
•

---
-

.
2.2 A taxa de inscricao, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), devera ser paga atraves de

boleto bancario gerado no ate da inscricao on line. .
Em nenhuma hipotese havera restituicao da taxa de inscricao, sendo obrigat6ria a entrega do
comprovante de pagamento juntamente a documenta9ao exigida. r-jJ ~

if

2. DAS INSCRIC;OES:
2.1 As inscricoes deverao ser feitas nas Faculdades INTA, na Rua Cel. Antonio Rodrigues
Magalhaes, n? 359, Bairro Dom Expedito Lopes, cidade de Sobral-CE, no periodo de 16 a 30
de outubro de 2014, das 8hOO as 12hOO e das 14hOOas 17h30 minutos, pessoalmente ou por
procuracao, na Coordenacao do Curso vinculado a vaga a que 0 candidato estiver
concorrendo, ou via on line atraves do endereco www.inta.edu.br, mediante documentacao
solicitada a ser entregue ate as 17h30 minutos do Ultimo dia de inscricao .

•

1.2 Poderao se inscrever candidatos com titulacao minima de Mestre, ressalvados os casos
em que seja exigida a titulacao de doutor.

1. DAS DISPOSIC;OES GERAIS:
1.1 0 presente edital rege 0 Processo Seletivo de Professores das Faculdades INTA para as
areas de conhecimento apresentadas no Anexo I, correspondente a Cursos de Graduacao, na
modalidade presencial.

Toma publico Processo Seletivo Docente, nas
•

condicces do Edital que seguem:

CONSIDERANDO a necessidade da continuidade das atividades didatico-pedagogicas dos
cursos das Faculdades INTA;

CONSIDERANDO as propostas das Coordenacoes de Cursos, analisadas pela Pr6-Diretoria
de Ensino de Graduacao;

CONSIDERANDO, finalmente, a aprovacao no Conselho Deliberativo,

o Diretor Geral do INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA - Faculdades INTA, no
uso de suas atribuicoes legais e estatutarias,

-Dispoe sobre Processo Seletivo Docerite para
integrante da carreira de magisterio das
Faculdades INTA para 0 semestre 2015.1.

-
....EDITAL N°. 03412014

PROCESSO SELETIVO DOCENTE

-
•

.... ~-...
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•

5. DAS PROV AS:
5.1 DA PROVA DIDATICA:
5.1.1 A prova didatica resolvera a primeira fase do Processo Seletivo e ocorrera no dia 12 de
novembro de 2014, na Sede das Faculdades INTA, em horarios definidos pelas Bancas
Examinadoras.
5.1.2 A Prova Didatica consistira em urna aula expositiva, com duracao obrigatoria de, no

•
minimo 40 (quarenta) minutos e no maximo 50 (cinquenta) minutos, sobre 0 ponto tematico
(vide Anexo III) sorteado pela Coordenacao e informado, via e-mail.ao(a) candidato(a) com
24 (vinte e quatro) horas de antecedencia. Serao avaliados pela Banca Examinadora os
seguintes criterios, valendo de 0 a 10 pontos:
a) Elaboracao de urn plano de aula, nos padroes do MEC, que contenha os seguintes
elementos: 0 ponto tematico indicado, objetivos, conteudo programatico, rnetodo de ensino,
formas e criterios de avaliacao e referencias,
b) Apresentacao e problematizacao do conteudo.
c) Articulacao do conteudo apresentado com a pratica profissional.
d) Grau de conhecimento, dominic e atualidade do conteudo.
e) Sintese analitica.
f) Consistencia argumentativa, capacidade de comunicacao e correta linguage~:J'
g) Adequacao dos recursos didaticos ao conteudo. ~ '\

•

4.3 Nao sera aceita inscricao de candidato com titulacao inferior a de Mestre.
§ 1°. Os docurnentos comprobatorios das informacoes contidas no Curriculo tambem serao
exigidos em caso de contratacao, sendo condicao indispensavel para esse ato.
§ 2°. Docurnentos de cursos de graduacao, especializacao, mestrado e/ou doutorado realizados
no exterior nao serao considerados, salvo se ja foram revalidados .

4.2 Os docurnentos de comprovacao do Curriculo deverao estar autenticados em cartorio.

4.1 0 candidato devera apresentar os seguintes documentos, no ato da inscrieao:
a) Ficha de inscricao on line impressa, indicando area de interesse (www.inta.edu.br);
b) Curriculo Lattes, em unica via, com as devidas comprovacoes das atividades (vide
conceituacoes no Anexo II);
c) Comprovante de pagamento da taxa de inscricao, no valor estipulado pela IES, quitado ate
as 17h30 minutos do Ultimodia de inscricao.
d) Copia do diploma de graduacao.
e) Copia do diploma de mestrado.

--4. DA DOCUMENTA<;Ao NECESSARIA:
. --
-3. DAS VAGAS EXISTENTES:

Ofertas de vagas conforme Anexo I.

- ,
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5.3.1 A Prova de Titulos constara da analise do Curriculo Lattes apresentado pelo candidato
no ate da inscricao.
5.3.2 Os candidates poderao obter a pontuacao maxima de 100 pontos. Os pontos serao
classificat6rios.
5.3.3. Apenas serao submetidos a Prova de Titulos os candidatos pre-aprovados na Prova
Didatica e Entrevista.

