
Código 

Promover 

para 

inscrição

IFES Nome do componente
Carga 

horária
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Número 

de vagas 
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UFG-01 UFG

FAD0035 - Direito de 

Negociação, Mediação e 

Arbitragem

32h

Visa a dar ao aluno, em nível de aprofundamento, o 

conhecimento global das normas internacionais, constitucionais e 

infraconstitucionais que tratam dos institutos e mecanismos de 

mediação e arbitragem no Brasil

TERÇAS-FEIRAS, DAS 

10h às 11h40
60 1 - Ciências Humanas

UFG-02 UFG CHU0020 - Filosofia Antiga I 64h
Problemas principais dos filósofos pré-socráticos. O Sócrates 

platônico e a crítica de          Platão aos sofistas e aos poeta
 Terça-feira, 19h 15 1 - Ciências Humanas

UFG-03 UFG
CHU0027 - Filosofia da História 

e do Estado
64h Concepções do Estado de Hegel e Marx. Segunda-feira, 19h 20 1 - Ciências Humanas

UFG-04 UFG CHU0035 - Filosofia Política I 64h
Analisar os fundamentos do Estado moderno e os conceitos 

centrais do poder político a partir da perspectiva jusnaturalista.
segunda-feira, 19h 10 1 - Ciências Humanas

UFG-05 UFG

CHU0065 - Filosofia da 

Medicina e Epidemologia - 

Turma D

64h

Os fundamentos epistemológicos da medicina e da 

epidemiologia; congruências e divergências. O pensamento 

populacional e individual. As relações de causa e efeito e o 

raciocínio indutivo nas ciências da saúde.

sexta-feira, 14h 15 1 - Ciências Humanas

UFG-06 UFG
CHU0065 - Tópicos de Filosofia 

do Direito de Hegel - Turma A
64

Leitura e Interpretação dos Princípios da Filosofia do Direito de 

Hegel. Liberdade. Vontade. Estado. 
quarta-feira, 19h 10  1 - Ciências Humanas

UFG-07 UFG
FAF0150 - Filosofia Antiga - 

Turma A
64h

Estudo introdutório de temas centrais e autores(as) 

representativos(as) da antiguidade clássica.

Terça-feira das 8h as 

11h40
3 1 - Ciências Humanas

UFG-08 UFG
FAF0150 - Filosofia Antiga - 

Turma B
64h

Estudo introdutório de temas centrais e autores(as) 

representativos(as) da antiguidade clássica.

Quinta-feira das 

18h50 as 22h 
3 1 - Ciências Humanas

UFG-09 UFG FAF0151 - Ética - turma B 64h Introdução a temas e debates clássicos da Ética.
Sexta-feira 18h50 - 

22h
3 1 - Ciências Humanas

UFG-10 UFG FAF0151 - Ética - turma A 64h Introdução a temas e debates clássicos da Ética. Sexta-feira 8h-11h40 3 1 - Ciências Humanas

UFG-11 UFG FAF0152 - Lógica - Turma A 64h Introdução a temas e debates clássicos da Lógica. Quarta 18h50 - 22h 3 1 - Ciências Humanas

UFG-12 UFG FAF0152 - Lógica - Turma B 64h Introdução a temas e debates clássicos da Lógica. Quinta 8h-11h40 3 1 - Ciências Humanas

Disciplinas/Componentes curriculares oferecidos para Edital Promover Andifes
Áreas: 1 - Ciências Humanas; 2 - Ciências Exatas e da Terra; 3 - Ciências Biológicas; 4 - Engenharias; 5 - Ciências da Saúde; 6 - Ciências Agrárias; 7 - Ciências Sociais Aplicadas; 8 - 



UFG-13 UFG
FAF0168 - Filosofia Moderna - 

Turma A
64h

Estudo introdutório de temas centrais e autores(as) 

representativos(as) da modernidade.
Quarta 18h50h-22h 5 1 - Ciências Humanas

UFG-14 UFG
FAF0168 - Filosofia Moderna - 

Turma B
64h

Estudo introdutório de temas centrais e autores(as) 

representativos(as) da modernidade.
Quinta 8h-11h40 3 1 - Ciências Humanas

UFG-15 UFG
FAF0169 - Teoria do 

Conhecimento - Turma A
64h

Introdução a temas e debates clássicos da Teoria do 

Conhecimento.
Terça 18h50-22h 3 1 - Ciências Humanas

UFG-16 UFG
FAF0169 - Teoria do 

Conhecimento - Turma B
64h

Introdução a temas e debates clássicos da Teoria do 

Conhecimento.
Sexta 8h-11h40 3 1 - Ciências Humanas

UFG-17 UFG
FAF0172 - Estética e Filosofia 

da Arte Turma A
64h

Introdução a temas e debates clássicos da Estética e Filosofia da 

Arte.

Segunda-feira das 

18h50-22h
3 1 - Ciências Humanas

UFG-18 UFG
FAF0172 - Estética e Filosofia 

da Arte 	Turma B
64h

Introdução a temas e debates clássicos da Estética e Filosofia da 

Arte.

Quarta-feira das 8h - 

11h40
3 1 - Ciências Humanas

UFG-19 UFG
FAH0173 - Didática da História  

Turma A
64h

Diferentes definições de Didática da História. Consciência 

Histórica e o campo de investigação da Didática da História. A 

formação do profissional de História e a realidade do ensino. O 

desafio de saber ensinar. O ensino de História e a construção da 

cidadania. Ensino de História: Diversificação de Abordagens. Os 

conceitos, o Ensino e a aprendizagem em História. A avaliação e a 

formação do professor. Interculturalidade e o Ensino de História.

Quarta-feira das 8h - 

11h40  
5 1 - Ciências Humanas

UFG-20 UFG
FAH0173 - Didática da História 

Turma B
64h

Diferentes definições de Didática da História. Consciência 

Histórica e o campo de investigação da Didática da História. A 

formação do profissional de História e a realidade do ensino. O 

desafio de saber ensinar. O ensino de História e a construção da 

cidadania. Ensino de História: Diversificação de Abordagens. Os 

conceitos, o Ensino e a aprendizagem em História. A avaliação e a 

formação do professor. Interculturalidade e o Ensino de História.

Quarta-feira das 

18h50 - 22h
5 1 - Ciências Humanas

UFG-21 UFG
FEE0394 - Filosofia da Educação 

II - Turma A
80h

Razão e educação na Idade Moderna. Educação, cultura, saber, 

escola e formação. Sentido e razão de ser da escola e da 

universidade

Quinta-feira das 

7h10 as 10h50
6 1 - Ciências Humanas

UFG-22 UFG FEE0091 - Filosofia e Psicologia I 64h

Nascimento e natureza da filosofia. Antecedentes do conceito de 

psykhé e sua constituição na filosofia grega. A contribuição da 

filosofia medieval para a interrogação do corpo e da alma.

Quarta 16:00-20:20 5 1 - Ciências Humanas



UFG-23 UFG

FEE0119 - Fundamentos 

Filosóficos e Sócio-Históricos 

da Educação

64h

A educação escolar como processo social; a educação brasileira 

na experiência histórica do Ocidente; a ideologia liberal e os 

princípios da educação pública; sociedade, cultura e educação no 

Brasil: os movimentos educacionais e a luta pelo ensino público 

no Brasil, a relação entre esfera pública e privada no campo da 

educação e os movimentos da educação popular.

Sexta 18:50 - 22:00 4 1 - Ciências Humanas

UFG-24 UFG

FEE0393 - Gestão e 

Organização do Trabalho 

Pedagógico - Turma A

64h

Perspectivas de gestão e organização do trabalho pedagógico: 

concepções e práticas, democratização e a autonomia da escola; 

projeto político e pedagógico; políticas de formação de 

profissionalização docente: formação inicial e continuada, plano 

de cargos e salários. Discussão de temas transversais como 

Educação Étnico-Raciais e Educação Ambiental.

Segunda das 7h10 as 

11h40
5 1 - Ciências Humanas

UFG-25 UFG
FEE0181 - Noções básicas em 

Língua Bras. de Sinais (Libras)
64h

Aspectos históricos e políticos da inclusão educacional de sujeitos 

surdos. Língua Brasileira de Sinais (conceito e prática). Os 

aspectos gramaticais/linguísticos e culturais da Libras. Surdez e 

aquisição da linguagem. Alfabetização e letramento de pessoas 

surdas.

Quinta 18:50  - 

22:00							 3 1 - Ciências Humanas

UFG-26 UFG FEE0191 - Políticas educacionais 64h

A educação no contexto das transformações da sociedade 

contemporânea; a relação Estado e Políticas educacionais; as 

políticas, estrutura e organização da educação escolar no Brasil a 

partir da década de 1990; A regulamentação do sistema 

educacional e da educação básica; as políticas educacionais em 

debate.

Segunda 08:00  - 

11:40
3 1 - Ciências Humanas

UFG-27 UFG
FEE0199 - Políticas 

educacionais - turma B
64h

A educação no contexto das transformações da sociedade 

contemporânea; a relação Estado e Políticas educacionais; as 

políticas, estrutura e organização da educação escolar no Brasil a 

partir da década de 1990; A regulamentação do sistema 

educacional e da educação básica; as políticas educacionais em 

debate.

Terça-feira 08h  - 

11h40
5 1 - Ciências Humanas

UFG-28 UFG

FEE0341 - Ética e Problemas 

contemporâneos

Turma A

64h

O que é ética. O objeto da ética. O que é moral. As relações entre 

ética e moral. Ética e problemas contemporâneos: Política, Justiça 

e Formação Humana.

Quinta 18:50 - 22:00 3 1 - Ciências Humanas



UFG-29 UFG

FEE0349 - Gestão e 

Organização do Trabalho 

Pedagógico - Turma C

64h

Perspectivas de gestão e organização do trabalho pedagógico: 

concepções e práticas, democratização e a autonomia da escola; 

projeto político e pedagógico; políticas de formação de 

profissionalização docente: formação inicial e continuada, plano 

de cargos e salários. Discussão de temas transversais como 

Educação Étnico-Raciais e Educação Ambiental.

Quinta-feira 18h - 

22h
5 1 - Ciências Humanas

UFG-30 UFG
FEE0376 - Alfabetização e 

Letramento - Turma A
80h

Concepções de linguagem nas teorias de aquisição de linguagem 

e alfabetização: behaviorismo, construtivismo, 

sociointeracionismo. Abordagens linguísticas. Letramento. 

Literatura e literatura infantil.

Quarta-feira 7h10 - 

11h40
6 1 - Ciências Humanas

UFG-31 UFG
FEE0376 - Alfabetização e 

Letramento - Turma C
80h

Concepções de linguagem nas teorias de aquisição de linguagem 

e alfabetização: behaviorismo, construtivismo, 

sociointeracionismo. Abordagens linguísticas. Letramento. 

Literatura e literatura infantil.

Sexta-feira 18h - 22h 6 1 - Ciências Humanas

UFG-32 UFG

FEE0383 - Didática na 

Formação de professores - 

Turma A

80h

Relação entre as ciências da educação, pedagogia e didática. 

Constituição histórica da Didática. Tendências pedagógicas. 

Trabalho e formação docente. Escola e sala de aula: processos de 

ensino e aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos. Planejamento educacional: projeto político pedagógico; 

planos de curso, unidade, aula; projeto de ensino e aprendizagem.

Quartas-feiras das 

7h10 as 11h40
12 1 - Ciências Humanas

UFG-33 UFG

FEE0399 - Fundamentos 

Teóricos e Práticos da 

Educação Especial e Inclusão 

Escolar - Turma A

80h

Inclusão e exclusão no contexto educacional. Educação especial e 

inclusiva. Aspectos históricos da educação especial no Brasil e no 

mundo. Movimentos nacionais e internacionais sobre a educação 

da pessoa com deficiência. Escola especial e escola regular. 

Políticas públicas voltadas à educação especial. Tendências e 

práticas pedagógicas e formação de professores para a educação 

especial na perspectiva inclusiva para educação infantil, anos 

iniciais do ensino fundamental – crianças, jovens e adultos. 

Atendimento educacional especializado – AEE. Estudos sobre 

acessibilidade e tecnologias assistivas.

Sexta-feira 7h10 - 

11h40
3 1 - Ciências Humanas



UFG-34 UFG

FEE0425 - Fundamentos 

Filosóficos e Sócio-Históricos 

da Educação - Turma G 

64h

A educação escolar como processo social; a educação brasileira 

na experiência histórica do Ocidente; a ideologia liberal e os 

princípios da educação pública; sociedade, cultura e educação no 

Brasil: os movimentos educacionais e a luta pelo ensino público 

no Brasil, a relação entre esfera pública e privada no campo da 

educação e os movimentos da educação popular.

Sexta-feira 8h-11h40 4 1 - Ciências Humanas

UFG-35 UFG FEE0429 - Políticas educacionais 64h

A educação no contexto das transformações da sociedade 

contemporânea; a relação Estado e Políticas educacionais; as 

políticas, estrutura e organização da educação escolar no Brasil a 

partir da década de 1990; A regulamentação do sistema 

educacional e da educação básica; as políticas educacionais em 

debate.

a definir 5 1 - Ciências Humanas

UFG-36 UFG
IEA0009 - Astronomia         

Turma D
64h

Formação e características do Universo. O sistema solar. Os 

corpos celestes e sua influência em relação à Terra. Bases 

astronômicas para a Geologia (origem e formação da Terra). A 

Climatologia (forma e movimentos da Terra e a sazonalidade 

climática). Cartografia (determinação de latitudes e longitudes; 

fusos horários). A dimensão prática do conteúdo de Astronomia 

no campo profissional

Sexta-feira, 8h às 

11h40
20 1 - Ciências Humanas

UFG-37 UFG
IEA0017 - Cartografia 

Geoambiental Turma A
64h

Os condicionantes do meio físico às diversas formas de ocupação 

do espaço geográfico e sua representação cartográfica. Conceitos 

de cartografia ambiental e a concepção metodológica de 

elaboração de mapas ambientais. Abordagem paramétrica e de 

avaliação do terreno. Escalas de abordagem da cartografia 

ambiental. A cartografia ambiental e suas aplicações na análise 

dos ambientes e no planejamento urbano-regional.

Quinta-feira, 8h às 

11h40
3 1 - Ciências Humanas

UFG-38 UFG
IEA0032 - Didática de Geografia 

I Turma A
64h

As concepções de educação e o papel da didática. O 

planejamento escolar e o papel da Geografia. As orientações 

curriculares de Geografia decorrentes das políticas educacionais. 

A disciplina no contexto profissional.

Segunda-feira, 8h às 

11h40
2 1 - Ciências Humanas



UFG-39 UFG
IEA0078 - Geoecologia e 

Paisagem Turma A
64h

Conceitos de Paisagem e Geoecologia. Estrutura e Dinâmica da 

Paisagem. Processo de fragmentação. Unidades geoecológicas 

das paisagens naturais e culturais. Corredores de biodiversidade. 

