
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, BIBLIOGRAFIA E ETAPAS DE PROVAS POR SETORIZAÇÃO 

Etapas de Provas (*) 

Escrita Conforme disposto no Art. 12, inciso I e art. 13 da Resolução nº 11/2010 do CONSUNI. 

Didática Conforme disposto no Art. 12, inciso III e art. 16 da Resolução nº 11/2010 do CONSUNI. 

Títulos Conforme disposto no Art. 12, inciso V e art. 18 da Resolução nº 11/2010 do CONSUNI. 

Arguição de Memorial Conforme disposto no Art. 12, inciso VI e art. 15 da Resolução nº 11/2010 do CONSUNI. 

(*) Etapas comuns a todos os setores que constam nesta lista (Códigos MS-127 a MS-157). Para os setores com os códigos MS-155 e MS-156 também haverá Prova Prática, conforme 
sistemática publicada junto aos respectivos setores. 

CFCH 

Escola de Comunicação 

Código MS-127 Setorização Definitiva Jornalismo 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Produção de reportagem para jornalismo diário impresso e eletrônico (pauta, apuração, entrevista, edição); 
2. Texto jornalístico em impresso, digital e mídias móveis;  
3. Novas estratégias narrativas na mídia digital; 
4. Jornalismo on-line: blogs, sites e enhanced magazines; 
5. Jornalismo investigativo, reportagem assistida por computador e visualização de dados; 
6. Jornalismo político; 
7. Jornalismo esportivo ; 
8. Jornalismo internacional, fluxo de informações e hegemonia informacional;  
9. Teorias do jornalismo; 
10. Assessoria de imprensa e gerenciamento de crise. 

Bibliografia Não indicada.  

CFCH 

Escola de Comunicação 

Código MS-128 Setorização Definitiva Direção Teatral – Expressões e Linguagens Teatrais 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Relações do teatro com as formas dramáticas produzidas para os meios de comunicação de massa. Cruzamento de tecnologias audiovisuais com o espetáculo 
teatral. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. A cena teatral e as novas tecnologias. 
2. Convenções cênicas: articulação de elementos de teatralidade; o conceito de mímesis; modernidade e tensão entre ruptura e continuidade. 
3. Análise do texto como preparação do processo de atuação e montagem. A encenação a partir de fontes não-dramatúrgicas. O conceito de dramaturgia. 
Relações entre texto e cena ao longo da história do teatro no Ocidente. 
4. A encenação e a identidade brasileiras no contexto da globalização. Tendências modernas e contemporâneas da encenação no Brasil. Construção de políticas 
culturais. O debate entre teatro e cultura popular. 
5. Metodologias para  trabalho do ator: a criação, os processos, as técnicas. Dramaturgia do ator. O ator e o performer. Corpo e performatividade na obra 
contemporânea. 
6. Processos de criação da cena: criação coletiva, processos colaborativos, o encenador moderno e o encenador contemporâneo. 



7. Espacialização e visualidade da cena. O teatro e a cidade. Palco e arquitetura teatral. Uso de espaços não-convencionais. 
8. O lugar do ator na tradição cênica e dramatúrgica, dos gregos à modernidade. As contribuições orientais para a formação do ator moderno e contemporâneo. 
9. As origens do teatro. O sagrado e o profano, o aparecimento da imprensa: o Renascimento e o novo lugar da arte na cultura. O século XVIII e a eclosão das 
noções de originalidade e universalidade; o eterno e o novo. 
10. A participação do espectador; seu lugar na obra de arte. O conceito de obra aberta e de obra participativa. Imersão e interatividade. As noções de criação e de 
autoria e sua crise. 

Bibliografia Não indicada.  

