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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.

IPT0002 ÁGUA E SUSTENTABILIDADE Informações básicas sobre o uso racional da água, sua qualidade, mananciais disponíveis, preservação, abastecimento e 

desenvolvimento, meios de proteção e os efeitos da poluição do meio ambiente. Conhecimentos com vista à prevenção de doenças 

de veiculação hídrica, como a cólera, tifo, protozooses, helmintíases e partículas nocivas à saúde; e também, como mecanismo de 

prevenção de doenças e promoção de saúde. Consciência sobre a necessidade de se conservar a água no planeta, racionalidade do 

uso, impactos na economia e na saúde. Importância da água como essência da vida, bem como na produção de alimentos e nas 

atividades humanas. Promoção do consumo sustentável e a responsabilidade sobre o desperdício e poluição.

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.

IFI0273 ANÁLISE ESTATÍSTICA DE DADOS USANDO R Introdução ao R. Estatística Descritiva: Medidas, Gráficos e Tabelas.

Distribuições de Probabilidade e Variáveis Aleatórias. Estimativa de

Parâmetros. Análise de Dados. Análise de Regressão. Noções de

Programação e Simulação.

ICB0756 ANALISE FORENSE DO DNA NO CONTEXTO 

BIOLÓGICO E PROCESSUAL

Biologia: Estrutura química e fisiologia da  replicação do DNA. Genética básica da herança.  PCR. Os Marcadores moleculares 

utilizados na genética forense e sua utilização na analise forense, vantagens e desvantagens, restrições, cálculos e aplicabilidade. 

Análise de eletroferogramas moleculares e calculo da Estatística forense.

Direito: Teoria Geral da Prova; Prova Pericial; Lei da Investigação de Paternidade; Criminalística; Elaboração Laudo Técnico.

FCS0015 ANTROPOLOGIA 1 A especificidade da antropologia. Conceitos básicos. Trabalho de campo.

FCS0017 ANTROPOLOGIA 3 Teorias clássicas da antropologia. Formação da matriz disciplinar.

FCS0009 ANTROPOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA Estudos clássicos e contemporâneos da sociedade e da cultura brasileiras.

FEE0015 ARTE E EDUCAÇÃO II Diferentes formas de trabalho em artes visuais (pintura, desenho, modelagem, colagem e vídeo); evolução do grafismo infantil; leitura 

de imagens. Cultura, imagem e tecnologias. Linguagem teatral e educação

IPT0004 ASTROBIOLOGIA Abordagem das 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 história das eras geológicas, formação das rochas e dos tipos minerais e histologia 

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.
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FCS0021 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Conceitos básicos de avaliação de políticas públicas, programas e projetos governamentais nos planos federal, estadual e/ou 

municipal. Desenho de projetos de pesquisa em políticas públicas; processos de coleta de dados, métodos de pesquisa documental e 

legal, análise de censos. Apresentação e avaliação crítica dos resultados de pesquisa.

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.

EMA0046 CANÇÕES DE ELIS A partir do diálogo entre Música e História, campos intersolidários do conhecimento, abre-se a uma discussão acerca da cenarização 

sócio-histórico e cultural de 15 canções interpretadas pela cantora brasileira Elis Regina ( 1945-82), levando em consideração o seu 

papel privilegiado de artista e de testemunha histórica de seu tempo.

FCS0025 CIÊNCIA POLÍTICA 1 Definição de "política". Noções básicas: Estado e instituições políticas; poder e autoridade; processo decisório; a "função política" e a 

democracia. Distinção entre filosofia política e teoria política. A constituição da Ciência Política como campo científico. Estudos 

ilustrativos, retirados de diferentes subcampos da Ciência Política. A relação entre ética e política, e entre ética e Ciência Política.

FCS0027 CIÊNCIA POLÍTICA 3 O Pensamento político do século XIX e início do XX. Sociedade e Estado no liberalismo clássico: Estado liberal e Estado de Direito. A 

formação da visão dialética sobre a relação entre sociedade civil e Estado. Sociedade e democracia de massas. A teoria das elites. A 

visão dialética da relação entre sociedade civil e Estado no início do século XX.

FIC0537 CINEMA E MÍDIA INDÍGENA Cinema e Mídia indígena: o nascimento de uma disciplina. História: Origens e precursores. Documentário

etnográfico, rádio, jornal, blogs e mídia social. Mídia Indígena pelo mundo: EUA, Canadá, Austrália, México,

Bolívia e Brasil. Mídia indígena como produto cultural: mídia e identidade. Mídia indígena como processo

social. Mídia indígena, ação coletiva e o movimento politico indígena global.

ESA0047 COLHEITA, BENEFICIAMENTO, ARMAZ E TRANSP. 

DE GRÃOS

Quantidade produzida, capacidade estática e capacidade dinâmica de grãos no Brasil. Comportamento de grãos após a colheita. 

Fatores bióticos e abióticos que interferem nas perdas quantitativas e qualitativas dos grãos durante os processos de colheita, 

beneficiamento, armazenamento e transporte. Monitoramento e controle das condições de armazenamento.

FAC0026 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR O consumidor. Modelos de comportamento do consumidor. Influências culturais, individuais e de grupos.

Processos psicológicos. Processos de decisão de compra. Estratégia de marketing e o comportamento do consumidor.

Segmentação e o consumidor. Tendências de comportamento do consumidor brasileiro.

FCS0032 COMUNICAÇÃO PATRIMONIAL II - EXPOGRAFIA 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.

ESA0519 CONCEITOS E ASPECTOS PRÁTICOS PARA 

EXCELÊNCIA PROFISSIONAL

Ética e responsabilidade Social (Noções de moral e ética; Ética e Cidadania; Responsabilidade Social); Motivação; Cultura; Liderança e 

Valores (Liderança e Criatividade; Impactos da Mudança na Forma de Trabalho; Criatividade; Inovação); Virtudes Fundamentais e 

Qualidade de Decisão; Relacionamento; Empreendimento e Caracterologia.

FAL0585 CONTOS EM LÍNGUA INGLESA Introdução à teoria da narrativa. Elementos constitutivos e estrutura de conto. Análise e estudo crítico de contos da literaturas em 

língua inglesa, dos primórdios à contemporaneidade.

Fonte: SIGAA/UFG - 19/02/2018 2



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Componentes ofertados como Núcleos Livres em 2018.1 - Regional Goiânia

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR EMENTA

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.

FAL0027 CONVERSAÇÃO EM INGLÊS - NÍVEL 

INTERMEDIÁRIO

Desenvolvimento da produção oral em inglês em nível intermediário. Prática conversacional relacionada a assuntos do cotidiano. 

Funções comunicativas.

FCS0216 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL Aspectos teóricos, formas e atores da cooperação internacional. A Organização das Nações Unidas e a cooperação internacional. 