Recuperação de remanescentes: regeneração, recomposição e 

reabilitação. Metodologias de análise de remanescentes e 

ferramentas de geoestatística. Monitoramento da fragmentação

Quinta-feira, 8h às 

11h40
5 1 - Ciências Humanas

UFG-40 UFG
IEA0088 - Geografia da 

População I Turma A
64h

Origem dos estudos de população. O seu campo estrutural, 

qualitativo e propositivo. Dinâmica, estrutura e mobilidade da 

população. As suas principais categorias e suas filiações teóricas. 

As ideologias e a evolução desses estudos. O perfil demográfico 

do mundo, do Brasil e de Goiás. Elementos da pesquisa 

demográfica. A disciplina no contexto profissional

Sexta-feira, 8h às 

11h40
10 1 - Ciências Humanas

UFG-41 UFG
IEA0146 - Metodologia de 

Ensino de Geografia I Turma A
64h

Os conceitos estruturadores para o ensino de temáticas sociais e 

culturais. Procedimentos metodológicos para os conteúdos de 

Geografia Humana e as experiências com recursos pedagógicos e 

didáticos em atividades da área. As linguagens nas metodologias 

de ensino das temáticas sociais e culturais. A disciplina no 

contexto profissional.

Quinta-feira, 8h às 

11h40
2 1 - Ciências Humanas

UFG-42 UFG
IEA0146 - Metodologia de 

Ensino de Geografia I Turma B
64h

Os conceitos estruturadores para o ensino de temáticas sociais e 

culturais. Procedimentos metodológicos para os conteúdos de 

Geografia Humana e as experiências com recursos pedagógicos e 

didáticos em atividades da área. As linguagens nas metodologias 

de ensino das temáticas sociais e culturais. A disciplina no 

contexto profissional.

Segunda-feira, 

18h50 às 22h
2 1 - Ciências Humanas

UFG-43 UFG
IEA0183 - SIG aplicado à 

Análise Geoambiental Turma A
64h

Aquisição, processamento e geração de informações digitais 

georreferenciadas. Integração de dados e de informações 

geográficas, aplicados à análise ambiental. Operações de análise 

espacial. Modelagem de dinâmicas espaço-temporais e SIG, 

Desenvolvimento de projeto em SIG aplicado ao planejamento 

ambiental.

Quarta-feira, 14:00 

às 17:40
5 1 - Ciências Humanas



UFG-44 UFG

IEA0196 - Tópicos em 

Astronomia: História da 

Astronáutica - Turma A

64h

A Astronáutica antes e durante a Corrida Espacial. Os programas 

espaciais da ex-URSS, Rússia, EUA, China, Europa e Brasil. 

Satélites, sondas, estações espaciais e ônibus espaciais. As 

empresas Astronáuticas

Segunda-feira, 14h 

às 17h40
20 1 - Ciências Humanas

UFG-45 UFG

CIT0013 - TÓPICOS EM 

GEOLOGIA 1 - EVOLUÇÃO DA 

TERRA E DA VIDA Turma A

64h

Evolução do planeta Terra. Teorias geológicas. Origem do sistema 

planetário. Estrutura da Terra. A Terra e o Tempo Geológico. 

Evolução biológica. Diversificação e extinção da vida ao longo do 

Tempo Geológico: Evolução unicelular, Reinos imóveis (fungos e 

plantas), diversidade animal. Evolução Humana e o sistema Terra.

Terças-18h50-22h00 5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-46 UFG
CIT0246 - HISTÓRIA DAS 

GEOCIÊNCIAS Turma A
64h

As Geociências na Antiguidade. O Renascimento e seu impacto 

nas Ciências Naturais. A Revolução Científica e o nascimento da 

ciência moderna: a Filosofia Natural, a História Natural e a 

especialização das disciplinas científicas. O Naturalismo científico 

e os viajantes. Colecionismo, Gabinetes e Museus. A Geologia 

como ciência moderna. O processo de institucionalização e 

profissionalização das Geociências com ênfase a Geologia na 

América do Sul e Brasil.

Segundas -18h50-

22h00
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-47 UFG

CIT0250 - MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS GLOBAIS-

PASSADO E PRESENTE Turma A

64h

Introdução ao sistema climático e climatologia atual. Mudanças 

climáticas e suas várias escalas. Diferença entre mudança e 

variabilidade climática. As forçantes climáticas, Tectônica, Ciclos 

Solares, Atmosfera, Ciclo do Carbono. Indicadores paleoclimáticos 

e paleoambientais. Os “Optimum Climáticos” e “Eras do Gelo” ao 

longo da história geológica da Terra. Mudanças climáticas e as 

grandes extinções. Mudanças climáticas no passado geológico: 

análogos às mudanças atuais?

Quintas-18h50-

22h00
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-48 UFG
IEA0129 - Geoquímica de 

superfície   Turma A
64h

Ciclos geoquímicos. Geoquímica multe elementar. Regolitos 

tropicais/subtropicais e paleoalteração. Processos de alitização, 

monossialitização e bissialitização. Concentração supergênica de 

minerais. Traçadores geoquímicos.

Segunda-feira, 8h às 

11h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra



UFG-49 UFG

IEA0196 - Tópicos em 

Astronomia: Astrobiologia e 

Exoplanetas - Turma B

64h

Entender o que é Astrobiologia; estudar sobre a Origem, 

evolução, distribuição e o futuro da vida no Universo. Fornecer 

uma visão integrada das teorias de evolução da matéria (animada 

e inanimada). Abordar os limites e possibilidades de vida em 

diferentes ambientes planetários, tendo a vida na Terra como 

referência. Colocar em discussão as bases e perspectivas dos 

grandes projetos internacionais que pretendem descobrir vida 

fora da Terra nas próximas décadas

Quarta-feira, 14h às 

17h40
20 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-50 UFG
IFI0028 - Eletromagnetismo I 

Turma A
64h

Eletrostática. Soluções de problemas eletrostáticos. Campo 

elétrico em meios materiais. Corrente elétrica. Magnetostática. 

Campo magnético em meios materiais.

Segundas e quartas 

10h-11h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-51 UFG
IFI0064 - Física do Estado 

Sólido I  Turma A
64h

Estrutura cristalina. Ligações químicas. Dinâmica de rede. Teoria 

de bandas. Modelos de condução Eletrônica.

Segundas e quartas 

das 8h - 9h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-52 UFG
IFI0096 - Física Matemática II  

Turma A
64h

Equações diferenciais ordinárias de segunda ordem e funções 

especiais. Funções ortogonais e teoria de SturmLiouville. Espaços 

vetoriais de dimensão infinita. Funções de Green. Tensores. 

Transformações conformes.

terças e quintas das 

8h - 9h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-53 UFG
IFI0167 - Mecânica Clássica II  

Turma A
64h

Formulação lagrangiana da mecânica. Pequenas oscilações. 

Cinemática e dinâmica de corpos rígidos. Formulação 

hamiltoniana da mecânica. Transformações canônicas. Teoria de 

Hamilton-Jacobi.

Terças e quintas das 

10h - 11h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-54 UFG
IFI0175 - Mecânica Quântica I  

Turma A
64h

Equação de Schrödinger. Pacotes de onda. Formalismo 

matemático da Mecânica Quântica. Postulados da Mecânica 

Quântica. Spin. Potenciais unidimensionais e oscilador 

harmônico. Momento angular. Potenciais centrais e átomo de 

hidrogênio.

segundas e quartas 

das 10h - 11h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-55 UFG
IFI0188 - Prática de Ensino III  

Turma A
64h

Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). História e Filosofia 

da Ciência no ensino de Física. Popularização da Ciência no ensino 

formal e não-formal. A História e cultura afro-brasileira. 

Divulgação Científica, Centros e Museus de Ciências. 

Apresentação de seminários de artigos de divulgação científica. 

Elaboração e apresentação de aulas simuladas de conteúdos de 

Física III.

segundas e quartas 

das 16h - 17h40
3 2 - Ciências Exatas e da Terra



UFG-56 UFG
IFI0188 - Prática de Ensino III — 

Noturno  Turma B
64h

Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). História e Filosofia 

da Ciência no ensino de Física. Popularização da Ciência no ensino 

formal e não-formal. A História e cultura afro-brasileira. 

Divulgação Científica, Centros e Museus de Ciências. 

Apresentação de seminários de artigos de divulgação científica. 

Elaboração e apresentação de aulas simuladas de conteúdos de 

Física III.

segubdas e quartas 

das 20h30 - 22h
3 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-57 UFG

IFI0238 - Introdução à Física 

Nuclear e de Partículas  Turma 

B

32h

Visão geral de propriedades nucleares. Modelos nucleares: 

modelo da gota líquida, modelo do gás de Fermi. Decaimento e 

reações nucleares. Partículas elementares: modelo padrão, 

interações eletromagnética, forte e fraca. Detectores de 

partículas. Raios cósmicos e aceleradores de partículas.

Quintas das 14h - 

15h40
3 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-58 UFG

IFI0238 - Introdução à Física 

Nuclear e de Partículas — 

Noturno  Turma C

32h

Visão geral de propriedades nucleares. Modelos nucleares: 

modelo da gota líquida, modelo do gás de Fermi. Decaimento e 

reações nucleares. Partículas elementares: modelo padrão, 

interações eletromagnética, forte e fraca. Detectores de 

partículas. Raios cósmicos e aceleradores de partículas.

Quartas das 20h30 - 

22h
3 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-59 UFG
IFI0241 - Evolução das Ideias da 

Física — Noturno 	Turma A
64h

A ciência e as teorias físicas na antiguidade. A revolução científica 

nos séculos XVI e XVII. O nascimento de uma nova Física. A Física 

nos séculos XVIII e XIX. A consolidação da Física Clássica. A Física e 

as revoluções tecnológicas. As origens da Física Moderna. 

Estrutura atômica da matéria e suas bases químicas. Natureza 

ondulatória da luz. Estrutura corpuscular da luz. Estrutura 

subatômica da matéria. Mecânica matricial e mecânica 

ondulatória.

terças e quintas das 

20h30 - 22h
3 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-60 UFG
IFI0248 - Fenômenos de 

Transporte  Turma A
64h

Introdução aos fenômenos de transporte. Condução em regime 

estacionário. Condução transiente. Convecção. Escoamento 

interno. Escoamento externo. Ebulição e condensação. Radiação. 

Transporte de massa por difusão. Aplicações: trocadores de calor.

terças e quintas das 

8h - 9h40
3 2 - Ciências Exatas e da Terra



UFG-61 UFG IFI0249 - Biofísica I  Turma A 64h

Lei do crescimento e decaimento exponencial; Biomecânica; 

Energia mecânica e outras formas de energia em humanos e em 

espécimes biológicos; Bioacústica; Biofísica da visão; Movimento 

de corpos em fluidos; Fluxo através de uma membrana seletiva.

Terças e quintas das 

10h - 11h40
3 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-62 UFG IFI0250 - Dosimetria   Turma A 64h

Grandezas radiométricas; Grandezas de interação das radiações 

ionizantes com a matéria; Conceito de absorção e transferência 

de energia; Grandezas dosimétricas; Métodos de medidas de 

radiação; Detectores de radiação; Teoria da cavidade e câmara de 

ionização; Dosimetria de estado sólido; Outros tipos de 

dosímetros; Princípios de proteção radiológica; Cálculo de doses e 

blindagens.

terças e quintas das 

8h - 9h40
3 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-63 UFG

IFI0257 - Introdução à 

Instrumentação Biomédica 

Turma A	

64h

Conceitos básicos de instrumentação biomédica. Sensores 

biomédicos. Noções de biopotenciais. Eletrodos de biopotencial. 

Tópicos de eletrônica analógica e digital. Construção de um 

sistema para medidas de biopotenciais. Conversão analógico-

digital. Introdução à programação em LabView. Noções de 

equipamentos médico-hospitalares.

quartas e sextas das 

14h - 15h40
3 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-64 UFG
IFI0272 - Princípios Físicos de 

Radioterapia  Turma A
64h

Feixes de radiação utilizados em Radioterapia; Dosimetria clínica 

de referência; Parâmetros físicos da Radioterapia; Planejamento 

em Radioterapia; Controle da qualidade em radioterapia; 

Equipamentos utilizados em radioterapia; Radioterapia com 

elétrons; Novas técnicas radioterápicas; Proteção Radiológica em 

Radioterapia.

Terças e quintas das 

10h - 11h40
3 2 - Ciências Exatas e da Terra



UFG-65 UFG IME0331 - Estatística I   Turma A	96 horas

Introdução à Estatística: definição de estatística, atuação do 

estatístico, população, amostra, natureza dos dados, tipos de 

variáveis, método estatística, séries estatísticas, proporção, razão, 

porcentagem, arredondamento de números e somatórios e suas 

propriedades. Distribuição de frequências para variáveis 

qualitativas e quantitativas. Representação gráfica de variáveis 

qualitativas e quantitativas. Medidas de posição: média, moda, 

mediana. Médias separatrizes: quartil, decil e percentil. Medidas 

de dispersão: medidas de dispersão absoluta (amplitude total, 

desvio-médio, desvio padrão e variância) e medidas de dispersão 

relativa (coeficiente de variação de Pearson). Medidas de 

assimetria e curtose. Introdução a análise de correlação e 

regressão linear. Introdução a análise bidimensional de variáveis 

qualitativas. Estudo de caso: análise descritiva de dados 

socioambientais, étnico-raciais e indígenas.

Segundas, quartas e 

sextas, das 16h às 

17h40

2 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-66 UFG
IME0335 - Linguagem e 

Matemática Turma A
32 horas

A linguagem matemática como objeto de estudo para produções 

textuais que deverão fazer referências à: os axiomas e a 

construção matemática, a linguagem da Aritmética, a linguagem 

da Álgebra (as três fases), as demonstrações, a influência da 

língua materna na aprendizagem de matemática, os símbolos, a 

abstração, a generalização, formalização.

Segundas feiras  das 

14:00 as 15:40
4 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-67 UFG
IME0335 - Linguagem e 

Matemática Turma B
32 horas

A linguagem matemática como objeto de estudo para produções 

textuais que deverão fazer referências à: os axiomas e a 

construção matemática, a linguagem da Aritmética, a linguagem 

da Álgebra (as três fases), as demonstrações, a influência da 

língua materna na aprendizagem de matemática, os símbolos, a 

abstração, a generalização, formalização.

Segundas feiras  das 

18:50 as 20:20
4 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-68 UFG
IME0346 - Cálculo de Funções 

de Várias Variáveis  Turma A
96 horas

Funções de várias variáveis reais. Limite e continuidade. Noções 

sobre quádricas. Funções diferenciáveis. Derivadas parciais e 

direcionais. Fórmula de Taylor. Máximos e mínimos. 

Integrais múltiplas. Mudança de coordenadas. Aplicações

Segundas, quartas e 

sextas, das 14:00 às 

15:40

2 2 - Ciências Exatas e da Terra



UFG-69 UFG
IME0390 - Anéis e Corpos  

Turma A
64 horas

Definição de Anéis. Homomorfismos de Anéis; Ideais e anéis 

quocientes; O Corpo de frações de domínios de integridade. Anéis 

Euclideanos; O anel dos inteiros de Gauss; Anéis de 

Polinômios; Anéis de Polinômios sobre o corpo dos racionais; 

Extensões de Corpos; Construção com régua e compasso.