CFCH 

Escola de Comunicação 

Código MS-129 Setorização Definitiva Comunicação e Marketing com ênfase em Pesquisa de Mercado e Opinião Pública 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Teoria das organizações e da administração aplicada à Comunicação; 
2. O papel da pesquisa de marketing no contexto da gestão organizacional;  
3. Análise do ambiente de marketing, segmentação, posicionamento, comportamento do consumidor, marketing de serviços e composto de marketing; 
4. Teoria, tipos, técnicas e métodos em Pesquisa de Mercado e Opinião Pública; 
5.  Sistemas de informação em Marketing; 
6. Amostragem; 
7. Planejamento de pesquisa em marketing: coleta, organização, análise e interpretação de dados; 
8. Conceituação de público e de opinião pública; 
9.  Natureza, formação e conteúdo da opinião pública; 
10. O impacto das novas tecnologias e das mídias digitais na Pesquisa de Mercado e Opinião Pública. 

Bibliografia Não indicada.  

CFCH 

Escola de Comunicação 

Código MS-130 Setorização Definitiva Comunicação e Sociedade 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Tecnologias de Comunicação e Informação e suas funções no capitalismo 
2. O modelo fordista nas comunicações; 
3. Comunicações e desenvolvimento social: diferenças entre países capitalistas centrais e periféricos; 
4. Neoliberalismo, pós-fordismo e os modelos internacionais de desenvolvimento tecnológico e comunicacional;  
5. Digitalização e o novo ambiente comunicacional: aspectos sociais, políticos e econômico; 
6. Sociedade do espetáculo e meios de comunicação; 
7. Internet e conflitos apropriativos; 
8. Cibercultura e ciberativismo; 
9. As comunicações no Brasil até o Código de 1962; 
10. As comunicações no Brasil entre 1962 e a reforma constitucional de 1996; 
11. Lei Geral de Telecomunicações, privatização da Telebrás, seus resultados; 
12. A radiodifusão aberta após a redemocratização: coronelismo eletrônico, TV digital. 

Bibliografia Não indicada.  



CFCH 

Escola de Comunicação 

Código MS-131 Setorização Definitiva Metodologia Científica 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Conhecimento científico e senso comum; 
2. Normatização de trabalhos científicos e a regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
3. Elaboração e redação de trabalhos científicos (anteprojetos, projetos, monografias, memoriais, relatórios, artigos etc.); 
4. Levantamento bibliográfico e fontes de pesquisa; 
5. Tema, objeto, hipóteses, objetivos e metodologia em pesquisa científica; 
6. Métodos e técnicas de pesquisa em Comunicação Social; 
7. Epistemologia da Comunicação; 
8. Etapas do desenvolvimento do trabalho científico; 
9. Pesquisa científica e arquivos na contemporaneidade; 
10. Método e técnicas de pesquisa em audiovisual (som, imagens cinéticas e imagens estáticas.) 

Bibliografia Não indicada.  

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-132 Setorização Definitiva Educação Brasileira 

Conteúdo 
Programático 

1. A reforma da educação básica na década de 1990, a Constituição Federal de 1988 e a LDB 9.394/96; 

2. Políticas de avaliação da educação brasileira; 

3. Centralização e descentralização da educação brasileira; 

4. Gestão democrática e autonomia da escola básica; 

5. Políticas de financiamento da Educação Básica no Brasil; 

6. O ensino médio e a educação profissional e tecnológica; 

7. Desigualdade de acesso e desempenho da educação básica; 

8. Políticas para a universalização da educação básica; 

9. A qualidade da educação básica no Brasil; 

10. Políticas de formação de professores; 

11. O público e o privado na educação brasileira.  

Bibliografia  Não indicada. 

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-133 Setorização Definitiva Gestão e Avaliação dos Sistemas Educacionais 

Conteúdo 
Programático 

1.   Concepções e modelos de planejamento educacional no Brasil: histórico e debate atual.  

2.    O Plano Nacional de Educação: desafios, propostas e articulação com os planos Estaduais e Municipais de Educação; 



3.    Políticas nacionais e internacionais de avaliação da educação; 

4.  Relações federativas e regime de colaboração; 

5.  Políticas e Práticas de gestão democrática na escola pública brasileira: contradições e desafios; 

6.  Abordagens teóricas da gestão da educação; 

7.  Políticas de financiamento da educação básica no Brasil; 

8.  A questão da formação inicial e continuada do gestor escolar; 

9.  Educação Básica no Brasil: universalização, avaliação e desempenho; 

10. As novas formas de acesso ao ensino superior e a sua articulação com a educação básica. 

Bibliografia  Não indicada. 

