cultural. Subsídios para análise, interpretação e 

elaboração de um projeto de pesquisa. Elaboração de projetos de pesquisa 

em educação física nas diferentes modalidades, níveis de ensino e área de 

atuação. Ética e direitos humanos em pesquisa. Atualização em pesquisa e 

educação ambiental.



31010003159 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA BRASILEIRA

Aspectos da historiografia da Educação Física nas dimensões sociocultural 

e econômica e os acontecimentos da História Geral e do Brasil que 

influenciaram os novos paradigmas e tendências da área. Delimitação 

epistemológica do campo do conhecimento da Educação Física. 

Epistemologia da Educação Física e as relações etnico-raciais, direitos 

humanos e educação ambiental.

31010003319 PEDAGOGIA DO ESPORTE I

Ciências do Esporte e a pluralidade de perspectivas. Processo e etapas de 

ensino dos esportes. Formas de ensino. Estrutura da prática do processo 

ensino-aprendizagem. O desafio da Inserção da Temática Ambiental na 

Práxis dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Aspectos didáticos do ensino 

dos esportes. Abordagens e metodologias de ensino do esporte.

31010003346 ESTÁGIO 4- SAÚDE 

COLETIVA

Planejamento e execução de atividades de estágio supervisionado no 

contexto de intervenção profissional da educação física, aplicadas nos 

processos saúde-doença da coletividade, nos diversos níveis de atenção à 

saúde e no contexto ambiental, de direitos humanos e das políticas de 

saúde.

31010003408 FUNDAMENTOS 

HISTÓRICO-FILOSÓFICOS DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Filosofia e Sociedade na atualidade. A Filosofia nos diferentes períodos 

históricos. Correntes e concepções histórico-filosóficas do corpo e valores 

subjacentes ao seu uso na realidade brasileira. História dos movimentos 

educacionais e os principais autores que influenciaram na gênese da 

Educação Física. História do corpo e das relações étnico-raciais, direitos 

humanos e educação ambiental.

3108/1 EDUCAÇÃO DO CAMPO - LICENCIATURA-FAED

31010000089 LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTO

Paragrafação: estruturação de parágrafos de tipologia 

predominantemente dissertativa argumentativa. Leitura e produção do 

gênero textual acadêmico: Resumo. Coesão e coerência textuais. Norma 

culta e norma coloquial. Os direitos humanos, a inclusão social, a 

acessibilidade, o meio ambiente e a cultura africana discutidos por meio do 

gênero textual resumo. Prática de ensino orientada para o diagnóstico dos 

componentes metodológicos envolvidos na prática educativa.



31010004129 TÓPICOS ESPECIAIS DA 

MATEMÁTICA BÁSICA

Ângulos. Figuras geométricas planas e espaciais. Grandezas geométricas e 

medidas. Área e perímetro de figuras planas. Estimativas e aproximações. 

A geometria no âmbito da discussão de práticas sociais atuais no contexto 

da Educação do Campo: questões socioambientais e a diversidade étnico-

racial e cultural. Prática de ensino orientada para o diagnóstico dos 

componentes metodológicos envolvidos na prática educativa.

31010004138 METODOLOGIA DE ENSINO 

DE LÍNGUA E LITERATURA

Ensino de língua e literatura no ensino fundamental (terceiro e quarto 

ciclos) e no ensino médio. Produção oral em sala de aula, debates e 

seminários com os temas voltados aos direitos humanos dentro da 

concepção de língua materna e da produção artístico-literária. Relações 

étnico raciais abordadas nessas produções ao longo do tempo, educação 

ambiental, acessibilidade e outros temas pertinentes. Prática de ensino de 

leitura e produção de textos. A análise linguística em sala de aula. Estudo 

31010004147 EDUCAÇÃO DO CAMPO E 

MÉTODO: CONTRIBUIÇÕES DO 

MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO

A perspectiva marxiana e marxista e a educação do campo. Noções do 

materialismo histórico dialético. Conceitos de trabalho, educação, 

ideologia e totalidade social. Posicionamento e orientação política na 

pesquisa em educação e classe trabalhadora. Análise crítica dos preceitos 

da educação ambiental e dos direitos humanos.

31010004174 LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTO II

Conceitos: linguagem, língua, texto e textualização, gênero e tipos de 

textos, leitura, escrita. Práticas de leitura e produção de texto. 