Cooperação para o desenvolvimento. O Brasil e a cooperação Sul-Sul. Desenvolvimento de projetos de cooperação técnica 

internacional. Financiamento de cooperação internacional.

FAL0034 CRÍTICA LITERÁRIA 2  Correntes da Crítica Literária no Século XX e tendências atuais. Crítica Literária Brasileira. Análise de obras literárias

FAV0627 DESENHO URBANO DA PAISAGEM 2 Exercício(s) de projeto promovendo a compreensão e o domínio das relações entre

programa, sítio, entorno construído e/ou natural, e a composição do espaço arquitetônico

típico e seu equipamento. Desenvolvimento de perspectivas e técnicas. Discussão

críticocomparativa das soluções elaboradas pelos alunos. Temas de projeto de baixa

complexidade, enfatizando os aspectos funcionais e ergonômicos.

FAV0742 DIALUX - LABORATÓRIO DE PROJETO DE 

ILUMINAÇÃO

Introdução a norma técnica de iluminação ISO CIE8995-1. Representação gráfica

de projeto luminotécnico. Apresentação de marcas e modelos de luminárias. Introdução ao

programa Dialux EVO. Análise do índice de iluminância proveniente da luz natural e artificial,

gerados através de modelagem 3D de ambientes comerciais e/ou residenciais.

FEF0234 DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA Estudo das metodologias de ensino da Educação Física escolar e possibilidades e contradições na Educação Básica. Níveis do 

planejamento educacional e possibilidades de atuação do professor.  Componentes do planejamento e prática docente. 

FCS0043 DIFERENÇA, DESIGUALDADE E CIDADANIA

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.

FAL0046 DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E DIREITOS 

HUMANOS

Panorama da diversidade linguística existente no Brasil. Línguas indígenas, línguas de sinais, línguas de contato e línguas de 

imigração faladas no Brasil. As línguas brasileiras e o patrimônio imaterial do Brasil. Língua oficial, língua nacional, variedade 

linguística. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. Diversidade linguística e a ética na prática do profissional de Letras.

ESA0111 ECONOMIA RURAL Demanda  de  produtos  agropecuários.  A  oferta  de  produtos  agropecuários.  Teoria  da  firma  e  a 

organização  dos  mercados  agropecuários.  Introdução  à  macroeconomia e  microeconomia,  políticas  agrárias  e 

desenvolvimento rural.
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EMC0286 EDITORAÇÃO ACADÊMICA BÁSICA COM LATEX Introdução. Uso de softwares livres para a diagramação. LaTeX: uma ferramenta robusta. Textos acadêmicos. Posição e formato de 

objetos.  Apresentações com Beamer. Escrevendo expressões matemáticas. Gerando figuras vetoriais. Combinando figuras com 

equações. Gerando gráficos a partir de dados.

EEC0204 EDITORAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS Redação de trabalhos científicos; Organização dos trabalhos de acadêmicos; Normas para editoração de trabalhos acadêmicos; 

Elementos pré-textuais; Elementos textuais; Elementos pós-textuais; Citações e referências; Uso de modelos em editores de texto; 

Aplicações a relatórios, trabalhos de conclusão e artigos.

FEE0036 EDU MATEMÁTICA E TECNOLOGIAS DA INFO E 

COMUNICAÇÃO
Educação mediada pelas tecnologias da informação e comunicação. As tecnologias como instrumento docente. Uso das tecnologias 

no apoio ao processo ensino aprendizagem. Uso e aplicação das TIC´s no educação matemática e sua transposição didática. Estudo e 

análise de softwares para o ensino da matemática. Projetos de ensino utilizando novas tecnologias.

FEE0048 EDUCAÇAO E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL E DE 

GÊNERO

FEE0052 EDUCAÇÃO E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: 

QUESTÕES EMERGENTES

Reflexão sobre os desdobramentos da sociedade da informação na educação escolar e não-escolar, a partir de grupos conceituais, 

tais como: sociedade da informação/conhecimento; cultura/ética/tecnologia; tecnologias midiáticas e informáticas; 

real/realidade/virtualidade; interação/interatividade/diálogo e outros grupos conceituais a serem definidos conforme o processo de 

desenvolvimento dos encontros.

ICB0665 EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS

Histórico e dimensão política da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. Relação entre 

a Educação em Ciências e a Educação de Jovens e Adultos. Análise das propostas oficiais (Federal, Estadual e Municipal) para o 

Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos.

FEE0356 EDUCAÇÃO INCLUSIVA Abordar o processo ensino-aprendizagem de alunos com deficiências cognitivas, sensoriais, física, múltipla, transtorno do espectro 

autista e altas habilidades/superdotação. Estudo da natureza teórico prática das questões relacionadas à prática pedagógica inclusiva.

EMC0282 EMPREENDEDORISMO PARA ENGENHARIA Conceito de empreendedorismo, conceito de inovação, comportamento empreendedor e inovador. O estabelecimento de metas. 

Liderança. Percepção de mercado consumidor. Noções de marketing. Análise de custos e margem. Ponto de equilíbrio. Capital de 

giro e fluxo de caixa. O plano de negócios. Conceitos principais, definição de projetos e ciclo empreendedor e da inovação. 

Características, valores e virtudes do  empreendedor. Perfil do empreendedor e Liderança. Empreendedorismo X Desenvolvimento 

Econômico. Impacto da atividade empreendedora. Empreendedorismo social.  Planejar o Negócio - Plano de Negócios. Potencial do 

Negócio.  Estratégia Competitiva. Análise de Mercado. Plano de Marketing. Plano e Projeções Financeiras. Viabilidade econômica do 

Negócio. Pesquisa de Mercado. Processos de Inovação.

FAH0202 ENCANTARIAS BRASILEIRAS: A EMERGÊNCIA DE 

RELIGIOSIDADES HÍBRIDAS

Analisar as identidades diaspóricas e as tramas de hibridação cultural que marcam as religiosidades híbridas afro-ameríndias e 

caboclas/mestiças brasileiras conhecidas como encantarias e pajelanças. Neste curso serão abordados de modo introdutório, desde 

as linhagens da fronteira amazônica-andina (com ênfase para o complexo cultural xamânico das visões de encantamento da natureza 

pela sacralização das plantas de poder) às da fronteira amazônica-nordestina (emergência identitária com as manifestações de Mina 

de Caboclo a partir da presença cultural dos encantados).
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FEN0145 ENFERMAGEM CIRÚRGICA: APRENDIZADO COM 

SIMULAÇÃO REALÍSTICA

Simulação realística baseada no período perioperatório. Organização e funcionamento do Centro Cirúrgico. Medidas preventivas para 

infecção de sitio cirúrgico. Abordagem de antissépticos para o preparo da pele do paciente e degermação das mãos da equipe 

cirúrgica. O posicionamento cirúrgico e o papel do Enfermeiro. Atuação do Enfermeiro frente aos tempos cirúrgicos de diérese, 

hemostasia, exérese ou cirurgia propriamente dita e síntese. Organização de instrumentais cirúrgicos necessários para cada 

especialidade cirúrgica de acordo com o tempo cirúrgico. Vivência prática de procedimentos especializados de enfermagem cirúrgica 

em drenos cirúrgicos.  Condutas e tratamento em estomias com simulação realística. 