Terças e Quintas das 

14:00 as 15:40
2 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-70 UFG

INF0308 - Engenharia de 

Sistemas de Informação 1 

Turma A

64h

Sistemas de Informação em perspectiva. Teorias de Sistemas de 

Informação. Fundamentos e abordagens de Engenharia de 

Sistemas. Pensamentos processual, contextual e relacional. 

Complexidade sistêmica. Pressupostos da visão organicista. 

Cibernética de terceira ordem. Epistemologia, teoria e prática em 

Sistemas de Informação. Arquitetura de Sistemas de Informação. 

Métodos de estruturação de problemas. Fundamentos de 

pesquisa operacional soft. Modelos de viabilização de Sistemas 

de Informação.

Ter, 18h50 às 22h 2 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-71 UFG
INF0313 - Pesquisa Operacional  

 Turma A
64h

Modelagem. Problema de Programação Linear (PL). Resolução 

gráfica de PL. Algoritmo Simplex. Dualidade. Algoritmo Simplex-

Dual. Pós-otimização e Análise de Sensibilidade.

Ter e Sex, 16h 

às 17h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-72 UFG
INF0315 - Gestão de Sistemas e 

de TI Turma A
64h

Fundamentos de gestão. Pensamento e prática estratégica. 

Entendendo a organização de TI. Processos de gestão de 

tecnologia da informação. Modelos e tecnologias de gestão. 

Gestão estratégica de tecnologia da informação. Gestão de 

sistemas de produção e operações de TI. Análise de negócio. 

Modelo de arquitetura de negócio.

Ter, 18h50 às 22h 2 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-73 UFG
INF0319 - Gerenciamento de 

Processos e Serviços em SI
64h

Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI. 

Gerenciamento de serviços como uma prática. Projeto e 

desenvolvimento de serviços de TI. Modelos e padrões de 

referência em gerenciamento de serviços de TI. Método de 

implementação do gerenciamento de serviços de TI. 

Gerenciamento do ciclo de vida de serviços de TI. Introdução à 

arquitetura de serviços de TI.

Quartas-feiras 

18h50 às 22h
2 2 - Ciências Exatas e da Terra



UFG-74 UFG
INF0332 - Teoria dos Grafos 

Turma A
64h

Noções e notações básicas de grafos. Árvores. Conectividade. 

Coloração. Emparelhamento. Conjuntos dominantes. 

Planaridade. Algoritmos de busca e aplicações. Algoritmos do 

menor caminho. Grafos Eulerianos e Hamiltonianos. Fluxo em 

redes. Grafos Infinitos.

Ter e Sex, 14h00 às 

15h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-75 UFG

INF0340 - Sistemas 

Gerenciadores de Banco de 

Dados  Turma A

64h

Arquitetura. Técnicas de Armazenamento. Indexação. 

Processamento e Otimização de Consultas. Transações, Controle 

de Concorrência e Recuperação após Falhas. Segurança.

Ter e Qui, 10h00 às 

11h40
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-76 UFG
INF0404 - Inteligência Artificial 

Aplicada à Saúde 
64h

Introdução de IA em saúde; fundamentos matemáticos para IA; 

processamento de dados estruturados e imagens; aplicações em 

saúde; estudo de casos em IA aplicada a saúde; interpretação e 

visualização de dados e de resultados; desenvolvimento de 

projeto prático em saúde.

Terças-feiras, 8h50 

às 12h30
5 2 - Ciências Exatas e da Terra

UFG-77 UFG

ICB 0752 - Tópicos em Biologia: 

Introdução a Farmacologia  

Turma E

48h

Apresentação da disciplina e Introdução a farmacologia; Vias de 

administração de fármacos; Farmacocinética: absorção de 

fármacos; Farmacocinética: distribuição; Farmacocinética: 

biotransformação de fármacos e eliminação; Farmacodinâmica: 

vias de transdução de sinal; Farmacodinâmica: agonistas e 

antagonistas; Modelos farmacológicos pré-clínicos.

Terças das 18h50 as 

22h
10 3 - Ciências Biológicas

UFG-78 UFG
ICB0135 - BIOQUÍMICA I - 

TURMA A
64h

Biomoléculas: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e 

coenzimas.

SEGUNDA FEIRA 

AULA PRATICA 

TURMA A 10h-10h50

SEXTA FEIRA AULA 

TEÓRICA TURMA 

UNICA 14h-16h40

5 3 - Ciências Biológicas



UFG-79 UFG
ICB0135 - BIOQUÍMICA I - 

TURMA B
64h

Biomoléculas: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e 

coenzimas.

SEGUNDA FEIRA 

AULA PRATICA 

TURMA B 11h-11h50

SEXTA FEIRA AULA 

TEÓRICA TURMA 

UNICA 14h-16h40

5 3 - Ciências Biológicas

UFG-80 UFG
ICB0177 - ECOFISIOLOGIA 

ANIMAL Turma A01
64h

Fisiologia comparada da digestão. Osmorregulação e excreção. 

Fisiologia cardiovascular de invertebrados e vertebrados. 

Fisiologia comparada da respiração e funções respiratórias do 

sangue. Métodos básicos utilizados em estudos ecofisiológicos. 

Adaptações fisiológicas dos animais às condições do meio 

ambiente.

Quartas-feira: 14h 

às 15h40
10 3 - Ciências Biológicas

UFG-81 UFG
ICB0350 - Histologia e 

Embriologia Geral  Turma A01
80h

Introdução ao estudo da Histologia. Tecido epitelial. Tecido 

conjuntivo. Sangue e hemocitopoese. Tecido cartilaginoso. Tecido 

ósseo. Tecido muscular. Tecido nervoso. Órgãos linfóides. Sistema 

vascular. Tubo digestivo. Glândulas anexas ao tubo digestivo. 

Aparelho respiratório. Aparelho urinário. Glândulas endócrinas. 

Aparelho reprodutor masculino. Aparelho reprodutor feminino. 

Embriologia básica: Fertilização. Implantação. Gastrulação. 

Neurulação. Anexos embrionários.

Terça-feira: 

09h40min  Quarta-

feira: 09h40min às 

12h20min 

3 3 - Ciências Biológicas

UFG-82 UFG
ICB0636 - Histologia II  	Turma 

A01
48h

Sistemas linfático e circulatório. Tubo digestivo. Glândulas anexas 

do tubo digestivo. Sistema respiratório. Sistema urinário. 

Glândulas endócrinas. Sistema reprodutor masculino e feminino. 

Atividades de Práticas como Componente Curricular (PCC).

Quarta-feira: 14h às 

16:40
5 3 - Ciências Biológicas



UFG-83 UFG
ICB0800 - BIOPROCESSOS 

Turma A01	
64

Noções básicas de biotecnologia e microbiologia: Cinética e 

balanço de massa de processos fermentativos. Agitação e 

aeração. Tecnologia dos reatores químicos. Fermentação em 

estado sólido (SSF). Substratos, condições operacionais e tipos de 

micro-organismos. Processos tradicionais e industriais. 

Comparação entre processos de SSF e de fermentação submersa. 

Processos com células imobilizadas. Biorremediação. 

Biocombustíveis.

5ª FEIRA 8:00 – 

11:40h
5 3 - Ciências Biológicas

UFG-84 UFG
ICB0803 - Histologia Geral  

	Turma B01
80h

Introdução ao estudo da Histologia. Sangue. Tecido conjuntivo 

propriamente dito. Tecido epitelial. Tecido cartilaginoso. Tecido 

ósseo. Tecido muscular. Tecido nervoso. Sistema linfático. 

Sistema circulatório. Sistema respiratório. Sistema urinário. 

Sistema digestivo. Sistema reprodutor feminino.

Sábado: 8h - 

12h30min
5 3 - Ciências Biológicas

UFG-85 UFG IEA0013 - Biogeografia  Turma B 64h

Noções gerais de Biogeografia. Biogeografia do Brasil. Formação 

biótica do espaço brasileiro. Biogeografia histórica do Brasil. As 

grandes formações florísticas brasileiras. Biogeografia do 

Cerrado. Estudo das paisagens antropizadas no Bioma Cerrado. A 

disciplina no contexto profissional.

Quarta-feira, 8h às 

11h40
2 3 - Ciências Biológicas

UFG-86 UFG IEA0013 - Biogeografia  Turma C 64h

Noções gerais de Biogeografia. Biogeografia do Brasil. Formação 

biótica do espaço brasileiro. Biogeografia histórica do Brasil. As 

grandes formações florísticas brasileiras. Biogeografia do 

Cerrado. Estudo das paisagens antropizadas no Bioma Cerrado. A 

disciplina no contexto profissional.

Sexta-feira, 18h50 às 

22h
2 3 - Ciências Biológicas

UFG-87 UFG ICB0194 - Ecologia do Cerrado 64h

Características gerais do cerrado. Fitofisionomias do cerrado. 

Características da vegetação do cerrado. Fauna do cerrado. 

Relações fauna e flora com outros biomas. Características de 

polinização e dispersão de sementes no cerrado. Herbivoria no 

cerrado. Fogo no cerrado. Fluxos de energia e matéria no cerrado. 

Extrativismo e conservação do cerrado.

Sexta-feira, 8h às 

11h40
5 3 - Ciências Biológicas



UFG-88 UFG
IPT0004 - ASTROBIOLOGIA - 

Turma A
32

Teorias da origem e evolução do Universo. A formação dos 

elementos químicos. A evolução das estrelas: química da vida, 

formação do sistema solar. A geologia com a historia das eras 

geológicas, formação das rochas e dos tipos minerais e historia 

geológica da Terra. Revisão de noções de Biologia: origem da vida 

(Teorias), síntese bioquímica, extremófilos, “snowball”, 

glaciações. Vida no sistema solar, equação de Drake, Exo-planetas 

e vida extra sistema solar.

Quartas-feiras 

18h50 -20h20
5 3 - Ciências Biológicas

UFG-89 UFG
IPT0137 - BASES DA 

BIOTECNOLOGIA - Turma A
64

Conceito amplo e restrito da Biotecnologia. Biotecnologia clássica 

e moderna. As fases do processo biotecnológico. As novas 

tecnologias do DNA recombinante, fusão de protoplastos, cultura 

de tecidos vegetais e animais e outras tecnologias. Aplicações da 

Biotecnologia nas diversas áreas. A Biotecnologia no Brasil e no 

mundo. Situação atual e perspectivas. Aspectos sociais, morais e 

éticos da biotecnologia

segunda-feira 14h - 

17h40
5 3 - Ciências Biológicas

UFG-90 UFG
IPT 0138- BIOSSEGURANÇA - 

Turma A
32

Legislação de biossegurança. Organismos geneticamente 

modificados (OGMs). Biossegurança em laboratórios de 

pesquisas. Instalações para laboratórios. Equipamentos de 

Proteção coletiva (EPCs) e individual (EPIs). Manuseio de matéria 

prima e destinação de resíduos químicos e biológicos. Ética e 

biossegurança na experimentação animal, Nanotecnologia e 

biossegurança.

2ª feira 10:00-11:40h 5 3 - Ciências Biológicas

UFG-91 UFG
IPT0144 - BIOTECNOLOGIA 

APLICADA À PARASITOLOGIA
96

Morfologia, ciclo biológico e epidemiologia de parasitos de 

importância médica, usando modelos em Artropodologia, 

Helmintologia e Protozoologia, além do diagnóstico e profilaxia 

das principais parasitoses. Aplicação da biotecnologia na área da 

parasitologia, com exemplificação de metodologias para o estudo 

biológico, bioquímico e molecular de parasitos. Métodos de 

avaliação de atividade antiparasitária e inovação no diagnóstico 

laboratorial de doenças parasitárias e controle das parasitoses.

4ª e 5ª feira 14:00 -

16:50h
5 3 - Ciências Biológicas

UFG-92 UFG
IPT0192 - PATOLOGIA GERAL - 

Turma A03
64

Etiologia, patogenia, fisiopatologia, as alterações morfológicas 

(macroscopia e microscopia) ocorridas pelos processos 

patológicos gerais.

2ª e 3ª feira 8:00 - 

9:40h
5 3 - Ciências Biológicas



UFG-93 UFG

CIT0009 - Introdução à 

Engenharia de Transportes

Turma A

32h

História dos transportes. Transporte: definição, sistema e 

tecnologias. Contexto político, cultural, econômico e ambiental 

(políticas de educação ambiental). Mudanças de paradigma: da 

orientação à tecnologia ao pensamento multimodal. Papel da 

engenharia de transportes. Relação da engenharia de transporte 

com as demais engenharias. Atuação do engenheiro de 

transporte. Estado-da-Arte da pesquisa em Transportes. Visão 

geral do curso. Transporte e relações étnico-raciais e cultura 

afrobrasileira e indígena. 

Quarto 14:00  - 15:40 5 4 - Engenharias

UFG-94 UFG

CIT0011 - Geografia dos 

Transportes

Turma A

32h

Transporte e localização. Movimentos humanos: dinâmica, 

motivações. As migrações e os movimentos pendulares. 

Localização de atividades econômicas. Aspecto espacial das redes 

de transporte. Noções de acessibilidade: conectividade, geografia 

e acessibilidade potencial. A economia e a estrutura espacial dos 

sistemas de transportes. Transporte e uso do solo urbano. 

Transporte e globalização: transporte regional e internacional. 

Sexta 14:00 - 15:40 5 4 - Engenharias

UFG-95 UFG
CIT0022 - Teoria das 

organizações
64h

Organizações e a Administração: atividades organizacionais; 

desempenho organizacional; habilidades do administrador; 

processo administrativo. Globalização e competitividade 

organizacional. Evolução do Pensamento Administrativo. 

Comportamento Organizacional: poder, conflito, liderança, 

cultura e mudança. Estrutura Organizacional. Processo Decisório. 

Tendências e perspectivas dos sistemas de gestão. Relações inter-

organizacionais: cooperação, redes de colaboração e terceirização.

Segunda e Terça 

08:00 - 09:40
2 4 - Engenharias

UFG-96 UFG

CIT0034 - Transporte Não 

Motorizado

Turma A

32h

Pedestres. Veículos (tipos, características e especificações 

funcionais). Vias. Pontos de Apoio e Acesso. Equipamentos de 

controle e segurança. Características de Operação. Formas de 

articulação com outras tecnologias. Custos. Especificidades de 

projeto e segurança. 

Sexta 10:00  - 11:40 5 4 - Engenharias



UFG-97 UFG

CIT0061 - Operação de 

Sistemas de Transportes I

Turma A

64h

Transporte de Passageiros. Elaboração do Plano Operacional. 

Programação da Operação. Operacionalização dos Serviços. 

Gestão de recursos humanos. Gestão de custos. Controle do 

Desempenho. 

Terça e Quinta    

08:50  - 10:50
5 4 - Engenharias

UFG-98 UFG
CIT0062 - Projeto de Estradas 

Turma A
64h

Introdução ao estudo de estradas. Leis do Modelado Terrestre. 

