
Reunião Conselho Técnico Administrativo (CTA)

 
1 -  ABERTURA DE CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO TÍTULO
DE LIVRE-DOCENTE 

  
1.1. Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia 
Especialidade: Materiais e Processos Têxteis 
Proposta de programa: 
1. Máquinas e projeto de instalações para a indústria têxtil. 
2. Integração da cadeia de suprimentos e de produção na indústria têxtil. 
3. Planejamento, programação e controle da produção têxtil. 
4. Controle de qualidade na indústria têxtil. 
5. Automação de processos na indústria têxtil. 
6. Logística integrada no setor têxtil. 
7. Planejamento estratégico no setor têxtil. 
8. Competividade e sustentabilidade da indústria têxtil. 
9. Empreendedorismo no setor têxtil. 
10. Inovação no setor têxtil. 
  
  
1.2. Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia 
Especialidade: Sistemas Complexos 
Proposta de programa: 
1. Sistemas Complexos: conceitos e modelagem. 
2.  Modelagem Baseada em Agentes e Autômatos Celulares. 
3.  Emergência e Auto-organização. 
4.  Sistemas Dinâmicos Não lineares. 
5.  Caos e Fractais. 
6.  Redes Complexas: teoria e aplicação. 
7.  Teoria de Jogos e Modelos de Dinâmica Evolucionária. 
8.  Probabilidade e Inferência Estatística. 
9.  Leis de Potência e aplicações em Sistemas Complexos. 
10. Simulação de Sistemas Estocásticos. 
  
1.3.  Área de conhecimento: Computação. 
Especialidade: Matemática Computacional e Computação Gráfica 
Proposta de programa: 
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1. Limites: definição, regras para cálculo de limites, Teorema do Confronto, limites infinitos e no
infinito.  
2. Derivadas e aplicações: definição, regras de derivação, derivadas de funções algébricas,
trigonométricas, exponenciais e logarítmicas, regra da cadeia, derivadas de ordem superior,
aplicações. 
3. Sistemas de equações lineares e sistemas de equações lineares homogêneos 
4. Matrizes e determinantes:  operações matriciais, inversão de matrizes,  determinantes.   
5. Geometria analítica no plano e no espaço: equações de retas e planos no espaço,
combinação linear, independência linear; subespaço, base e dimensão; bases ortogonais e
ortonormais.  
6. Geometria e  Coordenadas em Computação Gráfica: Geometria Euclidiana versus Geometria
Projetiva, coordenadas homogêneas, transformações geométricas, movimentos rígidos e
transformações projetivas. 
7. Conceitos de imagem em Computação Gráfica: modelos de imagem, representação
computacional, transformações e filtros. 
8. Cor em Computação Gráfica:  modelos matemáticos, sistemas de representação de cores. 
9. Representação de objetos em Computação Gráfica: curvas (Representação paramétrica
versus representação implícita), preenchimento de polígonos, superfícies. 
10. Modelos de iluminação em Computação Gráfica. 
  
  
1.4. Área de conhecimento: Computação 
Especialidade: Análise de Algoritmos e Estruturas de Dados 
Proposta de programa: 
1. Notação assintótica. 
2. Análise de algoritmos. 
3. Recorrências.                   
4. Técnicas de Programação 
5. Algoritmos de ordenação. 
6. Listas, Filas, Pilhas. 
7. Árvores: representação, algoritmos e aplicações. 
8. Grafos e algoritmos clássicos. 
  
  
1.5.  Área de conhecimento: Computação. 
Especialidade: Bancos de Dados e Inovação Digital. 
Proposta de programa: 
1. Bancos de Dados: independência de dados, modelos, abordagem relacional e relacional-
orientada a objetos, Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBDs). 
2. Abordagem relacional em Bancos de Dados: modelo de dados, restrições de integridade,
modelagem entidade-relacionamento, transformação do modelo conceitual para o relacional. 
3. Normalização e dependências funcionais em Bancos de Dados.  
4. Aspectos de implementação dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados: integridade,
segurança e privacidade. 
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5. Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language) em Bancos de Dados. 
6. Inovação digital: tendências, desafios, abrangência e oportunidades em Sistemas de
Informação - SI. 
7. Inovação digital: fases da pesquisa versus fases do produto. 
8. Inovação digital: concepção de produtos em SI. 
9. Inovação digital: criação de protótipos funcionais. 
10.  Inovação digital: uso de metodologias ágeis. 
  
  
1.6.  Área de conhecimento: Computação 
Especialidade: Algoritmos e Estruturas de Dados 
Proposta de programa: 
1.  Listas: representação, algoritmos e aplicações. 
2. Árvores binárias e n-árias em memória principal: representação, algoritmos e aplicações. 
3. Árvores de busca, árvores balanceadas em memória principal: representação e algoritmos. 
4. Algoritmos para classificação externa.  
5. Arquivos de organização sequencial e randômica.  
6. Consulta e atualização de arquivos.  
7. Técnicas de indexação, árvores-B e hashing externo.  
8. Estruturas de dados para representação de grafos e seus algoritmos. 
  