EMC0066 ENGENHARIA DA FOTOGRAFIA A fotografia: histórico; a máquina fotográfica: engenharia, tipos; as lentes: engenharia, tipos; o filme; o sensor digital; a fotografia: 

elementos, composição; pós-produção: software, tratamento da imagem.

IME0320 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA POR MEIO 

DE ATIVIDADES LÚDICAS

A disciplina enfocará os estudos e a discussão sobre os princípios e fundamentos acerca da utilização de atividades lúdicas, jogos e 

materiais concretos no ensino das ciências e matemática na Educação Básica. Neste sentido, abordaremos os aspectos históricos, 

filosóficos, epistemológicos e didáticos que fundamentam a utilização desses instrumentos. Além disso, destacaremos as 

contribuições da psicologia histórico-cultural e da teoria da atividade, que tem como principais representantes Vigotski, Luria e 

Leontiev, para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem das ciências e da matemática por meio das atividades lúdicas.

FAL0062 ESPANHOL INSTRUMENTAL Introdução à leitura de textos em espanhol. Estratégias de leitura. Vocabulário e estruturas básicas, abordadas de forma funcional.

FCS0058 ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 1 Estatística descritiva: métodos tabulares, métodos gráficos e métodos numéricos. Probabilidade básica. Distribuições de 

probabilidade: contínuas e descontínuas.

FCS0059 ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS 2 Amostragens e distribuições amostrais. Estimação. Teste de hipóteses. Comparações de médias e comparações de proporções. 

Análise de correlação. Análise de regressão.

FAO0047 ESTUDOS EM ÉTICA E ODONTOLOGIA FORENSE Estudo de temas que relacionam a Odontologia com a Deontologia, a Bioética e o Direito, especialmente em áreas como: 

deontologia e diceologia odontológicas, atuação ética e legal da equipe odontológica, relação profissional-paciente, termo de 

consentimento livre e esclarecido nas especialidades odontológicas, situações persistentes e emergentes em Bioética, identificação 

humana, conflitos na prestação de serviços odontologicos, erro profissional, importância da documentação odontológica.

FEE0085 ÉTICA E EDUCAÇÃO O QUE É ÉTICA; ÉTICA E MORAL; AS RELAÇÕES ENTRE ÉTICA E EDUCAÇÃO; A DIMENSÃO ÉTICA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA.

FAF0043 FILOSOFIA DA HISTÓRIA

FAF0045 FILOSOFIA DA LINGUAGEM

FAF0058 FILOSOFIA MODERNA I

FAF0060 FILOSOFIA MODERNA II

FAL0167 FONOLOGIA DO PORTUGUÊS

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).

Fonte: SIGAA/UFG - 19/02/2018 5



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Componentes ofertados como Núcleos Livres em 2018.1 - Regional Goiânia

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR EMENTA

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.

FEE0095 FORMAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E AÇÃO 

DOCENTE - UM E

OS CONCEITOS DE PROFISSÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO; ENFOQUES NO TEMA PROFISSÃO E, ESPECIFICAMENTE, PROFISSÃO 

DOCENTE NA CONTEMPORANEIDADE, DESTACANDO-SE O ENFOQUE DA REFORMA EDUCACIONAL E O DA SOCIOLOGIA DAS 

PROFISSÕES; A ESPECIFICIDADE DO OFÍCIO DOCENTE EM RELAÇÃO ÀS PROFISSÕES TRADICIONALMENTE CONSTITUÍDAS.

FAL0169 FRANCÊS BÁSICO 1 Introdução às práticas comunicativas elementares, orais e escritas, em língua francesa.

FAL0172 FRANCÊS INSTRUMENTAL Introdução à  leitura de textos em francês. Estratégias de leitura. Vocabulário e estruturas básicas, abordadas de forma funcional.

FEE0102 FUNDAMENTOS E METOD. DE MATEMÁTICA EM 

EDUC. PARA JOVENS E ADULTOS

Fundamentos teóricos e metodológicos dos conceitos matemáticos na educação para jovens e adultos. Reflexão sobre situações 

cotidianas que envolvam noções e notações matemáticas como suporte para a aprendizagem significativa.

FAL0186 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SÓCIO-HIST. DA 

EDUCAÇÃO

A EDUCAÇÃO 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 A ESFERA PÚBLICA E PRIVADA NO CAMPO DA 

EDUCAÇÃO E OS MOVIMENTOS DE EDUCAÇÃO POPULAR.

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.  

FAH0207 GÊNERO E EROTISMO NO MEDITERRÂNEO 

ROMANO

A informar

FCS0066 GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA TENDÊNCIAS E PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS: GOVERNANÇA, EFICIÊNCIA, GOVERNO ELETRÔNICO, TRANSPARÊNCIA, 

ACCOUNTABILITY, PARCERIAS COM O SETOR PRIVADO, ESPECIALMENTE O TERCEIRO SETOR; PARTICIPAÇÃO E 

DESCENTRALIZAÇÃO.

FEE0129 GOIÁS: A HISTÓRIA E O ENSINO DA HISTÓRIA Elementos de Goiás indígena. Antecedentes da ocupação colonizadora. Mineração, escravidão, sociedade e cultura colonial. Transição 

para pecuária. Goiás império. A república em Goiás: Goiânia. Economia e política entre 30 e 64. O golpe militar em Goiás. Goiás nos 

anos finais do século XX. Ensino de História e História de Goiás: a questão regional e local, materiais didáticos e recursos alternativos. 

O museu como espaço pedagógico.

FCS0067 HISTÓRIA DOS MUSEUS Surgimento e desenvolvimento dos museus. Tipologias de museus no mundo contemporâneo. A constituição dos acervos dos 

principais museus brasileiros. Relações entre museus, Museologia e o pensamento social brasileiro.

FAH0175 HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA Os povos indígenas no Brasil. Processos de assimilação e integração dos povos indígenas. O índio e a questão agrária no Brasil. 

Interculturalidade, multiculturalismo e processos de descolonização e descolonialidade. Etnicidade e diversidade cultural.
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FAH0073 HISTÓRIA E PATRIMÔNIO MUNDIAL Conceito e objeto da História. Fontes históricas e o ofício do historiador. Processo histórico: entre rupturas e permanências, a 

formação dos vestígios, do patrimônio. O processo de patrimonialização do ponto de vista da História. A História mundial e a 

herança contemporânea. O patrimônio mundial segundo a UNESCO e a trajetória da humanidade por meio de sua cultura material e 

referências culturais musealizadas.