5.3 DA PROVA DE TiTULOS:

•

5.2 DA ENTREVISTA:
5.2.1 Tera duracao maxima de ate 30 minutos e ocorrera no dia 13 de novembro de 2014.
5.2.2 As entrevistas serao realizadas de acordo com cronograma elaborado e divulgado pelas
Bancas Examinadoras.
5.2.3 As entrevistas obedecerao aos seguintes criterios:
a) Aspectos profissionais (0 a 10 pontos);
b) Cultura geral (0 a 10 pontos);
c) Projeto de vida academica (0 a 10 pontos);

•
d) Disponibilidade de tempo para 0 trabalho (0 a 10 pontos).
5.2.4 A pontuacao maxima e 40 pontos. A pontuacao obtida sera dividida por 4 (quatro).
Paragrafo unico. 0 candidato devera obter media igual ou superior a 7.0 (sete) para aprovacao
na entrevista e ascender it fase seguinte.

-
5.1.3 A avaliacao da Prova Didatica cabera a uma Comissao que sera formada.por 03 (tres)- ::..
integrantes com conhecimento na area do setor de estudo em pauta, titulacao igual ouSup~ior

-. - - -it minima exigida pelo edital, com aval da Coordenacao do Curso e da Pr6-Diretoria de" ~-Ensino de Graduayao-PRODEG. - - ..
5.1.4 Os membros da Comissao atribuirao aos candidatos pontuacao individual que-variara
entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, em cada um dos criterios apresentados aeima, e sua soma
sera dividida por 7 (sete).
Paragrafo unico. 0 candidato devera obter media igual ou superior a 7.0 (sete) para aprovacao
na Prova Didatica e ascender it fase seguinte.
5.1.5 0 candidato devera comparecer ao local de realizacao da Prova Didatica, com
antecedencia de 15 minutos, operando-se sua desclassificacao do Processo Seletivo em caso
de atraso, com uma tolerancia de 15 minutos mediante justificativa a Banca Examinadora.

.. _- -
... ' -
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8.3 0 ingresso do novo contratado dar-se-a no myel inicial da carreira e consequente
remuneracao, conforme a titulacao exigida e apresentada pelo candidato ate a data da posse .

8.2 Para a contratacao dos candidatos classificados, observar-se-a rigorosamente a ordem de
classificacao.

8. DA CONTRATA<;AO:
8.1 A aprovacao do candidato nao gera direito a contratacao imediata, ficando condicionada a
necessidade do Curso.

7.3 Serao considerados aprovados os candidatos que obtiverem media final igual ou superior a
7.0 (sete).

7.2 A media final sera calculada pelo somat6rio dos itens anteriores I e II dividido por 2 .
(dois).
Paragrafo unico. Em caso de empate nas pontuacoes da Prova Didatica, Entrevista e Prova de
Titulos, concomitantemente, como criterios de desempate, serao considerados:
I - Maior titulacao;
II - Maior experiencia de docencia em nivel superior;
TIl- Maior pontuacao em produtividade academica (publicacoes).

7. DA CLASSIFICA<;AO FINAL
7.1 A classificacao final sera realizada somente para os candidatos que apresentarem a
quanti dade de pontos obtidos pelo somat6rio do resultado dos itens a seguir:
I - Total de pontos da Prova Didatica (maximo 70 pontos) dividido por 7.0 (sete).
II - Total de pontos da Entrevista (maximo 40 pontos) dividido por 4.0 (quatro);
III - Total de pontos da Prova de Titulos (maximo 100 pontos) ..

---
....-

-
DATA ETAPAS ~,-- ,\-~:,-- •

16/10/2014 Lancamento do EditaI. • ~... -_"-_
16/10 a 06/11/2014 Periodo de inscricoes. " ,.

-. "-
07/11/2014 Divulgacao do deferimento/indeferimento das inscricoes no .site da'

IES. '-..._
11/11/2014 Sorteio do ponto da Prova Didatica.
12/11/2014 Prova Didatica,
13/11/2014 Entrevista.
13/11/2014 Prova de Titulos (analise de curriculo).
14/11/2014 Resultado final dos candidatos aprovados.

-...'.-
..,- ---. -, . -•"\.6. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO:

FACULDADES
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10. CONSIDERA<;OES FINAlS:
10.1 0 nao comparecimento do candidato convocado no prazo estipulado no nto da
convocacao ou a nao aceitacao da vaga acarretara 0 cancelamento da sua Clasfu-c 0 e, em

I

,

9. DA REMUNERA<;AO:
A remuneracao se dara de acordo com as categorias:
a. Contratacao integral: docente que se obriga a prestar 40 (quarenta) horas semanais de

•
trabalho, sendo 50% (cinquenta por cento) das horas no desempenho de atividades de ensino
em sala de aula (ministrando aulas) e 50% (cinquenta por cento) das horas no desempenho de
atividades profissionais de orientacao, planejamento, estudo, gestae, avaliacao, pesquisa e
extensao.
b. Contratacao parcial (abaixo de 40 horas): docente que se obriga a prestar menos de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho, sendo 75% (setenta e cinco por cento) das horas no

•
desempenho de atividades de ensino em sala de aula (ministrando aulas) e 25% (vinte e cinco
por cento) das horas no desempenho de atividades profissionais de orientacao, planejamento,
estudo, gestae, avaliacao, pesquisa e extensao.
c. Docencia integral: docente que exerce atividades profissionais tao somente de ensino,
orientacao, planejamento, estudo e avaliacao, A carga horaria desta categoria podera variar de
acordo com 0 pIanejamento curricular dos cursos, a cada semestre.
A contratacao dos candidatos classificados obedecera ao Plano de Cargos, Salaries e Carreira
PCSC da IES vigente (informacoes mais detalhadas poderao ser obtidas pelo fone 88-3112-
3500, ramais 3607,3608 ou 3609).

8.8 0 candidato nomeado devera ministrar, semestralmente, uma carga horaria de aulas nos
cursos de graduacao do INTA definida pelo Plano de Cargos, Salaries e Carreira-PCSC da
IES vigente.

8.7 Sao atribuicoes do cargo de professor da carreira do magisterio superior as atividades de
ensino superior, pesquisa, extensao e atividades de gestae (OPEGAPE ou OPEA) constantes
dos pIanos de trabalho da IES.