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-134 Setorização Definitiva Didática 

  

Conteúdo 
Programático 

1. A constituição do campo da Didática: aspectos históricos no contexto do pensamento pedagógico brasileiro. 

2. A Didática e suas relações com o campo de estudos sobre o currículo. 

3. Tendências investigativas atuais no campo da Didática. 

4. Didática, Estágio e Prática de Ensino: Tensões e desafios para a formação e profissionalização docente. 

5. A relação entre ensino, pesquisa e extensão na formação de professores. 

6. A relação teoria e prática no Estágio Supervisionado. 

7. Didática e trabalho docente: perspectivas para a prática pedagógica escolar. 

8. Parceria entre Universidade e Escola Básica na formação em didática do futuro professor. 

9. Objetivos e conteúdos da Didática nos processos de formação e profissionalização docente. 

10. Concepções e práticas de planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem. 

Bibliografia Não indicada.  

  



CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-135 Setorização Definitiva Didática e Prática de Ensino das Ciências Biológicas 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Tendências e perspectivas do ensino de Ciências e Biologia em todos os níveis da Educação Básica. 

2. Conhecimento e linguagem no ensino de Ciências e Biologia. 

3. Planejamento de ensino em Ciências e Biologia: seleção de conteúdos e métodos. 

4. Dimensões da avaliação do ensino de Ciências e Biologia: entre o cotidiano escolar e as avaliações nacionais e internacionais. 

5. Materiais didáticos, novas tecnologias de informação e comunicação e o ensino de Ciências e Biologia. 

6. Contribuições das Ciências Sociais para a inserção de temas contemporâneos no ensino de Ciências e Biologia. 

7. Disciplinas e integração curricular no ensino de Ciências e Biologia. 

8. Políticas para a formação e docência no ensino de Ciências e Biologia. 

9. Teoria e prática na formação de professores de Ciências e Biologia. 

10. A experimentação; as coleções e o trabalho de campo no ensino de Ciências e Biologia. 

11. Prática de ensino e estágio supervisionado em Ciências Biológicas: trajetórias e desafios atuais.  

Bibliografia Não indicada.  

  

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-136 Setorização Definitiva Didática e Prática de Ensino de Português/ Espanhol 

  

Conteúdo 
Programático 

1.  Discurso, cultura e identidade social na formação e na atuação de professores de português/espanhol; 

2. Pesquisa e formação de professores de português/espanhol; 

3. Abordagens contemporâneas de ensino/aprendizagem de português/espanhol na educação básica; 

4. Concepções de linguagem e educação linguística na formação de professores de português/espanhol; 

5. Variação linguística, formação docente e ensino/aprendizagem de português/espanhol; 

6. Políticas de ensino de português/espanhol: documentos norteadores da educação básica nacional; 

7. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação na formação docente e no ensino/aprendizagem de português/espanhol; 



8. Letramento e letramento crítico na formação de professores de português/espanhol para a educação básica; 

9. Análise e produção de materiais didáticos para o ensino/aprendizagem de português/espanhol na educação básica; 

10. Formação de leitores literários e ensino/aprendizagem de português/espanhol; 

11. Prática de ensino e estágio supervisionado na formação de professores de português/espanhol. 

Bibliografia  Não indicada. 