FIC0110 HISTÓRIAS EM QUAD DE SUPER-HERÓIS NA 

SOC. CONTEMP.

APRESENTAR O UNIVERSO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, PERMITINDO AO LEITOR PERCEBER, INTERAGIR E RECRIAR O 

MUNDO AO SEU REDOR, PELA FORMAÇÃO DE OPINIÕES E REFLEXÕES. A DISCIPLINA TAMBÉM PERMITE QUE OS DISCENTES 

VISLUMBREM ELEMENTOS DOS QUADRINHOS UTILIZADOS PELOS LEITORES EM SUA VIDA NOS MAIS VARIADOS ASPECTOS, 

RESSALTANDO AS POSSÍVEIS RAZÕES QUE OS LEVAM AO PROSSEGUIMENTO DESSA LEITURA, AO LONGO DA VIDA ADULTA.

FAH0172 IDEIAS, SABERES E ESCRITAS DA (E NA) HISTÓRIA Processos de produção, formas de apresentação e funções do conhecimento histórico. Paradigmas historiográficos, história da 

historiografia e história escrita. Idéias e saberes da (e na) história. A emergência e o estatuto dos novos objetos de análise e de 

abordagem da experiência histórica; a história da prática e do trabalho de pesquisa histórica; a noção de documento e arquivo na 

ciência histórica.

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.

FAL1210 INCLUSÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE Histórico e conceito de inclusão. Leis da inclusão e da acessibilidade. Necessidades específicas.

Relação professor-aluno no contexto da educação inclusiva. Formação e subjetividade do professor inclusivo.

ESA0523 INICIAÇÃO NO LABORATÓRIO DE CULTURA DE 

TECIDOS VEGETAIS

Iniciação no laboratório e EPI; Cultura de tecidos na atualidade e plantas nativas no Cerrado; Explante, meio nutritivo, luz e 

temperatura; Preparo de soluções; Meio MS; Repicagem de orquídeas; Meio WPM; Multiplicação e climatização; Planejamento, 

montagem e avaliação de experimentos.

FCS0069 INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS Introdução às instituições internacionais: definição, histórico e importância. Normas e regimes de instituições internacionais. Relação 

entre atores e instituições internacionais. Desenhos institucionais e implicações políticas. Processos decisórios em instituições 

internacionais. Implicações éticas e normativas das instituições internacionais.

FCS0070 INSTITUIÇÕES POLÍTICAS A importância analítica das instituições políticas. Sistemas de governo: presidencialismo e parlamentarismo. Formas de Estado: 

federal ou unitário. Relações Executivo/Legislativo. Poder Judiciário e política. Sistemas eleitorais e sistemas partidários. Estudos 

ilustrativos, retirados da literatura internacional e brasileira.
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EMC0095 INSTRUMENTAÇÃO Sistemas de medição: Características estáticas e dinâmicas (sistema  linear), medidores aterrados, flutuantes e com guarda. Medições 

de  deslocamento, velocidade, aceleração, força, pressão, torque e  potência. Medições de som. Medição de pressão, vazão e 

temperatura.  Planejamento de experimentos, conversão analógica-digital, aquisição  de dados.

IME0323 INTELIGÊNCIA FINANCEIRA A disciplina aborda as principais questões cotidianas que envolvem a tomada de decisões financeiras e o uso

de matemática financeira para fundamentar as decisões de consumo, refletindo sobre os resultados

encontrados na aplicação de fórmulas. Tem como objetivo possibilitar ao aluno operar com os objetos

financeiro-econômicos, reconhecendo os juros pagos em uma compra parcelada ou recebidos em uma

aplicação de investimento, e ainda, avaliar taxas e impostos. Ao aplicar esses conceitos no dia a dia, é possível

desenvolver um modo de pensar financeiramente mais crítico, contribuindo para um uso mais conciente do

dinheiro.

FAL0210 INTERNET E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

FCS0071 INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS Técnicas básicas de redação e leitura. A natureza do texto jornalístico. Análise textual de obras de referência das Ciências Sociais. 

Treinamento intensivo para a redação. Produção de textos científicos e ensaísticos nas Ciências Sociais.

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

FAL0214 INTRODUÇÃO À LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - 

LIBRAS

Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS por meio do uso de estruturas e funções comunicativas elementares. 

Concepções sobre a Língua de Sinais. O surdo e a sociedade.

IME0322 INTRODUÇÃO À TEORIA ESTATÍSTICA APLICADA 

A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Conceitos de qualidade. Melhoria de processos. Análise da variação e gráficos de controle. Medidas de Capabilidade. Associação 

entre variáveis. Pesquisa e amostragem.

ESA0029 INTRODUÇÃO À VIROLOGIA VEGETAL sem ementa cadastrada

EMC0107 INTRODUÇÃO AO DESENHO ASSISTIDO POR 

COMPUTADOR

FCS0080 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

CIT0198 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS FUNDAMENTOS 

FILOSÓFICOS E HISTÓRICOS DA CIÊNCIA

Aspectos introdutórios à Filosofia; Ciência; Conhecimento científico. Métodos científicos; Filosofia da Ciência; Conhecimentos 

históricos e sociais do processo do desenvolvimento científico; Ciência moderna. 

FAL0224 INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS DA LINGUAGEM Panorama geral dos fenômenos da linguagem e suas abordagens científicas. As concepções de linguagem. Os métodos da 

linguística: língua, linguagem, texto e discurso como objetos de estudo.

FAL0226 INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS LITERÁRIOS Introdução aos conceitos fundamentais da literatura. Abordagem da problemática dos gêneros literários. Estudo dos elementos 

estruturais do poema, da narrativa e do drama.
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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.

FCS0083 INTRODUÇÃO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS Relações Internacionais como campo de estudo e profissão. Introdução às teorias das Relações Internacionais: as principais vertentes 

teóricas. Os atores internacionais e a ordem internacional. Temas centrais de Relações Internacionais: Política Externa, Poder, 

Segurança, Balança de poder, Guerra e Paz, Economia Global, Governança Global e Globalização. A profissão do bacharel em 

Relações Internacionais: ética, perfil, atuação e formação.

FIC0428 JORNALISMO ESPECIALIZADO Disciplina de tema variável. Verticalização e especialização de conteúdo e práticas no jornalismo. Atualização ou aprofundamento, de 

acordo com as rotinas editoriais jornalísticas. Para cada tema será elencada bibliografia adequada. Temas a serem priorizados: 

Jornalismo político; jornalismo econômico; jornalismo internacional; jornalismo literário; Jornalismo ambiental; Jornalismo 

investigativo; Jornalismo de revista; jornalismo esportivo; jornalismo científico; jornalismo de dados; jornalismo em livro reportagem.  

