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INQ0320 A BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC) E A 

REFORMA DO ENSINO MÉDIO: IMPLICAÇÕES PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS

Análise da BNCC e da Reforma do Ensino Médio à luz dos marcos legais (LDB e Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica - DCNEB). Estudo da proposta curricular da BNCC Para as Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Implicações da 

implantação da BNCC e da Reforma o Ensino Médio para a formação de professores de ciências.

FEE0004 A ESCOLA VISTA PELO CINEMA Apreciação e análise de filmes que abordam a escola. A escola e o imaginário social. O conceito de escola. A relação educação e 

trabalho. Capitalismo e o papel da escola. Aspectos da organização do trabalho pedagógico (otp) em especial, planejamento, 

gestão, projeto político-pedagógico e currículo. Conflitos contemporâneos da escola pública brasileira.

FCS0001 ABORDAGENS QUALITATIVAS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS Linguagem e sociedade. Sujeito e discurso. Etnometodologia. Fenomenologia. Interacionismo simbólico. Técnicas qualitativas: 

histórias de vida, entrevistas abertas ou estruturadas, observação participante, grupos de discussão, metodologia-ação. Análise 

do discurso: informacional, estrutural e sociológica.

FEN0007 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 

COM SEGURANÇA

Conceitos de administração de medicamentos injetáveis por via intramuscular, intravenosa, intradérmica e subcutânea. Aspectos 

de biossegurança, locais de aplicação, reações indesejáveis e segurança no preparo. Cálculo de medicamentos e aulas práticas 

de administração de medicamentos injetáveis.

ESA0010 AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA História da Agricultura, produção agrícola em espaços urbanos e periurbanos, produção agrícola em pequenos espaços 

individuais e coletivos, a agricultura urbana e periurbana como instrumento para educação ambiental, alimentar, planejamento 

das cidades e segurança alimentar. Agricultura ornamental, uso de resíduos, recipientes e reuso da água para a produção urbana 

e periurbana.

FAN0006 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL Conceitos básicos de alimentos, nutrientes, energia, dieta equilibrada. Balanço energético e densidade energética de alimentos. 

Classificação, função e fontes alimentares de nutrientes. Valor nutritivo de alimentos e preparações. Tipos de padrões 

alimentares e fatores determinantes do consumo de alimentos. Alimentos funcionais. Alimentação saudável: normas para a boa 

alimentação e guias alimentares.

FCS0211 ANÁLISE DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL Análise da formulação e execução da inserção internacional brasileira a partir da segunda metade dos anos 80, de acordo com a 

perspectiva teórico-metodológica de análise da política externa. Análise do processo decisório das estratégias brasileiras e 

forma pela qual as tradições e percepções locais interagem com as dinâmicas internacionais. Influência do contexto 

internacional em grupos de interesse internos. Parceiros estratégicos do Brasil. Temas da agenda da política externa brasileira 

contemporânea: multilateralismo, temas sociais, questões estratégicas e política de defesa, negociações comerciais e 

regionalismo.

FCS0002 ANÁLISE DE POLÍTICA EXTERNA Surgimento da área de análise de política externa. Teorias de processo de decisão política e teorias de análise de política 

externa. Agentes na produção da política externa. A formulação e execução de política externa em relação às dinâmicas 

domésticas (burocráticas, institucionais, societais e individuais) e internacionais (estrutura e instituições internacionais globais e 

regionais).

FAL0011 ANÁLISE LINGUÍSTICA

FAL1229 ANÁLISE LINGUÍSTICA DE PRODUÇÕES LITERÁRIAS 

SURDAS

Análise linguística morfo-fonológica e sintática. Produções literárias surdas.

FCS0233 ANTROPOLOGIA DA SAÚDE Conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, diferença. Grupos étnicos e processos de colonização e pós-

colonização. Cultura: conceitos, relativismo e etnocentrismo. Saúde e cultura. Cultura brasileira. Valores, preconceitos, tabus, 

crenças e religião. Educação para cultura dos povos brasileiros, africanos, indígenas, asiáticos, europeus e outros. Movimentos 

migratórios internos e externos. 
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FEF0004 ANATOMIA FUNCIONAL DO APARELHO LOCOMOTOR Estudo funcional do aparelho locomotor. Estudo descritivo dos ossos e de suas funções no movimento. Estudo descritivo e 

funcional das articulações e de seus movimentos: dialética entre a forma e o movimento, herança de adaptações arborícolas no 

movimento humano. Evolução funcional do movimento na espécie humana: filogênese, anatomia comparada e história 

cultural/social da espécie - movimento, trabalho, pensamento e criação. Estudo descritivo e funcional dos músculos: máquinas 

simples e alavancas biológicas - cadeias cinéticas e produção de força - hastes (ossos), fulcros (articulações) e forças (músculos).

FEF0008 ANATOMIA SISTÊMICA GERAL Estudo dos grandes sistemas anatômicos: sistema nervoso e os substratos neurais do movimento, herança das adaptações 

neurais para a vida arborícola e a história cultural/social da espécie, sistema circulatório e respiratório e suas adaptações ao 

movimento e ao exercício, sistema digestório e os substratos responsáveis pela absorção/digestão dos nutrientes e produção de 

energia, sistema urogenital e os processos de excreção e reprodução no homem e suas implicações culturais e sociais, pele e 

anexos e a manutenção da temperatura corporal, órgãos dos sentidos e a relação do homem/mundo.

FCS0010 ANTROPOLOGIA DAS EXPRESSÕES ESTÉTICAS Antropologia e arte. A arte como sistema cultural. Arte rupestre, arte indígena e arte popular. Arte urbana. Objetos e imagens: 

reflexões sobre estética e sociedade.

FEE0407 APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA 

PERSPECTIVA WALLONIANA

Introdução à teoria do desenvolvimento humano de Henri Wallon. A relação entre o biológico e o social: a emoção como elo. Os 

domínios funcionais e os estágios do desenvolvimento na perspectiva walloniana. Contribuições de Wallon à educação.

FAD0172 APROFUNDAMENTOS EM HERMENÊUTICA o papel da hermenêutica para a afirmação dos direitos fundamentais presentes na constituição. A transformação da jurisdição 

com o surgimento do neoconstitucionalismo. Discussão entre teorias discursivas/ argumentativas e a filosofai hermenêutica 

FEN0099 ATUALIZAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO Programa Nacional de Imunização. Vacinas nos primeiros anos de vida da criança. Rede de frio.Técnica de aplicação das vacinas. 

Eventos adversos. Erros programáticos. Segurança no armazenamento, preparo e administração de imunógenos. Calendário 

Nacional de vacinas. Eventos Adversos pós-vacinação.

IPT0005 BACTÉRIAS : CULTIVO E IDENTIFICAÇÃO Noções básicas em laboratório de bacteriologia; preparo e padronização de soluções, corantes, meios de cultura e materiais em 

geral; cultivo e identificação de bactérias; antibiograma e técnicas para detecção de resistência.

ESA0034 BIOLOGIA DO SOLO Noções básicas de gênese e ciência do solo; principais componentes da biologia do solo; ciclos biogeoquímicos de nutrientes; 

matéria orgânica do solo; características químicas, físicas do solo e fertilidade influenciadas pela atividade biológica; fixação 

biológica de n; microbiologia da rizosfera; micorrizas.

FCS0023 CIÊNCIA POLÍTICA Reflexão política contemporânea. Estado e política no Brasil. Os partidos brasileiros. Movimento sindical e movimentos sociais 

no Brasil. A política goiana no contexto regional. Temas emergentes no cenário político.

FCS0024 CIÊNCIA POLÍTICA BRASILEIRA Desenvolvimento das análises acadêmicas da política brasileira: a formação da sociedade e do Estado brasileiros; análises do 

período 1946- 64; o regime militar e a transição democrática; o debate sobre a consolidação da ordem democrática. Estudos 

ilustrativos, retirados de diferentes subcampos da Ciência Política.

FEE0406 CINEMA E LITERATURA História do cinema. Linguagem cinematográfica e análise fílmica. Elementos utilizados pelo cinema relacionados à produção 

literária. Literatura e o romance moderno. Foco narrativo. Narrador no texto literário e no filme.

FEE0021 COMPORTAMENTO VERBAL: POS. REL. ENTRE O QUE 

FAZEMO

A análise do comportamento verbal na interação humana e suas implicações visando à compreensão do homem. O fenômeno 

da consciência e sua influência no comportamento humano. Correspondência entre o que fazemos e dizemos. Influência do 

comportamento verbal em situações do cotidiano.
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FCS0029 COMUNICAÇÃO PATR III - PRÁT EDUC NÃO-FOR  

APLIC MU

Conceitos de educação não-formal ou difusa. Diferentes propostas e metodologias que podem ser utilizadas no universo da 

educação em museus: pedagogia museológica, educação patrimonial, arte-educação, educação histórica, alfabetização 

ecológica, transposição didática, educação ambiental, arqueologia experimental, entre outras. Programas educativos. Materiais 

didáticos. Estudos de caso e atividades práticas de formulação e aplicação.