  
1.7.  Área de conhecimento: Ciências Biológicas 
Especialidade: Zoologia                       
Proposta de programa: 
1. Plasticidade e adaptação sensoriais 
2.  Dinâmica de populações 
3.  Coevolução 
4.  Especiação 
5.  Mimetismo 
6. Comunicação animal 
7. Adaptações dos animais aos ambientes aquático, terrestre e aéreo 
8. Seleção sexual 
9. Explicações ecológicas para as irradiações adaptativas e as extinções 
10.Perspectivas ecológica e evolutiva da conservação da biodiversidade 
11.  Medidas e padrões de distribuição da biodiversidade no estado de São Paulo. 
12. Exploração didática dos ambientes naturais 
  
  
1.8.  Área de conhecimento: Ciências da Saúde 
Especialidade: Fisiologia do Exercício 
Proposta de programa: 
 1. Balanço energético e controle da fome/apetite: implicações da atividade física. 
 2. Atividade física e as repercussões sobre o sistema endócrino. 
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 3. Treinamento de força e a plasticidade do músculo esquelético. 
 4. Treinamento de força e adaptações neuro-musculares. 
 5. Treinamento aeróbio e as repercussões sobre o sistema cardiovascular. 
 6. Treinamento aeróbio e adaptações musculares. 
 7. Atividade física e regulação da pressão arterial. 
 8. Efeito hipotensor agudo da atividade física. 
 9. Atividade física e as repercussões sobre o sistema imune. 
10. Atividade física como modelo de estresse e a regulação do eixo psico-neuro-imuno-
endócrino: implicações para saúde. 
  
  
1.9. Área de conhecimento: Ciências Ambientais. 
Especialidade: Sustentabilidade, Resíduos Sólidos e Organizações. 
Proposta de programa: 
1.Sustentabilidade: a relação entre natureza, sociedade e economia. 
2. A inserção da Sustentabilidade nos estudos organizacionais. 
3. Resíduos sólidos: desafios e perspectivas para a Sustentabilidade. 
4. Mercados, organizações e a gestão de resíduos sólidos . 
5. Resíduos sólidos: atores, conflitos e instituições. 
6. Políticas públicas na gestão de resíduos sólidos. 
7. Gestão de resíduos sólidos e justiça socioambiental. 
8. Perspectiva sistêmica e gestão compartilhada de resíduos sólidos. 
9. Resíduos sólidos: mitigação, adaptação e novos estilos de vida. 
10. Dilemas e desafios para inclusão dos catadores na gestão de resíduos sólidos. 
  
  
1.10. Área de conhecimento: Ciências Ambientais. 
Especialidade: Economia Ecológica e Gestão de Recursos Hídricos. 
Proposta de programa: 
1. Desenvolvimento econômico e meio ambiente. 
2. Conceitos de desenvolvimento sustentável pela perspectiva econômica. 
3. Sustentabilidade fraca e sustentabilidade forte. 
4. Contrastes e convergências entre as múltiplas abordagens da Economia do Meio Ambiente. 
5. Economia Ecológica, limites ecossistêmicos e entropia nos ecossistemas. 
6.  Valoração ambiental e análise de custo-benefício ampliada. 
7. Instrumentos econômicos na gestão recursos hídricos. 
8. Recursos Hídricos: gestão da oferta, da demanda, da qualidade e da quantidade. 
9. Instrumentos de gestão na Política Nacional de Recursos Hídricos. 
10. Hidrograma ecológico na Gestão de Recursos Hídricos. 
11. Escassez em recursos hídricos e justiça hídrica. 
12. Interface entre Gestão de Recursos Hídricos e Gerenciamento Costeiro. 
  
  
1.11.  Área de conhecimento: Ciências Ambientais. 
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Especialidade: Informações Geográficas. 
Proposta de programa: 
1. Sistemas, ciência e estudo da informação geográfica. 
2. Geoprocessamento aplicado ao manejo, conservação e uso dos solos. 
3. Geovisualização e representação da informação geográfica. 
4. Coletas de dados geográficos do ambiente. 
5. Características e fundamentos da Cartografia e da informação geográfica. 
6. Fundamentos e componentes de uma infraestrutura de dada espaciais. 
7. Informação geográfica fornecida por voluntários. 
8. A escala cartográfica no contexto do planejamento territorial. 
9. O compartilhamento de dados geográficos face ao mundo globalizado. 
10. A Geoweb: o futuro do mapa e da informação geográfica na internet. 
11. Educação e formação no contexto das infraestruturas de dados espaciais. 
12. Evolução histórica da cartografia. 
  