Produção jornalística.

FCS0202 LABORATÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS II Técnicas, casos e simulações de análise de cenários aplicadas às Relações Internacionais. Cenários internacionais e incerteza. Cenários 

e empresas multinacionais. Cenários e Estados.

FCS0215 LABORATÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

IV

Técnicas, casos e simulações de gestão de projetos em âmbito internacional. Planejamento, negociação e execução de projetos 

internacionais. Logística internacional. Projetos de comércio exterior.

FAL0231 LATIM 1 Estudo morfossintático da língua latina. Estruturas do sistema verbo-nominal. Correlação entre estruturas linguísticas do português e 

do latim.

FAL0237 LEITURA DE CONTO

FAL1219 LEITURA DE POESIA ESTUDO E ANÁLISE DE TEXTOS POÉTICOS EM SEUS ASPECTOS FORMAIS, TEMÁTICOS E EFEITOS DE LINGUAGEM/SIGNIFICAÇÃO. 

POESIA E INTER-RELAÇÕES SEMIÓTICAS.

FAL1220 LEITURA DE ROMANCE ESTUDO DO ROMANCE POR MEIO DA LEITURA EFETIVA DE ROMANCES REPRESENTATIVOS DA LITERATURA OCIDENTAL.

FEE0165 LEITURA E PRODUÇÃO DE IM. ARTÍSTICAS NAS 

SÉRIES INICIAIS

sem ementa cadastrada

FAL0246 LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL PRÁTICA DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS COM ÊNFASE NOS ASPECTOS DE SUA ORGANIZAÇÃO.

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.

FAL0265 LÍNGUA E CULTURA ITALIANA 1 Introdução às práticas de compreensão e expressão oral e escrita em italiano em nível elementar e desenvolvimento da competência 

cultural através do estudo e reflexão de aspectos criativos da sociedade italiana. A arquitetura italiana.

FAL1213 LÍNGUA INGLESA: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA Panorama geral da história da língua inglesa de 449 d.C. até o presente.. Mudanças linguísticas principais.  Eventos históricos e 

culturais  principais causadores das mudanças  linguísticas. Textos de base em língua inglesa.

FAL0309 LITERATURA BRASILEIRA 1 Estudo das configurações e manifestações fundamentais da poesia brasileira, do barroco aos anos 60 do

século XX.
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FAL0314 LITERATURA BRASILEIRA 3 Estudo das configurações e manifestações fundamentais da prosa de ficção, do romantismo aos anos 60

do século XX, com ênfase no conto e na crônica.

FAL0337 LITERATURA PORTUGUESA 1 Visão cronológica das correntes tradicionais da Literatura Portuguesa, desde o período medieval até

segunda metade do século XIX, compreendendo Trovadorismo, Classicismo, Renascimento, Maneirismo,

Barroco, Arcadismo e Romantismo.

FAL0341 LITERATURA PORTUGUESA 3 Estudo de obras literárias portuguesas da segunda metade do século XX e da contemporaneidade.

FAF0084 LÓGICA II

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

FAH0169 MEMÓRIA, IDENTIDADES E IMAGINÁRIOS 

SOCIAIS

História e memória, memória individual e coletiva, biografia e história, Imaginários sociais, representação e poder, historiografia e 

imaginação nacional, cultura histórica, cultura política, usos do passado, história e narrativa, modernização e cultura.

IPT0152 MENTORING EM BIOTECNOLOGIA I Suporte e apoio aos estudantes baseada 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. 
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FCS0088 MÉT. E TÉC. DE PESQ. EM CIÊNCIAS SOC. E REL. 

INT.

Principais abordagens da pesquisa contemporânea em Ciências Sociais e em Relações Internacionais. Construção de um problema de 

pesquisa, hipóteses e variáveis. Quadro operacional da pesquisa. Métodos quantitativos. Métodos qualitativos. Análise formal. 

Behaviorismo. Estudos de casos. Estudos comparados. Análise de discurso. Modos de argumentação teórica. Técnicas de coleta e 

análise de dados. Uso combinado de métodos e técnicas de pesquisa. Desenho de pesquisa: problema de pesquisa, teoria, dados e 

uso de dados.

FAL0367 METODOLOGIA DA PESQUISA EM LINGUÍSTICA

FCS0093 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA SOCIAL 1 Construção de um problema de pesquisa. Hipóteses. Variáveis. Quadro operacional da pesquisa. Planejamento e elaboração de 

projetos. Redação e normatização de trabalhos científicos.

FCS0094 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA SOCIAL 2 Técnicas de produção de dados: observação, questionários, entrevistas, grupos de discussão. Técnicas de análise quantitativa e 

qualitativa. Triangulação de métodos e dados. Reconstrução de projetos de pesquisa ou programas de investigação.

IPT0050 MICOSES OPORTUNÍSTICAS Conceituação e mecanismos extrínsecos e instrínsecos desencadeadores de micoses oportunísticas, tipos de fungos envolvidos e 

micoses oportunísticas provocadas por fungos filamentosos e leviduriformes.

FAV0735 MODELAGEM DA FIGURA HUMANA I Estudo da modelagem em argila e sua interface com a figura humana a partir dos diferentes modos de representação na história da 

arte. Prática da modelagem: da representação a expressão. Plasticidade, maleabilidade e expressividade. Estudos e experimentação 

de materiais, técnicas e processos.

EMC0278 MODELO DE NEGÓCIOS PESSOAL Mecanismo para descrever e analisar modelos de negócios organizacionais e pessoais: fundamentos de modelos de negócios. 

Refletir a direção na vida e pensar como as pessoas podem alinhas suas aspirações pessoais e de carreira. Revisar, ajustar e reinventar 

a vida profissional utilizando o quadro de modelos de negócios e reflexões pessoais. Agir e prender a fazer tudo acontecer. Aprender 

com experiência dos outros. Seminários de integração.

EEC0105 MULHERES E IGUALDADE DE GÊNERO NAS 

ENGENHARIAS

Abordagens sobre os diferentes tipos de feminismos. Igualdade e relações de gênero. Mulheres no mundo do trabalho e tecnologia. 

Mulheres na engenharia.

FCS0099 MUSEOLOGIA - INTERFACES DISCIPLINARES A disciplina irá abordar as diferentes interfaces disciplinares da Museologia, seja com áreas do conhecimento que contribuem para a 

gestão museológica, para a aplicação da cadeia operatória museológica (salvaguarda e comunicação patrimoniais) e para a avaliação, 

seja com áreas que fazem uso dos museus como meios de comunicação do conhecimento que produzem.