FCS0030 COMUNICAÇÃO PATRIMON. I - AÇÃO EDUCATIVO-

CULTURAL

A função social do museu. Museus e seus diferentes públicos. Conceitos de ação educativocultural aplicados a processos 

museológicos. Relação museu/comunidade. Relação museu/escola. Interfaces Comunicação / Educação / Museologia. 

Estratégias de visibilidade e divulgação.

EMC0153 CONHECENDO E TRABALHANDO COM O MATLAB Apresentação e uso do MATLAB na resolução e visualização de problemas da área de exatas ou afins. Para tanto propõem-se os 

tópicos: Introdução ao MATLAB: vantagens e 

desvantagens, ambiente básico e comandos básicos; Operações com escalares, vetores e matrizes; Recursos gráficos; 

Operadores: relacionais, lógicos; Ramificações: if e switch; Laços: while e for; Funções definidas pelo 

usuário; Funções de entrada e saída em disco.

IPT0020 CONTROLE DE INSETOS URBANOS Informações básicas sobre a biologia e o controle de insetos que apresentam a capacidade de adaptação e colonização dos 

ambientes domiciliar e hospitalar, e que trazem danos à saúde  humana como vetores biológicos e mecânicos de 

microorganismos patogênicos. Aprimorar os conhecimentos com vista à prevenção e controle simples ou integrado de 

inseticidas (físicos, químicos, semioquímicos, biológicos e pela educação ambiental) e as técnicas de aplicação.

FAL0026 CONVERSAÇÃO EM INGLÊS - NÍVEL INICIANTE Introdução à produção oral em inglês em nível elementar. Prática conversacional relacionada a assuntos do cotidiano. Funções 

comunicativas.

FAV0704 COSTURA BÁSICA Princípios de corte e costura. Máquinas e equipamentos para produção de vestuário: classificação, tipos de pontos, regulagem, 

manutenção e segurança. Processos preliminares de costura: as linhas, as agulhas, os aviamentos e a preparação. Confecção de 

vestuário: protótipos. 

FAL0033 CRÍTICA LITERÁRIA 1  Correntes da Crítica Literária no Século XX e tendências atuais. Crítica Literária Brasileira. Análise de obras literárias.

EVZ0041 CUIDADOS BÁSICOS COM A SAÚDE DE CÃES E GATOS Condutas básicas no acompanhamento de cães e gatos em diferentes estágios de vida: alimentação, cuidados com a mãe e o 

recém-nascido; reprodução e gestação; profilaxia de doenças infecto-contagiosas.

FAD0021 DIREITO AUTORAL

FAD0037 DIREITO DESPORTIVO História e princípios do direito desportivo. Constituição e desporto. Análise da lei brasileira de normas gerais sobre desporto e 

outros relevantes diplomas jus-desportivos. Contratos desportivos. Direito desportivo do trabalho e previdenciário. Direito 

desportivo tributário. Direito desportivo penal. Justiça desportiva. Direito

Desportivo internacional. Direito dos megaeventos esportivos.

FAD0084 DIREITO SOCIETÁRIO APLICADO Estudo comparativo: EIRELI, sociedade simples, sociedade limitada e sociedade anônima fechada. Constituição. Ato constitutivo. 

Cláusulas obrigatórias e facultativas. Registro. Nome empresarial. Capital social: constituição e divisão. Prestação de serviço. 

Quotas e ações. Direitos dos sócios: essenciais e não essenciais. Deveres dos sócios. Órgãos societários. Assembléia/reunião de 

sócios/acionistas. Administração: monista e dualista. Conselho fiscal. Acordo de acionistas/quotista. Dissolução: total e parcial. 

Exclusão: judicial e extrajudicial. Retirada. Apuração de haveres.
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FAD0089 DIREITO URBANÍSTICO Estudo da ordenação do solo urbano e, por conseguinte, da propriedade imobiliária urbana, por meio da sua conformação a 

uma função social que garanta o pleno exercício do direito à cidade por todos os seus habitantes, com abordagem acerca do 

planejamento, zoneamento, parcelamento do solo urbano; ordenação da paisagem urbana; instrumentos de intervenção 

urbanística e de composição dos custos urbanísticos; os princípios da gestão urbana e a construção do "direito à cidade". 

Estudos da legislação concernente à política nacional de desenvolvimento urbano, no plano constitucional e infraconstitucional.

FAD0168 DIREITO, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE A definir

FAD0091 DIREITOS HUMANOS, MOVIMENTOS SOCIAIS E 

DEMOCRACIA

Constituição e desenvolvimento das modernas instituições político- democráticas. O estado e a participação popular no 

processo de formação dos movimentos sociais. Movimentos sociais urbanos e rurais. A globalização, as redes sociais e os novos 

movimentos sociais. Movimentos sociais no brasil. Os fundamentos teóricos e filosóficos da constituição dos direitos humanos, 

os direitos humanos e a cidadania na construção dos movimentos sociais e dos novos sujeitos sociais de direito.

FAC0316 ECONOMIA BRASILEIRA I Brasil ao longo do século XX: abordagem histórica e inserção geopolítica. Crise de 1929 e Revolução de 1930. Processo de 

Substituição de Importações e industrialização. Vargas e o nacional desenvolvimentismo. Desenvolvimento associado (Plano de 

Metas). Crise dos anos 1960 e Regime Militar. Milagre econômico e endividamento externo. Choque do petróleo e o II PND. 

Crise da dívida na América Latina. Consenso de Washington.

FCS0044 ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL Temas de interesse conjuntural de Economia Política Internacional, relacionados a linhas de pesquisa dos docentes, a grupos de 

pesquisa em atividade na faculdade ou a projetos de pesquisa cadastrados.

FEE0056 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR Abordagem de natureza teórico-prática, tendo como referência as políticas públicas educacionais direcionadas à educação 

especial e à educação inclusiva, sobretudo a partir dos anos de 1990, nas esferas do município, do estado e da união. Estudo de 

conceitos tais como: estigma, diferença, identidade, educação especial, pessoas com necessidades educativas especiais, 

preconceitos, exclusão social e inclusão escolar. Vivência da realidade educacional por meio de visitas estruturadas aportes 

teóricos.

FEF0221 EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL Estudo de proposições para o ensino da Educação Física na Educação Infantil a partir dos pressupostos teórico-metodológicos e 

epistemológicos da psicologia Histórico-Cultural, da pedagogia Histórico-Crítica e da abordagem Crítico-Superadora, 

reconhecendo sua relevância, viabilidade e possibilidade de socialização dos conhecimentos pertencentes à Cultura Corporal 

nessa etapa da Educação Básica. Análise sobre as concepções de ser humano, mundo e sociedade, bem como, sobre as 

concepções de criança, desenvolvimento e aprendizagem, educação e Educação Física, pautadas na base teórica supracitada.  

Socialização das experiências desenvolvidas pelos professores de Educação Física do Departamento de Educação Infantil (DEI do 

CEPAE/UFG, que materializaram propostas fundamentadas nessa perspectiva teórica. Construção coletiva de propostas de 

ensino dos conhecimentos referentes à Educação Física na Educação Infantil.

FEF0227 ESCOLA POR CICLOS DE FORMAÇÃO Estudo sobre o modelo de escola organizada a partir dos Ciclos de Formação e Ciclos da Vida; Aspectos históricos, políticos, 

culturais e pedagógicos da organização escolar e do trabalho docente; a educação escolar – domínio dos conteúdos e/ou direito 

de acesso e permanência; da produção do fracasso escolar à estratégias de resistência e ruptura; reflexão sobre o currículo 

disciplinar e seus contrapontos; avaliação nos ciclos, seus conflitos e as contradições frente ao modelo educacional vigente.
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FCS0058 ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 1 Estatística descritiva: métodos tabulares, métodos gráficos e métodos numéricos. Probabilidade básica. Distribuições de 

probabilidade: contínuas e descontínuas.

FAD0099 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Oferecer aos alunos do curso de direito o estudo da doutrina e da legislação de promoção, defesa e garantia dos direitos da 

criança e do adolescente, correlacionando-a com o pleno exercício da justiça, organização e aplicação da lei n. 8.069/90.

FEE0082 ESTÉTICA, EDUCAÇÃO E IMAGENS DA ARTE A contribuição da estética para o processo de formação. A educação como área do conhecimento que recebe, interage, 

problematiza e reelabora os elementos advindos da criação artística e da reflexão estética. A dimensão representativa e a 

dimensão comunicativa da imagem.

FAL0142 ESTUDOS COMPARADOS DA LITERATURA OCIDENTAL Estudos da poesia, narrativa e drama ocidentais em perspectiva comparativista, mediante a relação obra e autor, leitor e mundo. 