8.60 candidato aprovado no concurso obriga-se a lecionar disciplina(s) vinculada(s) it area de
conhecimento para a qual concorreu, constante( s) do Anexo I do presente Edital, bern como,
quaisquer outras disciplinas que constem do seu curriculo da graduacao,

,
8.5 A contratacao do candidato aprovado tera duracao de
prorrogada de acordo com conveniencia da Instituicao.

.....- ~ -- -- ... -
06 (seis) meses, p'odendo -ser -- - " -, --

.... -.- -.... '
8.4 Os candidatos aprovados e de acordo com 0 mimero de vagas serao contratados de'acordo- ....
com 0 previsto na Legislacao Trabalhista. :: . - ~ - :..- - ....

FACULOADES
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Sobral-CE, 10 de outubro de 2014 .

•
10.5 Qualquer situacao nao prevista no presente Edital sera resolvida pela Diretoria Geral das
Faculdades INTA.

•

d) Fotoc6pia do documento de identidade e CPF autenticadas em cart6rio;
e) Fotoc6pia do comprovante de residencia (conta de agua ou energia, ou contrato de locacao
de im6vel);
f) Fotoc6pia do titulo de eleitor;
g) Fotoc6pia do certificado de reservista ou atestado de alistamento militar (para 0 sexo
masculino );
h) Fotoc6pia da certidao de casamento ou nascimento;
i) Fotoc6pia da certidao de nascimento dos filhos para menores de 14 anos;
j) Fotoc6pia do cartao de vacina dos filhos menores de 07 anos;
k) Declaracao de matrfcula da escola dos filhos de 07 a 14 anos;
I) Fotoc6pia dos comprovantes de atuacao pro fissional;
m) Certidao de bons antecedentes emitida pelo f6rum local onde 0 candidato residiu nos
ultimos 04 (quatro) anos.

10.4 Para a contratacao, 0 candidato selecionado devera apresentar a seguinte documentacao:
a) 02 (duas) fotos 3x4 (recentes e iguais);
b) Carteira de Trabalho Pro fissional (original e c6pia).
c) Fotoc6pia do comprovante do PISIPASEP;

-10.2 A inscricao no Processo Seletivo implicara 0 conhecimento e aceitacao das-condicoes -- .......estabelecidas neste Edital enos normativos das Faculdades INTA. ,- ......... .,-- ..
10.3 As Faculdades INTA poderao verificar a veracidade de qualquer informacao prestada
pelo candidato. A inverdade de qualquer informacao implicata em desclassificacao.

--. ...-:\:" ---
"~"\ _

sera chamado 0 candidato a seguir classificado, obedecendova ordem de,,. .consequencia,
classificacao.
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CURSO - CARQAVAGAS AREA DE REQUISITOS TITULAC;:A
CONHEC oMiNIMA HOliARlA.."' .... -IMENTO ---01 Graduacao em

(contratacao Desenho e Arquitetura e Contratacao
imediata) Representa Urbanismo Mestrado parcial

01 (cadastro de - da 20 horasr;:ao
reserva) Forma

01 Graduacao em
ARQUITETURA (contratacao Teoria e Arquitetura e Contratacao
EURBANlSMO imediata) Hist6ria da Urbanismo Mestrado parcial

01 (cadastro de Arquitetura 20 horas
reserva) Urbanismo

01 Graduacao em
(contratacao Construcao Arquitetura e
imediata) e Urbanismo ou Mestrado Docencia integral

0) (cadastro de Engenharia em Engenharia
reserva) s Civil

01
(contratacao Estetica e Graduacao em
imediata) Hist6ria . Arquitetura e Mestrado Docencia integral

01 (cadastro de das Artes Urbanismo
reserva)

Graduacao em

BIOMEDICINA 01 Biomedicina,
Quimica Farmacia ou Mestrado Docencia integral

Qufmica.

06 (cadastro de Graduacao em Mestrado Docencia integral
ENFERMAGEM Enfermage Enfermagem.reserva) m

Industria Graduacao em Contratacao
03 Farmaceuti Farmacia. Mestrado. parcial

ca 30 boras
Analises Graduacao em • Contratacao

03 Clinicas e Farmacia, Mestrado. parcial
Toxicol6gi 30 horas
cas

Graduacao em
Farmacia,

FARMACIA 02 Ciencias Sociologia, Mestrado. Docencia integral
Sociais Hist6ria,

Adm inistracao
ou Jornalismo.
Graduacao em
Farmacia, .
Engenbaria de

01 Alimentos alimentos, Mestrado. Docencia integral
Economia
Dornestica ou
Nutricao.

Ciencias Graduacao em Contratacao
01 Exatas Farmacia ou Mestrado. parcial

Quimica. 7
, 20 boras

/ (~ r-

Iflr ~." ,

-- -- -
-

ANEXO I ,_
, - ,

VAGAS, AREA DE CONHECIMENTO, REQUISITOS, TITULA<;A9, C~gA-....-
HO~ _ - ---.

'"' - -- -.... ....
-
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Ciencias Graduacao em Mestrado. Docerreia integra!,
02 Biol6gicas area da saude.

_
, _ -

e da Saude
.