FCS0100 MUSEOLOGIA E ARTE BRASILEIRA A arte brasileira nas instituições museológicas nacionais e internacionais. O desenvolvimento artístico no Brasil do período pré-

colonial até os dias de hoje por intermédio dos acervos e instituições museológicas. Análise dos recortes e das ausências.

EMA0676 MÚSICA COMPUTACIONAL 1 Inter-relação de Arte a Ciência: estudo da "computer music", como denominado pelo seu criador Max Mathews e seu envolvimento 

com um conhecimento multidisciplinar. Serão programados trabalhos práticos em composição de Música Computacional, utilizando 

o software "Csound".

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

EMA0733 MÚSICA EM MUSICOTERAPIA 1 Conceitos de música, escuta, criatividade, espontaneidade, intuição. Funções da música. Música na educação e música na terapia. 

Noções básicas sobre musicalidade clínica. Introdução sobre o uso da música e seus elementos constitutivos em terapia e como 

terapia.
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EMA1080 NACIONALISMO E VANGUARDAS NA MÚSICA 

BRASILEIRA

Construção de identidades nacionais; Nacionalismo no Brasil; Dodecafonismo e o Grupo Musica Viva; Música eletroacústica.

IFI0183 NANOCIÊNCIA E NANOTECNOLOGIA HISTÓRICO; MICROSCÓPIO ELETRÔNICO; INTRODUÇÃO A FÍSICA QUÂNTICA; MATERIAIS; NANOESTRUTURAS; REDES DE 

NANOTECNOLOGIA.

EMA1078 NARRATIVAS DO IMAGINÁRIO Disciplina de tema variado voltada para a leitura e análise de narrativas míticas e simbólicas da história artística, religiosa e cultural de 

diversas civilizações, segundo a abordagem fenomenológica dos estudos do imaginário, da psicologia arquetípica e da filosofia da 

religião. Através da leitura e estudo das bases simbólicas destas narrativas, busca-se estimular o desenvolvimento de uma reflexão 

imaginativa, rica para o desenvolvimento artístico do indivíduo.

FCS0214 NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS E PROCESSOS 

DECISÓRIOS

Processo negociador nas relações internacionais. Principais abordagens e técnicas de negociação. Etapas, táticas e ferramentas da 

negociação internacional. Processo de negociação e tomada de decisão. Negociações multilaterais e bilaterais.

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.

EMA1081 PERTENCER PARA CUIDAR: VISÕES SISTÊMICAS 

SOBRE GÊNERO,  SEXUALIDADE E RAÇA

Experiências grupais em Musicoterapia. Constelações Sistêmicas Familiares. Rodas de Terapia Comunitária. Perspectiva Sistêmica em 

situações grupais e comunitárias.

FAC0367 PESQUISA MERCADOLÓGICA Introdução à Pesquisa de Marketing; Definição do Problema de Pesquisa de Marketing e Desenvolvimento de Abordagem; Esquemas 

de Pesquisa; Esquema Exploratório: Dados Secundários; Esquema Exploratório: Pesquisa Qualitativa; Esquema Descritivo: 

Levantamento e Observação; Esquema Causal: Experimentação; Mensuração e Escalonamento; Projeto de Questionário e Formulário; 

Preparação de Dados; Preparação e Apresentação de Relatório.

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.

ESA0408 PLANTAS MEDICINAIS: MANEJO E CULTIVO Aspectos históricos de plantas medicinais, e aromáticas. Etnobotânica e etnofarmacologia. Importância econômica e social. 

Constituintes químicos e sua importância. Principais espécies domesticadas e silvestres. Plantas medicinais e suas atuações no 

organismo humano. Produção e manejo agroecológico. Aspectos legislativos e de comercialização.

FCS0203 POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA Formulação e inserção internacional do Brasil, de 1822 a 1985. Distintas fases das relações internacionais do Brasil: linhas de 

continuidade e de ruptura. Política exterior do Império brasileiro (1822-1889): relações econômicas desiguais, questões fronteiriças, 

guerras no Prata e outras questões. Política externa da Primeira República (1889-1930): agroexportação, diplomacia de Rio Branco, 

consolidação das fronteiras, Primeira Guerra Mundial e Liga das Nações. As relações internacionais do Brasil de 1930 a 1985: projetos 

de desenvolvimento e política externa, Nações Unidas e instituições internacionais, crises político-econômicas domésticas e Relações 

Internacionais do Brasil, Política Externa Independente, iniciativas regionais, golpe militar de 1964, questões estratégicas e políticas de 

defesa, temas sociais e novos temas da agenda internacional.

FCS0111 POLÍTICA INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA Análise sistêmica de questões internacionais contemporâneas. Política externa das principais potências no cenário pós-Guerra Fria. 

Estruturas e processos da política internacional contemporânea: novos temas, atores e dinâmicas. Os Estados Unidos da América e a 

política internacional.

Fonte: SIGAA/UFG - 19/02/2018 12



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

Componentes ofertados como Núcleos Livres em 2018.1 - Regional Goiânia

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR EMENTA

FCS0113 POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO

O LUGAR DAS POLÍTICAS DE INFRA-ESTRUTURA E DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA E EMPREGOS FRENTE ÀS MUDANÇAS 

RECENTES NO CAPITALISMO: PAPEL DO ESTADO, AMBIENTE EMPRESARIAL, NOVAS TECNOLOGIAS. CONSTRANGIMENTOS 

ECONÔMICOS, FINANCEIROS E LEGAIS (SERVIÇOS DAS DÍVIDAS INTERNA E EXTERNA, FORMAÇÃO DE SUPERÁVITS, LEI DE 

RESPONSABILIDADE FISCAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS, VINCULAÇÕES 

SETORIAIS) À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL. O ORÇAMENTO PÚBLICO BRASILEIRO: DEFINIÇÃO DE 

PRIORIDADADES E COMPATIBILIZAÇÃO COM A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FISCAIS.

FAL0426 PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS BÁSICAS A COMPLEXAS DA LÍNGUA PORTUGUESA. EXPRESSÃO E COMPREENSÃO ORAL E 

ESCRITA. USO DO PORTUGUÊS EM SITUAÇÕES FORMAIS E INFORMAIS. ASPECTOS DA CULTURA BRASILEIRA.

FAC0368 PRÉ-CÁLCULO PARA ADMINISTRAÇÃO MATRIZES. SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES. FUNÇÕES. LIMITES. CONTINUIDADE. DERIVADAS. INTRODUÇÃO AO CÁLCULO 

INTEGRAL. APLICAÇÕES EM ADMINISTRAÇÃO.