Estudo de influências e coincidências entre épocas, autores, obras e modos de leitura literária.

FAL0149 ESTUDOS DO LÉXICO

FAF0018 ÉTICA O debate sobre o problema moral.

Sistemas e correntes éticas: eudaimonismos, deontologismo e utilitarismo.

FEE0085 ÉTICA E EDUCAÇÃO O que é ética; ética e moral; as relações entre ética e educação; a dimensão ética da prática pedagógica.

FCS0061 ETNOGRAFIAS CONTEMPORÂNEAS NO MUNDO O conhecimento antropológico da diversidade contemporânea. Antropologia comparada.

FCS0062 ETNOLOGIA INDÍGENA

ESA0140 EXPLORAÇÃO ECON. DE FRUTÍFERAS NATIVAS DO 

CERRADO

EVZ0060 FABRICAÇÃO DE QUEIJOS

FFA0030 FARMÁCIA E CINEMA EM INTERFACE 

INTERDISCIPLINAR

Projeção, análise e discussão de filmes, documentários e textos em interligação, abordando os contextos relacionados à 

saúde/doença e ao percurso social da produção e do consumo de produtos farmacêuticos e seus aspectos éticos.

FAF0033 FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA ANALÍTICA O surgimento da filosofia analítica: russell e moore e a crítica ao idealismo. Russell e a filosofia como análise da forma lógica das 

proposições. Wittgenstein e a filosofia como atividade de esclarecimento lógico do pensamento. O positivismo lógico e a 

superação da metafísica.

FAF0047 FILOSOFIA DA MENTE

FAF0053 FILOSOFIA MEDIEVAL I

EMA0382 FORMAÇÃO DE PLATÉIA EM MÚSICA Conhecimento sistemático de apreciação musical. Aspectos que contribuam para a formação de platéia (ouvintes conscientes de 

música de concerto).

EMC0082 FORMAÇÃO HUMANÍSTICA E CONEXÃO DOS SABERES Apresentação. Evolução e políticas públicas. Observatório de favelas. Diálogos entre a universidade “Conexões de Saberes”. O 

holocausto. Classe, cor e preconceito. O índio brasileiro. O negro no Brasil e no mundo. Políticas públicas: o Programa de 

Estudante de Convênio de Graduação (PEC-G) e o Programa de Educação Tutorial (pet). O manual de orientações básicas do pet. 

Portarias e editais do mec. Ações afirmativas: acesso e permanência de jovens na universidade. O grupo “PET – EEEC (Conexões de 

Saberes)”. Cultura popular e diversidade cultural. Estudos de casos.

FAL0169 FRANCÊS BÁSICO 1 Introdução às práticas comunicativas elementares, orais e escritas, em língua francesa.
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FEF0240 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CINEMA Compreender os fundamentos da educação e da formação humana por meio da análise fílmica de produções do cinema que 

apresentam a relação de ensino e aprendizagem como foco na narrativa cinematográfica. A educação fílmica e a formação 

humana. O filme como elemento auxiliar na compreensão dos fundamentos da educação. As representações sociais do 

professor, do aluno e da escola no cinema. A educação estética como educação dos sentidos. O enriquecimento humano-

genérico e a educação escolar. A relação teórico-prática se dará assistindo e discutindo a filmografia indicada subsidiada pela 

leitura da bibliografia básica.

FEE0109 FUNDAMENTOS E MÉTODOS DE CIÊNCIAS HUMANAS 

I

Conceito, objeto e método das ciências humanas. Ciências humanas na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental.

FEF0226 FUNDAMENTOS TECNICOS E PEDAGÓGICOS DA 

CAPOEIRA

Conhecimento teórico-prático dos fundamentos técnicos e pedagógicos da capoeira. Principais aspectos do desenvolvimento 

histórico da capoeira – da origem à atualidade. Sistemas e formas de organização, hierarquização e classificação da capoeira. 

Aspectos filosóficos, ritualísticos e musicais da capoeira. Metodologias de ensino da capoeira em diferentes contextos e sua 

ressignificação na perspectiva da educação, da saúde, da cultura e do lazer.  

IPT0029 FUNGOS: QUAL A SUA IMPORTÂNCIA NO 

COTIDIANO?

Caracterização, histórico, macro e micro-observação dos fungos; interação fungo-hospedeiro; fungos em livros, esportes, lazer, 

relacionamento humano, asseio corporal, no ambiente hospitalar, indústria, vegetação e no vestuário; fungos ambientais,; 

alimentação fúngica e biossegurança fúngica.

FAD0106 FUSÕES E AQUISIÇÕES: ASPECTOS SOCIET. E 

CONTRAT.

Fusões e aquisições (mergers and acquisitions). Sociedade anônima e sociedade limitada. Transformação. Operações: 

incorporação, fusão e cisão. Conceitos, função econômica e disciplina jurídica. Documentos: protocolo, justificação, laudo de 

avaliação e deliberação pelos acionistas/sócios. Atos vinculativos e não vinculativos. Publicação. Direito de recesso e reembolso. 

S.A.s abertas. Direito dos debenturistas e credores. Sucessão. Responsabilidade. Aspectos contábeis, tributário e trabalhistas. 

Cisão desproporcional. Incorporação de ações. Incorporação de subsidiária. Drop Down. Aquisição: controle societário, 

participação minoritária e ativos. Disciplina jurídica. Pré-contrato (memorando de entendimentos). Auditoria legal (due 

diligence). Contratos definitivos (compra e venda de ações/quotas ou ativos). Acordo de acionistas/quotistas. Controle judicial: 

execução específica, supressão de vontade. Controle pelo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência

EEC0113 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS Introdução aos resíduos sólidos. Conceitos e classificações. Caracterização. Aspectos legais. Etapas constituintes de um plano de 

gerenciamento integrado. O serviço de limpeza urbana. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Métodos de 

disposição final.

FFA0103 GESTÃO DE PROJETOS A disciplina apresenta aos alunos de graduação conhecimentos e formas de desenvolver habilidades e técnicas utilizadas na 

iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento de um projeto.

FCS0065 GESTÃO E AVALIAÇÃO DE MUSEUS Conceitos básicos de Administração. O comportamento humano nas organizações. A organização e a gestão em instituições 

museológicas. A equipe administrativa e técnica do museu e o seu treinamento. Planejamento estratégico e gestão da 

qualidade. Administração da imagem institucional. O plano museológico em diferentes modelos e processos de musealização. A 

natureza pública ou privada dos museus, as associações de amigos, as agências de fomento, a gestão participativa. A cultura da 

avaliação em museus. A avaliação qualitativa.

FAC0383 GLOBAL TRANSITIONS AND SUSTAINABLE 

INNOVATIONS (ALL THE DISCIPLINE TAUGHT IN 

ENGLISH)

Innovation and socio-technical changes, innovation concepts and models, innovation systems, socio-technical transitions, 

sustainable innovations.
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FAH0211 HISTÓRIA DA HISTORIOGRAFIA DAS CIÊNCIAS Esta disciplina busca mostrar como, ao longo do século XX, as ciências se tornaram um objeto da História. Nosso ponto de 

partida é o processo conhecido como "historicização da epistemologia", que se desenvolveu em diferentes países e tradições 

intelectuais no começo do século, em oposição a uma ideia de História e a uma ideia de Ciência herdeiras das filosofias dos 

séculos XVIII e XIX. Apresentaremos alguns dos principais autores, correntes 

FAH0210 HISTÓRIA E AUDIOVISUAL: FUNDAMENTOS E 

PRÁTICAS INICIAIS

Educação audiovisual - conceitos e fundamentos. História, educação audiovisual e formação de professores. A narrativa histórica 

no campo da linguagem e da produção audiovisual. História, linguagens e registros audivisuais: fotografia, cinema-

documentário e vídeo-aulas. Fundamentos práticos para a produção audiovisual. 

FAH0070 HISTÓRIA E NARRATIVAS AUDIOVISUAIS Estudar o cinema, outras narrativas audiovisuais e as relações que podem ser estabelecidas com a história, segundo abordagens 

teóricas clássicas e recentes. Debater pertinências e limitações dessas abordagens, relacioná-las à época em que nasceram e 

suas repercussões em análises e/ou produções recentes. Assistir algumas narrativas audiovisuais e analisar suas relações com a 

cultura e as experiências sociais do nosso tempo.

FAH0071 HISTÓRIA E PATRIMÔNIO DE GOIÁS História de Goiás a partir das referências patrimoniais preservadas ou em processo de reconhecimento e registro, identificação 

de lacunas e recortes patrimoniais datados.

FAH0072 HISTÓRIA E PATRIMÔNIO DO BRASIL Aspectos gerais da história social e cultural brasileira. A formação da sociedade brasileira. História do Brasil por meio de sua 

cultura material e referências culturais musealizadas.