  

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-137 Setorização Definitiva Didática Especial e Prática de Ensino das Séries Iniciais 

  

Conteúdo 
Programático 

1. A DIDÁTICA E A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; 

2. A DIDÁTICA E A QUESTÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL; 

3. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS DIFERENTES ÁREAS DE CONHECIMENTO; 

4. DIRETRIZES E PROPOSTAS CURRICULARES PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; 

5. O ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; 

6. O PROFESSOR PESQUISADOR DO E NO COTIDIANO ESCOLAR; 

7. ROTINAS, TEMPOS E ESPAÇOS ESCOLARES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; 

8. REGISTROS, PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL; 

9. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:  DESAFIOS E POSSIBILIDADES; 

10. A FORMAÇÃO DE LEITORES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Bibliografia Não indicada.  

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-138 Setorização Definitiva Didática Especial e Prática de Ensino de Educação Física 

Conteúdo 
Programático 

1. A diversidade como princípio: as possíveis intervenções nas práticas corporais no ensino da Educação Física. 

2. O jogo, o brinquedo e o brincar como elementos pedagógicos de interação e integração. 

3. Educação Física, corpo e cultura: a disciplina e a norma na produção de subjetividades. 

4. Didática em Educação Física: tendências tradicionais, críticas e pós-críticas - as contribuições no campo do currículo.  

5. Formação de professores em Educação Física: relações entre a teoria e aprática docente. 

6. Infância, juventude e o ensino da Educação Física: diálogos possíveis em tempos fluídos. 



7. Educação Física e o contexto educacional brasileiro: as políticas públicas educacionais em questão. 

8. Educação Física e mudança: aspectos sócio-históricos da educação física escolar. 

9. Educação Física escolar: culturas, corporeidades e questões de gênero. 

10. Educação Física escolar – estratégias metodológicas na educação básica na perspectiva da inclusão. 

11. Prática de ensino e estágio supervisionado em Educação Física escolar: trajetórias e desafios atuais.  

Bibliografia  Não indicada. 

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-139 Setorização Definitiva Didática Especial e Prática de Ensino de Libras 

  

Conteúdo 
Programático 

1. História da educação de surdos e as principais correntes educacionais. 

2. Políticas públicas relacionadas à Libras e à educação de surdos. 

3. Aspectos gramaticais e processos de mudanças fonológicas e lexicais da Libras.  

4. Ensino de Libras como primeira língua para alunos surdos: estratégias metodológicas. 

5. Ensino de Libras como segunda língua para alunos ouvintes: estratégias metodológicas. 

6. Educação com bilinguismo para alunos surdos: repensando o currículo. 

7. Pedagogia Visual: contribuições para um ensino com bilinguismo. 

8. O aluno surdo na inclusão escolar: discutindo a formação de professores. 

9. Metodologias de ensino das diversas áreas da educação básica para alunos surdos: reflexões e práticas. 

10. Planejamento e registro de aulas e atividades em Libras. 

11. Formas de avaliação da Libras como L1 e como L2. 

12. Prática de estágio na perspectiva da educação inclusiva ou especializada para surdos: estratégias metodológicas na educação básica.  

Bibliografia  Não indicada. 

  

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-140 Setorização Definitiva Didática Especial e Prática de Ensino de Matemática 

  

Conteúdo 
Programático 

1. O ensino e aprendizagem de matemática de crianças, jovens e adultos: questões para a formação de professores; 



2. Números e conjuntos numéricos: obstáculos epistemológicos e tendências metodológicas para a educação básica; 

3. Geometria plana e espacial: obstáculos epistemológicos e tendências metodológicas; 

4. Grandezas e medidas: obstáculos epistemológicos e tendências metodológicas; 

5. Tratamento da Informação: obstáculos epistemológicos e tendências metodológicas; 

6. Recursos didáticos para o ensino e aprendizagem de matemática; 

7. A investigação na sala de aula: perspectivas metodológicas de formação e prática docente em matemática; 

8. Pesquisa em educação matemática: desafios e tendências metodológicas; 

9. Avaliação no processo de ensino e aprendizagem de matemática: concepções e práticas; 

10. Materiais manipuláveis: questões para a formação de professores de matemática; 

11. A Relação Teoria-Prática na Formação Inicial de Professores de Matemática: o papel do estágio supervisionado; 

12. Ferramentas tecnológicas no ensino e aprendizagem de matemática na educação básica: questões para a formação de professores. 