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

FEN0146 PRIMEIROS SOCORROS – SOCORRER OU SÓ 

CORRER

Papel do socorrista, sistema de atendimento pré-hospitalar em Goiás, Suporte Básico de Vida, atendimento pré-hospitalar em 

pediatria, afogamento, retirada de corpo estranho, queimaduras, acidentes com animais peçonhentos, vítimas de trauma, 

emergências hemorrágicas, anafiláticas, obstétrica, psiquiátrica, síncope, vertigens, desmaios e convulsões, atendimento aeromédico.

FCS0118 PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL Histórico e objetivos da formação de blocos regionais. Conceito e etapas da integração regional. Soberania, supranacionalidade e 

direito comunitário nos processos de integração. Teorias da integração regional. O caso da integração europeia: avanços e desafios. 

Os processos de integração na América do Sul (MERCOSUL, UNASUL e outras iniciativas). Os processos de integração na Ásia, África 

e Américas Central e do Norte.

FCS0119 PROCESSOS DE MUSEALIZAÇÃO, TURISMO E 

DESENVOLVIMEN

A inserção dos museus nas políticas de desenvolvimento local e sustentável. Interfaces Museologia/Turismo. Estratégias do turismo 

cultural e ética. As potencialidades e os impactos da relação sociedade / patrimônio / turismo. Patrimônio cultural como recurso não-

renovável.

EMC0178 PRODUÇÃO DE RECURSOS MULTIMEIOS Sintaxe da linguagem textual e visual. Produção de rádio. Rádio na universidade. Fotografia digital: a câmara, elementos de fotografia, 

a arte da boa fotografia, projetos especiais, fotografia avançada e pós-produção. Produção gráfica: pré-impressão, processos 

convencionais de impressão, impressão digital, reconhecimento de processos de impressão, materiais de impressão, acabamento e 

especificação de trabalho. Vídeo digital: a câmara, elementos de vídeo, a arte do bom vídeo digital, projetos especiais, vídeo 

avançado e pós-produção.

INQ0119 PROJETO DE INSTALAÇÕES QUÍMICAS Objetivos e etapas principais de um projeto. Balanço material e energético de fábricas. Utilidades. Tipos de fluxogramas plantas e 

isométrico. Modelos preliminares e detalhados. Planos de armazenamento de matéria prima. Arranjo de unidades químicas. 

Legislação sobre o projeto e uso de equipamentos e produtos. Atribuições do engenheiro químico. Legislação e regulamentação 

profissional.

EMC0192 PROJETO ORIENTADO DE ENGENHARIA DE 

COMPUTAÇÃO
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IME0248 PROJETOS EDUCACIONAIS VIVÊNCIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS, DISCIPLINARES E INTERDISCIPLINARES, EM DESENVOLVIMENTO NO LEMAT. INTEGRAÇÃO 

E SISTEMATIZAÇÃO DE CONHECIMENTO DE PROJETOS DE ENSINO NAS VÁRIAS ÁREAS DE ENSINO - FUNDAMENTAL, MÉDIO E DE 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS. CONFRONTOS TEÓRICO-PRÁTICOS QUE PROPICIEM SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS CONCRETOS.

FEE0215 PSICANÁLISE E CULTURA O FREUDISMO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA UMA CRÍTICA DA CULTURA: CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA PSICANÁLISE SEGUNDO 

SIGMUND FREUD E SUA RELAÇÃO COM AS NOÇÕES DE CIVILIZAÇÃO, RELIGIÃO, CIÊNCIA E ARTE.

FAL0473 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 1 Introdução ao estudo da Psicologia: fundamentos históricos e epistemológicos; a relação Psicologia e Educação. Abordagens 

teóricas: comportamental e psicanalítica e suas contribuições para a compreensão do desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e 

psicomotor e suas implicações no processo ensino-aprendizagem.

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.

FEE0403 QUESTÕES SOCIOCIENTÍFICAS NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES

Ensino de ciências e cidadania. O surgimento das questões sociocientíficas a partir do movimento Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente (CTSA). A natureza das questões científicas controversas. O trabalho interdisciplinar. Os aspectos econômicos, políticos, 

sociais, ambientais, éticos e religiosos que envolvem os temas científicos controversos. A presença na mídia. As dificuldades e as 

perspectivas do trabalho com questões sociocientíficas em sala de aula e a formação de professores.

IPT0094 SAÚDE PÚBLICA E NEUROPSIQUIATRIA I 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.

FAL0483 SEMINÁRIOS DE HISTÓRIA DA LITERATURA Estudo de períodos literários e de suas características gerais. Leitura de obras de autores

representativos da literatura ocidental. Reflexões sobre ensino e história da literatura.

FAL0484 SEMINÁRIOS DE LITERATURA EM LÍNGUA 

PORTUGUESA

 Seminários de literatura em língua portuguesa. Literatura brasileira, portuguesa ou africana. Estudo de

autores e obras.

FAO0147 SEMINÁRIOS EM BIOÉTICA Iniciação à bioética.

FAL0490 SINTAXE DO PORTUGUÊS

FCS0230 SOCIOLOGIA Introdução à sociologia: organização e funcionamento das sociedades humanas; as relações sociais e as instituições; conceitos de 

grupos, comunidades, associações e redes sociais. Os fundadores da sociologia e suas principais contribuições teóricas: Durkheim, 

Marx e Weber. Os meios de comunicação como fenômeno social. Teorias sociais da comunicação e da mídia.

FCS0148 SOCIOLOGIA 1 Sociologia e modernidade: o advento da ciência moderna, a herança iluminista, positivismo e sociologia. A relação indivíduo e 

sociedade: os processos sociais básicos (ação social, relação social, interação social e institucionalização). A relação indivíduo e 

sociedade: a dicotomia comunidade/sociedade.
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FCS0150 SOCIOLOGIA 3 Sociedade Civil, Partido e Intelectuais; Classes Sociais, Estado e Estrutura; Indústria Cultural e Ideologia; Ação Comunicativa; 

Interacionismo Simbólico; Agência e Estrutura: Habitus e Campo. O conceito de reflexividade.

FCS0143 SOCIOLOGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS Principais correntes da Sociologia. Relações Internacionais e método sociológico. A noção de sociedade no meio internacional. A 

produção científica da sociologia diante dos novos fenômenos sociais, globalização e sociedade da informação.

FCS0144 SOCIOLOGIA LATINO-AMERICANA A FORMAÇÃO DA SOCIOLOGIA LATINO-AMERICANA: PRECURSORES E FUNDADORES. SOCIOLOGIA DA SOCIEDADE LATINO-

AMERICANA (FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS). 

ESTUDO COMPARADO DA TEORIA E ANÁLISE SOCIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA A EXPLICAÇÃO DAS FORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS LATINO-AMERICANAS NO CONTINENTE E FORA DELE.