FAH0212 HISTÓRIA, FEMINISMOS E RELAÇÕES DE GÊNERO: 

DEBATES CONTEMPORÂNEOS

A presente disciplina visa discutir os processos históricos de formação das pautas e lutas feministas dos últimos 150 anos e a 

categoria das relações de gênero no ensejo das pesquisas acadêmicas realizadas nessa temática. O surgimento de novas atrizes 

sociais, no complexo de forças e lutas políticas, demonstra a constante tensão da cena 

ESA0184 HOMEOPATIA AGRÍCOLA História. Filosofias e métodos. Princípios. Aplicações. Técnicas de laboratório. Homeopatia aplicações e usos na agricultura.  

Práticas da homeopatia nos sistemas produtivos. Homeopatia aplicada à agropecuária. Pesquisas em homeopatia aplicada à 

agricultura. Resultados experimentais.

ESA0521 IMPACTO AMBIENTAL DE AGROTÓXICOS Classificação dos agrotóxicos; conhecimento dos agrotóxicos e suas propriedades físico químicas que regem seu 

comportamento ambiental e toxicológico / mobilidade no ambiente / risco contaminação de água; comportamento dos 

agrotóxicos no solo e na água; adsorção / dessorção (sorção) de agrotóxicos no solo; degradação química e biodegradação de 

agrotóxicos no solo e água, dispersão no ambiente e bioconcentração na cadeia alimentar;  previsão do comportamento 

ambiental de agrotóxicos:  modelos matemáticos e sua aplicação; produtos de maior potencial de contaminação da água e solo 

e pontos mais vulneráveis do relevo; classificação ambiental e toxicológica dos agrotóxicos de acordo com Ministérios; 

eliminação de efluentes e descarte de embalagens;  monitoramento de resíduos de agrotóxicos no meio ambiente: fases do 

monitoramento e uso de imunologia para descarte de amostras negativas; métodos quantitativos de análise.

FEE0140 INDÚSTRIA CULTURAL, SEMIFORMAÇÃO E ARTE Introdução ao estudo da teoria crítica da escola de frankfurt; o indivíduo na atualidade; educação e semiformação; os 

mecanismos da indústria cultural e suas manifestações; a arte como possibilidade de resistência.

ESA0513 INFLUÊNCIA DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 

NA SOCIEDADE MODERNA

Histórico do desenvolvimento humano, correlação com a alimentação. O desenvolvimento das práticas de conservação de 

alimentos e a evolução da sociedade. Reflexão sobre dimensão cultural no ato de alimentar e dos costumes alimentares.

FEF0238 INFLUÊNCIA DO EXERCÍCIO FÍSICO EM PESSOAS COM 

DOENÇAS NEUROMUSCULARES

Aspectos morfofuncionais do sistema musculoesquelético; Fisiologia do Sistema Nervoso;Contração Muscular; Definição de 

doenças neuromusculares; Aspectos epidemiológicos; Formas de tratamento;Exercício como remédio no tratamento das 

doenças neuromusculares.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR EMENTA

FAL0197 INGLÊS 1 Introdução às práticas de compreensão e expressão oral e escrita em inglês. Estudo de aspectos sistêmicos e discursivos da 

língua inglesa. Reflexão sobre os processos de aprendizagem de língua estrangeira.

FAL0194 INGLÊS INSTRUMENTAL Análise e compreensão da informação apresentada em textos científicos ligados à área da informática. Reconhecimento das 

estruturas lexicais e sintáticas da língua inglesa. Tradução. Análise de estrutura do texto científico especializado, visando à 

compreensão nela apresentada, com ênfase no significado dos termos e no relacionamento entre idéias apresentadas no texto.

IME0183 INICIAÇÃO À PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

FEF0224 INICIAÇÃO ESPORTIVA NO VOLEIBOL Conhecimentos teórico-práticos sobre as etapas no processo de ensino e aprendizagem do voleibol. Reconhecimento dos 

modelos de ensino, a luz da pedagogia do esporte, voltados para a iniciação esportiva, especificamente para o ensino do 

voleibol. Introdução à compreensão tática básica, aos fundamentos técnicos e ao ensino multidimensional das técnicas 

tradicionalmente utilizadas durante a prática do voleibol. Discutir e refletir sobre a construção de planos de aula para 

principiantes na prática do voleibol.

FFA0049 INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS Histórico da ação de medicamentos. Consequências das interações medicamentosas, tipos de interações, exemplificação de 

casos clínicos.

FAL0603 INTERCULTURALIDADE NO ENSINO DE PORTUGUÊS 

LE/L2: MÚLTIPLOS CONTEXTOS

Reflexões teórico-metodológicos acerca da conceituação de cultura, interculturalidade, contato entre línguas e ensino de língua 

portuguesa para falantes não nativos, a saber: estrangeiros, povos indígenas e surdos.

EMA1089 INTERPRETAÇÃO TEATRAL: PACIENTE SIMULADO Exercícios e jogos teatrais voltados para instrumentalização de atores e não atores para a prática de simulação técnica de 

paciente para curso de medicina. Jogos teatrais e improvisação como elementos de investigação criação de cena e de 

personagem para paciente simulado. Intervenção cênica simulando paciente: do treinamento a ação cênica em curso de 

medicina. Ética e atuação do ator no procedimento de paciente simulado

FAL0217 INTRODUÇÃO À LINGUÍSTICA DA ENUNCIAÇÃO Teorias enunciativas e discursivas. Relações entre enunciado, enunciação, dialogismo, polifonia,

heterogeneidade e argumentação. Componentes da situação enunciativa. Gêneros do discurso/texto. Aplicações

à pesquisa e ao ensino.

FAL0218 INTRODUÇÃO À LINGUISTICA DESCRITIVA Conceitos básicos da linguística descritiva. O signo linguístico e suas relações. Os níveis de análise gramatical e

seus respectivos objetos de investigação. Princípios de descrição linguística. Aplicações à pesquisa e ao ensino.

ESA0530 INTRODUÇÃO AO AGRONEGÓCIO Conceitos básicos para estudo do Agronegócio. Enfoque sistêmico. Principais correntes

teóricas e abordagens metodológicas do Agronegócio. Panorama geral e tendências do

Agronegócio no mundo e no Brasil. Estudos de caso de cadeias agroindustriais no Brasil.

IME0329 INTRODUÇÃO AO CÁLCULO POR MEIO DO RECURSO 

COMPUTACIONAL

A disciplina de iniciação ao cálculo através de recursos computacionais tem

por objetivo a aprendizagem da matemática de forma prática, concreta,

contextualizada e interdisciplinar, onde o aluno seja capaz de ``fazer

matemática'' e pensar, raciocinar, refletir, elaborar conjecturas, interpretar e

analisar numericamente gráficos implementados.

EEC0147 INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AMBIENTAIS Problemas ambientais atuais. População, recursos, degradação ambiental e poluição. Matéria, energia e ambiente. Noções gerais 

de ecologia. Meio ambiente e doenças. Impactos ambientais decorrentes das atividades humanas. Poluição: aspectos gerais. O 

exercício das diversas profissões e a sustentabilidade ambiental.
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FIC0143 JORNALISMO ESPECIALIZADO I Verticalização de conteúdos próprios de jornalismo especializado (jornalismo comunitário, sindical, literário, esportivo, 

ambiental, científico etc.). Práticas de laboratório especializado.

FIC0144 JORNALISMO ESPECIALIZADO II Verticalização de conteúdos próprios de jornalismo especializado (jornalismo comunitário, sindical, literário, esportivo, 

ambiental, científico etc.). Práticas de laboratório especializado.

FAV0751 LABORATÓRIO DE PRÁTICAS AUTOBIOGEOGRÁFICAS Opção decolonial. Escritas de si e Política do Lugar. Atos autobiográficos e práticas

coletivas. Autobiogeografia como metodologia decolonial. Arte como lugar de enunciação.

Autobiogeografia na prática. 

FCS0210 LABORATÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS III Técnicas, casos e simulações de internacionalização de empresas e de diplomacia corporativa. A empresa no cenário 

internacional. Estratégias de internacionalização de empresas. Diplomacia corporativa e gestão de negócios internacionais.

FCS0087 LEGISLAÇÃO PATRIMONIAL E ÉTICA Legislação brasileira e internacional sobre patrimônio natural e cultural. Organismos internacionais, nacionais, estaduais e 

municipais ligados ao patrimônio cultural. O trânsito internacional de bens. A pilhagem e a repatriação do patrimônio cultural. A 

comercialização de obras de arte e antiguidades. Direitos autorais. A legislação do Estado de Goiás sobre patrimônio cultural. O 

estatuto dos museus. A ética profissional na atuação com o patrimônio cultural. Código de ética do ICOM. A regulamentação 

profissional.