- - - ..
Fisioterapi Fisioterapeuta -- <,

:-~ori!t~ta~aoa em com, no , I'
Traumato- ' . do is Mestrado -R~cia'l- •mmuno, . -
ortopedia, de 3"0h - - "_-01 anos
Reumatolo

._ . ~expenencia. profissional.gra e
Desportiva

01 Bioestatisti Nivel superior. Mestrado Docencia integral
ca
Biologia, Graduado em Docencia integral
Histologia, area da Saude. Mestrado

FISIOTERAPIA 01 Embriolog.ia e
Patologia

. FisioterapeutaFisioterapi com, no Contratacaoa Aplicada , . dois Mestrado parcial03 a Saude do muumo,

Adulto e da anos de 30h._ .
Crianca expenencia

profissional.
Fisioterapi Fisioterapeuta
a Aplicada com, no Contratacao
a Satide ' . dois Mestrado parcialmimmo,

01 Coletiva e anos de 20 h
Saude do • A •expenencia
Trabalhad profissional.

. or

HIST6RIA 01 Ensino de Graduacao em Mestrado Docencia integral
Hist6ria Hist6ria.
Teoria e Graduacao em Mestrado Docencia integral

01 Metodologi Historia.
a da
Hist6ria

JORNALISMO 01 Fotografia Graduacao em Mestrado Docencia integral
Jornalismo.

02 Anatomia Graduacao em 'Mestrado Docencia integral
Medicina.

MEDICINA 02 Farmacolo Graduacao em Mestrado Docencia integral
gia Medicina ..

02 Microbiolo Graduacao em Mestrado Docencia integral
gia Medicina.

02 Parasitolog Graduacao em Mestrado Docencia integral. Medicina .la
Bioqulmica Graduacao em Contratacao
e Ciencias Mestrado parcial

MEDICINA 01 Irnunonolo Agrarias ou 30 horas
VETERINARIA . Biol6gicas .gia .

Veterinaria
s
Ciencias Bacharel em
Socials, Ciencias Sociais
Humanas e e areas afins, ,/

Economica com experiencia Contratacao
01 (cadastro de s I profissional de Mestradq/ .tJ. parcial

/ Iv

~.
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Contratacao
parcial
30 horas

Contratacao
parcial
30 horas

Contratacao
parcial
20 horas

- ",",'-;' L ~
_ .... ~_'" - ......1' """

.' -.""'" -1·'\, ---- I='
• •.'-"'_ ....

- .- .,-.....
•

- --
. .
~'.

Mestrado

•

Mestrado

Mestrado

cf\Jtt~rata({;ao
Mestrado J / .A 'cial01 (cadastro de

Ciencias da
Nutricao
IV

• A •expenencia
profissional de
no minimo dois
anos na area
hnsn it"Iar,

Bacharel em
Nutricao, com

·superior em
Curso de
Bacharelado em
Nutricao na area
de Saude
Coletiva.

·. .expenencia em
docencia

01 (cadastro de
reserva)

Ciencias da
Nutricao
ill

.. .expenencia
profissional de
no minimo dois
anos na area de
saude coletiva,

·. .expenencia com

Bacharel em
Nutricao, com

·superior em
Curso de
Bacharelado em
Nutricao na area
de Alimentacao
Coletiva.

Ciencias da
Nutricao II

• • •expenencia em
docencia

·~ .expenencra
profissional de
no minimo dois
anos na area de
Alimentacao
Coletiva:

01 (cadastro de
reserva)

Bacharel em
Nutricao, com

·superior em
Saude Coletiva.

·~ .expenencia
profissional de
no mfnimo dois
anos na area da
saude coletiva,

• • •expenencia em
docencia

Ciencias da
Saude I

01 (cadastro de
reserva)

Bacharel em
qualquer area da
saude com

·superior em
Ciencias
Sociais.

no minima 2
anos na area,·~ .expenencia em
docencia

reserva)

NUTRI<;AO

.... .... - -

--__ .
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-

- -
reserva) 'A . ,3'0 horasexpenencia em

docencia ...-• ::::- _- ••supenor em - . ,- .._
Curso de --...

~.
Bacharelado em ~ -_ .._- _

..... '-', .,
Nutricao na area - - I'"- •- '- -,
de Nutricao .... - -•

_
..... -- .....

Clinica. •
~ '__,.

Educacao Licenciado em
lnclusiva, Pedagogia ou
Diversidad Hist6ria, com

PEDAGOGIA 01 • A • Mestrado Docencia integrale e expenencia em
Abordage doccencia

•m Etnico- superior de, no
racial rnlnimo, 3 anos.
Docencia Licenciado em
na Pedagogia, e
Educacao Ciencias, com

01 Infantil
._

• Mestrado Docencia integrale expenencia em
no Ensino doccencia
Fundament superior de, no
al minimo, 3 anos.

01 Nucleo de
Fundament Graduacao Contratacao(contratacao em

SERVICO os do Service Social. Mestrado parcialimediata)SOCIAL Trabalho 30 horas02 (cadastro de Profissionareserva) I
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1- TITULOS ACAD£MICOS. MAXIMO 40 PON'(.OS
Doutorado. 40 pontes -
Mestrado. 20'pODtos
Especial izacso. 5pontos ...._ -
I] - ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR COMPROV ADA. MAXIMO 20roN-TOS
Tempo de magisterio no ensino superior. 2 pontos por ano
Atividades nao reguJares de ensino (cursos palestras e conferencias ministrados). 0,5 ponto cada
Orientacao de tese de doutorado aprovada. 2 pontos por tese
Orientacao de dissertacao de mestrado aprovada. 1,5 pontos por dissertacao
Orientacao de monografia de graduacao ou pos-graduacao (Iato sensu) aprovada. I ponto cada

Orientacao de projeto de pesquisa docente ou de iniciacao cientifica. 1 ponto cada

Participacao em ban cas examinadoras de tese de doutorado ou livre docencia, de 0,5 ponto cada
dissertacao de mestrado ou de TrabaLho de Conclusao de Curso de Graduacao.
m - TRABALHOS CIENTIFICOS COMPROV ADOS. MAXIM.O 20 PONTOS
Publicacao de Iivro na area de conhecimento requerida. 10 pontos por livro
Capitulo de livro na area de conhecimento requerida. 7 pontos por capitulo
Artigos cientificos na area de conhecimento requerida. 5 pontos por artigo
Trabalhos publicados em anais de congressos ou perlodicos na area de 3 pontos por trabalho
conhecimento requerida. •