Bibliografia  Não indicada. 

  

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-141 Setorização Definitiva Educação e Comunicação II - Libras 

  

Conteúdo 
Programático 

1. História da educação de surdos e as principais filosofias educacionais. 

2. Políticas públicas relacionadas à Libras e à educação de surdos. 

3. Aspectos gramaticais da Língua Brasileira de Sinais. 

4. Processos de mudanças fonológicas e lexicais da Libras. 

5. Educação com bilinguismo para surdos: reflexões e práticas. 

6. Pedagogia Visual: contribuições para um ensino com bilinguismo. 

7. O aluno surdo na inclusão escolar: embates e mudanças. 

8. O intérprete de Libras e o professor regente. 

9. Metodologias de ensino para alunos surdos. 

10. Cultura surda: reflexões a respeito da comunidade surda na sociedade ouvinte. 

Bibliografia  Não indicada. 

  



CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-142 Setorização Definitiva Prática de Ensino em Educação Infantil 

  

Conteúdo 
Programático 

1- História e política da Educação Infantil; 

2- Educação Infantil e formação de professores; 

3- A educação das crianças de 0 a 3 anos: questões e tensões para  pensar o currículo; 

4- A educação das crianças de 4 a 6 anos: questões e tensões para pensar o currículo; 

5- Interações sociais, desenvolvimento humano e aprendizagem na Educação Infantil; 

6- Rotinas, tempos e espaços na Educação Infantil; 

7- Brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil; 

8- Imaginação, criação e artes na Educação Infantil; 

9- Linguagem, leitura e escrita na Educação Infantil; 

10- Registros, planejamento e avaliação na Educação Infantil; 

11- Conhecimento do mundo social e natural na Educação Infantil; 

12- Prática de ensino e estágio supervisionado em educação infantil: trajetórias e desafios atuais.  

Bibliografia  Não indicada. 

  

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-143 Setorização Definitiva Metodologia de Pesquisa em Educação 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Paradigmas de Pesquisa em Educação; 

2. Questões epistemológicas sobre Pesquisa em Educação; 

3. A questão da relação objetividade e subjetividade na Pesquisa em Educação; 

4. Atual panorama da Pesquisa em Educação; 

5. Questões metodológicas na Pesquisa em Educação; 

6. O pesquisador e a coleta de dados na Pesquisa em Educação; 

7. As discussões sobre o rigor e a confiabilidade da Pesquisa em Educação; 



8. As questões envolvidas na formulação do projeto e do relatório de pesquisa; 

9. Dimensões qualitativas e quantitativas na Pesquisa em Educação; 

10. O papel do pesquisador e o desenvolvimento da Pesquisa em Educação.  

Bibliografia  Não indicada. 

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-144 Setorização Definitiva Psicologia da Educação 

Conteúdo 
Programático 

1. Relações entre Psicologia, Educação e Cultura na contemporaneidade; 
2. A importância da Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem para o processo de ensino-aprendizagem em diferentes contextos educacionais; 
3. Contribuições da Psicologia da Educação para a formação de professores de diferentes campos disciplinares; 
4. O processo de construção do conhecimento e sua importância para a Psicologia da Educação; 
5. A importância da Psicologia na formação do educador contemporâneo; 
6. A importância da linguagem nos processos de desenvolvimento e aprendizagem; 
7. A relação professor/aluno na interface entre Psicologia e Educação presencial e semipresencial; 
8. O ensino de Psicologia nas licenciaturas; 
9. Os desafios postos à Psicologia da Educação pelas novas tecnologias de informação e comunicação; 
10. Inclusão/exclusão em educação: as contribuições da Psicologia. 

Bibliografia  Não indicada. 