FEE0164 LEITURA E ESCRITA Estudo do trabalho com o texto. O professor e a prática de leitura. Leitura na escola. Produção e reprodução escrita na escola.

FEE0170 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS Histórico dos surdos. Políticas educacionais na educação de surdos. Abordagens filosóficas da língua brasileira de sinais. 

Linguística da língua de sinais. Língua brasileira de sinais.

FAL0312 LITERATURA BRASILEIRA 2  Estudo das configurações e manifestações fundamentais da prosa de ficção, do romantismo aos anos 60

do século XX, com ênfase no romance.

FAL0318 LITERATURA E ARTE ITALIANA - SÉCULO XX - IL 

NOVECE

Desenvolvimento da capacidade de análise associativa das diferentes linguagens utilizadas pela arte: verbais (narrativa curta, 

teatro etc.) E não verbais (artes visuais, música e cinema) e que melhor representaram a produção italiana no século XX. Estudo 

antológico dos principais movimentos estéticos do período denominado "Il Novecento".

FAL0339 LITERATURA PORTUGUESA 2 Visão panorâmica da Literatura Portuguesa do final do século XIX e da primeira metade do século XX,

compreendendo Realismo/Naturalismo, Simbolismo, Orpheu, Presença e Neo-Realismo.

FAL0344 LITERATURAS AFRICANAS EM LÍNGUA PORTUGUESA Estudo da história das literaturas africanas de língua portuguesa, da crítica literária de autores

paradigmáticos de Portugal e do Brasil e das obras poética e narrativa de autores de referência de cada um dos

países selecionados. O ensino das literaturas africanas de Língua Portuguesa.

FAF0083 LÓGICA I Cálculo proposicional. Cálculo de predicados. Métodos de provas.

FAD0190 LÓGICA PERENE Definição de Lógica. Filosofia e lógica. Lógica Aristotélica. Lógica e Direito. Divisão da Lógica. Lógica Formal (Operações lógicas). 

Simples apreensão: conceito, termo, definição, divisão. Julgamento e enunciação. Silogismo: categórico e hipotético. Raciocínio: 

raciocínio e consequência. Argumentação. Indução. Dedução. Falácias. Lógica Material: Universais, predicáveis e predicamentos. 

Categorias. Tipos de Distinção. Primeiros Princípios. Demonstração. Ciência. Tópicos. Retórica. Sofisma. Lógica e 

desenvolvimento tecnológico.
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EMC0281 LOGÍSTICA – TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO E 

ARMAZENAGEM

Tipos de modais e seus respectivos custos-benefícios. Estrutura e sistemas de gestão da intralogística. Sistemas de 

armazenagens e suas implicações nos resultados operacionais e financeiros. Utilização de equipamentos e serviços que 

permitam alcançar a eficiência e eficácia da logística dentro de um contexto de sustentabilidade. As estratégias de utilização de 

embalagens que possibilitem aumentar a produtividade e diminuir os custos.

FEE0404 MARXISMO, PSICANÁLISE E CINEMA Conceitos específicos da teoria marxista e da psicanalítica, cultura e as possibilidades de aproximação com a linguagem 

cinematográfica. Fundamentos históricos e epistemológicos do marxismo e da psicanálise freudiana e a compreensão dos 

processos de humanização e constituição psíquica como construções históricas e sociais. O marxismo e a psicanálise como 

“lentes” de interpretação e aproximação da linguagem cinematográfica

FAH0209 MEMÓRIA E ARQUEOLOGIA NO MEDITERRÂNEO 

ROMANO

Nesse núcleo livre analisaremos questões sobre memória e arqueologia nas sociedades do mediterrâneo romano. Sabemos, 

pois, que a produção de memória subsisti em situações pontuais, em efetivo, em grupos sociais, como, por exemplo, a 

diversidade de grupos que se mantiveram dentro do exército romano, suas práticas culturais, mesmo que, dependendo das 

circunstâncias, incorporassem o uso do latim. 

IPT0153 MENTORING EM BIOTECNOLOGIA II Sequência das atividades de ensino e treinamento iniciadas na disciplina Mentoring in Biotec I, que dar suporte empreendedor e 

de iniciação aos negócios e serviços baseados na tutoria e acompanhamento regular dos alunos que se dedicam às atividades 

na Empresa Júnior de Biotecnologia da UFG durante o curso de graduação.

FME0102 MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG Suporte pessoal e profissional durante o processo de formação; currículo médico; mercado de trabalho; estresse acadêmico; 

competição x cooperação; qualidade de vida; rede social.

FME0029 MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 2 Suporte pessoal e profissional durante o processo de formação; currículo médico; mercado de trabalho; estresse acadêmico; 

competição x cooperação; qualidade de vida; rede social.

FME0119 MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 3 Suporte pessoal e profissional durante o processo de formação; currículo médico; mercado de trabalho; estresse acadêmico; 

competição x cooperação; qualidade de vida; rede social.

FME0121 MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 4 Suporte pessoal e profissional durante o processo de formação; currículo médico; mercado de trabalho; estresse acadêmico; 

competição x cooperação; qualidade vida; rede social. 

FME0130 MENTORING NA FACULDADE DE MEDICINA DA UFG 5 Suporte pessoal e profissional durante o processo de formação; currículo médico; mercado de trabalho; estresse acadêmico; 

competição x cooperação; qualidade vida; rede social. 

FIC0498 MERCADOLOGIA Introdução ao Marketing: Conceitos, Evolução, Contextos, Perspectivas, Desafios. Segmentação de Mercado: Estratégias para 

mercado-alvo, Pesquisa de Mercado e Sistema de Informações de Mercado (SIM). Variáveis controláveis do Marketing mix: 

Produto: Novos Produtos, Diferenciação, Posicionamento e Ciclo de Vida. Distribuição: Canais de distribuição (decisão, 

gerenciamento e dinâmica), Varejo, Atacado e Logística. Preço: Estabelecimento do preço, Adequação do preço e Iniciativas e 

respostas a mudança de preços. Promoção: noções básicas sobre Mix de comunicação e marketing, Propaganda, Promoção de 

Vendas, Relações Públicas, Marketing Direto e e-Marketing. Marketing social. Marketing de Serviços: conceitos centrais e 

estratégias. Estratégias Mercadológicas: Matriz BCG, Cinco forças de Porter, Matriz de Ansoff, Matriz de Política Direcional e 

Análise de Lacuna. Aplicações com Estudos de Casos na área de Publicidade e Propaganda.

EMC0156 METODOLOGIA CIENTÍFICA Procedimentos didáticos (leitura, análise de texto, seminário). Pesquisa bibliográfica (fichamento, resumo). Ciência e 

conhecimento científico. Métodos científicos (indução, dedução, hipotético-dedutivo). Fatos, leis e teoria. Hipóteses. Variáveis. 

Pesquisa. Técnicas de pesquisa. Projeto e relatório de pesquisa. Trabalhos científicos (monografia, artigos).
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FFA0054 METODOLOGIA CIENTÍFICA Iniciar reflexão sobre o processo de produção do conhecimento. Entender os diferentes tipos de pesquisa e como redigir 

trabalhos científicos.

FCS0095 MÉTODOS QUANTITATIVOS Variáveis e escalas. Amostragem. Estatística descritiva. Causalidade: métodos de eliminação por indução (Mill), testes de 

significância, coeficientes de associação. Análise multivariada: regressão, análise da variância, correlação e análiseatorial. 

Construção de indicadores e análise de escalas.

FIC0196 MÍDIA E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS Representações sociais na mídia. Representações, subjetividade e identidade.  Estratégias de visibilidade e processos sócio-

culturais e políticos.

FAL0398 MORFOLOGIA DO PORTUGUÊS

FCS0102 MUSEOLOGIA I Museologia e Museografia. Museologia e seleção: entre a memória e o esquecimento. Políticas de acervo: seleção, aquisição e 

descarte. Processo de musealização. Principais referenciais teóricos da Museologia. Tendências teóricas da Museologia. 

Conceitos e temas centrais da disciplina. Museologia Geral, Museologia Especial e Museologia Aplicada. Principais campos de 

ação museológica; campo essencial, campo de interlocução e campo de projeção. História da Museologia. Criação do ICOM e 

do ICOFOM. Principais cartas, documentos e movimentos museológicos.

FCS0104 MUSEOLOGIA III A musealização como um processo. A Nova Museologia. A Sociomuseologia. Patrimônio integrado, museus de território, 

museus comunitários, museus de sociedade, ecomuseus. O museu local. Discussões contemporâneas sobre museus: a memória 

fragmentada, o museu desterritorializado. A pesquisa científica na Museologia contemporânea.

EMA0677 MÚSICA COMPUTACIONAL 2

EMA0722 MÚSICA E ARQUITETURA História da música como história dos espaços construídos. Fundamentos da Acústica Física. Acústica de ambientes

FFA0058 NOÇÕES DE BIOSSEGURANÇA Biossegurança no trabalho com materiais biológicos; biossegurança no trabalho com produtos químicos; riscos físicos; primeiros 

socorros; combate a incêndios; resíduos.