Estudos de traçado. Características técnicas para projeto de 

estradas. Cálculo dos Azimutes e Estacas. Alinhamento horizontal. 

Alinhamento vertical. Seção transversal. Elementos planimétricos 

e altimétricos, superelevação, superlargura, curva circular simples 

e curva circular com ramo de transição. Distância de visibilidade. 

Terraplenagem. Drenagem. Estimativas de custos de obras. 

Projeto de sinalização vertical e horizontal. 

Quarta 08:00- 12:30 5 4 - Engenharias

UFG-99 UFG
CIT0063 - Tecnologia Aeroviária

Turma A
32h

Veículos (tipos, características e especificações funcionais). Vias. 

Terminais. Equipamentos de controle e segurança. Operações 

características de carga e passageiros. Formas de articulação com 

outras tecnologias. Custos. Especificidades de Projeto. 

Segunda   

 10:50 - 12:30
5 4 - Engenharias

UFG-100 UFG

CIT0064 - Gestão de Projetos 

de Sistemas de Transporte

Turma A

32h

Projeto. EDT básica de um projeto de Transporte. Metodologia 

PMI. Gestão de escopo, tempo, custo e qualidade. A importância 

da comunicação na gestão de projetos. Ferramentas para a 

gestão de projetos. Processo Licitatório e elaboração de 

propostas. Contratação de projetos. 

Quarta 07:10  - 08:50 5 4 - Engenharias

UFG-101 UFG

CIT0103 - Transporte e 

Planejamento Urbano e 

Regional 

Turma A 

32h

Inserção dos transportes no planejamento urbano e regional. 

Planejamento urbano: técnica e produtos. Transporte e uso do 

solo. Transporte e Desenvolvimento. Políticas de ordenamento 

territorial. O Plano Diretor Urbano. O Plano Diretor Regional. 

Quarta 08:50 - 10:50 5 4 - Engenharias

UFG-102 UFG

CIT0104 - Transporte e Meio 

Ambiente 1

Turma A 

32h

Estudo e diagnóstico do impacto das atividades do setor de 

transportes no meio ambiente. Uso de energia em transportes 

(combustíveis convencionais e alternativos). Introdução aos 

principais fatores de impacto ambiental da atividade do 

transporte. Gestão ambiental para implantação, operação e 

manutenção das infraestruturas de transporte. Políticas de 

educação ambiental. 

Quinta 08:50  - 10:50 5 4 - Engenharias



UFG-103 UFG
CIT0106 - Tecnologia Rodoviária

Turma A
32h

Veículos (tipos, características e especificações funcionais). Vias. 

Terminais. Equipamentos de controle e segurança. Operações 

características de carga e passageiros. Formas de articulação com 

outras tecnologias. Custos. Especificidades de Projeto. 

Quinta 07:10 - 08:50 5 4 - Engenharias

UFG-104 UFG
CIT0108 - Pavimentação 

Turma A 
64h

Pavimentação. Terminologia. Modalidade dos Pavimentos. 

Estudo das cargas rodoviárias. Estudos Geotécnicos para 

Pavimentação. Comportamento dos materiais empregados na 

pavimentação. Estudo dos materiais asfálticos: ligantes, misturas; 

rejuvenescedores. Dimensionamento de Pavimentos rígidos e 

flexíveis. Execução de Pavimentos (Técnicas Construtivas, 

Equipamentos e Especificações). Conhecimento básico dos 

elementos utilizados em pavimentação de rodovias, ferrovias e 

aeroportos, tanto no que se refere a projetos como a execução, 

dando ênfase às condições locais. Noções de conservação, 

gerência e restauração. Cuidados Ambientais. Experimentos: 

análise químicas, físicas, mecânicas e ambientais dos agregados, e 

ligantes; produção e controle de qualidade de misturas asfálticas; 

técnicas de inspeção e fiscalização. 

Terça 07:10 - 10:50 5 4 - Engenharias

UFG-105 UFG
CIT0116 - Projeto de Ferrovias

Turma A 
64h

Evolução do sistema ferroviário nacional. Projeto geométrico: 

curvas horizontais, curvas verticais, superlargura, superelevação, 

velocidade máxima de tráfego. Componentes do sistema 

ferroviário. Elementos constitutivos da infraestrutura e 

superestrutura ferroviária. Estudo dos materiais utilizados para 

construção ferroviária. Projeto de dimensionamento da via 

permanente. Drenagem. Manutenção da via permanente.

Quarta 07:10  - 10:50 5 4 - Engenharias



UFG-106 UFG

CIT0155 - ERGONOMIA E 

ENGENHARIA DO TRABALHO 

(GRADUAÇÃO)

Turma A

64h

Fundamentos e técnicas de Ergonomia. Análise de posto de 

trabalho. Conceitos de trabalho, tarefa, atividade, variabilidade, 

carga de trabalho e regulação. Metodologia de análise 

ergonômica do trabalho. Métodos e técnicas e de análise de 

variáveis em ergonomia. Métodos e Técnicas Para a Análise da 

Atividade. Ergonomia e Projeto. Programa de Ergonomia nas 

Empresas. Metodologia do Estudo do Trabalho; O Fator Humano 

no Trabalho (Antropometria e Fisiologia). Engenharia de 

métodos: modelos de representação de tarefas de produção 

(fluxogramas e diagramas). Métodos e Técnicas para o estudo dos 

tempos da produção. Normas e requisitos de espaços de 

trabalho. Posturas de trabalho. Ritmo de trabalho. Dispositivos de 

trabalho. Formalização e documentação do processo de projeto 

de um centro de produção.

Quarta e Sexta 

10:00  - 11:40
4 4 - Engenharias

UFG-107 UFG

CIT0179 - TÓPICOS 

AVANÇADOS EM ENGENHARIA 

DA SUSTENTABILIDADE  - 

Turma A

32h
Abordagens contemporâneas em Engenharia da Sustentabilidade, 

aplicações avançadas em Engenharia da Sustentabilidade.

Quinta-feira 14h-

15h40
5 4 - Engenharias



UFG-108 UFG
EMC0069 - ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA   Turma A
32h

Conceito de Segurança no Trabalho. Conceito de Doença no 

Trabalho. Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho. 

Estatísticas e custos de acidentes. Acidente de trabalho.Programa 

de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Segurança individual e 

coletiva. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA/NR-

9: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos 

ergonômicos e riscos de acidente. Equipamentos de segurança: 

definições e finalidades. Conceitos de Segurança em eletricidade: 

situações de risco, o choque elétrico,principais causas de 

acidentes com eletricidade. Proteção contra incêndio. Sinalização 

de segurança. Métodos de prevenção de acidente com 

eletricidade. Trabalhos com linha energizada.Noções de primeiros 

socorros. Liderança de equipe quanto à segurança. Controle 

administrativo:sistemas e subsistemas, manuais de 

procedimentos, permissão para o trabalho, lista de 

verificação(check-list).

Quartas-feiras, das 

13h10 às 14h50 (a 

confirmar)

5 4 - Engenharias

UFG-109 UFG

EMC0087 - Geração e 

Distribuição de Vapor

Turma A1

64 h

Geração de vapor: processos de combustão; tipos, componentes, 

segurança e manutenção de caldeiras; Distribuição de vapor: 

dimensionamento de tubulações e acessórios das linhas de 

transporte de vapor; Vasos de pressão: dimensionamento 

mecânico e condições de operação mecânicas e térmicas dos 

vasos de pressão e acessórios; Normas: de projeto e norma 

regulamentadora (NR-13) de caldeiras e vasos de pressão.

Segunda e Quinta 

14:50 - 16:50
2 4 - Engenharias

UFG-110 UFG

EMC0089 - Gestão dos 

Sistemas de Produção

Turma A

 64h

Fundamentos da gestão da produção; Planejamento do projeto; 

Planejamento das necessidades da produção; Planejamento do 

trabalho. Planejamento do leiaute da área de produção; Logística 

na empresa; Logística na produção. Logística na armazenagem e 

Logística no fluxo de materiais.

Segunda e Quarta 

16:50 - 18:30
5 4 - Engenharias

UFG-111 UFG

EMC0143 - Manutenção 

Industrial

Turma A1

 64h

Capacitar o estudante para formular e executar projetos de 

manutenção mecânica industrial usando técnicas de 

planejamento estratégicos.

Terça e Quinta 

18:50 - 20:20
5 4 - Engenharias



UFG-112 UFG

EMC0186 - Projetos de 

Sistemas Mecânicos

A1

 64h 

Introdução ao projeto. Procura de soluções alternativas. 

Inventividade. Modelagem e Simulação. Otimização. Seleção de 

materiais. Comunicação e registro do projeto. Projeto de um 

sistema mecânico.

Quarta 

08:00 - 11:40
 5 4 - Engenharias

UFG-113 UFG
EMC0305 - Materiais de 

Engenharia - Turma B
64 h

Ligas ferrosas; Ligas não-ferrosas; Materiais cerâmicos; Materiais 

poliméricos; Materiais compostos; Corrosão; Seleção de materiais.

Terças e Quintas-

feiras 14h50-16h50
2 4 - Engenharias

UFG-114 UFG
EMC0306 - Materiais de 

Engenharia Experimental
32 h

Introdução. Preparação de amostras metalográficas. Microscopia. 

Determinação de fases dos materiais. Determinação de tamanhos 

de grãos dos materiais. Tratamentos térmicos. Tratamentos 

Termoquímicos. Corrosão.

a definir 2 4 - Engenharias

UFG-115 UFG

EMC0311 - Conformação dos 

Metais e Processamento dos 

Polímeros

28 h

Introdução a Conformação dos Metais. Fundamentos da 

Conformação dos Metais. Trefilação. Extrusão. Forjamento. 

Laminação. Estampagem. Outros Processos de Conformação dos 

Metais. Moldagem por Extrusão. Moldagem por Sopro. 

Termoformagem. Moldagem por Injeção. Variantes do processo e 

tipos de moldes. Prototipagem rápida.

a definir 2 4 - Engenharias

UFG-116 UFG

EMC0323 - Máquina de Fluxo e 

Deslocamento

Turma A

48 h

Princípios de funcionamento e dimensionamento de: bombas 

hidráulicas centrífugas, de deslocamento positivo, ventiladores, 

turbinas hidráulicas; válvulas e acessórios.

Terça 

14:50  - 17:40
2 4 - Engenharias

UFG-117 UFG

EMC0325 - Transferência de 

Calor 1

Turma A

64 h

Introdução aos mecanismos de transferência de energia térmica; 

Condução de calor: regimes permanente e transiente; Radiação 

térmica.

Segunda e Quarta 

16:50- 18:30
2 4 - Engenharias



UFG-118 UFG EMC0328 - Usinagem 64 h

Introdução à Usinagem. Processos Convencionais de Usinagem. 

Grandezas Físicas no Processo de Corte. Nomenclatura e 

Geometria das Ferramentas de Corte. Formação do Cavaco. 

Controle do Cavaco. A Interface Cavaco-Ferramenta. Força, 

Pressão Específica e Potência de Usinagem. Tensões e 

Deformações em Usinagem. Temperatura de Corte. Materiais 

para Ferramentas de Corte. Desgaste e Mecanismos de Desgaste 

das Ferramentas de Corte. Vida da Ferramenta e Fatores que a 

Influenciam. Fluidos de Corte. Integridade Superficial. Ensaios de 

Usinabilidade. Condições Econômicas de Corte. Considerações ao 

Material da Peça. Usinagem por abrasão. Processos de Usinagem 

não Convencionais. Comando Numérico Computacional.

Segunda 

13:10 - 14:50

Quarta 

14:50 - 16:50

2 4 - Engenharias

UFG-119 UFG
EMC0329 - Usinagem 

Experimental - Turma C
32 h

Processos de Torneamento, fresamento e furação de metais. 

Formação do Cavaco. Controle do Cavaco. A Interface Cavaco-

Ferramenta. Força, Pressão Específica e Potência de Usinagem. 

Temperatura de Corte. Materiais para Ferramentas de Corte. 

Desgaste e Mecanismos de Desgaste das Ferramentas de Corte. 

Vida da Ferramenta. Fluidos de Corte. Ensaios de Usinabilidade. 

Usinagem por abrasão. Processos de Usinagem não 

Convencionais. Programação em Comando Numérico 

Computacional.

Sexta-feira 13h10 - 

14h50
2 4 - Engenharias

UFG-120 UFG
EMC0366 - INTRODUÇÃO À 

ENGENHARIA ELÉTRICA
 32h 

Regulamento e normas para o ensino na UFG. Direitos e deveres 

do aluno. Histórico da Engenharia e história do curso de 

engenharia elétrica da UFG. Projeto em engenharia. Modelos 

e simulação. Legislação profissional do engenheiro: o sistema 

CONFEA/CREAs. Organização e estruturação do curso de 

Engenharia Elétrica da UFG. Campos de atuação do Engenheiro 

Eletricista. Pesquisa tecnológica e pesquisa científica. 

Comunicação na engenharia nas formas escrita, gráfica e oral. 

Perfil do Engenheiro Eletricista e conduta ética. Inclusão social e 

educação para os direitos humanos, incluindo as relações 

étnicorraciais, e de diferentes culturas (afro-brasileira e indígena).

Terças-feiras, das 9h 

às 10h40 (a 

confirmar)

 5 4 - Engenharias



UFG-121 UFG
FAN0006 - Alimentação 

Saudável Turma A
32h

Conceitos básicos de alimentos, nutriente, energia, dieta 

equilibrada; Balanço energético e densidade energética dos 

alimentos; Classificação, função e fontes alimentares de 

nutrientes; valor nutritivo dos alimentos e preparações; Tipos de 

padrões alimentares e fatores determinantes de consumo de 

alimentos; Alimentos funcionais; Alimentação saudável; guias 

alimentares e atualidades.

Quarta-feira das 

16:00 às 17:40
3 5 - Ciências da Saúde

UFG-122 UFG
FAN0039 - Estudo Experimental 

dos Alimentos  	Turma A02
80h

Introdução ao estudo experimental dos alimentos e ao trabalho 

prático. Equivalência de pesos e medidas. Estudo dos 

procedimentos técnicos no preparo de alimentos. Alterações 

físico-químicas ocorridas nos processos culinários. Grupos de 

alimentos.

Terça-feira das 

08:00 às 09:40 e 

quinta-feira das 

08:00 às 10:50

2 5 - Ciências da Saúde

UFG-123 UFG
FAN0049 - Introdução à Prática 

Profissional
32h

A formação do nutricionista. Áreas de atuação e mercado de 

trabalho. Legislações que balizam a sua atuação. Órgãos e 

entidades de classe. Bioética: princípios e ética profissional.

Sexta-feira das 

08:00 às 11:40
2 5 - Ciências da Saúde

UFG-124 UFG FAN0059 - Nutrição e Dietética I 80h

Introdução ao estudo da alimentação e nutrição. Hábitos 

alimentares. Guias alimentares. Carboidratos. Proteínas. Lipídios. 