  

CFCH 

Faculdade de Educação 

Código MS-145 Setorização Definitiva Sociologia da Educação 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Teoria social clássica e Educação; 
2. Sociedades Modernas - Origem e Desenvolvimento dos Sistemas Educacionais; 
3. Desigualdade, Diversidade, Hierarquias e Diferenças Educacionais; 
4. Métodos de Pesquisa em sociologia da Educação; 
5. Sistemas de avaliação Educacional; 
6. Contextos Familiares, Vizinhança e a sociologia da Educação; 
7. Economia, Sociedade e Educação; 
8. Sociologia das organizações escolares; 
9. Atores e Políticas nos Sistemas de Avaliação Educacional; 
10. Origens da Sociologia da Educação no Brasil.  

Bibliografia  Não indicada. 

  

CFCH 



Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 

Código MS-146 Setorização Definitiva Antropologia Cultural 

  

Conteúdo 
Programático 

1) Antropologia e história; 
2) Parentesco e família; 
3) Magia, ciência e religião;  
4) Antropologia e política;  
5) Ritual e simbolismo;  
6) Etnografia e teoria antropológica;  
7) Antropologia e economia; 
8) Indivíduo, corpo e pessoa;  
9) Teorias da cultura;  
10) Identidade, alteridade e sociedade 

Bibliografia  Não indicada. 

  

CFCH 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 

Código MS-147 Setorização Definitiva Estética 

  

Conteúdo 
Programático 

1) A questão do Belo 
2) A questão dos Juízos Estéticos 
3) Arte e Verdade 
4) A experiência estética 
5) A questão da mímesis 
6) Arte e política 
7) A criação artística 
8) O Belo e o Sublime 
9) Estética e conhecimento 
10) Arte e crítica de arte  

Bibliografia  Não indicada. 

  

CFCH 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 

Código MS-148 Setorização Definitiva Teoria do Conhecimento 

  

Conteúdo 
Programático 

1) Necessidade e Contingência 
2) Idealismo e Realismo 



3) Percepção e Conhecimento 
4) Linguagem e Verdade 
5) Verdade e Justificação 
6) Conhecimento e Autoconhecimento 
7) Conhecimento e Experiência 
8) Conhecimento e Método 
9) Verdade e Interpretação 
10) Dúvidas Certezas e Conhecimento 
11) Conceito e Ideia 

Bibliografia Não será indicada.  

  

CFCH 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais 

Código MS-149 Setorização Definitiva Teoria Sociológica 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Mudanças sociais e ação coletiva.  

2. As transformações da Modernidade.  

3. Ação, estrutura e processos na análise sociológica.  

4. Abordagens sociológicas sobre desigualdades e diferenças.  

5. Construção sociológica do conhecimento.  

6. Estado, mercado e sociedade.  

7. Identidades coletivas e processos globais.  

8. Conflitos e relações de poder na sociologia.  

9. Abordagens da cultura na sociologia.  

10. Processos de mudança nas sociedades contemporâneas 

Bibliografia Não indicada.  

CFCH 

Instituto de História 

Código MS-150 Setorização Definitiva América Colonial  

  

Conteúdo 
Programático 

1. Sociedades pré-colombianas: aspectos econômicos, culturais e políticos 
2. Cristovão Colombo e a descoberta da América 
3. A conquista da América: estratégias de dominação e resistência indígena 



4. A diversidade de experiências nas 13 colônias inglesas (séculos XVII- XVIII) 
5. Trabalho compulsório e escravidão nas Américas  
6. Evangelização e religiosidades nas Américas (séculos XVI- XVIII) 
7. Impérios atlânticos e as Américas (séculos XVI- XVIII) 
8. As cidades nas Américas (séculos XVI- XVIII) 
9. Relações interétnicas, mestiçagem e formação da sociedade colonial 
10. América ibérica e América inglesa: perspectivas comparativas 

Bibliografia Não indicada.  

  

CFCH 

Instituto de História 

Código MS-151 Setorização Definitiva História Antiga 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Interdisciplinaridade no estudo da Antiguidade Clássica; 
2. Conceitos e debates na historiografia da Antiguidade grega e /ou romana;  
3. A noção de "Cidade-Estado" na Antiguidade Clássica; 
4. Comunidades, redes, interações na Grécia e / ou em Roma; 
5. O conceito de sistema mundial e a Antiguidade Clássica; 
6. Trabalho na Antiguidade Clássica; 
7. Religiões e religiosidades no mundo greco-romano; 
8. História, tradições e mitos no mundo greco-romano; 
9. Poder e cultura na Grécia Antiga; 
10. Poder e cultura na Roma Antiga. 