Conhecimentos de que dependem a leitura e a escrita de textos. 

Mecanismos de paráfrases. A paragrafação: tópico frasal, formas de 

enunciação do tópico frasal e desenvolvimento do tópico frasal. Coesão e 

coerência. Gêneros acadêmicos escritos e orais. Os direitos humanos, a 

inclusão social, a acessibilidade, o meio ambiente e cultura africana pelo 

viés dos gêneros textuais: análise e seu ensino nas escolas do campo.



31010004192 SEMÂNTICA E 

PRAGMÁTICA

Conceito e objeto dos estudos semânticos e pragmáticos. A significação da 

palavra e o contexto. Campos semânticos e lexicais. Denotação e 

conotação; homonímia e polissemia; significação e contexto; relações 

dêiticas e anafóricas; referência e sentido; proposição. Relações 

semânticas e Pragmáticas. A Pragmática no campo de estudos da 

linguagem.Semântica e pragmática aplicadas ao ensino do português. Os 

sentidos nos tocantes dos direitos humanos, das relações étnico-raciais, da 

educação ambiental e da acessibilidade.

31010004272 FONÉTICA E FONOLOGIA

Princípios gerais da Fonética e Fonologia. Aparelho fonador. Fonema e 

fone. Variação do sistema fonológico do português. Processos fonológicos 

e dialetológicos do português brasileiro. Processos fonológicos: os 

metaplasmos e o falar rural. Transcrição fonética e sistema ortográfico. 

Noção de sílaba e estrutura silábica. Fala e escrita. Fonética e fonologia 

aplicadas ao ensino-aprendizagem de língua materna. Formação do 

português e a questão da educação ambiental, das relações étnico-raciais 

e dos direitos humanos. Conceitos básicos sobre a produção dos sons e 

acessibilidade.

31010004307 TEORIA DA LITERATURA I

Conceitos, objeto e objetivos. Literatura: conceitos e funções em 

perspectiva histórica e em contexto das relações étnico raciais. Obra 

literária e linguagem literária. Intertextualidade literária. Gêneros 

literários. Gênero lírico: poema e poesia; verso e versificação; metrificação; 

ritmo e musicalidade; o soneto, a ode, a sátira, o idílio. Gêneros épico e/ou 

narrativo: elementos da narrativa; narratologia; temporalização e 

espacialização; a personagem do romance. A epopeia, o romance, o conto, 

a novela e outros. Contextualização das produções artístico-literárias no 

cenário da literatura brasileira e modos simbólicos da educação ambiental. 

Estudo da relevância da arte literária para o projeto de construção da 

nacionalidade brasileira e sua contribuição na garantia dos direitos 

humanos.



31010004316 LITERATURA BRASILEIRA I

Processos histórico-político-sociais de formação da literatura brasileira. 

Sistema literário brasileiro. Literatura de Informação, Barroco, Arcadismo, 

Romantismo, Realismo, Naturalismo e Parnasianismo no Brasil. Estudo de 

obras, autores, temas e categorias considerando a tradição do 

regionalismo na literatura brasileira e a educação ambiental nas 

manifestações simbólicas da arte. Problematizações de periodização 

literária, cânone, tradição e marginalidade.

31010004399 TEORIA DA LITERATURA II

Conceitos, objeto e objetivos. Literatura: conceitos e funções em 

perspectiva histórica e em contexto das relações étnico raciais. Obra 

literária e linguagem literária. Intertextualidade literária. Gêneros 

literários. A personagem do teatro. Elementos Gênero dramático: a 

tragédia, a comédia, o drama; o teatro popular; o teatro ao longo da 

história literária e o teatro contemporâneo. A dramaturgia sul-mato-

grossense. A representação camponesa na dramaturgia brasileira, breve 

31010004479 TECNOLOGIAS DIGITAIS 

APLICADAS AO ENSINO DO PORTUGUÊS

Multiletramentos digitais e inclusão social. Hipertexto: interação na 

cibercultura. A leitura e a produção da linguagem em suporte digital. 