INF0334 SOFTWARE BÁSICO Visão geral de um sistema computacional. Linguagem de montagem. Mapeamento de estruturas de linguagens de alto nível para a 

linguagem Assembly. Pilha de execução e modelo de chamadas de função. Interrupções e seus tipos. "Link-edição" e bibliotecas. 

EMA0942 SONOPLASTIA Fundamentos da acústica. Som, ruído e música. Elementos fundamentais da linguagem musical. Ambientes sonoros. Dissonâncias e 

música incidental. Acompanhamento musical da cena e do espetáculo: linearidade e estranhamento. Captação e registro em estúdio 

e ambiente externo. Técnicas de mixagem e edição. Mesa de som e operação.

FAO0106 TÉCNICAS CELULARES E MOLECULARES APLIC ÀS 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE

TÉCNICAS CELULAR E MOLECULAR: HEMATOXILINA-EOSINA, HISTOQUÍMICA, IMUNOISTOQUÍMICA, IMUNOFLUORESCÊNCIA E 

TISSUE ARRAY, WESTERN BLOT E PROTEIN ARRAY, CITOMETRIA DE FLUXO, PCR/QPCR,  FISH, CARITOTIPAGEM, SEQUENCIAMENTO, 

MICROARRAY, NEXT GENERATION SEQUENCE/CSH.

ESA0518 TECNOLOGIA CERVEJEIRA Características e importância dos insumos utilizados na produção de cerveja. Tipos e estilos de cervejas e métodos de produção. 

Etapas envolvidas na produção de cerveja. Controle de qualidade e análise sensorial de cervejas. Mercado e perspectivas do ramo 

cervejeiro.

ESA0394 TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS 

HORTÍCOLAS: FRUTAS E HORTALIÇAS

Histórico da evolução do mercado de frutas e hortaliças. Perdas pós-colheita no Brasil. Panorama histórico da evolução científico-

tecnológica da área do saber em pós-colheita de frutas e hortaliças, fisiologia da maturação e padrões de ponto de colheita. 

Definições de atributos de qualidade de acordo com o mercado de destino. Qualidade em pós-colheita. Transformações pós-colheita 

(respiração, transpiração e amadurecimento). Métodos de conservação (refrigeração e embalagens). Manejo pós-colheita de frutas e 

hortaliças. Beneficiamento, classificação, padronização e embalagens. 

FAL0554 TEORIA DA LITERATURA Estudo das perspectivas fundadoras da Teoria da Literatura e de vertentes teóricas atuais. Teoria da

Literatura como metacrítica. Obra, autor, leitor, sociedade, mercado, ensino.

FCS0158 TEORIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS II Principais perspectivas teóricas contemporâneas e respostas ao positivismo nas Relações Internacionais. Teoria crítica. 

Construtivismo. Pós-colonialismo. Pós-modernismo. Perspectivas de gênero. Pensamento latino-americano sobre as relações 

internacionais.

FAF0116 TEORIA DO CONHECIMENTO
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FCS0166 TEORIAS DO OBJETO E ESTUDOS DE CULTURA 

MATERIAL

Teorias do objeto e semióforos. Semiologia aplicada a museus. Desfuncionalização, interpretação, ressignificação, recortes, tipologias, 

materialidade / não-materialidade / virtualidade. Teorias da percepção. Coleções e colecionismo como prática social e construção 

discursiva. A dimensão simbólica dos objetos e coleções. As perspectivas dos estudos de cultura material. A cultura material e seus 

processos de produção, utilização, descarte e ressignificação.

FAL0564 TEXTO E DISCURSO (DP) AS TEORIAS DE TEXTO E DE DISCURSO. ASPECTOS SOCIOCOGNITIVOS DO PROCESSAMENTO TEXTUAL. AS CONDIÇÕES DE 

PRODUÇÃO DOS ENUNCIADOS. INTERTEXTUALIDADE E INTERDISCURSIVIDADE. GÊNEROS DO DISCURSO. ENUNCIAÇÃO E ETHOS. 

A CONSTRUÇÃO DOS EFEITOS DE SENTIDO NOS DIFERENTES TEXTOS. A QUESTÃO DA AUTORIA.

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.

INF0216 TÓPICOS AVANÇADOS EM PROGRAMAÇÃO IV Estruturas de dados e técnicas avançadas de projeto de algoritmos para resolução de problemas computacionais. Critérios de escolha 

da melhor abordagem para resolver diferentes categorias de problemas. Técnicas avançadas de programação em linguagens 

procedurais ou orientadas a objetos.

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.

FAF0119 TÓPICOS DE ÉTICA

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
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FAF0138 TÓPICOS DE FILOSOFIA V a definir

FAF0140 TÓPICOS DE FILOSOFIA VI a definir

IFI0201 TÓPICOS DE FÍSICA: ENSINO E PESQUISA Apresentação de tópicos de ensino e pesquisa em física.

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.

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.

FAC0244 TÓPICOS EM CONTABILIDADE I Assuntos de interesse atual na área da Ciência Contábil, cuja ementa será determinada por ocasião da oferta.

FAC0245 TÓPICOS EM CONTABILIDADE II Assuntos de interesse atual na área da Ciência Contábil, cuja ementa será determinada por ocasião da oferta.

CIT0031 TÓPICOS EM DESENHO II Estudo da representação gráfica

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.

CIT0013 TÓPICOS EM GEOLOGIA 1 Desenvolvimento....

IME0321 TÓPICOS EM LINGUAGEM R Introdução ao software R; Programação em R: Objetos, Classes e Métodos; Gráficos; “Debugging”, Leitura de Arquivos, Programação 

em R e C. Como escrever bibliotecas e Rmarkdown.

FAD0156 TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO AGRO-

AMBIENTAL

Elementos de relevo e interação entre atividades agrárias e a proteção do meio ambiente.

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.

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.

ESA0497 TÓPICOS ESPECIAIS II ABORDAGEM DE TEMAS ATUAIS PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS.
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CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR EMENTA

FEF0228 TRABALHO E EDUCAÇÃO 1: FUNDAMENTOS 

MARXIANOS

Estudo introdutório à teoria social desenvolvida por Karl Marx, a partir das relações entre as categorias trabalho e educação, 

abordando principalmente os seguintes aspectos: ontologia social do trabalho em Marx; processos de trabalho e humanização; 

objetividade, subjetividade e corporalidade na formação da individualidade social; formação; educação.

FCS0195 TRABALHO E SOCIEDADE

EMA0993 VIDEO ARTE Desafios e proposições estéticas da imagem em movimento. Modos de ver, pensar e produzir visualidades a partir da assimilação de 

linguagens audiovisuais. Mapeamento, contextualização e análise crítica da produção de vídeo arte, assim como de suas interfaces e 

porosidades conceituais. Experimentações e configurações de poéticas audiovisuais. A performatividade da imagem e do som. 

Exercícios práticos de produção e comunicação através da vídeo arte.
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