Bibliografia Não indicada.  

  

CFCH 

Instituto de História 

Código MS-152 Setorização Definitiva História Medieval 

  

Conteúdo 
Programático 

1- Transição da Antiguidade para a Idade Média: perspectivas historiográficas 
2- Reinos romano-germânicos 
3- Império Carolíngio e áreas limítrofes 
4- Império Bizantino 
5- Islamismo e expansão muçulmana 
6- Igreja Romana e manifestações da religiosidade 
7- Transformações socioeconômicas da Idade Média central 
8 - Senhorio e feudalidade 
9- Educação, arte e literatura no medievo 



10- Transformações da Baixa Idade Média: perspectivas historiográficas 

Bibliografia Não indicada.  

  

CFCH 

Instituto de Psicologia 

Código MS-153 Setorização Definitiva Teorias e Sistemas/ Psicologia e Filosofia 

  

Conteúdo 
Programático 

1- Origem do pensamento filosófico: do mito ao logos;  

2- Idealismo platônico e realismo aristotélico;  

3- Filosofia medieval: patrística, escolástica e a metafísica dogmática.  

4- A revolução científica e o problema do conhecimento: o racionalismo cartesiano e o empirismo inglês;  

5- A filosofia crítica de Kant: as condições de possibilidade da ciência;  

6- A dialética Hegeliana: o trabalho do pensamento e a origem da consciência; 

7- Fenomenologia de Husserl: a rejeição do positivismo empirista; 

8- Materialismo dialético em Marx; 

9- A crítica de Nietzsche ao pensamento científico, à religião e à metafísica;  

10- Crítica da metafísica ocidental em Heidegger, o dasein e as ciências humanas;  

11- O  pensamento da diferença: a filosofia como criação de conceitos em G. Deleuze; 

12- Moral e Ética: fundamentos filosóficos; 

13- Questões de Ética na psicologia.  

Bibliografia  Não é pertinente a indicação de bibliografia neste concurso, uma vez que a seleção bibliográfica será considerada parte da avaliação dos candidatos. 

  

CFCH 

Instituto de Psicologia 

Código MS-154 Setorização Definitiva Teorias e Sistemas/História e Epistemologia da Psicologia 

  

Conteúdo 
Programático 

1-  A História das Ciências; 

2- As condições de surgimento do saber psicológico; 

3- Os grandes projetos psicológicos: suas condições de produção e efeitos; 



4- As mais recentes alternativas do saber e das práticas psicológicas; 

5- A distinção entre teoria do conhecimento, filosofia da ciência e epistemologia; 

6- O pensamento científico moderno: a construção do conhecimento e a realidade; 

7- História interna, história externa e sociologia da ciência; 

8-  A psicologia como ciência humana: natureza e historicidade; 

9- A questão da unidade, autonomia e cientificidade da psicologia; 

10- As diversas psicologias e suas epistemologias. 

Bibliografia Não é pertinente a indicação de bibliografia neste concurso, uma vez que a seleção bibliográfica será considerada parte da avaliação dos candidatos.  

  

CFCH 

Instituto de Psicologia 

Código MS-155 Setorização Definitiva Psicologia organizacional e do trabalho 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Transformações do mundo do trabalho e atuação da psicologia. 

2. Instituições e organizações: principais concepções teóricas e formas de intervenção. 

3. Abordagens da psicologia em saúde mental no trabalho. 

4. Práticas em psicologia do trabalho e organizacional: principais concepções teóricas, questões éticas e metodológicas. 

5. Trabalho, subjetividade e gênero. 

6. Relações capital/trabalho e saúde nas organizações. 

7. Relações de poder e autonomia na organização do trabalho. 

8. Emprego, desemprego, precarização e trabalho informal: consequências sociais e individuais. 

9. Ética e responsabilidade social e ambiental nas organizações. 