Diferentes linguagens imagéticas e a linguagem escrita e oral. Escrita nos 

ambientes virtuais de ensino. Gêneros digitais e suas implicações para o 

ensino. As novas tecnologias na formação de professores de línguas. O 

assunto da inclusão digital, dos direitos humanos e da acessibilidade. A 

interferência das tecnologias, das relações étnico-raciais e da educação 

31010004503 CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL

Limite. Continuidade. Derivada. Técnicas de derivação. Integral definida e 

indefinida. Técnicas de Integração em funções de uma variável. Estudo de 

modelos matemáticos em problemas de otimização, envolvendo área e 

volume, como possibilidade de construção de ações voltadas à 

sustentabilidade ambiental.

31010004568 LITERATURA SUL-MATO-

GROSSENSE

Problematizações quanto a categorias de local e universal, regionalismo e 

outros. Processos de formação do sistema literário sul-mato-grossense, 

contexto étnico-racial e perspectiva de direitos humanos e literatura. 

Literatura e função histórica, formas simbólicas e representação da arte, 

com reflexão quanto à educação ambiental no contexto do cenário sul-

mato-grossense e sua representação literária. Produção e recepção da 

literatura no Mato Grosso do Sul e sua relação com a cultura camponesa. 



31010004577 ECONOMIA SOLIDÁRIA, 

CADEIAS PRODUTIVAS E AUTOGESTÃO 

NO CAMPO

Princípios e trajetória da economia solidária. Sociedades cooperativas, 

autogestão e economia solidária. Os princípios do cooperativismo: 

continuidade e sentidos contemporâneos. As cooperativas no Brasil e suas 

transformações. Sociedade local e desenvolvimento territorial. 

Desenvolvimento sustentável e educação ambiental. O marketing cultural 

como ferramenta de diferenciação para as localidades. Redes e cadeias da 

economia solidária. Políticas públicas da Economia solidária. Prática de 

ensino orientada para o diagnóstico dos componentes metodológicos 

envolvidos na prática educativa.

31010004684 FUNDAMENTOS DA 

LINGUÍSTICA

Concepções de língua e linguagem. Noções básicas da linguística. 

Linguística como ciência da linguagem. Linguagem humana e Linguagem 

animal. Vertentes teóricos. Objetos da linguística. Movimentos modernos e 

pressupostos teóricos da linguística. Linguística aplicada ao ensino da 

língua portuguesa. O ensino da linguística e o diálogo com a educação 

ambiental, as relações étnico-raciais, os direitos humanos e acessibilidade.

31010004700 AGRICULTURA FAMILIAR 

CAMPONESA E OS SISTEMAS 

AGROALIMENTARES MUNDIAIS

Dinâmica territorial do desenvolvimento agrário da agricultura familiar e 

análise histórica desse conceito. Resistência Camponesa, redes territoriais 

e sistemas agroalimentares globalizados. Sistemas produtivos e tecnologias 

apropriadas. Desenvolvimento sustentável e agricultura familiar. 

Pluriatividade e Multifuncionalidade. A importância histórica e 

contemporânea da agricultura familiar e camponesa. Agricultura familiar, 

diversidade e identidades. Sociobiodiversidade e conservação do meio 

31010004728 ESPANHOL INSTRUMENTAL

Leitura e interpretação de textos em língua espanhola. Gramática e 

vocabulário básicos em língua espanhola, aplicados de forma funcional. 

Estratégias cognitivas e técnicas de leitura e interpretação de texto. 

Abordagem de temas culturais hispano-americanos, além daqueles 

relacionados ao ambiente campesino, ao meio-ambiente, aos direitos 

humanos, à acessibilidade e à inclusão social.



3191/1 PEDAGOGIA - LICENCIATURA-FAED

31910000514 EDUCAÇÃO DO CAMPO

Observação e análise do meio rural em toda sua amplitude. Pesquisa e 

aplicação de propostas educacionais, métodos e conteúdos adaptados ao 

rural. Meio Ambiente.

3192/2 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA-FAED

31910000611 CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

FÍSICA I

Técnicas de organização do estudo. Estratégias de elaboração de trabalhos 

acadêmicos (resumo, fichamento, resenha). Tipos de conhecimentos. 

Pesquisa e normatizações técnicas. Classificação e caracterização da 

pesquisa. Técnicas de investigação e tipos de instrumentos. Relações 

étnicos-raciais e sua aplicação no meio

científico. Ética e direitos humanos em pesquisa. Aplicação da tecnologia 

no âmbito científico. Atualização em pesquisa e educação ambiental.