Fibras alimentares. Vitaminas. Minerais. Água. Etanol. Alimentos 

funcionais. Outras substâncias químicas dos alimentos. Necessita 

de pré requisito em Bioquímica II e Fisiologia Humana

Segunda-feira das 

14:00 às 16:50 e 

terça-feira das 

11h40 - 12h30

2 5 - Ciências da Saúde

UFG-125 UFG
FAN0063 - Nutrição em 

Esportes - Turma A02
64h

Metabolismo energético. Integração metabólica entre os 

principais tecidos corporais. Adaptações fisiológicas durante a 

atividade física. Avaliação dietética. Determinação do gasto 

energético. Avaliação da composição corporal. Planos nutricionais 

para diferentes modalidades esportivas. Hidratação. Recursos 

ergogênicos nutricionais e suplementação. Necessita de pré 

requisito em Nutrição Dietética II e Patologia da Nutrição e 

Dietoterapia II

Terça e quarta-feira 

das 14:00 às 17:40
1 5 - Ciências da Saúde



UFG-126 UFG
FEF0040 - EPIDEMIOLOGIA E 

BIOESTATÍSTICA
80h

Conceitos básicos e história da Epidemiologia. Processo saúde-

doença e níveis de prevenção.  Indicadores de saúde e sistemas 

de informação. Medidas de ocorrência e de efeito.  Vigilância em 

Saúde. Tipos de estudos epidemiológicos. Aplicação do método 

epidemiológico.   Validação de testes diagnósticos: sensibilidade e 

especificidade. Transição epidemiológica e demográfica. Estudo 

da bioestatística aplicado à Educação Física.

Terças da 16h - 

18h30 e Quintas das 

16h as 17h40

15 5 - Ciências da Saúde

UFG-127 UFG
FEN0126 - ADMINISTRAÇÃO 

EM ENFERMAGEM I
32h

Teorias de administração científica aplicadas à enfermagem. 

Estrutura organizacional, poder, cultura e clima. Competências 

gerais e gerências do enfermeiro. Divisão do trabalho em 

enfermagem. Meios e instrumentos do processo de trabalho. 

Modelos de gestão. Processo decisório. Conflitos, negociação.

Quintas-feiras 14h-

15h40
5 5 - Ciências da Saúde

UFG-128 UFG

FEN0127 - ÉTICA E EXERCICIO 

DA ENFERMAGEM      

 Turma A

48h

Abordagem geral da ética e a inclusão racial. Instrumentos ético-

legais que norteiam o exercício profissional da Enfermagem. 

Temas em ética e bioética no ensino, pesquisa e assistência de 

enfermagem. Entidades de classe.

Segundas-feiras 16h 

às 18:30h           
5 5 - Ciências da Saúde

UFG-129 UFG
ESA0009 - AGRICULTURA III 

Turma A
64 h

Domínio das técnicas envolvidas desde o preparo do solo até a 

colheita, beneficiamento e comercialização dos produtos obtidos 

do cultivo das culturas comerciais extensivas: café, cana-de-

açúcar, mandioca e outras.

TURMA A -

 segundas 10h-

11h40 e terças 8h-

9h40

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-130 UFG
ESA0009 - AGRICULTURA III 

Turma B
64 h

Domínio das técnicas envolvidas desde o preparo do solo até a 

colheita, beneficiamento e comercialização dos produtos obtidos 

do cultivo das culturas comerciais extensivas: café, cana-de-

açúcar, mandioca e outras.

TURMA B - segundas 

8h-9h40 e terças 

10h-11h40

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-131 UFG
ESA0067 - Águas Industriais E 

Tratamento De Resíduos
32 h

Origem e natureza dos resíduos da indústria de alimentos. 

Características e métodos de tratamento dos resíduos sólidos e 

das águas residuárias. Aspectos legais sobre poluição ambiental. 

Análise de resíduos e controle de operações de tratamento.

Segundas e terças-

feiras, das 16h às 

17h40

5 6 - Ciências Agrárias



UFG-132 UFG
ESA0080  - Desenho Técnico 

turma A01
64h

Introdução ao desenho técnico. Materiais e instrumentos de 

desenho. Escala. Caligrafia técnica. Cotagem. Sistemas de 

representação. Perspectiva isométrica. Noções de desenho 

arquitetônico. Noções de desenho topográfico. Noções de 

desenho paisagístico. Leitura e interpretação gráfica de projetos 

de construções zootécnicas. Noções de Desenho Assistido por 

Computador - CAD.

Terça-feira 8h-11h40 2 6 - Ciências Agrárias

UFG-133 UFG
ESA0089 - ECOLOGIA E MEIO 

AMBIENTE - Turma A
64 h

Ecologia: Conceitos básicos, definições, histórico, sub-divisões, 

relação com as demais ciências. Fatores ecológicos: água, 

temperatura: luz solo, atmosfera, fogo, outros fatores ecológicos; 

Dinâmica de População: teorias e características populacionais; 

Ecossistema: conceitos, teorias, estruturas e hipóteses. 

Desenvolvimento do ecossistema, Sistemas agrícolas, aquáticos e 

terrestres; Ecologia Aplicada: Ecologia e transformação do 

ambiente; recursos naturais; conservação dos equilíbrios 

naturais; poluição da biosfera em seus diversos aspectos; 

reciclagem do lixo; Meio Ambiente: desenvolvimento sustentável, 

gestão, educação, legislação e licenciamento ambiental, 

EIA/RIMA; auditoria verde e ecoturismo.

TURMA A - quintas 

8h-9h40 e sextas 

10h-11h40

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-134 UFG
ESA0089 - ECOLOGIA E MEIO 

AMBIENTE - Turma B
64 h

Ecologia: Conceitos básicos, definições, histórico, sub-divisões, 

relação com as demais ciências. Fatores ecológicos: água, 

temperatura: luz solo, atmosfera, fogo, outros fatores ecológicos; 

Dinâmica de População: teorias e características populacionais; 

Ecossistema: conceitos, teorias, estruturas e hipóteses. 

Desenvolvimento do ecossistema, Sistemas agrícolas, aquáticos e 

terrestres; Ecologia Aplicada: Ecologia e transformação do 

ambiente; recursos naturais; conservação dos equilíbrios 

naturais; poluição da biosfera em seus diversos aspectos; 

reciclagem do lixo; Meio Ambiente: desenvolvimento sustentável, 

gestão, educação, legislação e licenciamento ambiental, 

EIA/RIMA; auditoria verde e ecoturismo.

TURMA B - quintas 

10h-11h40 e sextas 

8h-9h40

5 6 - Ciências Agrárias



UFG-135 UFG

ESA0119 - Marketing e 

Empreendedorismo no 

Agronegócio

48 h

Agronegócio, Marketing e Network. Ambiente de Marketing e 

Tendências. Mercado. Comportamento do Consumidor. 

Estratégias de Comunicação. Agrossociedade. 

Empreendedorismo. Perfil Empreendedor. Intra-

Empreendedorismo. Estudos de Caso em Agronegócio.

Quartas-feiras 8h - 

10h50
15 6 - Ciências Agrárias

UFG-136 UFG
ESA0139 - EXPERIMENTAÇÃO E 

ESTATÍSTICA - Turma B01
96 h

Introdução à Estatística. Estatística descritiva. Probabilidade e 

distribuições de probabilidade. Inferência estatística. 

Amostragem. Estimação por intervalo. Testes de hipóteses. 

Testes de comparação de médias. Análise de correlação e 

regressão linear simples. Teste de x2. Experimentação agrícola. 

Princípios básicos de experimentação. Delineamentos 

experimentais de parcelas e de tratamentos. Análise de grupos de 

experimentos.

TURMA B - segundas 

e quintas 8h-9h40 e 

terças 10h-11h40

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-137 UFG
ESA0146 - FERTILIDADE DO 

SOLO - Turma A01
64 h

O solo do cerrado. Elementos que compõem as plantas. Química 

do Solo. Coleta e análise de amostras de solo. Adubos e corretivos 

agrícolas. Recomendação de fertilizantes e corretivos agrícolas 

para as principais culturas da região. Biologia do solo. Organismos 

e Microrganismos do solo. Micorrizas. Matéria Orgânica. 

Bioindicadores da qualidade do solo

TURMA A - terças 

10h-11h40 e 

Segundas 14h-15h40

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-138 UFG
ESA0146 - FERTILIDADE DO 

SOLO - Turma B01
64 h

O solo do cerrado. Elementos que compõem as plantas. Química 

do Solo. Coleta e análise de amostras de solo. Adubos e corretivos 

agrícolas. Recomendação de fertilizantes e corretivos agrícolas 

para as principais culturas da região. Biologia do solo. Organismos 

e Microrganismos do solo. Micorrizas. Matéria Orgânica. 

Bioindicadores da qualidade do solo

TURMA B - terças 8h-

9h40 e segundas 

16h-17h40

5 6 - Ciências Agrárias



UFG-139 UFG
ESA0154 - FITOPATOLOGIA I - 

Turma A1
64 h

Conceitos, importância, história e objetivos da Fitopatologia; 

Caracterização de fungos fitopatogênicos, compreendendo 

morfologia, sitemática, fisiologia, biologia eecologia desses 

organismos; Bactérias, compreendendo morfologia, sitemática, 

fisiologia, biologia e ecologia desses organismos; Micoplasmas, 

compreendendo morfologia, sitemática, fisiologia, biologia e 

ecologia desses organismos; Vírus, compreendendo morfologia, 

sitemática, fisiologia, biologia e ecologia desses organismos 

Nematóides, compreendendo morfologia, sitemática, fisiologia, 

biologia e ecologia desses organismos

TURMA A1 - sextas 

8h-9h40 e 14h-15h40
2 6 - Ciências Agrárias

UFG-140 UFG
ESA0154 - FITOPATOLOGIA I - 

Turma A2
64 h

Conceitos, importância, história e objetivos da Fitopatologia; 

Caracterização de fungos fitopatogênicos, compreendendo 

morfologia, sitemática, fisiologia, biologia eecologia desses 

organismos; Bactérias, compreendendo morfologia, sitemática, 

fisiologia, biologia e ecologia desses organismos; Micoplasmas, 

compreendendo morfologia, sitemática, fisiologia, biologia e 

ecologia desses organismos; Vírus, compreendendo morfologia, 

sitemática, fisiologia, biologia e ecologia desses organismos 

Nematóides, compreendendo morfologia, sitemática, fisiologia, 

biologia e ecologia desses organismos

TURMA A2 - sextas 

8h-9h40 e 16h-17h40
2 6 - Ciências Agrárias

UFG-141 UFG
ESA0154 - FITOPATOLOGIA I - 

Turma B1
64 h

Conceitos, importância, história e objetivos da Fitopatologia; 

Caracterização de fungos fitopatogênicos, compreendendo 

morfologia, sitemática, fisiologia, biologia eecologia desses 

organismos; Bactérias, compreendendo morfologia, sitemática, 

fisiologia, biologia e ecologia desses organismos; Micoplasmas, 

compreendendo morfologia, sitemática, fisiologia, biologia e 

ecologia desses organismos; Vírus, compreendendo morfologia, 

sitemática, fisiologia, biologia e ecologia desses organismos 

Nematóides, compreendendo morfologia, sitemática, fisiologia, 

biologia e ecologia desses organismos

TURMA B1 - terças 

10h-11h40 e 14h-

15h40

2 6 - Ciências Agrárias



UFG-142 UFG
ESA0154 - FITOPATOLOGIA I - 

Turma B2
64 h

Conceitos, importância, história e objetivos da Fitopatologia; 

Caracterização de fungos fitopatogênicos, compreendendo 

morfologia, sitemática, fisiologia, biologia eecologia desses 

organismos; Bactérias, compreendendo morfologia, sitemática, 

fisiologia, biologia e ecologia desses organismos; Micoplasmas, 

compreendendo morfologia, sitemática, fisiologia, biologia e 

ecologia desses organismos; Vírus, compreendendo morfologia, 

sitemática, fisiologia, biologia e ecologia desses organismos 

Nematóides, compreendendo morfologia, sitemática, fisiologia, 

biologia e ecologia desses organismos

TURMA B2 - terças 

10h-11h40 e 16h-

17h40

2 6 - Ciências Agrárias

UFG-143 UFG
ESA0353 - Irradiação De 

Alimentos:Ficção E Realidade
32 h

Histórico da irradiação; efeitos das radiações nos microrganismos; 

irradiação em frutas e vegetais; irradiação em carnes; irradiação 

de embalagens; legislação.

COMPONENTE NÃO 

OFERTADO PELA 

UNIDADE 

ACADÊMICA

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-144 UFG
ESA0354 - IRRIGAÇÃO E 

DRENAGEM - Turma A
80 h

Irrigação: irrigação por superfície (sulcos, faixas, inundação 

temporária e permanente), irrigação por aspersão (convencional 

e mecanizada), irrigação localizada, avaliação e manejo de 

sistemas de irrigação. Drenagem: Características físicas do solo 

importantes ao projeto de drenagem, mapas freáticos, 

coeficientes de drenagem, regimes de drenagem (permanente e 

variável), equações de drenagem.

 segundas 10h-

12h30 e sextas 8h-

9h40

10 6 - Ciências Agrárias

UFG-145 UFG
ESA0354 - IRRIGAÇÃO E 

DRENAGEM - Turma B
80 h

Irrigação: irrigação por superfície (sulcos, faixas, inundação 

temporária e permanente), irrigação por aspersão (convencional 

e mecanizada), irrigação localizada, avaliação e manejo de 

sistemas de irrigação. Drenagem: Características físicas do solo 

importantes ao projeto de drenagem, mapas freáticos, 

coeficientes de drenagem, regimes de drenagem (permanente e 

variável), equações de drenagem.

Segundas 8h-9h40 - 

Sextas 10h-12h30
10 6 - Ciências Agrárias



UFG-146 UFG

ESA0375 - MELHORAMENTO 

DE PLANTAS  

TURMA B 

64 h

O papel do melhoramento de plantas; Recursos genéticos 

vegetais; Sistemas de reprodução em plantas; Introdução de 

características monogênicas em cultivares; Melhoramento de 

espécies autógamas; Melhoramento de espécies alógamas; 

Melhoramento para obtenção de híbridos; Melhoramento de 

espécies de reprodução assexuada; Avaliação e recomendação de 

cultivares.

TURMA B - segundas 

10h-11h40 e quartas 

8h-9h40

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-147 UFG
ESA0407 - PLANTAS DANINHAS 

E SEU CONTROLE - Turma A
64 h

Plantas Daninhas; Interferência / Matocompetição; Banco de 

Sementes; Herbicidas; Plantas Daninhas Resistentes a Herbicidas; 

Dose Comercial de Herbicidas; Impacto Ambiental de Herbicidas.
Quarta 10h - 11h40 

e Terca 14h-15h40

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-148 UFG
ESA0407 - PLANTAS DANINHAS 

E SEU CONTROLE - Turma B
64 h

Plantas Daninhas; Interferência / Matocompetição; Banco de 

Sementes; Herbicidas; Plantas Daninhas Resistentes a Herbicidas; 

Dose Comercial de Herbicidas; Impacto Ambiental de Herbicidas.
Quarta 8h-9h40 e 

terça 14h - 15h40

5 6 - Ciências Agrárias

UFG-149 UFG

ESA0412 - POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL - 

Turma A

48 h

Padrões históricos de desenvolvimento rural; políticas agrícolas; 

políticas agrárias; desenvolvimento rural sustentável; 

metodologias de diagnóstico, planejamento e comunicação rural.