FAH0197 O ANARQUISMO: PENSADORES E EXPERIÊNCIAS 

HISTÓRICAS

Tópicos do pensamento e das experiências 

FAH0201 O BRASIL REPUBLICANO (1889-1964) Leituras da República Brasileira, oligarquia, coronelismo

FAH0213 O PÊNDULO DA HISTÓRIA: TEMAS DE HISTÓRIA NAS 

CINEMATOGRAFIAS BRASILEIRAS (1968-2018)

Na contemporaneidade, tornou-se inegável a relevância das imagens e de objetos audiovisuais. 

FAV0441 OFICINA DOS FIOS Pesquisa e experimentação na área de tecelagem, bordados e outras possibilidades expressivas, fazendo-se uso de fios, tecidos 

e materiais diversos correlatos. Discussão sobre arte e ensino de artes visuais contemporâneas, a partir de questões teórico-

práticas suscitadas pelo trabalho em curso. Registro sistemático do processo e dos trabalhos em fotografia e vídeo.

FAH0109 ORIENTE PRÓXIMO NA ANTIGUIDADE MESOPOTÂMIA 

E EGITO

O objetivo desta disciplina é propor aos alunos uma análise dos impérios que se formaram na mesopotâmia e no egito na 

antiguidade. Com esta finalidade, serão analisados conceitos fundamentais, como o de cidade-estado e o império. Assim, 

pretende-se, a partir de uma bibliografia básica e da análise de documentos textuais, fornecer aos estudantes um quadro 

comparativo das formações imperiais engendradas em dois territórios do crescente fértil.
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FAV0689 PAISAGEM SONORA E PROJETO ACÚSTICO Pesquisa sobre a paisagem sonora de ambientes externos e internos com coleta de dados (questionário em campo/Soundwalks, 

níveis sonoros, gravações de aúdio e vídeo). Conceitos e princípios básicos do conforto sonoro (audição humana, grandezas e 

propriedades físicas do som) aplicados ao TRATAMENTO ACÚSTICO (isolamento acústico e absorção sonora) de projetos de 

interior e arquitetônico como home theaters, salas de concerto, estúdios de gravação, auditórios entre outros. Disciplina inclui 

trabalhos em grupo com cálculos básicos e domínio de desenho de Arquitetura e Design de Ambiente/Interiores.

EMA0787 PATRIMÔNIOS CULTURAIS DO BRASIL CENTRAL 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.

FEF0239 PERFORMANCE NEGRA: TRADIÇÃO E 

CONTEMPORANEIDADE

O estudo da performance negra como fenômeno de análise das manifestações expressivas da diáspora africana no Brasil e na 

América no contexto das tradições populares e da arte contemporânea. Problemáticas acerca do conceito de tradição por meio 

do estudo de performances ritualísticas da capoeira, do jongo e do tambor de crioula. Discussão sobre performance 

contemporânea de artistas negros.

FIC0222 PLANEJAMENTO DE CAMPANHA Esquema de organização de campanhas de comunicação publicitária; sistemas de contas publicitárias; produção de veiculação 

de campanhas; análise de pesquisas; técnicas de planejamento; posicionamento do produto no mercado; o foco no consumidor; 

elaboração de planos e execução de campanhas de publicidade e propaganda; expectativa de êxitos; contratos entre agência de 

Publicidade e Propaganda/veículos/clientes; briefing; CMI: Comunicação Integrada de Marcas.

EMC0288 PLANEJAMENTO LOGÍSTICO Tipos de planejamentos e planos. Análise do ambiente interno e externo. Integrantes da cadeia de suprimentos. Mudanças 

organizacionais e ambientais. Viabilidade técnica e econômica.

FAV0470 POÉTICAS VISUAIS CONTEMPORÂNEAS Poética do espaço,  materiais, meios e procedimentos na produção de arte contemporânea. Linguagens, experimentações, 

tecnologias e outras possibilidades de aportes poéticos contemporâneos.

FCS0213 POLÍTICA COMPARADA Fundamentos teórico-metodológicos da comparação em Ciências Sociais, em especial nas áreas de Ciência Política e Relações 

Internacionais. O método comparativo e a política comparada. Estudos de casos. Estudos comparados sobre instituições 

políticas, conflitos e coalizões de governo, comportamento eleitoral, partidos e sistemas partidários, processos de 

democratização e de transição política, qualidade da democracia e política externa.

FAL0423 POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL A relação Estado e polícias educacionais; os desdobramentos da política educacional no Brasil pós-64; as políticas de regulação 

e gestão da educação brasileira e a (re)democratização da sociedade brasileira; os movimentos de diversificação, diferenciação e 

avaliação da educação nacional. Legislação educacional atual; a regulamentação do sistema educativo goiano e as perspectivas 

para a escola pública em Goiás.

FCS0116 POLÍTICAS SOCIAIS

FAL0459 PREPARATÓRIO PARA O TOEFL Desenvolvimento das habilidades lingüística e comunicativa em língua inglesa, com vistas à preparação ao exame do Toefl.

FAL0695 PRINCÍPIOS DE ESTUDOS LITERÁRIOS Introdução aos conceitos fundamentais da literatura. Abordagem da problemática dos gêneros literários e da periodização 

literária. Noções sobre as categorias e as técnicas narrativas. Literatura e educação de surdos.

FAO0098 PRINCÍPIOS ESTÉTICOS DA FACE E DO SORRISO Análise e inter-relação da face, do sorriso, da gengiva e dente. Estudos dos elementos da macroestética e microestética 

FAL1231 PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E OS 

PROJETOS DE TRABALHO EDUCATIVOS

Concepções de Pesquisa-ensino. Concepções de Projetos educativos. Concepções de interdisciplinaridade, transversalidade e 

aprendizagem colaborativa.
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FAD0140 PROCESSOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS 1. Juizado especiais – razão de ser. 2. A lei nº9.099/1995. 3. Despesas nos juizados especiais criminais. 4. Princípios 5. Métodos 

alternativos de composição de litígios 6. Competência dos juizados especiais cíveis 8. Competência dos juizados especiais 

criminais estaduais e federais 9. Atos processuais e as normas de organização judiciária 10. Atos processuais 11. Os atos 

processuais e o processo judicial eletrônico da lei n° 11.419/2006 12. Atos de comunicação processual 13. Procedimento 

sumaríssimo nos juizados cíveis estaduais 14. A fase preliminar nos juizados especiais criminais 15. Compromisso de 

comparecimento 16. Ações públicas incondicionais 17. Responsável civil 18. Advogados e defensoria pública 19. O ministério 

público 20. Requerimento de arquivamento – 28 do cpp.

FEE0207 PROD. CULTURAL PARA CRIANÇAS E JOVENS Conceitos de infância, cultura e indústria cultural mediados por vivências estéticas nas artes plásticas, literatura, televisão e 

cinema infantil. Introdução às  questões que permeiam a análise e interpretação de produtos culturais. Ênfase à diversidade das 

linguagens e das categorias da crítica.

FEF0223 PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM DANÇA PARA CRIANÇAS Compreensão da criança como um sujeito sócio histórico cultural que consome e produz cultura, bem como da produção 

artística destinada a esse público. Identificação e apreciação em vídeo dos artistas que tem se dedicado a criar para infância, 

elencando aspectos centrais das suas produções.

Reflexões sobre as relações entre artista e docente, arte e educação e, produção, fruição e

contextualização nas experiências em dança na escola.

FCS0212 PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS

Direitos humanos e política internacional. Normas internacionais e impactos domésticos. Capacidade processual internacional e 

regional dos indivíduos. Sistemas regionais e internacionais de proteção dos direitos humanos: formação, capacidades, 

competências e dificuldades. O Brasil e o sistema internacional de proteção dos direitos humanos. Responsabilidade 

internacional por violações de direitos humanos.

FEE0277 PSICOLOGIA, FORMAÇÃO E PRECONCEITO Teorias e abordagens psicologias que se referem à formação do indivíduo. Bases epistemológicas sobre o processo de 

formação. Formação de cultural e o processo de desenvolvimento de preconceitos. A relação entre formação e preconceito no 

contexto social. Enfoque psicológico da relação entre o processo formativo, preconceito e a diversidade.

EVZ0141 QUALIDADE DE CARNES: ASPECTOS DE INTERESSE DO 

CONSUMIDOR

A carne como alimento; noções sobre abate e obtenção de matérias-primas das principais espécies de animais domésticos; valor 

nutricional; composição química; noções sobre o processo de conversão músculo em carne; propriedades da carne fresca; 

fatores que influenciam na qualidade das carnes; aspectos práticos sobre conservação e consumo; noções sobre legislação 

durante produção e comercialização; principais cortes cárneos.

