
Reunião Conselho Técnico Administrativo (CTA)

 
1 - ORDEM DO DIA 

 
1.1- ABERTURA DE CONCURSO DE TÍTULOS E PROVAS VISANDO À OBTENÇÃO DO
TÍTULO DE LIVRE-DOCENTE - ANÁLISE E DELIBERAÇÃO 

 
   

1. Área de conhecimento: Ciências Exatas, Biológicas e da Saúde 
Especialidade: Estatística aplicada a sistemas biológicos 
Programa: 
1. Inferência estatística. 
2. Distribuições de probabilidades. 
3. População e amostragem. 
4. Análise estatística descritiva multivariada. 
5. Comparação de grupos, dados contínuos e categóricos. 
6. Incerteza: intrínseca, pela pesquisa e pelo planejamento. 
7. Métodos lineares e não-lineares para análise de sinais biológicos. 
8. Métodos computacionais de processamento de sinais e análise de dados. 
9.Estatística em saúde pública. 
10. Análise de series temporais em sistemas biológicos. 
  
2) Área de conhecimento: Ciências Exatas e Engenharia 
Especialidade: Sistemas Complexos 
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. 
  
3) Área de conhecimento: Computação 
Especialidade: Engenharia de Software 

Data: 25/07/2018

Local: sala de reunião da Congregação

Horário: 9:00 até 10:00

Itens da Pauta:
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Programa: 
1. Métodos de desenvolvimento de software. 
2. Gerenciamento de configuração de software. 
3. Engenharia de requisitos. 
4. Projeto e arquitetura de software. 
5. Garantia de Qualidade de software. 
6. Princípios de teste software. Teste de software no ciclo de desenvolvimento de
software. Fases e níveis de teste. Técnicas e estratégias. Ferramentas e automatização
de teste. 
7. Técnicas para geração automática de dados de teste. Geração baseada em dados
aleatórios, em modelos, em execução simbólica (estática e dinâmica) e em busca. 
8. Teste em diferentes plataformas: embarcado, web, móvel. 
9. Depuração de software. 
10. Manutenção de software. 
  
4) Área de conhecimento: Computação 
Especialidade: Inteligência Artificial 
Programa: 
1. Redes Neurais Artificiais. 
2. Teoria de Conjuntos Fuzzy. 
3. Técnicas de Otimização Heurística e Meta-Heurísticas. 
4. Conceituação e Aplicabilidade da Computação Evolutiva. 
5. Teoria de aprendizado e generalização. 
6. Árvores de decisão. 
7. Comitê de máquinas: estruturas estáticas e dinâmicas 
8. Máquinas de vetor de suporte. 
9. Algoritmos de agrupamento: k-means, SOM, fuzzy-c-means. 
10. Aplicações de Aprendizado de Máquina em: reconhecimento de padrões,
aproximação de funções, identificação e controle de sistemas dinâmicos, predição de
séries temporais. 
  
5) Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 
Especialidade: Ciência Política 
Programa: 
1. A discussão sobre a natureza da democracia e sua importância. 
2. Grandes linhagens teóricas do debate sobre a democracia: as abordagens elitista,
pluralista e (neo)marxista. 
3. A democracia sob a ótica da teoria da escolha racional: alcance e limites da
abordagem. 
4. A questão da tirania da maioria na reflexão teórica sobre a democracia. 
5. A controvérsia entre as concepções procedimental, participativa e deliberativa de
democracia. 
6. Interesses organizados e processos decisórios nas democracias representativas
contemporâneas. 
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7. Modelos de democracia em perspectiva comparada. 
8. A trajetória histórica da democracia brasileira. 
9. O debate sobre o sistema eleitoral brasileiro e a reforma política. 
10. O debate da ciência política sobre a relação entre os poderes do Estado no Brasil. 
11. A questão do lobby e do financiamento eleitoral no debate democrático
contemporâneo. 
12. Inovações e experimentos democráticos no Brasil contemporâneo: alcance e limites. 
  
6) Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 
Especialidade: Ciências da Educação 
Programa: 
1. Educação, psicologia e sociologia: fronteiras e diálogos. 
2. O sistema educacional brasileiro. 
3. A escola como fator de ascensão social. 
4. Diferenciações sociais das trajetórias escolares. 
5. Meninas e meninos face o sistema de ensino. 
6. A socialização na família e na escola. 
7. Idades da vida e gerações. 
8. Variações sociais da condição juvenil. 
9. Expansão escolar e emancipação feminina. 
10. Políticas públicas e desigualdades escolares. 
  
7) Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 
Especialidade: Educação –Ensino de Ciências 
Programa: 
1. A aprendizagem como conceito situado no tempo e na cultura. 
2. Diferentes linhas teóricas e paradigmas na investigação dos processos de
aprendizagem: condutismo, cognitivismo, construtivismo, humanismo. 
3. A pedagogia crítica de Paulo Freire e o ensino de ciências. 
4. O processo de aprendizagem em ciências. 
5. A função social do ensino de ciências. 
6. Referentes curriculares nacionais e regionais para o ensino de ciências. 
7. Planejamento do ensino de ciências. 
8. Modalidades didáticas no ensino de ciências. 
9. A avaliação da aprendizagem em ciências. 
10. Linguagens e ensino de ciências. 
11. Investigações sobre recursos didáticos para o ensino de ciências: impressos,
imagens, audiovisuais. 
  
8) Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 
Especialidade: História e Epistemologia da Geografia 
Programa: 
1. A história do pensamento geográfico: panorama de problemas e linhas de investigação. 
2. Processos de apropriação científico-disciplinar na história do conhecimento geográfico. 
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3. O lugar da geografia na conformação dos grandes campos disciplinares: entre ciências
da natureza e ciências da sociedade. 
4. A Teoria Crítica, a preocupação com a consciência e a questão da ideologia:
implicações para a história e a epistemologia da geografia. 
5. As contradições da realidade e as contradições do pensamento na prática da geografia. 
6. A relação entre a geografia e as ciências ambientais em perspectiva epistemológica e
histórica. 
7. A geografia e as escalas locais, regionais, nacionais e internacionais na construção
social e epistemológica do “ambiente”. 
8. Aportes da geografia para a investigação das desigualdades entre indivíduos, grupos,
nações e sociedades na construção dos “problemas ambientais”. 
9. Os lugares da geografia na educação ambiental. 
10. Da pedagogia ambiental à ecologia dos saberes: percursos epistemológicos e
históricos. 
  
9) Área de conhecimento: Ciências Humanas e Artes 
Especialidade: Projeto de Têxtil e Moda 
Programa: 
1. A história da arte e suas relações com a moda 
2. As relações da moda com o artesanato 
3. Projeto de coleção de acessórios e seus diálogos com a moda 
4. Novas tecnologias aplicadas ao design de moda 
5. A ilustração de moda: importância e possibilidades 
6. Design de superfície em Moda 
7. O rapport na criação do design de superfície 
8. O objeto: Arte e Artesanato 
9. Cultura, Arte e Moda 
10. Arte, Artesanato, Design e a produção autoral 
11. A necessidade do Desenho na Moda: recursos e estratégias 
12. A Influência Oriental na Europa no Século XIX: o Japonismo 
13. Impressionismo e Art Nouveau: tangências 
14. Possibilidades criativas aplicadas ao design de superfície 
15. Aspectos tridimensionais na Moda e nas Artes Visuais 
16. Design de superfície: abrangência 
  
10) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Criatividade, resiliência e empreendedorismo 
Programa: 
1. Escolas de pensamento da psicologia 
2. Psicologia e gestão: interfaces, conflitos e proposições. 
3. Psicologia do trabalho: origem, proposições, crise e críticas contemporâneas. 
4. Psicologia social e organizações. Evolução e crítica. 
5. Criatividade, resiliência e empreendedorismo 
6. Metodologias para projetos de inovação 
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7. Gestão da inovação 
8. Empreendedorismo e inovação 
9. Tipos e perfis de empreendedores - independentes, corporativos e de base tecnológica 
10. Transformações das relações de trabalho e empreendedorismo 
11. Métodos de pesquisa qualitativa aplicados à gestão 
  
11 Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Direito ambiental e sustentabilidade 
Programa: 
1. Princípios econômicos e humanos do direito ambiental 
2. Direito e governança ambiental internacional 
3. Direito Ambiental Constitucional Brasileiro 
4. Sistema Nacional de Meio Ambiente 
5. Instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente 
6. Justiça Ambiental e Licenciamento Ambiental 
7. Sistema Nacional de Unidades de Conservação: aspectos legais, proteção e uso
sustentável. 
8. Responsabilidade Civil Ambiental 
9. Responsabilidade Penal Ambiental 
10. Aspectos legais da proteção e gestão dos recursos hídricos no Brasil 
11. Aspectos legais da gestão de resíduos no Brasil 
  
12) Área de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 
Especialidade: Teorias de Comércio Internacional 
Programa: 
1. Produtividade do trabalho e vantagens comparativas entre países e regiões mundiais 
2. Fatores de produção e distribuição de renda entre países 
3. Dotação de fatores de produção e vantagens comparativas em nível internacional 
4. Ganhos do comércio internacional e crescimento econômico 
5. Relações de comércio entre Brasil e países asiáticos: Estratégias, desafios e barreiras 
6. Movimentos internacionais de fatores de produção 
7. Instrumentos de política comercial 
8. Economia política da política comercial 
9. Políticas comerciais nos países em desenvolvimento 
10. Políticas comerciais estratégicas nos países avançados 
11. Integração econômica e acordos preferenciais de comércio 
12. Sistema multilateral de comércio e negociações internacionais 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades

40ª Sessão Extraordinária

21/11/2018 10:39 - Página 5 de 5