  
1.12.  Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 
Especialidade: Educação (Políticas de Educação Superior) 
Proposta de programa: 
1. Estado, políticas sociais e educação. 
2. Efeitos de políticas educacionais sobre a constituição da realidade escolar no Brasil. 
3. Políticas públicas de educação, democratização do acesso e fatores de desigualdade. 
4. Indicadores educacionais e indicadores sociais. 
5. Financiamento da educação e gestão dos sistemas de ensino em perspectiva comparada. 
6. Tendências das políticas educacionais atuais: descentralização, municipalização, avaliação
sistêmica e inclusão. 
7.  Avaliação da educação superior em perspectiva comparada: modelos brasileiro, Mercosul,
europeu e estadunidense. 
8. A expansão do Ensino Superior no Brasil a partir da constituição de 1988: modelos, avanços
e retrocessos. 
9. Diversificação e diferenciação do ensino superior brasileiro. 
10. Os setores público e privado na educação superior brasileira. 
11.  Integração regional e educação: análise das políticas educacionais  e de sistemas de
avaliação na América Latina. 
12. Tendências contemporâneas da avaliação da educação superior: análise de teorias e
métodos em perspectiva comparada. 
  
  
1.13 Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Marketing Turístico Digital 
Proposta de Programa: 
1. Comunicação e cultura midiática 
2. Inovação no contexto da economia compartilhada em turismo 
3. Marketing on-line de destinos turísticos 
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4. Marketing on-line de serviços turísticos 
5. Análise de avaliações on-line de serviços, destinos e experiências turísticas 
6. Mídias Sociais, Marketing e Turismo 
7. Pesquisa em tecnologias da informação e comunicação em turismo 
8. Inovação na comunicação entre empresas de turismo 
9. Conteúdo gerado pelo usuário em turismo 
10. Desafios éticos no marketing digital 
11. Engajamento e fidelização de clientes em ambiente digital. 
12. Marketing, intermediação e concretização de vendas 
  
  
1.14. Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Lazer e Turismo 
Proposta de Programa: 
1. Teorias do desenvolvimento econômico aplicadas ao turismo 
2. Desenvolvimento regional e turismo 
3. Clusters e arranjos produtivos locais de turismo 
4. Formação de redes e desenvolvimento turístico 
5. Governança regional do turismo 
6. Cooperação técnica em turismo 
7. Inovação e desenvolvimento do turismo 
8. Competitividade de destinos turísticos 
9. Relações entre turismo e desenvolvimento socioeconômico em destinos de pequeno porte no
Brasil 
10. Avanços e retrocessos nos Programas de Desenvolvimento de Turismo no Brasil 
11. Panorama da pesquisa na área de Desenvolvimento Econômico do Turismo 
12. Limitadores da competitividade do produto turístico brasileiro. 
  
  
1.15. Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Contabilidade, Controladoria e Gestão de Políticas Públicas 
Proposta de Programa: 
1. Objeto e objetivo da Contabilidade na Gestão de Organizações Públicas 
2. Estrutura conceitual básica da contabilidade e os pronunciamentos do CFC 
3. Análise de demonstrações contábeis das entidades públicas, privadas e do terceiro setor 
4. Índices e indicadores orçamentários, financeiros e patrimoniais para avaliação de
desempenho de entidades públicas 
5. Processo de Gestão de Organizações Públicas: aspectos econômicos, financeiros e
orçamentários 
6. Métodos e Técnicas de Mensuração de Desempenho nas Organizações Públicas 
7. Modelos de Custos Aplicados as Organizações Públicas e Privadas 
8. Resultado Econômico, Qualidade do Gasto Público e Eficácia no Setor Público 
9. Planejamento Estratégico em Organizações Públicas: aportes conceituais e métodos
correntes 
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10. Adoção de Mapas Estratégicos e do Balanced Scorecard em Organizações Públicas 
11. Gestão por Resultados em Gestão de Políticas Públicas 
12. Controladoria Estratégica no Setor Público: tipos, formas e ferramentas 
  
  
1.16. Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Organizações, Planejamento e Recursos Humanos no Setor Público 
Proposta de Programa: 
1. Planejamento governamental em gestão municipal 
2. Gestão de recursos humanos no setor público: Paradigmas e ferramentas 
3. Planejamento governamental: Enfoques, instrumentos e métodos 
4. Imbricações entre planejamento governamental e gestão estratégica no setor público 
5. Gestão governamental e gerência de organizações públicas 
6. Formação e capacitação para administração pública: Escolas de governo no Brasil 
7. Sistema de ingresso no serviço público: Modelos e desafios 
8. Conformações da administração pública como área de conhecimento 
9. Serviços públicos no Brasil: papel da gestão pública profissional na modernização do Estado 
10. Modelos de gestão pública e reformas administrativas no Brasil no século XX  
11. Inovações e tendências na gestão pública no Brasil 
12. Marketing de serviços do setor público 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades

34ª Sessão Extraordinária

10/10/2017 10:29 - Página 7 de 7