31910000689 CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO

Estudo do crescimento e desenvolvimento humano e sua relação com a 

Educação Física. Princípios e conceitos básicos, avaliação e análise dos 

processos do crescimento e desenvolvimento. O meio-ambiente, educação 

e suas relações com o crescimento e desenvolvimento humano.

31910000751 CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

FÍSICA II

Histórico e atualidade da ciência. Ciência e Ideologia.

Ciência e Educação Física. A produção de conhecimento em Educação 

Física. Referências

teórico-metodológicas e Epistemológicas na produção do conhecimento 

em Educação Física.

A produção do conhecimento no campo técnico-biológico e no campo 

sócio-cultural.

31910000891 POLÍTICAS PÚBLICAS E 

EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER

Introdução à teoria da política pública. Políticas Públicas/Sociais. Aspectos 

históricos, políticas sociais e o

Welfare State. Esporte e lazer como políticas sociais. Finalidades das 

políticas sociais. Políticas públicas, direitos humanos, educação ambiental, 

relações etnico-raciais, hierarquização de prioridades e os direitos sociais 

ao esporte e lazer. Políticas sociais e a atuação do Estado, Mercado e 

Terceiro Setor. Processo de política pública. Políticas Públicas e 



31910000948 EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA I

Estudo da educação física na escola e a prática educativa. Fundamentos 

básicos e princípios pedagógicos. Análise, seleção e organização de 

propostas pedagógicas de educação física para a educação infantil. 

Educação Física e o processo de escolarização. Educação Infantil. Processos 

educacionais referentes à Educação Física e a educação ambiental, direitos 

humanos e relações etnico-raciais no campo

da educação física infantil.

31910000956 ESPORTE EDUCACIONAL

O contexto do esporte educacional. Educação Física curricular e esporte 

educacional. O ensino do esporte escolar. O esporte enquanto conteúdo 

da educação física escolar. O debate crítico sobre esporte educacional e 

esporte de competição. Direitos humanos, ambiente e suas relações com o 

esporte.

31910001049 EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA II

Estudo da educação física na escola e a prática educativa. Fundamentos 

básicos e princípios pedagógicos. Análise, seleção e organização de 

propostas pedagógicas de educação física para o ensino fundamental.

Educação Física e o processo de escolarização – Ensino Fundamental. 

Educação Física no ensino fundamental e os temas transversais e 

contemporâneos: ética, direitos humanos, educação ambiental, saúde, 

pluralidade cultural, orientação sexual, trabalho e consumo.

31910001057 EDUCAÇÃO FÍSICA, 

PROMOÇÃO DA SAÚDE E SAÚDE 

COLETIVA

Aspectos históricos, caracterização social, econômica e sanitária da 

população brasileira. Histórico das políticas de saúde no Brasil - Do modelo 

sanitarista ao Sistema Único de Saúde. Saúde ocupacional, Saude e 

Ambiente. O processo saúde - doença, diferentes conceitos/perspectivas 

de saúde, atividade física, saúde e qualidade de vida. Doença cronico-

degenerativas e metabolicas. Níveis de prevenção. Aspectos 

epidemiológicos na relação saúde-educação física.

31910001073 INTRODUÇÃO AOS 

ESTUDOS DO LAZER E EDUCAÇÃO FÍSICA

Perspectivas de Lazer. Lazer e Sociedade: lazer e trabalho, lazer e cultura, 

lazer e ambiente. Diferenciação entre o jogo, a brincadeira, o brinquedo e 

o lúdico. O lazer e sua dimensão social. O lazer como um elemento na área 

escolar e não-escolar.



31910001090 ADMINISTRAÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA

As modificações nos sistemas econômicos e a administração. Conceitos de 

Administração e organização esportiva; Classificação de Eventos 

Esportivos. Discussão da Organização de Eventos Esportivos Locais, 

Nacionais e Internacionais. Organização de Clubes Esportivos. Organização 

de Eventos Esportivos na Educação Física. Elaboração de Regulamento e 

Tabelas de Jogos. Discutir Casos de Sucesso na Administração Esportiva. 

Educação Ambiental e as influências na organização dos eventos.

