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COD DISCIPLINA  VAGAS EMENTA CURSO RESPONSÁVEL 
PELA DISCIPLINA

UNIDADE ACADÊMICA/ CAMPUS

4883 GESTÃO DE INOVAÇÃO DE PRODUTOS 50 A geração, a exploração e a difusão do conhecimento são fundamentais para o 
crescimento econômico, o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. A inovação 
tecnológica constitui uma ferramenta primordial para aumentar a produtividade e a 
competividade das organizações, bem como impulsionar o desenvolvimento econômico de 
regiões e países. A disciplina em questão visa fornecer subsídios e estratégias no contexto 
da pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos, no sentido de promover o 
desenvolvimento de competências e habilidades no estudante para a atuação individual e 
em equipes de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I).

ADMINISTRAÇÃO CAMPUS CATALÃO

8303 RELAÇÕES TRABALHISTAS 50 Estudo da administração de pessoal, concernente à sua integração no trabalho e aos 
direitos, deveres e benefícios próprios da estrutura trabalhista. De maneira específica, 
aborda elementos do contrato de trabalho, encargos sociais, relações trabalhistas e 
sindicais, segurança e medicina do trabalho.

ADMINISTRAÇÃO CAMPUS CATALÃO

8056 TURISMO E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

50 Turismo com objeto de estudo no campo das ciências sociais. Histórico, conceitos e 
modalidades de turismo. Diferentes formas de turismo urbano e rural. A utilização de 
espaços turísticos para atividades de aventura. Pluriatividade, desenvolvimento 
sustentável e sustentabilidade.

ADMINISTRAÇÃO CAMPUS CATALÃO

10442 BIOLOGIA DA CONSERVAÇÃO 15 Biodiversidade mundial. Manejo e conservação da diversidade biológica. Ameaça 
diversidade biológica. Extinção de organismos e ecossistemas. Fragmentação de habitats. 
Análise Viabilidade de Populações. Manejo de populações para conservação e espécies 
exóticas. Política conservação no Brasil e no mundo.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CAMPUS CATALÃO

10724 ENTOMOLOGIA MÉDICA 30 Estudo da Biologia de grupos de insetos de importância em Saúde Pública. Morfologia 
externa geral dos insetos, identificação das principais espécies transmissoras, veiculadoras 
e causadoras de doenças no homem. Apresentação de medidas de controle e prevenção.

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CAMPUS CATALÃO

11031 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 30 Estudos de natureza teórico e prática com vistas: à compreensão da trajetória histórica e 
social da configuração da Educação Física Escolar no cenário brasileiro enquanto atividade 
curricular, extracurricular e componente curricular; à reflexão sobre as diretrizes nacionais 
para a Educação Física Escolar a partir da LDB/1996 e do PCN/1997 de Educação Física; à 
análise de Propostas Curriculares Estadual e Municipal para a Educação Física Escolar no 
Ensino Fundamental.

EDUCAÇÃO FÍSICA CAMPUS CATALÃO
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11029 ENVELHECIMENTO HUMANO ATIV FÍSICA E 
SAÚDE COLETIVA

30 Saúde coletiva, estilo de vida e qualidade de vida no mundo contemporâneo. 
Envelhecimento humano: definições, teorias, aspectos demográficos e biopsicossociais. 
Envelhecimento, atividade física e qualidade de vida. Programas de atividade física na 
promoção da saúde de idosos. Programas de atividade física para idosos. Motivação para 
prática de atividades físicas em idades avançadas.

EDUCAÇÃO FÍSICA CAMPUS CATALÃO

10446 FUNDAMENTOS DO TREINAMENTO 
DESPORTIVO

30 Estudo dos princípios científicos do treinamento esportivo, métodos de treinamento, 
periodização do treinamento, treinamento resistivo, e medidas e avaliação em Educação 
Física. Análise dos aspectos intervenientes do desempenho esportivo, tais como: sistema 
neuromuscular, sistema cardiorrespiratório e valências físicas.