Terça 

14:00 - 16:50
5 6 - Ciências Agrárias

UFG-150 UFG

ESA0412 - POLÍTICAS DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL - 

Turma B

48h

Padrões históricos de desenvolvimento rural; políticas agrícolas; 

políticas agrárias; desenvolvimento rural sustentável; 

metodologias de diagnóstico, planejamento e comunicação rural.

Quarta 

10:00 - 12:30
5 6 - Ciências Agrárias

UFG-151 UFG

ESA0487 - Tópicos especiais em 

ciências Florestais II – Saúde e 

Segurança no trabalho

32h

Conceitos fundamentais de saúde e segurança, higiene 

ocupacional e ergonomia, análise de risco no ambiente de 

trabalho, legislação, EPIs, EPCs, programas de SST e de sistemas 

de qualidade

sexta-feira das 14h-

15h40
20 6 - Ciências Agrárias



UFG-152 UFG

ESA0521 - IMPACTO 

AMBIENTAL DE AGROTÓXICOS

TURMA A 

64 h

Conhecimento dos agrotóxicos e suas propriedades físico-

químicas que regem seu comportamento ambiental e 

toxicológico, sua mobilidade, risco de contaminação de água e 

propriedades de sorção / “fixação” ao solo. Degradação biológica 

e química de agrotóxicos no solo e água; dispersão no ambiente e 

bioconcentração na cadeia alimentar. Produtos com maior 

potencial de risco e pontos vulneráveis do relevo; monitoramento 

de resíduos de agrotóxicos no meio ambiente.

Sexta 

08:00  - 11:40
5 6 - Ciências Agrárias

UFG-153 UFG
ESA0541 - Metodologia 

Científica - Turma A
32 h 

Origem e história da ciência.  O conhecimento - tipos de 

conhecimento. Conceito e classificação da ciência.  Pesquisa e 

Desenvolvimento.  Planejamento e formulação da pesquisa 

científica e do desenvolvimento tecnológico (conceitos, fases da 

pesquisa, planejamento e execução). O método científico. 

Redação técnico-científica. Análise da pesquisa como atividade 

acadêmica e empresarial. Normatização. Trabalhos e publicações 

científicos. Diretrizes para a elaboração de projetos, relatórios, 

TCCs, seminários. Diretrizes para leitura, análise e interpretação 

de textos científicos.  Responsabilidade social e incentivos fiscais 

na ciência, tecnologia e inovação

Segundas-feiras, das 

14h às 15h40 
5 6 - Ciências Agrárias

UFG-154 UFG
ESA0541 - Metodologia 

Científica - Turma B
32 h 

Origem e história da ciência.  O conhecimento - tipos de 

conhecimento. Conceito e classificação da ciência.  Pesquisa e 

Desenvolvimento.  Planejamento e formulação da pesquisa 

científica e do desenvolvimento tecnológico (conceitos, fases da 

pesquisa, planejamento e execução). O método científico. 

Redação técnico-científica. Análise da pesquisa como atividade 

acadêmica e empresarial. Normatização. Trabalhos e publicações 

científicos. Diretrizes para a elaboração de projetos, relatórios, 

TCCs, seminários. Diretrizes para leitura, análise e interpretação 

de textos científicos.  Responsabilidade social e incentivos fiscais 

na ciência, tecnologia e inovação

Terças-feiras, das 

10h às 11h40 
5 6 - Ciências Agrárias



UFG-155 UFG
EVZ0131 - Produção de Bovinos 

de corte - turma A
64h

Panorama da bovinocultura de corte no Brasil e no mundo. 

Mercado e comercialização. Cadeia produtiva da carne. Raças e 

características raciais de interesse na produção de bovinos de 

corte. Crescimento e desenvolvimento de bovinos. Cria, recria e 

terminação de bovinos de corte. Construções e instalações para 

bovino de corte. Produção de novilho precoce e super precoce. 

Manejo e sistemas de produção. Eficiência produtiva e 

reprodutiva. Rastreabilidade e certificação. Indicadores 

zootécnicos na pecuária de corte e planejamento pecuário.

Quartas 14h - 15h40 

e sextas 8h as 9h40
10 6 - Ciências Agrárias

UFG-156 UFG
EVZ0131 - Produção de Bovinos 

de corte - turma B
64h

Panorama da bovinocultura de corte no Brasil e no mundo. 

Mercado e comercialização. Cadeia produtiva da carne. Raças e 

características raciais de interesse na produção de bovinos de 

corte. Crescimento e desenvolvimento de bovinos. Cria, recria e 

terminação de bovinos de corte. Construções e instalações para 

bovino de corte. Produção de novilho precoce e super precoce. 

Manejo e sistemas de produção. Eficiência produtiva e 

reprodutiva. Rastreabilidade e certificação. Indicadores 

zootécnicos na pecuária de corte e planejamento pecuário.

Quartas 16h - 16h40 

e sextas 10h as 

11h40

10 6 - Ciências Agrárias

UFG-157 UFG

EVZ0051 - Eficiência 

Reprodutiva dos Rebanhos - 

turma B

32h

Estudo dos fatores que afetam a eficiência reprodutiva dos 

animais domésticos e das biotécnicas da reprodução; Índices 

reprodutivos; Ferramentas para aumentar os índices 

reprodutivos: sincronização do estro e da ovulação, avaliação 

andrológica, estação de monta, inseminação artificial, 

transferência de embriões; Tomadas de decisão com base em 

simulações; Efeitos nutricionais, sanitários e de meio ambiente 

sobre a eficiência reprodutiva

Sexta-feira 16h - 

17h40
5 6 - Ciências Agrárias



UFG-158 UFG
EVZ0054 - Epidemiologia - 

turma A
32h

Introdução à Epidemiologia. Evolução histórica do processo 

saúde/doença. Conceitos/definições básicos de termos 

epidemiológicos. Zoonoses. Cadeia de transmissão de doenças. 

História natural da doença. Indicadores de saúde animal e saúde 

pública. Índice e curva endêmica. Diagrama de controle. Séries 

cronológicas. Componentes e mecanismos determinantes de 

enfermidades. Métodos de controle e erradicação de 

enfermidades transmissíveis. Validação de testes diagnósticos. 

Método epidemiológico. Vigilância epidemiológica. Fundamentos 

de Epidemiologia Analítica

Segunda 8h-9h40 5 6 - Ciências Agrárias

UFG-159 UFG

EVZ0071 - Gestão da Qualidade 

em Agroindústrias de Alimento 

de Origem Animal

Turma A

32H

Definição de Sistema de Gestão da Qualidade, seus fundamentos 

e benefícios para o desenvolvimento de produtos, execução e 

gerenciamento de processos de agroindústrias. Princípios da 

Gestão da Qualidade. Série ISO 9000 (histórico e o que é a ISO). 

Abordagem e interpretação teórica e prática da ISO/IEC 

17025:2005 quanto ao monitoramento e aplicação aos 

Laboratórios de Análises vinculados aos sistemas de produção de 

animais.

Segunda 

16:00 - 17:40
3 6 - Ciências Agrárias

UFG-160 UFG
EVZ0148 - Saúde Pública  

Turma A1
64h

Inserção da Medicina Veterinária na Saúde Pública sob o enfoque 

da Saúde Única; Ações em Saúde Pública; Importância sanitária, 

econômica, política e social das zoonoses; Perfil epidemiológico 

das doenças emergentes, re-emergentes, ocupacionais e 

negligenciadas; Princípios de saneamento básico e ambiental; 

Biologia e controle de espécies de interesse em Saúde Pública; 

Educação em Saúde; Medidas de prevenção e controle aplicadas 

ao planejamento e avaliações das ações em saúde.

Terça e Quarta 

08:00 - 09:40
5 6 - Ciências Agrárias



UFG-161 UFG

EVZ0159 - Tecnologia da 

Produção Rações Animais 

Turma A01

32h

Caracterização dos estabelecimentos fabricantes de produtos 

destinados à alimentação animal. Panorama da produção de 

rações no mundo. Fluxograma de fabricação de rações para 

animais (legislação). Gestão da qualidade na produção de rações. 

Armazenamento de matérias primas a granel, ensacados e 

líquidos. Processamento de rações: Processo de moagem, 

pesagem e mistura de rações para animais. Processamentos 

térmicos: Peletização e extrusão de rações.

Quintas 14h - 15h40 10 6 - Ciências Agrárias

UFG-162 UFG

EVZ0165 - Tópicos especiais em 

Higiene e Tecnologia de 

Alimentos: Abate de Aves - 

Turma C

32h

Representatividade da produção e exportação de aves pelo Brasil. 

Dados estatísticos e mercados interno e externo. Legislação 

referente a abate e inspeção de aves. Critérios e requisitos para 

abate e inspeção. Manejo pré-abate e abate. Definição dos 

processos de abate. Inspeção de aves.

Sexta-feira 10h - 

11h40
3 6 - Ciências Agrárias

UFG-163 UFG
EVZ0189 - Carne Suína e seus 

Derivados
16h

Estudo do suíno industrial: classificação, domesticação e evolução 

para suíno tipo carne. Principais diferenças entre suíno industrial 

e suíno caipira. Desmistificação da carne suína. Mercado 

consumidor da carne suína e seus derivados no Brasil. Castração 

cirúrgica e imunocastração. Etapas do abate humanitário de 

suínos. Caracterização da carcaça e de subprodutos suínos 

comestíveis. Propriedades da carne suína fresca. Fatores que 

influenciam a aquisição da carne suína pelos consumidores. 

Produtos cárneos frescos e processados. Carne suína sintética.

COMPONENTE NÃO 

OFERTADO PELA 

UNIDADE 

ACADÊMICA

10 6 - Ciências Agrárias

UFG-164 UFG

CSA0050 - Direito penal 

internacional e cortes 

internacionais

32 h

Natureza jurídica e fundamentos teóricos. Tratados e convenções 

internacionais. Direitos humanos e as grandes guerras. Tribunal 

de Nuremberg. Estatuto de Roma - Tribunal Penal Internacional. 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Regras de Tóquio.

Sexta-feira, 14h - 

15h40
10 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-165 UFG

CSA0139 - Processo 

constitucional

Turma A

32 h

Direito processual constitucional. Constituição e processo. Direito 

processual constitucional e direito constitucional processual: 

distinções. A jurisdição constitucional: conceito, origens, 

fundamentos de legitimidade e funções. O supremo tribunal 

federal. Jurisdição constitucional das liberdades: habeas corpus, 

habeas data, mandado de segurança, ação popular, mandado de 

injunção e ação civil pública. Outros instrumentos constitucionais 

de garantia dos direitos fundamentais. Controle de 

constitucionalidade das leis e atos normativos. Sistemas de 

controle de constitucionalidade. Origens históricas. O sistema de 

controle de constitucionalidade das leis e atos normativos no 

direito constitucional brasileiro. A velha e a nova jurisdição 

constitucional.

Segunda-feira, 16:50 

às 18:30
10 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-166 UFG

CSA0209 - OFICINA DE 

EXPRESSÃO E REPRESENTAÇÃO 

I - Turma B

96 h

O desenho como meio de expressão. Materiais de desenho. Luz e 

sombra, cores e texturas. Técnicas de desenho livre. Croqui. 

Representação gráfica à mão livre para arquitetura. Perspectivas 

paralelas e cônicas à mão livre. Lugares geométricos e noções 

básicas de geometria descritiva. Normas técnicas de 

representação em arquitetura. Caligrafia técnica. Composição de 

prancha de desenho. Sistemas de representação ortogonal em 

arquitetura: plantas, cortes e elevações.

Segundas e quartas 

das 7h10 - 9h40
2 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-167 UFG
CSA0216 - Psicologia e Direito

Turma A
32 h

Introdução à Psicologia - ciência x senso comum, comportamento 

e relações funcionais, o homem biopsicossocial, a subjetividade, 

perfil, atribuições e áreas de atuação dos psicólogos, 

hereditariedade e meio ambiente, questões éticas (segredo e 

sigilo profissional); Psicopatologia: normal e patológico, neurose, 

psicose e perversão; Psicologia Jurídica: histórico e panorama 

atual, a interdisciplinariedade entre Psicologia e Direito, sub-

áreas, instrumentos de avaliação psicológica e laudos periciais, 

perícia e assistência técnica, psiquiatria forense; Psicologia 

Jurídica aplicada à área cível: A) Direito de Família: parentalidade, 

conjugalidade, separação e divórcio, guarda (guarda 

compartilhada), Síndrome da Alienação Parental, interdição; b) 

Direito da Infância e Juventude - violências contra a criança e o 

adolescentes, adoção, atos infracionais, medidas protetivas e 

medidas sócio-educativas; Direito Civil - danos extrapatrimoniais 

(morais), Justiça Restaurativa, Mediação; Psicologia Jurídica 

aplicada à área criminal: a) Sociologia da punição; b) 

Comportamento agressivo e comportamento criminoso; c) 

Violências coletivas: linchamento, depredação, pichação, 

arrastões, streaking; d) Violências individuais - violência 

doméstica (intrafamiliar), agressões sexuais, crimes passionais, 

crimes seriais; e) Justiça Terapêutica: álcool e outras drogas; F) 

Juizados Especiais Criminais: medidas e penas alternativas; g) 

Psicologia Penitenciária: assistência prisional, instituições penais, 

a mulher presa, egressos. Movimento antimanicomial e grupos 

sociais.

Quinta-feira, 8:00 às 

9:40
10 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-168 UFG

CSA0226 - Organização 

judiciária

Turma A

32 h

A estrutura judiciária nacional. Órgãos do Poder Judiciário. 

Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça. Conselho 

Nacional de Justiça. Justiça Federal. Justiça Estadual. Normas 

regimentais. Funções essenciais à justiça. Órgãos auxiliares da 

justiça.

Quinta-feira, 16:50 

às 18:30
10 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-169 UFG

CSA0229 - OFICINA DE 

EXPRESSÃO E REPRESENTAÇÃO 

III - Turma A

64 h

Decomposição e recomposição de figuras planas e sólidos. 

Representação volumétrica de espaços arquitetônicos, 

urbanísticos e paisagísticos, sistemas estruturais e detalhes 

construtivos. Forma, cor, proporção e textura. A materialidade 

dos modelos e maquetes. Interpretação e modificação de curvas 

de nível.

Quinta-feira – 14h 

às 17h40.
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-170 UFG
CSA0232 - ANÁLISE DA 

PAISAGEM
64 h

Abordagem teórico-conceitual sobre a paisagem, considerando 

suas relações com os conceitos de ambiente e cultura. 