FFA0095 QUÍMICA AMBIENTAL APLICADA À FARMÁCIA  1)Química verde (Os 12 princípios da Química verde, Exemplos mundiais reais de Química verde); 2)Poluição das águas; 

3)Contaminação química das águas (Substâncias farmacêuticas e outras); 4)Parâmetros e requisitos de qualidade da água; 

5)Química Biológica (Biodegradação aeróbia e anaeróbia e tratamentos biológicos de águas residuárias); 6)Princípios de 

métodos de análise de contaminantes da água.

FAD0176 REGIMES DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 1.Estado e Administração Pública na Constituição. 1.1 As atividades próprias e típicas de Estado. 2. Diversos vínculos jurídicos 

com a Administração na Constituição de 1988: cargos, empregos e funções públicas. 3. Contratualização da função pública. 4. 

Regime jurídico único. 5. Estabilidade: persistem seus fundamentos? 6. Concurso público e processos seletivos públicos. 

7.Terceirizações. 8. Vínculos com entidades do terceiro setor. 8.1 Organizações Sociais e OSCIPs no Estado de Goiás. 8.2 

Parcerias público-privadas. 9. Meritocracia e carreira no serviço público. 10. Controle da gestão de pessoal . 
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FCS0063 RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA AMÉRICA LATINA A formação das relações internacionais contemporâneas da América Latina. Dimensões políticas, estratégico-militares, 

econômicas, sociais e culturais das relações inter-regionais e das relações latino-americanas com outras regiões. As fontes de 

conflitos e desentendimentos bilaterais e intraregionais. Os projetos de integração regional e as possibilidades cooperação. As 

relações dos países latino-americanos com os Estados Unidos da América.

IPT0095 SAÚDE PÚBLICA E NEUROPSIQUIATRIA II Epidemiologia e antropologia das doenças neuropisiquiátricas. Fundamentos da sociogênese das doenças do cérebro com 

relevância na saúde pública. Indicadores sócio-demográficos e sua influência na organização funcional-cognitiva do cérebro e na 

gênese das doenças neurológicas e psiquiátricas.

FEN0142 SEGURANÇA DO PACIENTE Segurança do Paciente em instituições de saúde. Aspectos conceituais, evolução histórica, taxonomias, teorias. Cultura de 

segurança em instituições de saúde. Gerenciamento de Risco: epidemiologia, tipos e método de identificação de eventos 

adversos, fatores causais relacionados aos indivíduos e aos sistemas organizacionais; Cuidado inseguro: consequências e custo. 

Estratégias para promoção da segurança do paciente na dimensão da qualidade do cuidado, no âmbito individual e coletivo. 

FCS0125 SEGURANÇA INTERNACIONAL Estudos de conflito e paz. Estudos para a paz. Aportes teóricos sobre segurança e sobre securitização. O uso da força nas 

relações internacionais: processos, fatores condicionantes, normas, regimes e instituições reguladoras. Projetos de segurança 

coletiva. Comunidades de segurança. Atores e agendas de segurança internacional. Conceitos fundamentais dos Estudos 

Estratégicos e dinâmicas de Política de Defesa.

FAL0481 SEMÂNTICA Objeto  de  estudo  e  percurso  histórico  da  semântica.  Produção  do  sentido  nas  línguas  naturais.  Relação 

entre os estudos semânticos das línguas orais e da LIBRAS.

FAL0485 SEMIÓTICA Semiótica da ação. Noção de texto. Enunciação. Estruturas fundamentais, narrativas e discursivas.

Semi-simbolismo. Semiótica das paixões.

FAD0145 SENTENÇA PENAL Deontologia jurídica. O papel do juiz criminal e a constituição federal. Direito penal: princípios, teoria da lei penal, teoria do 

crime, teoria da pena, concurso de agentes, concurso de crimes, extinção da punibilidade. Processo penal: princípios, 

procedimentos, sujeitos, atos processuais, teoria da prova, nulidades, correlação entre acusação e sentença. Sentença absolutória 

e condenatória. Sentença penal: requisitos, linguagem, partes da sentença, elementos. Cálculo da pena: princípios, procedimento 

trifásico, fundamentação. Cálculo da pena de multa. Substituição da pena. Efeitos da sentença.

FAL0489 SINTAXE

FCS0131 SOCIOLOGIA Conceitos sociológicos fundamentais: fato social, ação social, relação social, instituição, grupos sociais, socialização, estrutura 

social, organização social, comunidade, sociedade. Processos sociais. A sociedade de classes: Teorias de Classes e de 

estratificação social. Mudanças e movimentos sociais. Sociedade de massas: comunicação e alienação.

FCS0137 SOCIOLOGIA BRASILEIRA A formação da sociologia brasileira: precursores e fundadores. Sociologia da sociedade brasileira (formação, desenvolvimento e 

relações internacionais). Sociologia Crítica no Brasil e seus desdobramentos. Sociologia brasileira 

contemporânea.

FCS0138 SOCIOLOGIA DA VIOLÊNCIA E DO CONFLITO

FCS0154 SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE
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IME0328 TÉCNICAS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA APLICADA AOS 

ESTUDOS POPULACIONAIS.

Introdução. Fontes de dados Demográficos. Principais indicadores demográficos Taxa, Proporção e Razão. Pirâmides 

populacionais. Componentes da dinâmica populacional: Fecundidade: Indicadores para mensurar a fecundidade. Mortalidade: 

Indicadores para mensurar a mortalidade. Tabela de Mortalidade.  

FAD0175 TEMAS CONTEMPORÂNEOS DE CRIMINOLOGIA E DE 

POLÍTICA CRIMINAL

Breve apanhado histórico da Criminologia. A Criminologia como ciência. Objeto e método da Criminologia. Criminologia do 

consenso e Criminologia do conflito. O controle social e o sistema penal. Temas atuais de Criminologia. A política criminal e o 

modelo neoliberal. Novos paradigmas em Criminologia: a proposta de uma Criminologia Cautelar de Eugenio Raul Zaffaroni. 

FAL0556 TEORIA DA NARRATIVA  Estudo da caracterização da narrativa a partir de teorias que tenham por objeto a epopeia, o conto, a novela e o

romance como formas de expressão literária. Abordagem da narrativa no processo de ensino e aprendizagem.

FCS0157 TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS I Definição de teoria e a importância do estudo teórico nas relações internacionais. Principais perspectivas teóricas tradicionais. 

Realismo, neorrealismo e realismo neoclássico. Abordagens liberais e neoliberais das relações internacionais. O debate "neo-

neo". Correntes marxistas e as relações internacionais. A "escola inglesa" das relações internacionais.

FAL0558 TEORIA DO POEMA Estudo da linguagem poética a partir de teorias que tenham por objeto o poema como expressão da

poesia. Leitura teórico-crítica de poemas e obras de poesia da literatura ocidental. Abordagem do poema no

processo de ensino e aprendizagem.

FAL0561 TEORIA E CRÍTICA DA LITERATURA Estudo dos conceitos fundamentais da teoria e da crítica literária. Estabelecimento de domínios das duas

disciplinas. Funções, objetos e métodos. Análise de obras literárias. Teoria e Crítica Literárias no ensino de

literatura.

FCS0163 TEORIA POLÍTICA II O pensamento político do século XIX e início do XX: Tocqueville, Mill, Marx e Weber. Correntes da teoria democrática no século 

XX: o procedimentalismo minimalista em Kelsen e Schumpeter, o pluralismo democrático de Dahl, o liberalismo igualitário de 

Rawls, a democracia no marxismo, apreensões republicanas e participativistas e a democracia deliberativa. Teoria política latino-

americana.

EMA0967 TÓPICO EM PERFORMANCE E ESPETACULARIZAÇÃO Disciplina voltada para desenvolvimento de projetos e práticas da performance, no campo da espetacularidade.

FAD0155 TÓPICOS APROFUNDADOS DO DIREITO INTERNAC. 

PÚBLICO

1. Da complexidade de uma definição unânime do direito internacional público e da necessidade de uma definição mínima 

dentro da tradição do pensamento jurídico ocidental. Importância do histórico do Direito Internacional como fenômeno 

normativo e como disciplina. A diferença entre direito internacional privado e direito internacional público. O desenvolvimento 

do Direito internacional e a fragmentação contemporânea. 2. Fontes materiais e fontes formais. As escolas voluntaristas, 

objetivistas, sociológicas, normativistas e criticas. 3. O artigo 38 da CIJ. Direito dos tratados. Costume Internacional. Princípio 

Geral de Direito. Jurisprudência. Doutrina. Equidade. Atos Unilaterais. Soft Law.