EDUCAÇÃO FÍSICA CAMPUS CATALÃO

11028 RELAÇÕES DE GÊNERO E EDUCAÇÃO FÍSICA 25 Estudo do gênero e da sexualidade como construções histórico-sociais e sua relação com a 
Educação Física. Reflexão sobre como essas questões interferem na construção de saberes 
e nas práticas pedagógicas e profissionais nos diferentes campos de atuação da área.

EDUCAÇÃO FÍSICA CAMPUS CATALÃO

5792 DINÂMICA E CARACTERIZAÇÃO DA 
PAISAGEM

10 A produção da natureza. Conceitos de natureza e paisagem. Percepção de paisagens. 
Métodos perceptivos e construtivos das paisagens. Categorias de paisagens. Paisagens do 
Brasil e os impactos ambientais. Aspectos da iodiversidade das paisagens brasileiras. 
Paisagens culturais do Brasil e conflitos perceptivos. Manifestações topofílicas sobre 
paisagens do Brasil. Trabalho de Campo Acadêmico.

GEOGRAFIA CAMPUS CATALÃO

5783 ESTUDOS REGIONAIS: AMÉRICA LATINA 10 Introdução ao estudo da Geografia Política e da Geopolítica. Fundamentação da Geografia 
Política. Origens e a evolução da geografia política, seus temas e conceitos principais. As 
transformações geopolíticas mundiais; as relações entre espaço e poder. O colonialismo e 
o imperialismo. Fronteiras territoriais; guerra e paz segundo a geopolítica; poder central e 
poder local. A formação étnica dos povos da América Latina. Trabalho de Campo 
Acadêmico.

GEOGRAFIA CAMPUS CATALÃO

5575 GEOGRAFIA E SOCIEDADE 10 A Geografia como ciência e a produção do conhecimento cientifico. A Geografia como 
disciplina escolar. Categorias e conceitos básicos da análise geográfica: espaço, paisagem, 
lugar, território, natureza, ambiente e região. Geografia e suas diferentes áreas de 
especialização. O papel da Geografia frente os desafios da sociedade contemporânea. 
Trabalho de Campo Acadêmico.

GEOGRAFIA CAMPUS CATALÃO

7788 URBANIZAÇÃO NA REGIÃO DO CERRADO 10 O processo de ocupação e urbanização na região do Cerrado. Os agentes da transformação 
do Cerrado. A rede urbana no Cerrado. As consequências da urbanização e a degradação 
sócioambiental do Cerrado. O povoamento de Goiás. Trabalho de Campo Acadêmico.

GEOGRAFIA CAMPUS CATALÃO
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10224 HISTÓRIA DE PORTUGAL MEDIEVAL 15 Portugal na Idade Média (Sécs. XII E XV). Formação do Estado e Delimitação do território 
sob os primeiros reis, da Dinastia de Borgonha. A Organização do Reino. A Crise do Séc. 
XIV em Portugal. A aclamação de D. João I e o surgimento da Dinastia de Avis. O Comércio, 
a Burguesia e a Expansão Marítima Portuguesa no Atlântico. A Centralização do Estado 
Português com D. João II.

HISTÓRIA CAMPUS CATALÃO

4323 HISTÓRIA, MEMÓRIA E NARRATIVAS 30 Estudos das relações entre história, memória e narrativa. Discussão sobre memórias e seus 
suportes narrativos; a relação memória coletiva e memória individual; memória coletiva e 
memória histórica. Discussões atuais sobre a memória e as subjetividades.

HISTÓRIA CAMPUS CATALÃO

10226 ANÁLISE DO DISCURSO LITERÁRIO 25 Estudo do texto literário a partir dos postulados teórico-metodológicos da análise do 
discurso de linha francesa com ênfase na abordagem das condições de produção e efeitos 
de sentido entre sujeitos e das relações estabelecidas entre texto e discurso.

LETRAS CAMPUS CATALÃO

11033 INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS MÉTRICOS 30 Espaços métricos, continuidade, conjuntos abertos e fechados, conexidade, compacidade. MATEMÁTICA CAMPUS CATALÃO

11034 ROBÓTICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA 15 A Geometria LEGO. Engrenagens. Motores. Sensores. Estratégias de Construção. 
Programação. Projetos. aplicação da Robótica no Ensino de Matemática.

