
Reunião Conselho Técnico Administrativo (CTA)

 
I - ORDEM DO DIA 
 

1 - ABERTURA DE CONCURSO PARA PROFESSOR DOUTOR. ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 
1.1 - Programa para concurso público na área de: Assistir e cuidar em Obstetrícia (curso
de Obstetrícia). 
Disciplinas: Assistência àMulher no Pré-natal e Pós-parto; Assistência ao Refém Nascido e
Lactante; Assistência àMulher no Parto; Assistência àMulher em Risco Obstétrico; Estágio
Curricular Integrado (ACH5027, ACH5028, ACH5019, ACH5049, ACH5039). 
PROGRAMA 
 Evidências científicas na atenção àsaúde materna e neonatal; 
Práticas e modelos de atenção àsaúde materna e neonatal; 
Políticas públicas e programas para a saúde materna e neonatal; 
Práticas de atenção ao pré-natal baseadas em evidências científicas; 
Práticas de atenção ao parto baseadas em evidências científicas; 
Assistência centrada na mulher e na família durante o processo de parto e nascimento; 
Práticas de atenção àmulher e ao recém-nascido no período pós-parto; 
Práticas de atenção ao risco obstétrico e neonatal baseadas em evidências científicas; 
Assistência às urgências e emergências obstétricas e reanimação neonatal; 
Evidências científicas sobre as práticas de atenção ao recém-nascido e lactente; 
Programas e ações de assistência àsaúde materna e perinatal no contexto da família e da
comunidade; 
Direitos sexuais e reprodutivos na atenção àsaúde das mulheres. 
  
1.2 - Programa para concurso público na área de:  Finanças e Economia (curso de
Marketing). 
Discilpina: Finanças. 
  
PROGRAMA 
Métodos de análise de projetos, avaliação e decisão de investimentos; 
Alavancagem operacional e financeira; 
Custo de capital, financiamento e estrutura de capital; 
Gestão do capital de giro; 
Economia e mercados de capitais, financeiros e monetários; 
Títulos e valores mobiliários; 
Teoria de carteiras: risco, retorno e diversificação; 
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Mercados de derivativos: opções e contratos futuros; 
Administração de risco, crise financeira e regulação; 
Modelos de econometria financeira; 
Microeconomia: produtores, consumidores e estruturas de mercado; 
Macroeconomia: oferta e demanda agregada, políticas fiscal, monetária e cambial; 
Planos brasileiros de estabilização econômica; 
Resolução de problemas (Problem based learning) 
  
  
1.3 - Programa para concurso público na área de: Sociedade, Estado e Direitos (curso de
Gestão de Políticas Públicas). 
Disciplinas: Direito Constitucional; Direito Administrativo, Gestão Pública Participativa; Poder
Legislativo e Gestão de Políticas Públicas; Poder Judiciário e Políticas Públicas; Teoria da
Justiça; Direitos e Garantias Fundamentais; Organizações Internacionais; Direito e
Organização Administrativa. 
  
PROGRAMA 
1. Sociedade, Multiculturalismo e Direitos; 
2. Sociedade, Direito e Teorias da Justiça; 
3. Controle de Constitucionalidade. Teoria Geral e o Sistema processual Brasileiro. Tribunais
Superiores e Controle de Constitucionalidade. Repercussão Geral, Súmulas vinculantes e
controle de constitucionalidade. 
4. Estado de direito, formas de Estado, constitucionalismo, regime constitucional, conceito de
Constituição. A norma constitucional e sua eficácia; 
5. Separação dos poderes, federalismo, federalismo fiscal e cláusulas pétreas. A
Constituição de 1988 e a distribuição de competências entre a União, os estados e os
municípios; 
6. Funções essenciais da justiça e os poderes executivo, legislativo e judiciário; 
7. Regime jurídico-administrativo e administração pública. Princípios da Administração
Pública. Organização administrativa. Teoria do órgão. Processo administrativo.
Responsabilidade do Estado, serviços públicos; 
8. Direito e Políticas Públicas - o ponto de interseção na separação dos poderes; 
9. Direitos Humanos Fundamentais e Políticas Públicas Universais: Judicialização das
Políticas Públicas; 
10. Direito Financeiro. Receita Pública. Despesa Pública. Dívida Pública. Precatórios.
Responsabilidade fiscal. Crimes contra a Ordem Financeira e Crime de Responsabilidade; 
11. Estado, Sociedade Civil e Movimentos Sociais; 
12. Resolução de problemas. 
  
1.4 - Programa para concurso público na área de: Astrofísica (curso de Ciências da
Natureza) 
Disciplinas: Astronomia do sistema solar; astronomia para o ensino de ciências; Resolução
de problemas I; Resolução de problemas II. 
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PROGRAMA 
1. Campos magnéticos no sistema sol-terra; 
 2. A Física de plasmas no sol e meio interplanetário; 
3. Dinâmica do gás interestelar; 
4. Campos Magnéticos e turbulência no processo de formação de estrelas; 
5. Raios cósmicos: origem e propagação; 
6. Modelagem numérica de plasma espaciais; 
7. Estrutura e evolução das estrelas; 
8. Ventos e jatos estelares e galácticos: mecanismos de aceleração e propagação; 
9. Origem e evolução do universo: Big bang e formação de estruturas; 
10. O ensino da astronomia e as implicações para a educação científica; 
11. Resolução de problemas (PBL - Problem Based Learning) 
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