Relat6rio de pesquisa publicado na area de conhecimento requerida. 1,5 pontos por relatorio
Apresentacao oral de trabalhos e participacao em mesas redondas em congressos da 1 ponto por trabalho
area.
Apresentacao de paineis ou posteres em congressos. 0,5 ponto por trabaLho
IV - FUN<;OES ADMINISTRA TIVAS UNIVERSITARlAS E MAXIMO 10 PONTOS
PARTICIPACAO EM COLEGIADOS COMPROVADAS.
Reitor ou Diretor Geral de IES. 4 pontos por ano
Vice-rei tor, Pro-reitor ou Vice-diretor de IES. 2,5 pontos por ano
Diretor de Area e ou de Centro. 2 pontos por ano
Vice-diretor, Chefe de departamento, Diretor de 6rgao suplementar e Coordenador 1,5 ponto por ano
de Curso.
Membro de 6rgao colegiado. 0,5 ponto por ano
Participacao em cornissoes vinculadas ao ensino, a pesquisa e a extensao. 0,5 ponto por comissao
V - ATIVIDADES PROFISSIONAlS GERAIS COMPROV ADAS. MAXlMOIOPONTOS
Participaeao em atividades de aperfeicoamento (seminaries, congressos, cursos, etc). 0,5 ponto por

certi fjcado/ dec Iarac;:iio
Tempo de magisterio no ensino media. 0,5 ponto por ano
Experiencia profissional vinculada a area. 0,5 ponto por ana

-- -ANEXOII
PONTUA~AO DAPROVA DE TI'I'ULOS
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7. Estetica e Arte contemporanea.
8. Estetica, estilo de artes e arquitetura ao longo dos seculos.
9. Movirnento de artes de vanguarda do seculo XX.

•

ANExom
PONTOS DE ESTUDO PARA PROV A DIDA.TICA

-ARQUITETURA E URBANISMO: ::: ....._-:-- _', ~
_};> Desenho e Representaeao da Forma: . :-,~;--,::::::-_:'-:-:-.. -
1. Forma, estrutura, ordem, espaco. ~
2. Tecnicas de Representacao grafica visual em projetos de arquitetura e urbanismo.
3. Plano bidimensional x plano tridimensional = representacao grafica do projeto.
4. Elementos da Programacao Visual: cor, forma, plano, espaco, figura e fundo, textura, linha,
ponto.
5. Projeto de Comunicacao visual.
6. Desenho Artistico, Desenho de Observacao.
7. Desenho de Arquitetura e urbanismo.
8. Desenho Tecnico e Perspectiva.
9. Desenho assistido por computador.
10. Softwares graficos de desenho (autocad, corel draw, revit).
_};> Teoria e Hist6ria da Arquitetura Urbanismo:
1. Teoria e hist6ria da arquitetura e urbanismo da Pre-historia a Antiguidade.
2. Teoria e hist6ria da arquitetura e urbanismo do Renascimento, Maneirismo, Barroco e
Colonial.
3. Teoria e hist6ria da arquitetura e urbanismo modemo.
4. Teoria e hist6ria da arquitetura e urbanismo no Brasil Barroco e Colonial.
5. As cidades brasileiras durante os seculos XIX e XX.
6. Hist6ria da arquitetura e urbanismo conternporaneo.
7. Panorama hist6rico da arquitetura latino americana nos seculos XX e XXI .

•
8. Arquitetos ao longo da hist6ria do seculo XV ao XXI.
9. Critica e a cultura arquitetonica no Brasil.
10. Patrimonio historico, arquitetonico, urbanistico e paisagistico: normas, conceito e teoria.
_};> Construcao e Engenharias:
1. Tipos de construcao de im6veis residenciais, comerciais e industriais.
2. Sistemas construtivos nas edificacoes de pequeno e grande porte .
. 3. Material de construcao.
4. Tecnicas de construcao para habitacao de interesse sociaL
5. Tecnologia aplicada a arquitetura.6. Sistema de concreto armado.
7. Sistema de aco e madeira.
8. Projeto de instalacao eletrica.
9. Projeto de instalacao hidrosanitaria.
10. Projeto de instalacao predial ordinaria.
_};> Estetica e Hist6ria das Aries:
1. Arte, artista, artesao, arquiteto ao longo da hist6ria.
2. Estetica e Arte da pre hist6ria a antiguidade.
3. Estetica e Arte do Renascimento.
4. Estetica e Arte do Barroco.
5. Estetica e Arte Colonial.
6. Estetica e Arte Modema.
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FARMACIA:
);> Industria Farmaceutica:
1. Calculos Farmaceuticos.
2. Dermocosmeticos.
3. Formas farmaceuticas semi-solidas.
4. Formas farmaceuticas liquidas.
5. Formas farmaceuticas s6lidas.
6. Adjuvantes farmaceuticos.
7. Boas praticas de manipulacao.
8. Desenvolvimento e producao de formas fannaceuticas s6lidas ..
9. Desenvolvimento e producao de formas farmaceuticas liquidas.
10. Desenvolvimento e producao de formas farmaceuticas semi-s6lidas.
);> Analises Clinic as e Toxicol6gicas:
1. Enzimas hepaticas.
2. Urinalise.
3. Cel ulas leucocitarias.