31910001103 EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA III

Estudo da educação física na escola e a prática educativa. Fundamentos 

básicos e princípios pedagógicos. Análise, seleção e organização de 

propostas pedagógicas de educação física para o ensino médio. Educação

Física e o processo de escolarização – Ensino Médio. Educação Física no 

ensino médio e os temas transversais e contemporâneos: ética, educação 

ambiental, direitos humanos, saúde, pluralidade cultural, orientação 

sexual, trabalho e consumo.

31910001162 EDUCAÇÃO FÍSICA 

ADAPTADA

Processo histórico da atividade motora adaptada. Especificidades da 

população a que se destina a atividade motora adaptada. A prática da 

atividade motora adaptada e aspectos relacionados aos Direitos Humanos 

e Educação Ambiental. Estratégias metodológicas para adequações nas 

diferentes propostas que são abarcadas pela Educação Física. 

Fundamentos didático-pedagógicos no ensino da educação física especial 

escolar e não escolar.

3193/1 CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO 

E PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-

FAED

31010000089 LEITURA E PRODUÇÃO DE 

TEXTO

Paragrafação: estruturação de parágrafos de tipologia 

predominantemente dissertativa argumentativa. Leitura e produção do 

gênero textual acadêmico: Resumo. Coesão e coerência textuais. Norma 

culta e norma coloquial. Os direitos humanos, a inclusão social, a 

acessibilidade, o meio ambiente e a cultura africana discutidos por meio do 

gênero textual resumo. Prática de ensino orientada para o diagnóstico dos 

componentes metodológicos envolvidos na prática educativa.



31010004808 EDUCAÇÃO, 

COMUNICAÇÃO E MÍDIAS

Abordagens teóricas e metodológicas de mídia e educação e sua 

contextualização histórica. A mídia na vida social e cultural (dos meios de 

comunicação de massa à convergência TV-Internet e expectativa do 

mundo interativo). Mídia e mediações. Processos de produção e recepção 

de TV, vídeo, cinema, internet e interfaces com educação. Linguagens 

midiáticas e modos de aprender. Mídia e escola: funções e perspectivas. 

Educação ambiental: a utilização da comunicação como ferramenta de 

sensibilização.

31010004826 EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS DOS 

ALIMENTOS E CONTROLE DE QUALIDADE

A educação ambiental e a educação nutricional como práticas educativas. 

Segurança alimentar e nutricional nos aspectos da cultura; redução de 

desperdício. Higiene e seguridade. Controles em cozinhas e ambientes de 

manipulação.

31010004924 PESQUISA E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA EM ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR II

Elaboração de texto científico: escolha e delimitação do tema escolhido (as 

temáticas serão relacionadas a alimentação escolar e educação ambiental); 

revisão de bibliografia; tipo de pesquisa; definição metodológica. 

Elaboração dos instrumentos de coleta de dados. Coleta de dados. 

Análise/interpretação dos dados. Organização e redação do artigo 

científico.

31010004933 EDUCAÇÃO E TRABALHO 

COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO

Trabalho enquanto categoria fundante do ser social. Função social e 

gênese histórica do trabalho e da educação. As transformações do 

trabalho e a questão de sua centralidade. Análise das relações entre a 

educação, a educação ambiental e o trabalho dentro do sistema capitalista 

de produção.

31010004970 LEGISLAÇÃO E HIGIENE NA 

MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

Fundamentos da legislação de alimentos. Direito humano à alimentação 

saudável. Registro de produtos, rotulagem de alimentos e 

responsabilidade técnica. Doenças veiculadas por alimentos: prevenção e 

epidemiologia. Boas Práticas de Fabricação (BPF): instalações, pessoal, 

equipamentos, insumos, resíduos. Limpeza e sanitização de alimentos. 

Educação ambiental e alimentação saudável.



31010005117 LÍNGUA PORTUGUESA: 

LEITURA, ESCRITA E INTERAÇÃO

Estudos básicos sobre a leitura, a escrita e o discurso no contexto 

científico. Conceitos e principais gêneros e tipos textuais empregados no 

contexto acadêmico. Elementos basilares de textualidade: coerência e 

coesão textuais. A língua portuguesa e os aspectos gramaticais relevantes 

à produção textual. Práticas de leituras e de produção de textos 

(envolvendo as temáticas: direitos humanos, inclusão social, acessibilidade, 

meio ambiente e cultura africana).

Total de 1127 disciplinas relacionadas à  Educação Ambiental 1605

Total de 137 Cursos relacionados à Educação Ambiental 137


