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Aspectos históricos da educação especial: da segregação a inclusão; As correntes teóricas que discutem a inclusão das pessoas com deficiência no cenário mundial: Declaração de Jomtien, Declaração
A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA NA de Salamanca e Declaração da Guatemala; Documentos, legislações e decretos referentes à educação inclusiva: A LDB nacional 9394/96, Os PCNs e as Diretrizes nacionais para educação especial;
EDU0120 PERSPECTIVA DA LITERATURA
Fundamentos teóricos e metodológicos da educação especial: praticas educativas, adaptação curricular e avaliação na educação especial inclusiva; A evolução histórica, e a consolidação dos novos
IMAGÉTICA
paradigmas educacionais educação especial inclusiva; As políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva: dos limites às possibilidades; A leitura de vídeos e imagens na educação
inclusiva.
IBI0011 ANATOMIA HUMANA II
IBI0184 BIOLOGIA DE FUNGOS
IBI0046 BIOQUÍMICA DE BIOMOLÉCULAS
ICH0556 DIREITOS HUMANOS, POLÍTICAS
PÚBLICAS E GLOBALIZAÇÃO
EMPREENDEDORISMO
ICA0673 UNIVERSITÁRIO
ICH0154 ESTUDOS COMPARADOS DE
LITERATURA OCIDENTAL
ESTUDOS DIACRÔNICOS DO
ICH0149 PORTUGUÊS (DP)
ICE0499 FUNDAMENTOS DA MECÂNICA
QUÂNTICA
FUNDAMENTOS EM EDUCAÇÃO
IBI0205 AMBIENTAL
IBI0193 GENÉTICA DE POPULAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS DO
IBI0228 CERRADO
INSTRUMENTOS QUANTITATIVOS
CSO0078 PARA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
LETRAMENTO EM SAÚDE: O QUE E
QUAL A SUA IMPORTÂNCIA PARA
ICS0405 QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À
SAÚDE?
ICH0601 LIBRAS 2