•

ENFERMAGEM:
);> Enfermagem:
1. Entrevista psiquiatrica e exame do estado mental.
2. Assistencia de enfermagem ao cliente com transtomo mental.
3. Estrutura, organizacao e funcionamento do Centro Cirurgico.
4. Assistencia de enfermagem no perioperatorio sob a 6ptica da SAEP.
5. Estudo das situacoes de urgencia e emergencia utilizando protocolos de Suporte Basico de
Vida (pre-hospitalar).
6. Estudo das situacees de urgencia e emergencia utilizando protocolos de Suporte Avancado
de Vida.
7. Cuidados de enfermagem no ciclo gravidico-puerperal.
8. Programa Nacional para 0 Parto Humanizado.
9. Caracterizacao da UTI - aspectos conceituais, organizacionais e de insercao institucional,
no Sistema Unico de Saude.
10. Indicadores de qualidade em Terapia Intensiva.

~ --<,.. "", ~-.. ....~. ...._ - ... -. "- ......... - -,• • •• •• ,,~-..~-. ~
BIOMEDICINA:
);> Quimica:
1. Gases ideais e reais.
2. Propriedades de liquidos: pressao e vapor, osmose, tensao superficial.
3. Primeira lei da termodinamica: calor, trabalho e entalpia.
4. Termoquimica.
5. Cinetica Quimica: velocidade e ordem das reacoes, variacao com a temperatura.
6. Solucoes e unidades de concentracao.
7. Equilibrio quimico.
8. Metodos volumetricos: neutralizacao, precipitacao, complexacao e oxi-reducao.
9. Estrutura, propriedades fisicas e principais reacoes dos compostos organicos.
10. Estudo de compostos de interesse bio16gico.

--. --...."'•-
:::- --•- -. --

- - - - ....". "'",'\'
" .. 4 ' .....10. Cidade e arte urbana.

- -
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2. Tecido Conjuntivo.
3. Tecido epitelial.
4. Citologia de eucariontes.
5. Citologia de procariontes.
6. Sistema Nervoso.

•

•

•

...... ,- .--_-. ~

-- _-_-.-
:-.. .)' -, - -..' ~- - ... " -." .- ... \..... ,----. ,. ..•8. Citopatologia end6crina.

9. Citopatologia vulvovaginaL
10. Mecanismos bacterianos de patogenicidade.
)- Ciencias Sociais:
1. Empreendedorismo.
2. Desenvolvimento Regional.
3. Marketing.
4. Cornportamento do consumidor.
5. Plano de neg6cios.
6. Pensadores Classicos das Ciencias Sociais.
7. Dimensao social dos processos de adoecimento e saude.
8. Sociologia e Antropologia da Sande.,
9. Sociedade e Sistema Unico de Sande.
10. Cidadania, Estado e Sande.
)- Alimentos:
1. Carboidratos.
2. Lipideos.
3. Proteinas.
4. Principios de conservacao de alimentos.
5. Principios de sanitizacao de alimentos .

•
6. Controle microbio16gico de qualidade de alimentos.
7. Piramide alirnentar.
8. Aleitamento materno.
9. Alimentacao em fases iniciais da vida.
10. Estados pato16gicos resultantes da rna nutricao.
)- Ciencias Exatas:
1. Ligacoes quimicas.
2. Calculos quimicos.
3. Termodinamica.
4. Cinetica quimica.
5. Equilibrio quimico.
6. Solucoes.
7. Reacoes com hidrocarbonetos aromaticos.
8. Reacoes com alcoois, fen6is e eteres,
9. Erros e tratamentos de dados analiticos.
10. Acidez e Basicidade.
)- Ciencias Biologicas e da Sande:
1. Tecido Nervoso.

-....,-..... - ~.. --

4. Anemias ferroprivas.
5. Eritropoese.
6. Hepatites virais.
7. Reacoes de aglutinacao.
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•1. Conceitos basicos de Estatistica.
2. Populacao e Amostra.
3. Apresentacao de dados em tabelas e graficos.
4. Medidas de Tendencia central para uma amostra.
5. Medidas de dispersao para uma amostra.
6. Nocoes sobre Correlacao.
7. Distribuicao normal.
8. Probabilidade.
9. Test T de Student.
10. Analise de Varianca=- ANOVA.
);> Biologia, Histologia, Emhriologia e Patologia:
1. Respostas celulares aos estimulos normais e anormais.
2. Processos inflamat6rios.
3. Mecanismos de regeneracao e reparo Tissular.
4. Disturbios hemodinamicos.
5. Doencas geneticas.
6. Tecido epitelial, conjuntivo e adiposo.
7. Estrutura e funcionamento do material genetico.
8. Recombinacao genica e tecnologia do DNA recombinante.
9. Malformacoes congenitas humanas.
10. Desenvolvimento embrionario humane e organogenese (quarta it oitava semana).
);> Fisioterapia Aplicada a Sande do Adulto e da Crianea:
1. Avaliacao neuro16gica em pacientes com Paralisia Facial - abordagem fisioterapeutica.
2. Hidrocinesioterapia para tratamento das doencas neuro16gicas;
3. Alteracoes fisiol6gicas na gestante.

);> Fisioterapia em Traumato-ortopedia, Reumatologia e Desportiva:
1. Anatomia do sistema locomotor.
2. Avaliacao clinica e tratamento fisioterapeutico para pacientes com lesao de tendinite do
supra-espinhoso,
3. Eletroterapia, termoterapia e fototerapia aplicada ao tratamento de disfuncoes do sistema
musculoesqueletico.
4. Principios biofisicos aplicados aos recursos eletrotermofototerapicos.
5. Protocolos de reabilitacao acelerada para pacientes de lesao do LCA (ligamento cruzado
anterior).
6. Hidrocinesioterpia aplicada a tratamento de paciente reumato16gicos.
7. Hidrocinesioterapia aplicada a pacientes com disfuncao da coluna lombar.
8. Principais tecnicas de tratamentos para pacientes com Lupus Eritematoso Sistemico.
9. Principais tecnicas de tratamentos para entorses de cotovelo.
10. Principais tecnicas de tratamentos para lesoes tendinosas.
);> Bioestatistica:

FISIOTERAPIA:

::::> -- --- .........,-, - '-....... "\.- ........ " .....-. -.,-" ._.......... ,,-.~ """-
-. "I ..'• •
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7. Sistema Circulat6rio.
8. Sistema End6crino.
9. Sistema Geniturinario.
10. Divisao celular.