IME0327 TÓPICOS DE ÁLGEBRA LINEAR E ANÁLISE NA RETA Espaços Vetoriais, Subespaços vetoriais. Combinação linear, Dependência e indepen-dência linear, base e dimensão de um 

espaço vetorial, Mudança de base, Transforma-ções Lineares e suas matrizes, Autovalores e Autovetores, Diagonalização de 

matrizes e operadores. Forma Canônica de Jordan. Espaços com produto interno.  Ortogonali-dade. Isometrias. Números Reais: 

números racionais, supremo e ínfimo de conjuntos, números irracionais, conjuntos enumeráveis, completude dos números reais. 

Sequên-cias e séries de números reais.
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FCS0168 TÓPICOS DE ANTROPOLOGIA I Conteúdo variado de Antropologia, a depender das escolhas do professor ministrante. Ementa em aberto, possibilitando aos 

professores sugerir temas que venham a complementar a formação dos alunos. A disciplina propicia uma maior interrelação do 

curso de Museologia com o de Ciências Sociais, da mesma Faculdade, e da mesma forma, Tópicos em Museologia fazem parte 

dos NEOp de Ciências Sociais.

FCS0170 TÓPICOS DE CIÊNCIA POLÍTICA I Conteúdo variado de Ciência Política, a depender das escolhas do professor ministrante. Ementa em aberto, possibilitando aos 

professores sugerir temas que venham a complementar a formação dos alunos. A disciplina propicia uma maior interrelação do 

curso de Museologia com o de Ciências Sociais, da mesma Faculdade, e da mesma forma, Tópicos de Museologia fazem parte 

dos NEOp de Ciências Sociais.

FCS0172 TÓPICOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS I Conteúdo de variado de Ciências Sociais, a depender das escolhas do professor ministrante. Ementa em aberto, possibilitando 

aos professores sugerir temas que venham a complementar a formação dos alunos. A disciplina propicia uma maior interrelação 

do curso de Museologia com o de Ciências Sociais, da mesma Faculdade, e da mesma forma, Tópicos de Museologia fazem 

parte dos NEOp de Ciências Sociais.

FCS0218 TÓPICOS DE ESTUDOS REGIONAIS a definir 

FAF0127 TÓPICOS DE FILOSOFIA I a definir

FAF0129 TÓPICOS DE FILOSOFIA II Apresentar e discutir o problema da semântica de constantes lógicas conjugado ao tratamento dos conceitos de sistemas 

axiomáticos, completude, consistência e modalidades tomando por base os sistemas de dedução natural para a lógica de 

predicados de primeira ordem como particular atenção ao tratamento da constante negação e sua formalização na lógica.

FAF0131 TÓPICOS DE FILOSOFIA III a definir

FAF0133 TÓPICOS DE FILOSOFIA IV a definir

FAF0135 TÓPICOS DE FILOSOFIA POLÍTICA O tratamento filosófico contemporâneo acerca da fundamentação do estado

FAF0138 TÓPICOS DE FILOSOFIA V a definir

FAL0567 TÓPICOS DE HISTÓRIA DA LITERATURA Estudo dos principais estilos e períodos literários e de suas características básicas, mediante a análise de autores e obras 

representativas da literatura universal. Reflexões sobre o ensino da literatura.

FCS0177 TÓPICOS DE HISTÓRIA DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS

A definir

FCS0181 TÓPICOS DE MUSEOLOGIA II Conteúdo de cunho museológico ou abordagem museológica variada, a depender das escolhas do professor ministrante. 

Ementa em aberto, possibilitando aos professores sugerir temas que venham a complementar a formação dos alunos. Exemplos: 

Informática: interfaces gráficas e gerenciamento de dados aplicados a museus; Iluminação e recursos cenográficos em museus; 

Musealização da Arqueologia, etc.

FAF0143 TÓPICOS DE ONTOLOGIA E METAFÍSICA

FCS0186 TÓPICOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS I a definir

FCS0188 TÓPICOS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS Temas de interesse conjuntural de Relações Internacionais, relacionados a linhas de pesquisa dos docentes, a grupos de 

pesquisa em atividade na faculdade ou a projetos de pesquisa cadastrados.

FCS0189 TÓPICOS DE SOCIOLOGIA I Conteúdo de variado de Sociologia, a depender das escolhas do professor ministrante. Ementa em aberto, possibilitando aos 

professores sugerir temas que venham a complementar a formação dos alunos. A disciplina propicia uma maior interrelação do 

curso de Museologia com o de Ciências Sociais, da mesma Faculdade, e da mesma forma, Tópicos de Museologia fazem parte 

dos NEOp de Ciências Sociais.
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FAO0138 TÓPICOS EM CÂNCER BUCAL Carcinogênese, metástase, fatores de risco e imunidade tumoral. Desordens

potencialmente malignas. Diagnóstico diferencial entre as lesões bucais não neoplásicas e 

neoplásicas benignas e malignas. Epidemiologia do câncer bucal. Prevenção e controle do câncer 

bucal. Compreendendo a importância da anamnese, exame físico geral, extra e intrabucal. Aspectos 

clínicos, radiográficos e microscópicos das neoplasias malignas bucais de origem epitelial, 

mesenquimal e de glândula salivar. Manifestações orais dos linfomas e leucemias. Técnicas 

moleculares no diagnóstico do câncer bucal. Noções sobre o atendimento odontológico do paciente 

oncológico. Abordagens terapêuticas e medidas paliativas para tratamento do câncer.
IME0257 TÓPICOS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA a definir

IEA0198 TÓPICOS EM GEOGRAFIA HUMANA Disciplina de tema variado, com desenvolvimento de tópicos especiais de Geografia Humana, Geografia e Cultura, Geografia 

Regional, Geografia e Movimentos Sociais, entre outros.

FAD0158 TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO CONSTITUCIONAL O estado constitucional na nova ordem global: um novo paradigma. Constituição e mercado. A crise do estado constitucional e 

sua transcendência e, ou superação. A constituição em rede: interconstitucionalidade e interculturalidade. Os direitos humanos 

como categoria de análise do constitucionalismo pós-moderno. A constituição enquanto perspectiva dirigente: o fim ou sua 

reafirmação. A constitucionalização e desconstitucionalização das sociedades pós-modernas. Neoconstitucionalismo e good 

governance. A agonia do estado e da ordem constitucional. Constituição enquanto instrumento emancipatório.

FAD0167 TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO DO CONSUMIDOR a definir

FAD0146 TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO DO TRABALHO Direito do trabalho. Contrato individual de trabalho. Terceirização. Grupo de empresas. Segurança e saúde no trabalho. 

Estabilidade de emprego. Direito coletivo do trabalho. Negociação coletiva x flexibilização. O direito de greve. Métodos 

alternativos de resolução de conflito no direito do trabalho. Contrato de estágio.

FAD0161 TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO TRABALHISTA Direitos sociais. Direito do trabalho: definição, autonomia, classificação e fontes. Direito individual do trabalho. Empregado e 

empregador. Contrato de trabalho: disposições gerais; remuneração e salário; duração da jornada; rsr, férias, 13º salário, 

medicina e segurança do trabalho; alteração; suspensão e interrupção; aviso prévio; rescisão contratual, homologação, 

estabilidade, garantias provisórias no emprego e fgts. Proteção do trabalho doméstico, rural da mulher e do menor. Contrato de 

estágio. Trabalho voluntário. Trabalho temporário: terceirização no direito do trabalho.

FEE0326 TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

CERRADO

Conceitos e caracterização do cerrado do centro-oeste: clima, solo, flora e fauna. Problemas decorrentes das ações antrópicas e 

da ocupação humana do bioma cerrado. Perspectivas de preservação deste bioma.
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FEF0229 TRABALHO E EDUCAÇÃO 2: FUNDAMENTOS 

MARXIANOS

Estudo da relação entre trabalho e educação fundamentado na teoria social desenvolvida por karl Marx e Friedrich Engels, 

abordando os seguintes aspectos: produção e reprodução do capital; valor e mais-valor; organização social do trabalho sob o 

modo de produção capitalista; formação e educação subsumida ao capital.

FCS0196 TRABALHO FINAL DE CURSO 1 Disciplinas especiais que não compreendem conteúdos, mas um espaço de orientação supervisionado por um  professor, que 

coordena, sistematiza e registra as relações entre professores e alunos orientados. Os trabalhos finais de curso (TFCs) devem ser 

defendidos publicamente com a participação do professor orientador e de um professor convidado. Os TFCs podem ser 

monografias, projetos de pesquisa ou projetos de intervenção na realidade social, para bacharelandos. Para os licenciandos os 

TFCs podem ser monografias ou projetos de pesquisa. A Coordenação do Curso de Ciências Sociais supervisionará as formas de 

desenvolvimento e a avaliação dos TFCs.

EMC0344 UM OLHAR SOBRE A ARQUITETURA E A ENGENHARIA Uma visão sobre a Arquitetura e Engenharia contemporâneas, através de documentários, filmes e discussões em sala, com o 

objetivo de ampliar o repertório dos alunos.