Contextualização histórico cultural dos conceitos de paisagem e 

paisagismo como subsídio ao projeto paisagístico. Paisagem 

urbana: tipologia e morfologia dos espaços públicos e privados; 

espaços de circulação e espaços de permanência. Questões 

teóricas contemporâneas de paisagismo e o enfoque ambiental.

segunda-feira – 

8h40 - 12h30
3 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-171 UFG
CSA0260 - PROJETO 

ARQUITETÔNICO IV - Turma A
96 h

Diálogo entre investigações teórico-conceituais e a dimensão 

executiva do projeto arquitetônico, adotando sistema estrutural 

em aço e/madeira. Interface com tecnologias de construção, 

conforto lumínico e acústico e morfologia urbana. Produção de 

projeto básico com detalhamento, de alta complexidade, de 

programa de saúde ou educação. Aplicação de modelos 

tridimensionais e recursos gráficos na concepção, 

desenvolvimento e comunicação do projeto.

segundas e quartas-

feira – 10h às 12h30.
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-172 UFG

CSA0261 - PROJETO 

URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO I 

- Turma A

96 h

Teorias e prática de projeto em área de expansão e/ou grandes 

vazios urbanos relacionados aos sistemas de infraestrutura, à 

legislação urbanística, à acessibilidade e à mobilidade. 

Instrumentos e técnicas de manejo dos parâmetros urbanísticos 

de uso e ocupação do solo e parcelamento. Densidade, formas 

urbanas e arquitetônicas, relação com o entorno e o espaço 

urbano-regional pré-existente, impacto ambiental, espaços 

públicos e privados.

segunda-feira – 

14h40-17h40 e 

quinta-feira – 10h-

12h30.

3 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-173 UFG
CSA0263 - CONFORTO 

AMBIENTAL II
64 h

Estudos a respeito dos princípios técnicos, práticas projetuais e 

construtivas da Acústica aplicada à Arquitetura e Urbanismo. 

Estudo da importância, dos sons, ruído, vibrações, na cidade, nos 

edifícios e os princípios básicos da acústica para concepção, a 

organização e o dimensionamento do ambiente construído. 

Cálculo acústico. Desempenho acústico da edificação e estudos 

urbanos.

quinta-feira 14h - 

17h40
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-174 UFG
CSA0265 - INFRAESTRUTURA 

URBANA
48 h

Noções de infraestrutura urbana. A estruturação urbana. 

Crescimento e expansão urbana; Subsistemas de Infraestrutura 

Urbana: Abastecimento de água; drenagem urbana; esgotamento 

sanitário; sistemas de circulação; instalações elétricas e de 

telecomunicações na cidade; coleta, deposição e manejo do lixo 

doméstico.

segunda-feira – 

7h10 às 9h40.
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-175 UFG

CSA0294 - Prática de controle 

interno municipal

Turma A

64 h

Conhecer a origem dos Controles Internos; desenvolvimento de 

Controles Internos; as definições de Controles Internos. 

Administração Direita e Indireta. Controles Externos: TCM, TCE e 

TCU. Instruções Normativas. Estuda Controles Internos e Riscos; 

Princípios para avaliação de Sistema de Controles Internos; 

Principais Metodologias existentes; Limitações dos sistemas de 

controles internos; Importância e princípios dos controles 

internos; Elementos e classificação dos controles internos; 

Controles administrativos; Controles Contábeis; Controles de 

prevenção; Controles de Detecção; Meios para atingir um 

controle interno adequado; Orçamento público municipal. PPA, 

LDO, LOA, Licitações e suas alterações, Gastos com pessoal. 

Investimentos na Saúde e Educação e a Análise dos principais 

ciclos de uma entidade e seus controles internos.

Quintas-

feiras: 14h00minh às 

17h40min

20 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-176 UFG
CSA0318 - SER E CINE

Turma A
64h

Possibilitar análises críticas e propositivas de temas 

contemporâneos que envolvem – classe, raça, etnia e sexualidade 

– outras dimensões constitutivas do Ser social e a sociabilidade 

por meio do cinema.

Quintas-feiras: 14h  

às 17:40
20 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-177 UFG
CSA0095 - GÊNERO, 

SEXUALIDADE E CIDADANIA
64h

Estudos feministas e de gênero com foco interseccional e 

decolonial.  Gênero, corpo e sexualidade.  Efetivação dos direitos 

sexuais na perspectiva da Cidadania. Aborto e (des) 

criminalização. Sexualidade, homofobia e homoafetividade. 

Crimes sexuais: assédio sexual, estupro, atentado violento ao 

pudor e pedofilia.

Terças-feiras: 14:00 

 às 17:40
20 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-178 UFG

CSA0329 - O trabalho na 

periferia do capitalismo: 

perspectivas interdisciplinares

Turma A

64 h

Trabalho, questão social e Estado: políticas públicas, pobreza, raça 

e gênero. Trabalho, colonialidade e dependência. Saúde, 

Psicologia Social e trabalho. Trabalho e Direitos Humanos na 

América Latina. Trabalho questão urbana e construção civil. 

Trabalho, arte e estética. Trabalho, relações de trabalho e 

sindicalismo. Trabalho e questão agrária.

Terças-feiras: 14:00 

 às 17:40
10 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-179 UFG

FAC0038 - Contabilidade 

e Gestão do Agronegócio

Turma A

     64h
A atividade do agronegócio. Contabilidade no agronegócio. 

Custos. Evidenciação contábil.

terças e quintas das 

8h - 9h40
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-180 UFG

FAC0038 - Contabilidade 

e Gestão do Agronegócio

Turma B

     64h
A atividade do agronegócio. Contabilidade no agronegócio. 

Custos. Evidenciação contábil.

Terças e quintas das 

18h50 - 20h20
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-181 UFG

FAC0155 - Introdução à Teoria 

da Contabilidade

Turma A

     64h

Evolução histórica da contabilidade. Evolução das escolas e 

teorias da contabilidade. Princípios Contábeis. Estrutura 

conceitual da contabilidade. Normas e regras contábeis. A 

contabilidade como ciência.

terças e quintas das 

10h - 11h40
3 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-182 UFG

FAC0155 - Introdução à Teoria 

da Contabilidade

Turma B

     64h

Evolução histórica da contabilidade. Evolução das escolas e 

teorias da contabilidade. Princípios Contábeis. Estrutura 

conceitual da contabilidade. Normas e regras contábeis. A 

contabilidade como ciência.

Terças e quintas das 

20h30 - 22h
3 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-183 UFG
FAC0323 - Introdução à          

Administração                Pública
     64h

Estado, política, democracia e administração pública. Estruturas 

das organizações públicas. Eficiência, eficácia, efetividade e 

equidade da gestão pública e das políticas públicas. 

Planejamento, organização, direção e controle nas organizações 

públicas. Implicações da estrutura burocrática nas organizações 

públicas. Reformas administrativas no Brasil.

Sexta-feira 18h50 - 

22h
2 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-184 UFG
FAC0337 - Gestão de Pessoas I

Turma A
     64h

Evolução da gestão de pessoas nas organizações. As faces da 

gestão de pessoas. Mercado de trabalho e gestão de pessoas. 

Processos de gestão de pessoas: movimentação, socialização, 

desenvolvimento e valorização das pessoas. Relações étnicas 

raciais. Gestão de carreira. Recompensas financeiras e não 

financeiras. Gerenciamento do desempenho.

Segundas e quintas 

das 20h30 - 22h
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-185 UFG
FAC0342 - Logística                

Empresarial
    64h

A logística e seus subsistemas. Interfaces da logística com as 

demais áreas funcionais. O ambiente logístico. Decisões 

logísticas. Organização das atividades logísticas. Distribuição, 

armazenagem, manutenção, processamento do pedido e Supply 

Chain Management (SCM), Compreensão do papel da tecnologia 

de informação na logística. Gestão de redes e integração da 

cadeia de suprimentos. Tópicos Emergentes de Logística.

quarta-feira 20h30 - 

22h e sextas das 

18h50 - 20h20  

3 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-186 UFG
FAC0372 - Gestão de Pessoas II

Turma A
     64h

Gestão estratégica de pessoas. Alinhamento da gestão estratégica 

de pessoas com estratégia organizacional. Educação Corporativa. 

Gestão de pessoas e inovação. Competências organizacionais e 

individuais. Aprendizagem organizacional: abordagens, contexto, 

processos e níveis. Desempenho individual e organizacional. 

Cidadania organizacional. Subjetividades na gestão de pessoas. 

Gestão de pessoas numa visão baseada nos stakeholders.

   segundas e quintas 

18h50 - 20h20
4 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-187 UFG
FAC0375 - Empreendedorismo  

               I   
     64h

Contextualização do Empreendedorismo e das Micro e Pequenas 

Empresas. Inovação. Conceito de empreendedorismo. Tipos de 

empreendedorismo. Impactos do empreendedorismo. Processo 

empreendedor. Empreendedores. Criatividade. Comportamento 

empreendedor. Competências para o empreendedorismo. Design 

Thinking.

Quarta-feira18h50 - 

22h
3 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-188 UFG

FAC0420 - Saúde do              

Trabalhador

Turma A

     64h

Definições e conceitos: trabalho, saúde, segurança e higiene. 

Condições de trabalho e legalidade. Educação para Direitos 

Humanos. Responsabilidade empresarial, deveres do empregador 

e deveres do empregado. Atos Normativos referentes à Saúde e 

Segurança do Trabalho. Acidentes e Doenças Profissionais: 

conceitos, tipos, consequências e estatística. Implantação de 

Programas de Saúde e Segurança no Trabalho. Ergonomia e 

Ergonomia da Atividade.

Segundas das 18h50 

- 22h
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-189 UFG
FAC0429 - Tópicos Especiais    

em Administração Pública
     64h

Assuntos de interesse atual na área da Administração Pública ou 

áreas afins, cuja ementa será determinada por ocasião da oferta.

segundas e quartas 

das 18h50 - 20h20
3 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-190 UFG

FAV0576 - Tópicos Especiais 

em Urbanismo

Turma A

32h
As cidades em tempos de pandemia: proposições para os espaços 

públicos e habitacionais no enfrentamento da COVID-19    

Terça à tarde das 

14h-15h40.
10 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-191 UFG
FAV0622 - Design da 

Informação
32h

Estudo dos artefatos do design a partir da configuração da 

informação. História do design da informação. Conceito de 

informação e transdisciplinaridade. Metodologia de projeto com 

ênfase no design da informação. Estrutura, significado e uso de 

artefatos informacionais. Acessibilidade, compreensibilidade e 

usabilidade da informação. Mercados e projetos de design da 

informação.

sexta-feira das 14h 

às 15h40min
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-192 UFG

FAV0624 - Design De 

Embalagens

Turma A

96h

Identificação e reconhecimento de embalagens, seus aspectos 

relativos à função, fluxo, normalização, materiais e processos 

utilizados na sua industrialização. Metodologia para projetos de 

embalagens para as várias áreas do mercado atendendo as suas 

funções e possibilidades de produção. Prática do projeto de 

Embalagens.

Terça-feira das 14h 

às 15h40 e quinta-

feira das 14h às 

17h40

2 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-193 UFG
FAV0625 - AUDIOVISUAL

	Turma A
64h

Elementos de linguagem em audiovisuais. Estudos e exercício de 

design gráfico na fotografia, vídeo, televisão, cinema e em mídias 

interativas. Aspectos históricos: movimentos e realizadores. 

Construção do sentido em audiovisual. Direção de arte na 

produção audiovisual

segunda-feira das 

14h às 17h40min
5 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-194 UFG
FAV0728 - Design e Inovação

Turma A
64h

O campo do design e perspectivas de avanço nas metodologias, 

materiais, mercado e projetos em design. Design thinking e os 

conceitos da área aplicados em outros campos. Tecnologia do 

design e no design. Tendências em design

quarta-feira das 14h 

às 17h40min
4 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-195 UFG

FAV0743 - Desenho Urbano da 

Paisagem 2 (sem pré-requisito) 

Turma A

32h

Exercícios práticos de desenvolvimento de criação artística pela 

observação do objeto em fotografia ou desenho no local, 

percebendo o contexto e o espaço ao seu redor, prática de urban 

sketching. Desenvolvimento de perspectivas e técnicas de 

expressão e representação. Materiais: aquarela e marcador.     

Terça feira das 16h-

17h40.
10 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-196 UFG

FAV0780   - Estudos Aplicados 

em Design 1

Turma A

64h
Estudos teóricos e práticos do design contemporâneo. Inter e 

transdisciplinaridade no design.

quarta-feira das 14h 

às 17h40min
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-197 UFG
FCS0032 - Comunicação 

Patrimonial II - Expografia
64 horas

Museus e comunicação. A comunicação mediatizada, os principais 

autores e correntes da comunicação e da semiótica. Teorias da 

exposição. Estudos dos elementos constituintes das exposições: 

espaço, forma, objeto, luz, cor, recursos gráficos e plásticos. O 

design de exposições. O uso de tecnologias e recursos eletrônicos 

em exposições.

Sexta-feira 19h-22h 5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-198 UFG

FEF0188 - GESTÃO E POLÍTICAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE 

E LAZER NO BRASIL - Turma A

64h

Conhecimento geral da organização, da gestão e das políticas de 

educação física, do esporte e do lazer, em âmbitos regional, 

nacional e internacional. Estrutura, legislação e o sistema de 

poder em desenvolvimento no Brasil. Organização teórico-prática 

de eventos e calendários esportivos.

sextas das 8h as 

11h40
15 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-199 UFG

FEF0188 - GESTÃO E POLÍTICAS 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE 

E LAZER NO BRASIL - turma B

64h

Conhecimento geral da organização, da gestão e das políticas de 

educação física, do esporte e do lazer, em âmbitos regional, 

nacional e internacional. Estrutura, legislação e o sistema de 

poder em desenvolvimento no Brasil. Organização teórico-prática 

de eventos e calendários esportivos.

Segundas das 14h - 

17h40
15 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-200 UFG

FIC 0129 - INTRODUÇÃO A 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Turma A

64h

Ciência da Informação: Abordagem histórico-conceitual. Ciência 

da Informação no Brasil: Produção cientifica e instituições. 

Informação: Abordagem Conceitual. Mudanças no estatuto 

conhecimento e do sujeito do conhecimento. Modelos Teóricos: 

objetivismo, cognitivismo, subjetivismo, teoria da ação e 

informação.

Sexta-feira 08:30 às 

11:30 hs
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-201 UFG

FIC0428 - Jornalismo 

Especializado: Fotografia de 

Imprensa / Séc. XIX - turma B

64h

O contexto de nascimento da Fotografia no mundo. A descoberta 

isolada da fotografia no Brasil. O advento da Fotografia de 

Imprensa no Brasil: principais fotógrafos do período, temas e 

discursos predominantes. Os primeiros registros da fotografia no 

Brasil, assim como seus avanços e aparecimento na imprensa; a 

produção fotográfica do Brasil Império, a linguagem fotográfica 

dos primeiros jornais.