-.......
._ .... - ........ . '

" ...
"\. , ., ..._ ...... ......, .
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MEDICINA:
~ Anatomia:
1. Anatomia da cabeca e pescoco.
2. Anatomia do Sistema Nervoso Central.
3. Anatomia do Sistema Nervoso Periferico.
4. Anatomia da cavidade toracica e pulmao.
5. Anatomia do coracao e mediastino.
6. Anatomia da cintura escapular e membros superiores.
7. Anatomia da cavidade abdominal.
8. Anatomia da cavidade pelvica masculina e feminina,
9. Anatomia da cintura pelvica e membros inferiores .

•
10. Anatomia dos orgaos dos sentidos.
~ Farmacologia:
1. Farmacodinamica,
2. Farmacocinetica.
3. Biodisponibilidade e bioequivalencia.
4. Farmacos analgesicos.
5. Farmacologia do sistema nervoso autonomo.
6. Farmacologia do sistema nervoso central.
7. Antibi6ticos betalactamicos e aminoglicosideos.
8. Farrnacologia da hipertensao arterial sistemica.
9. Farmacologia da diabetes mellitus.
10. Glicocortic6ides.
}i> Microbiologia:
1. Fisiologia bacteriana: metabolismo, reproducao, enzimas, toxinas e correlacao estrutura
fun9ao.
2. Genetica bacteriana: genoma, c6digo genetico, mutacao e metodos de recombinacao, e

resistencia a drogas.
3. Interacao parasita-hospedeiro: mecanismos de virulencia bacteriana.
4. Cocos piogenicos.
5. Micobacterias.
6. Enterobacterias. Bacilos Gram negativos nao fermentadores da glicose.
7. Micoplasmas, Ricketsias e Clamidias.
8. Micoses superficiais e profundas.

•
10. Iluminacao para fotografia e relacao com a pintura .

. ,

-:;:..,.. _- -
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..... - ......
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- --- - ......,. ....", '\ ...... ......... .....,,~ . .. .....JORNALISMO:
~ Fotografia:
1. Fotografia, arte e hist6ria.
2. Tecnica fotografica,
3. Fotografia para cinema e video.
4. Fotojomalismo.
5. Fotografia publicitaria.
6. Fotografia de arquitetura.
7. Fotografia em cores e preto e branco.
8. Fotografia analogica e fotografia digital.
9. Semi6tica e percepcao visual.
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1. Historia e paradigmas do conhecimento em saude.

.
2. Distincao simb6lica de outros saberes e praticas culturais e cientificas relacionados a saude .

•3. Principais enfoques relacionados aos aspectos sociologicos, antropo16gicos e politicos da
saude.
4. Abordagem analitica e critica do Sistema de Sande a partir de seu contexto economico,
politico e social ..
5. Levantamento e interpretacao dos determinantes sociais de acoes tecnico profissionais na
area e subsistemas da Saude.
6. Hist6ria da Alimentacao
7. A evolucao no processo alimentar e as hist6rias naturais, tecnica, economica, social e
cultural
8. Habitos e ideologias alimentares.
9. 0 impacto do sistema ciencia-tecnologia no consumo alimentar. Crencas, habitos e tabus
alimentares
10. Comportamento e habitos alimentares. Influencias culturais das culinarias internacional e
regional brasileira.
);> Ciencias da Sande I:

correntes, influencias e implicacoes nas

NUTRI<;AO:
);> Ciencias Sociais, Humanas e Economicas I:
1. Evolucao do pensamento socio16gico, suas
Ciencias da Sande.

•

MEDICINA VETERINAruA:
);> Bioqnimica e Imunonoiogia Veterinarias:
1. Quimica dos aminoacidos e proteinas. Enzimas.
2. Quimica e metabolismo dos carboidratos.
3. Quimica e metabolismo de lipfdeos.
4. Nucleotideos e acidos nucleicos.
5. Classificacao e funcoes das vitaminas.
6. Vacinas e vacinacao,
7. Imunidade do feto e recem-nascido.
8. Imunidade contra parasitos.
9. Imunidade contra virus e bacterias ..
10. Testes de imunodiagn6stico.

" . =- .:»- ~........_~--
-,--.::-- ,_ 1-

~ "10 •

..............
--- •9. Infeccao hospitalar.

10. Virus RNA eDNA.
);> Parasitologia:
1. Protozoarios parasitos do aparelho digestivo.
2. Genero Leishmania e patologias relacionadas.
3. Genero Trypanossoma e patologia relacionadas.
4. Genero Plasmodium e patologias relacionadas.
5. Genero Toxoplasma e patologias relacionadas.
6. Genero Taenia e patologias relacionadas.
7. Genero Schistosoma e patologias relacionadas.
8. Nematelmintos de transmissao pela pele.
9. Nematelmintos de transmissao por via oral.
10. Parasitos oportunistas e acidentais, e patologias relacionadas ao parasitismo.