10. Psicologia do trabalho e organizacional: histórico e problematizações. 

11. Políticas públicas e práticas em saúde do trabalhador.  

Bibliografia 
A seleção bibliográfica indicada pelo candidato na realização das etapas do concurso constitui elemento de avaliação relevante. Neste sentido, não serão 
indicadas referências bibliográficas. 

Sistemática da Prova 
Prática 

 Conforme art. 12, inciso IV 
e art. 17 da Resolução nº 
11/2010 do CONSUNI. 

1. Elaboração de um projeto que contemple aplicações práticas de conhecimentos teóricos constantes no programa do concurso, no 
âmbito da graduação e da pós-graduação em psicologia considerando as atividades de pesquisa, de docência, de extensão e de 

estágio. 2. A prova será desenvolvida em local indicado pela Comissão Julgadora. 3. A prova terá duração de 3 (três) horas.  

  

CFCH 



Instituto de Psicologia 

Código MS-156 Setorização Definitiva Testes Psicológicos 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Avaliação psicológica e políticas públicas de saúde 

2. Avaliação psicológica de crianças e adolescentes no contexto hospitalar 

3. Avaliação psicológica aplicada às dificuldades de aprendizagem 

4. Avaliação psicológica no envelhecimento 

5. Avaliação psicológica aplicada a transtornos mentais 

6. Avaliação psicológica aplicada a doenças neurológicas e metabólicas 

7. Avaliação psicológica e sofrimento psíquico no contexto da reforma psiquiátrica brasileira  

8. Avaliação psicológica, saúde e sofrimento psíquico no trabalho 

9. Avaliação psicológica e adoecimento psíquico na contemporaneidade 

10. Ética na avaliação psicológica em intervenção e pesquisa 

*Em todos os pontos, a avaliação psicológica inclui obrigatoriamente o uso de testes psicológicos  

Bibliografia 
A seleção bibliográfica indicada pelo candidato na realização das etapas do concurso constitui elemento de avaliação relevante. Neste sentido, não serão 
indicadas referências bibliográficas.  

Sistemática da Prova 
Prática 

Conforme art. 12, inciso IV 
e art. 17 da Resolução nº 
11/2010 do CONSUNI. 

1. Elaboração de um projeto de intervenção de avaliação psicológica relacionado a 01 (um) dos pontos dentre os itens de 1 a 9 que 
constam no programa do Concurso. 2. A Banca Examinadora sorteará o ponto no início da Prova Prática. 3. A Prova Prática terá 
duração de 4 (quatro) horas.  

  

CFCH 

NEPP-DH 

Código MS-157 Setorização Definitiva Direitos Humanos, Movimentos Sociais e Organizações da Sociedade Civil 

  

Conteúdo 
Programático 

1. Concepções de democracia, direitos humanos e cidadania em disputa nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil 

2. Cultura política e processos de consciência na constituição dos movimentos sociais 

3. Educação em direitos humanos e movimentos sociais: limites e possibilidades 

4. Espacialidades dos movimentos sociais: redimensionamento de fronteiras e reordenamentos políticos 

5. Estado, classes sociais e movimentos sociais no Brasil 

6. Experiências de “velhos” e “novos” movimentos sociais urbanos e rurais no Brasil contemporâneo 

7. Institucionalização e autonomização dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil no Brasil 

8. Movimentos sociais e direitos humanos: dimensões de gênero, classe e raça 



9. Movimentos Sociais e direitos humanos no Brasil da década de 1970 aos anos 1990: perspectivas de institucionalidade e de nova sociabilidade 

10. Movimentos sociais e direitos humanos a partir de 2000: teorias explicativas, características e contextos de lutas políticas 

11. Os direitos humanos e os movimentos sociais na América Latina 

12. Teorias explicativas dos movimentos sociais  

Bibliografia Não indicada.  

 