Quarta-Feira 18h50 

às 22h
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-202 UFG
FIC0255 - Produção de Texto 

Jornalístico I  - Turma B
64h

Fundamentos do jornalismo. A forma e o suporte tecnológico do d

iscurso jornalístico. As características da linguagem jornalística. 

Estrutura da notícia. Seleção e ordenação. Pauta e 

responsabilidade perante as fontes. Estilos de entrevistas. 

Produção de texto noticioso.

Sexta 8h-11h40 3 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-203 UFG
FIC0315 - Teoria da Imagem - 

Turma B
64h

Fundamentos e definições da imagem. Concepções de imagem 

em diferentes áreas do 

conhecimento. Cultura visual. Percepção visual. Estrutura básica d

a composição visual. Elementos plásticos, icônicos e linguísticos 

da imagem. Imagem e imaginário. Signos visuais. Semiótica 

visual. Imagem e produção de sentidos. Teorias e 

possibilidades de leitura de imagem em comunicação.

Quintas-feiras das 

8h as 11h40
4 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-204 UFG

FIC0394 - Relações Públicas 

Especializada I: Comunicação 

Comunitária

Turma A

64h

 Reflexão e leitura crítica da mídia e relações de poder. 

Identidade e diferença. Conceituação e caracterização da 

comunicação comunitária, poder de mobilização social e 

educação para a cidadania. Relações Públicas em organizações do 

Terceiro Setor. Comunicação para Mobilização. Relações Públicas 

e a postura organizacional socialmente responsável. Tecnologias 

da comunicação e mobilização social.

Terça 

08:00  - 11:40
1 7 - Ciências Sociais Aplicada



UFG-205 UFG
FIC0402 - Estudos da Imagem

Turma A
64h

A natureza e definição da imagem; os elementos morfológicos; 

imagem: o espaço e o tempo representados; a imagem 

fotográfica, cinematográfica, eletrônica; as imagens digitais no 

processo da cultura.  O conhecimento das teorias e possibilidades 

de leitura da imagem em comunicação.

Terça-Feira 8h às 

11h40
2 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-206 UFG

FIC0404 - História do 

Jornalismo

Turma A

64h

Conceito de História. O fazer histórico. O nascimento e o 

desenvolvimento da imprensa no Ocidente e no Brasil. Contextos 

sociais, políticos econômicos e tecnológicos que afetaram a 

prática jornalística em diferentes momentos históricos. Processo 

de implantação dos veículos de jornalismo na América Latina, no 

Brasil e no Estado de Goiás. Desenvolvimento dos veículos 

jornalísticos de mídia eletrônica no Brasil. Jornalismo, censura e 

controle da informação.

Quinta-Feira, 8h às 

11h40
2 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-207 UFG
FIC0414 - Teorias do Jornalismo

Turma A
64h

Estudos sistematizados sobre o jornalismo enquanto área do 

conhecimento. As diferentes teorias sobre a notícia e a prática 

jornalística e suas filiações epistemológicas. As contribuições do 

pensamento filosófico e sociológico europeu e americano para a 

compreensão do jornalismo. A produção teórica brasileira.

Quinta-Feira. 8h às 

11h40
2 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-208 UFG

FIC0434 - Comunicação para a 

Sustentabilidade

Turma C

32h

O impasse civilizatório causado pelo atual Modelo de 

Desenvolvimento, suas características e impactos sobre os 

recursos naturais não-renováveis, a qualidade de vida e a 

produção de alimentos. A produção de alimentos vista pela ótica 

da Comunicação. O paradigma da Sustentabilidade. O exercício da 

visão sistêmica: uma rede de fenômenos interligados e 

interdependentes. O tratamento amplo, responsável e ético da 

informação, com foco nas relações existentes entre Comunicação, 

Sustentabilidade, Agricultura e Produção/Consumo de Alimentos.

Segunda-Feira 

18h50 às 22h
5 7 - Ciências Sociais Aplicada

UFG-209 UFG

EMA0787 - Patrimônios 

Culturais do Brasil Central

Turma A

32h

Apresentação e discussão do patrimônio cultural do brasil central, 

em suas múltiplas formas: patrimônio edificado, natural, material 

e imaterial. Discussão acerca dos conceitos de patrimônio 

cultural, preservação e recuperação.

Quartas-

feiras, 10:50-12:30
10 8 - Linguística, Letras e Artes



UFG-210 UFG

EMA1048 - FUNDAMENTOS E 

MÉTODOS DA PESQUISA 

ACADÊMICA EM ARTES

Turma A

32h

Fundamentos do pensamento científico e natureza do 

conhecimento na arte. A pesquisa científica, a pesquisa artística e 

a pesquisa científica em arte. Iniciação científica e a formação do 

pesquisador. Introdução à metodologia da pesquisa acadêmica 

em arte. Fontes primárias e secundárias. Estrutura do texto 

científico. Trabalhos acadêmicos – seminário, resenha, resumo, 

artigo e projeto de pesquisa: papéis, procedimentos e 

normatizações.

Quarta 

14:00 - 15:40
4 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-211 UFG
EMA1062 - ILUMINAÇÃO, 

PROJEÇÕES E EFEITOS I
64h

Ótica e fotometria: cor, temperatura de cor, brilho, luminância, 

fluxo luminoso e intensidade luminosa. Projeções de imagens 

estáticas e em movimento. Noções de equipamentos, montagens 

e efeitos. Metodologia projetual em iluminação, projeções e 

efeitos: 1. Estudos, levantamentos e cartografias – briefing, lugar 

teatral, dramaturgia, encenação, atuação e demais elementos 

plásticos e visuais do espetáculo; 2. Pesquisa iconográfica – 

contextos espaciais, históricos, paisagísticos, emocionais e 

climáticos e outras montagens; 3. Fundamentação conceitual; 4. 

Anteprojeto – rascunho de mapa de luz e roteiro de cenas; 5. 

Projeto final – mapa de luz, rider técnico de equipamentos, 

roteiro de cenas e 6. Apresentação e defesa oral.

Terças-feiras, das 

16h50 às 19h35 (a 

confirmar)

2 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-212 UFG

EMA1060 - OFICINA DE TEATRO 

DE MÁSCARAS

Turma A

48h

A máscara como elemento de caracterização da personagem. 

Tipos de máscara. Concepção e execução de projeto. Técnicas de 

confecção e uso de máscaras.

Terças-feiras, das 

14h50 às 17h40 (a 

confirmar)

2 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-213 UFG
EMA1061 - TEATRO BRASILEIRO

Turma A
64h

Estudo das origens da cena brasileira. As matrizes africanas, 

europeias e indígenas na constituição do teatro brasileiro. O 

teatro no período colonial. O estabelecimento da cena nacional: 

dramaturgos, encenadores, atores, teóricos, críticos e 

pesquisadores. Estudo de gêneros dramáticos representativos do 

teatro brasileiro. O processo de modernização do teatro 

brasileiro. O teatro no contexto da ditadura militar. O teatro no 

período de abertura política. Os novos processos e paradigmas da 

criação cênica. A encenação contemporânea no Brasil.

Quintas-feiras, das 

14h às 17h40 (a 

confirmar)

4 8 - Linguística, Letras e Artes



UFG-214 UFG

EMA1063 - FIGURINOS E 

ADEREÇOS II

Turma A

48 h

Pesquisa de materiais expressivos e técnicas construtivas de 

figurino e adereços. Metodologia projetual em figurinos e 

adereços: 1. Conceituação – estudos da dramaturgia e da 

encenação; 2. Pesquisas de referência; 3. Elaboração de projeto – 

representações gráficas, materiais, mão-de-obra, cronograma e 

orçamentos e 4. Execução de projeto – confecção/aquisição. A 

manutenção e conservação de figurinos e adereços.

Terças-feiras, das 

14h às 16h50 (a 

confirmar)

2 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-215 UFG

EMA1064- MAQUIAGEM, 

CABELOS E POSTIÇOS I

Turma A

 64h 

A maquiagem, o cabelo e os postiços enquanto componentes da 

caracterização do ator na linguagem teatral, instigando 

percepções corporais, visuais, espaciais e materiais. História da 

maquiagem, da cosmética e do penteado. Pesquisa de materiais 

expressivos e técnicas aplicadas em maquiagem, cabelos e 

postiços. Precauções e cuidados com a pele e o cabelo. Recursos 

básicos da maquiagem cênica – luz e sombra; linhas, formas, 

cores, materiais e efeitos. Higienização e manutenção de 

materiais. Introdução à metodologia projetual em maquiagem, 

cabelos e postiços: 1. Conceituação – estudos da dramaturgia e da 

encenação; 2. Pesquisas de referência; 3. Elaboração de projeto – 

representações gráficas, materiais, cronograma e orçamentos; 4. 

Execução de projeto e 5. Apresentação e defesa oral.

Segundas-feiras, das 

14h às 17h40 (a 

confirmar)

 2 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-216 UFG

EMA1065 - OFICINA DE TEATRO 

DE FORMAS ANIMADAS

Turma A

64h

Estudo do teatro de formas animadas: bonecos, sombras e 

objetos. O trabalho do ator no teatro de animação. Concepção e 

execução de projeto. Técnicas de confecção e manipulação de 

bonecos.

Sextas-feiras, das 

14h50 às 17h40 (a 

confirmar)

2 8 - Linguística, Letras e Artes



UFG-217 UFG

EMA1071 - LABORATÓRIO DE 

DIREÇÃO DE ARTE I

Turma A

96 h

Disciplina de matrícula compulsória que desenvolve e detalha os 

projetos dos elementos das visualidades cênicas formulados na 

concepção de direção de arte desenvolvida na disciplina Trabalho 

de Conclusão de Curso I, cursada necessariamente no mesmo 

semestre que esta e com a mesma turma. Os docentes dividirão a 

turma de alunos em duas para desenvolverem os projetos nos 

dois eixos de atuação da direção de arte da cena, a saber: 1. 

Construção do espaço cênico, na qual os alunos, com orientação 

de dois docentes específicos, serão responsáveis pelo projeto 

detalhado do espaço teatral, cenários, objetos, iluminação, 

projeções e efeitos cênicos e 2. Caracterização do ator, na qual os 

alunos, com orientação de dois docentes específicos, serão 

responsáveis pelo projeto detalhado dos figurinos, adereços, 

maquiagem, cabelos e postiços cênicos. A disciplina Trabalho de 

Conclusão de Curso I, também fica responsável pela supervisão 

dos trabalhos, garantindo os elementos de relação estética, de 

ordem conceitual e plástico-visual.

Quintas-feiras, das 

14h às 19h35 (a 

confirmar)

2 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-218 UFG
EMA1075 - DRAMATURGIA

Turma A
64h

Dramaturgia, conceitos e definições. Pressupostos do drama. A 

estrutura clássica do texto dramático. Discussão sobre o 

desenvolvimento do enredo e de seus componentes qualitativos. 

O drama como um divisor de águas. Propostas modernas e 

contemporâneas de composição da dramaturgia. A noção de 

opções dramatúrgicas. Estudo de diferentes formas da escrita 

teatral.

Segunda 

14:00- 17:40
4 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-219 UFG
EMA1089 - IMPROVISAÇÃO E 

JOGO TEATRAL I
64h

Improvisação e jogo teatral: a construção do corpo e jogo do ator. 

Estudos e práticas do teatro improvisacional. Estudos de 

princípios básicos do fazer teatral: ritmo, ação/ reação, relação 

palco/plateia, observação, foco, objetivo, presença, prontidão, 

espontaneidade, cumplicidade, sincronicidade. Princípios de 

dramaturgia a partir de texto dramático.

Sexta-feira 8h-11h40 4 8 - Linguística, Letras e Artes



UFG-220 UFG EMA1092 - INTERPRETAÇÃO III 64h

Relações entre o ator, a máscara, o boneco, o objeto e outras 

formas animadas em cena. Duplicidades do ator no uso de 

objetos inanimados. Interações, interseções e sobreposições 

entre ator, boneco e objeto.

Sexta 

14:00  - 17:40
2 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-221 UFG

FEF0020 - Corpo, Movimento e 

Música

Turma A

80H

Estudos para o desenvolvimento de uma consciência e expressão 

corporal aliada ao conhecimento de elementos musicais básicos, 

que dizem respeito ao ritmo e seus desdobramentos, às 

densidades sonoras relacionadas à plasticidade do movimento e a 

impressões, ambientações e climas. Estudo das relações entre a 

dança e a música no universo da composição e da improvisação.

Terça-Feira (8h às 

12h30)
5 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-222 UFG
FEF0038 - Educação Somática e 

Dança
64h

Estudos do conceito de soma e educação somática. Conceitos 

sobre consciência corporal, autoconhecimento por meio de 

experiências corporais e suas contribuições para a dança. 

Introdução aos estudos e praticas de técnicas da educação 

somática, tais como Eutonia, Feldenkrais, técnica de Alexander, 

Klauss e Angel Vianna, entre outros.

Quarta-Feira (8h às 

11h40)
3 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-223 UFG

FEF0057 - Estudos 

Introdutórios em Laban

Turma A	

64h

Introdução aos estudos sobre Rudolf Laban e sua aplicação nos 

diversos contextos da dança. Análise dos movimentos, suas 

dinâmicas, qualidades e ações. A organização espacial dos 

movimentos e suas relações.

Quinta-Feira (8h às 

11h40)
3 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-224 UFG

FEF0109 - Metodologia de 

Ensino e Pesquisa em Dança II 

Turma A

64h

Estudo dos desdobramentos das danças populares brasileiras em 

conjunção com a história pessoal e com as possibilidades de 

criação em dança, utilizando como recurso a pesquisa de campo. 

Observação, análise e avaliação de processos de ensino-

aprendizagem e organização pedagógica, a partir do referencial 

das danças populares brasileiras.

Quarta-Feira (8h às 

11h40)
10 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-225 UFG

FAV0637 - Laboratório de 

Produção Artística 1

Turma A

64h

Interdisciplinaridade na criação artística. Experimentação de 

linguagens, materiais e processos na elaboração e execução de 

um projeto artístico. Desenvolvimento dos conceitos que regem o 

projeto artístico proposto. 

Quarta-feira das 8h 

às 11h40
2 8 - Linguística, Letras e Artes

UFG-226 UFG

FAV0685 - Cultura, currículo e 

avaliação em arte

Turma A 

64h

Noções de escola, currículo, planejamento, cultura do cotidiano, 

disciplinaridades. Tipos de currículo. Políticas e sistemas de 

avaliação. Currículo e poder.

sexta-feira, das 8h 

às 11h40
12 8 - Linguística, Letras e Artes



UFG-227 UFG

FAV0843 - Introdução ao 

pensamento pedagógico 

transmídia

Turma A 

64h

Estudo do conceito de transmidiação na perspectiva teórica da 

semiótica e da ecologia das mídias. Contextualização das 

estratégias e conteúdos transmídias como potencial disruptivo e 

de atualização dos sentidos de docência e das práticas didático-

pedagógicas para o contexto da cibercultura

terça-feira, das 14h 

às 17h40
12 8 - Linguística, Letras e Artes