---
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7. Instrumentos para atuar com familias
8. Aspectos antropol6gicos do processo saude-doenca
9. Epidemiologia do saude da familia, clinica ampliada, apoio matricial
10. Atuacao do riutricionista no Saude da Familia.
);;:-Ciencias da Nutricao IV:
1. Dietoterapia em individuo com doenca inflamat6ria intestinal.
2. Dietoterapia em individuo com diabetes mellitus insulino dependente
3. Dietoterapia em individuo com hiperglicemia.
4. Dietoterapia em individuo com glomeronefrite difusa aguda
5. Dietoterapia em individuo com acidente vascular cerebral isquemico.
6. A nutricao e os processos de crescimento e desenvolvimento
7. Nutricao intrauterina e p6s - natal
8. Nutricao do recem-nascido de alto risco
9. Nutricao na primeira infancia
10. Profilaxia das enfermidades mais frequentes na infancia de interesse em nutricao .

•

5. Supervisao sobre as atividades educativas em UAN para coletividades.
6. Nutricao em criancas em idade escolar
7. Nutricao em adultos de meia-idade .
8. Selecao e preparo de leite e derivados
9. Selecao e preparo de frutas e verduras
10. Selecao e preparo de leguminosas, cereais e massas.
);;:-Ciencras da Nutricao ill:
1. Promocao da alimentacao saudavel e adequada ne estrategia Sande da Familia.
2. Vigilancia Alimentar e Nutricional: Politicas e Programas de Alimentacao e Nutricao.
3. Processo de trabalho em Saude/Nutricao
4. Modelos de atencao a Saude/Nutricao e proposta de reorientacao da assistencia.
5. Introducao do Nutricionista no trabalho social em saude e no SUS.
6. Aspectos historicos e conceituais, base legal, territorio e metoda de territorializacao

7. As organizacoes e suas articulacoes no Sistema de Saude
8. Planejamento em saude
9. Elaboracao, analise e avaliacao do planejamento na area de saude
10. Determinacao historico-social do processo saude-doenca e sua abordagem junto as
familias e a coletividade
);;:-Ciencias da Nutricao IT:
1. Supervisao sobre 0 planejamento em UAN para coletividades.
2. Supervisao sobre as atividades administrativas em UAN para coletividades
3. Supervisao sobre atividades assistenciais em UAN para coletividades.
4. Supervisao sobre as atividades em vigilancia em UAN para coletividades.

•

2. Movimento de Saude Coletiva e a Saude Publica.
3. Saude coletiva: interfaces paradigmaticas e natureza interdisciplinar
4. Determinacao hist6rico social do processo saude-doenca e sua abordagem junto as familias
e a coletividade.
5. A vigilancia como instrumento de Saude Publica.
6. A relacao do sistema politico, economico e social com as escolas administrativas e os
modelos de saude
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2. Capitalismo e Questao Social.
3. Etica Profissional em Service Social.
4. Oficina de Elaboracao de Projetos Sociais.
5. Service Social e Processo de Trabalho I.
6. Service Social e Processo de Trabalho II.
7. Trabalho e Sociabilidade.
8. Instrumentalidade do Service Social.
9. Introducao ao Service Social.
10. Fundamentos Hist6ricos Te6ricos Metodol6gicos do Service Social.

SERVIc;O SOCIAL:
);.> Nucleo de Fundamentos do Trabalho Profissional:
1. Administracao e Planejamento em Service Social.

2. A LDB e 0 Ensino no Brasil.
3. Concepcoes de infancia e 0 trabalho pedag6gico na educacao infantil.
4. Visao hist6rica da concepcao de infancia e do atendimento a crianca.
5. Metodologia de Pesquisa Social em Educacao.
6. Projeto de pesquisa enquanto exercicio cientifico e intelectual e seus elementos
constitutivos.
7. A relacao entre sociedade e meio ambiente - espaco, paisagem e lugar.
8. Fundamentos da Educacao ambiental, planejamento, gerenciamento, projeto de gestae
ambiental.
9. Formacao do professor e a atuacao do estagiario na Educacao Infantil e no Ensino
Fundamental- anos iniciais. .

. 10. Movimentos sociais e a proposta da educacao de j ovens e adultos .
•

--..-
- -- -
~ ~--"'\ . .

"\.\ ~
PEDAGOGIA: . '.

, ..
);.> Educacao Inclusiva, Diversidade e Abordagem Etnico-racial: .:
1. Os diferentes Paradigmas no Campo do Curriculo. ~
2. Curriculo e Educacao Brasileira. -
3. 0 hornern do campo, territorialidade e desenvolvimento socioeconomicobrasileiro.
4. Politicas afirmativas para grupos etnico-culturais "minoritarios" em 'd~que negros,

indios e ciganos.
5. 0 conceito de Educacao, diversidade, etnia, raca, cultura e identidade.
6. As potencialidades educativas e as alternativas pedag6gicas no atendirnento educacional

de pessoas com deficiencia no Ensino Regular.
7. Politica Nacional de Educacao Especial na Perspectiva da Educacao Inclusiva.
8. Pedagogia de Paulo Freire nas perspectivas da atual educacao brasileira.
9. As diferencas epistemol6gicas entre interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e

transdisciplinaridade.
10. Altemativas pedag6gicas para 0 Ensino de Hist6ria, articulacao dos conceitos de fato,

sujeito e'tempo hist6rico, planejamento e instrumentos de avaliacao.
);.> Doceneia na Educaeao Infantil e no Ensino Fundamental:
1. Pressupostos te6ricos e metodo16gicos para 0 Ensino de Ciencias, planejamento e
organizacao do ensino na educacao infantil e anos iniciais do ensino fundamental.

INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA
Recredenciado atraves da Portaria nO70, de 30/01/2014 - D.O.U 31/01/2014


	001_1.pdf
	002_1.pdf
	003_1.pdf
	004_1.pdf
	005_1.pdf
	006_1.pdf
	007_1.pdf
	008_1.pdf
	009_1.pdf
	010_1.pdf
	011_1.pdf
	012_1.pdf
	013_1.pdf
	014_1.pdf
	015_1.pdf
	016_1.pdf
	017_1.pdf
	018_1.pdf
	019_1.pdf