Estudo analítico e descritivo da organização macroscópica e topográfica dos sistemas orgânicos do homem e considerações morfofuncionais. Sistemas circulatório, respiratório, nervoso e endócrino.
Citologia. Níveis de organização e caracterização da morfologia. Aspectos reprodutivos, ciclos de vida,taxonomia, filogenia, importância ambiental e econômica. Biologia dos organismos plasmodiais,
pseudoplasmodiais, oomicetos, quitrídias, zigomicetos, basidiomicetos, ascomicetos, incluindo deuteromicetos, liquens e micorrizas.
A lógica molecular da vida. A água como composto de interesse biológico. Carboidratos: conceito, classificação, importância biológica. Lipídeos: conceito, classificação, atividade biológica. Aminoácidos
e Peptídeos: conceito, classificação, propriedades ácido-base, atividade biológica. Proteínas: conceito, classificação, configuração e conformação, desnaturação e renaturação, atividade biológica.
Catálise biológica enzimas: conceito, reações, relações, equação de Michaelis-Menten e Linewever-Burk, inibição enzimática. Vitaminas e coenzimas. Ácidos nucléicos: conceito, classificação,
propriedades, importância biológica.
Direito humanos: incorporação às políticas públicas brasileiras a partir da segunda guerra. Estado de bem estar social e estado desenvolvimentista. Brasil no pós 1988. Tratados internacionais.
Globalização e implementação de políticas públicas.
Conceitos gerais; descobrindo o seu perfil empreendedor; aprendendo a ser um empreendedor; transformando uma ideia em negócio; empreendedorismo sustentável; empreendedorismo social;
empreendedorismo e inovação (o valor da Inovação: Inovação, Produtividade e Competitividade, conhecimento, Empreendedorismo e Inovação); modalidades de empreendedorismo; propriedade
intelectual no empreendedorismo; minha primeira empresa; planejamento estratégico; ferramentas digitais para gestão de projetos; plano de negócio; problemas e soluções no empreendedorismo.
Estudos de obras da lírica, da narrativa ou do drama ocidentais, numa perspectiva
comparativista.
A HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA. A ROMANIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA. VARIEDADES LUSÓFONAS. A LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL.
Conceitos fundamentais: formulação matemática de Dirac, operadores, medidas, observáveis, relações de incertezas e funções de onda; Dinâmica quântica: evolução temporal, representações de
Schrödinger, Heinsenberg e interação, exemplos de evoluções temporais na quântica; Teoria do Momento Angular: rotações, autovalores, autovetores, adição e relações de comutação de movimento
angular, Spin1/2 e rotações finitas; Métodos Aproximativos: teoria da perturbação independente (caso degenerado e não-degenerado) e dependente do tempo, método variacional.
Histórico da educação ambiental; Princípios básicos; Transversalidade da educação ambiental frente às disciplinas nas escolas; Trabalhando com a comunidade intra e extra escolar; Ações ambientais
educativas.
Histórico da genética de populações. Parâmetros básicos: frequência genotípica e alélica. Medidas da diversidade genética de populações. Modelo e equilíbrio de Hardy-Weinberg; Efeito do
acasalamento não aleatório e endogamia nas populações. Mutação, deriva genética, fluxo gênico e seleção natural como fatores evolutivos. Deriva genética e tamanho populacional efetivo. Fluxo
gênico e estruturação populacional. Seleção natural. Evolução molecular.
Introdução à botânica sistemática. Características gerais e distribuição das principais famílias de Angiospermas em formações campestres, savânicas e florestais do Cerrado. Identificação botânica de
Angiospermas por meio de caracteres vegetativos e reprodutivos. Coleta e herborização de material botânico. Criação de chaves de identificação.
Indicadores e políticas públicas. Políticas públicas, política econômica e fruição de direitos fundamentais. Análise Jurídica da Política Econômica. Análise Posicional. Nova Análise Contratual. Democracia,
tecnocracia e indicadores. Indicadores e reformas de políticas públicas.
Gênese do letramento em saúde. Elementos conceituais do letramento em saúde. Instrumentos para mensuração do letramento em saúde na prática clínica. O letramento em saúde como ferramenta
na prática clínica, ensino e pesquisa na saúde.
Possibilitar a aquisição de novos sinais. Construir, a partir dos conteúdos básicos adquiridos, a construção de vocabulário em libras. Formar e capacitar comunicadores em língua de sinais. Difundir a
cultura surda.

ICA0441 O CAVALO NO CONTEXTO
EQUOTERÁPICO

Conceito, objetivos e histórico da equoterapia. Princípios e normas fundamentais que caracterizam a equoterapia. O cavalo como instrumento terapêutico, pedagógico e de inserção social. O praticante
e a equipe de profissionais atuantes na equoterapia. Indicações e contraindicações da equoterapia. estudos dos movimentos do dorso do cavalo e suas consequências para o praticante. As andaduras
dos cavalos e suas aplicações na equoterapia. O cavalo ideal para a equoteriapia. Etogrma do cavalo. Seleção, doma e treinamento do cavalo para equoterapia. Cuidados e necessidades diárias do
cavalo:manejo mental, alimentar, de trabalho e sanitário. Instalações de um centro de equoterapia e equipamentos normalmente utilizados. Condução do cavalo e programas de equoterapia.

ICA0419 SEMINÁRIO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Preparação e apresentação de dados em planilha eletrônica. Elaboração de resumos. Apresentação oral e pôster.

EM HISTÓRIA, LITERATURA E
ICH0450 TÓPICOS
SOCIEDADE I: UTOPIA E DISTOPIA
Utopia e distopia: gênero literário e tradição filosófica; distopia como leitura da sociedade; clássicos da literatura distópica; adaptações da literatura distópica para cinema e televisão.
ICH0199 TRABALHO E SAÚDE

Pressupostos teóricos e metodológicos de relação entre trabalho e saúde. Fatores de riscos psicossociais de adoecimento no trabalho. Relações entre trabalho, estratégias de mediação do sofrimento e
adoecimento. Clínica do trabalho como estratégia de promoção da saúde.
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