MATEMÁTICA CAMPUS CATALÃO

11037 A DIMENSÃO POLÍTICA DA EDUCAÇÃO 45 A dimensão política da educação. A educação e a política como manifestações e 
contradições da prática social. Sociedade de classes e o papel do professor no processo de 
construção da consciência política e da prática pedagógica transformadora. Política e 
projetos educacionais do Estado brasileiro; as repercussões da legislação educacional no 
interior da escola pública.

PEDAGOGIA CAMPUS CATALÃO

10847 CURRÍCULO E ED. ESPECIAL: ADAPTAÇÕES 
E ACOMODAÇÕES

40 PEDAGOGIA CAMPUS CATALÃO

11036 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 45 Educação e diálogos com a EJA, questões de gênero, Educação do campo e educação para 
as relações étnico-raciais em uma perspectiva que valorize as diferenças e explore o seu 
uso pedagógico. Conceito de diferença, desigualdade e diversidade.

PEDAGOGIA CAMPUS CATALÃO

11039 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 40 Educação e inclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais/ público alvo da 
educação especial: história, políticas e práticas. Diretrizes, ações e programas de educação 
especial e inclusão. Práticas pedagógicas, formação do professor e a atuação do professor 
regente e especializado na escola e em diferentes contextos educacionais e a demanda 
por recursos educacionais especiais/tecnologia assistiva.

PEDAGOGIA CAMPUS CATALÃO
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11038 EDUCAÇÃO PARA A CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 
PARA TECNOLOGIA

30 O objetivo desta disciplina é promover possibilidades para que o aluno participe 
ativamente de atividades científico-culturais que possam contribuir para a sua formação 
profissional. Também visa introduzir o aluno nas questões educacionais presentes na 
sociedade, considerando tanto os aspectos culturais como os científicos. Tópicos: 
Educação científica de base. Educação formal, não-formal e informal. A ciência escolar. 
Educação para a Ciência e educação para a Tecnologia. O movimento CTS e o ensino das 
Ciências. Conhecimento cotidiano, conhecimento científico e conhecimento escolar. Idéias 
intuitivas e concepções alternativas. Evolução do conceito de museu. O papel dos museus 
e dos centros de ciência. Centros temáticos e generalistas. Visitas virtuais a centros e 
museus de ciência no Brasil, na Europa e no resto do mundo.

PEDAGOGIA CAMPUS CATALÃO

11035 ENSINO CTS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 30 A prática de Ensino de Ciências no contexto da formação do cidadão. Importância da 
Educação Científica na sociedade atual. Alfabetização científica e formação de cidadãos. 
Movimento mundial CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Significado, objetos e 
conteúdos propostos nos cursos de CTS. Abordagem de temas sociais. Concepções e 
objetivos de Educação Ambiental (EA). EA e a formação do sujeito ecológico. Estratégias 
de Ensino de CTS e EA (Ensino CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). 
Elaboração e avaliação de materias de Ensino com Abordagem CTSA.

PEDAGOGIA CAMPUS CATALÃO

11040 ESCRITA E LEITURA - PRODUÇÃO DE 
SUBJETIVIDADE

25 Coteja os diversos gêneros discursivos primários e secundários na acepção dada por 
Bakhtin. Prática de leitura e de produção de textos a partir de uma abordagem 
enunciativa. Aborda a prática de leitura e escrita como exercícios para o cuidado de si e 
para o processo de subjetivação, na perspectiva foucaultiana. Leitura e escrita como 
exercícios do pensamento.

PEDAGOGIA CAMPUS CATALÃO

6454 LEITURAS DE PAULO FREIRE: UM ESTUDO 
INTRODUTÓRIO

40 Leitura introdutória dos fundamentos teóricos e metodológicos da pedagogia de Paulo 
Freire. A metodologia de trabalho docente proposta pelo autor. As contribuições de sua 
obra na educação, na cultura e movimentos sociais no Brasil e no mundo. Pesquisas 
nacionais e internacionais sobre a obra de Paulo Freire.

PEDAGOGIA CAMPUS CATALÃO

7301 CÁLCULOS EM QUÍMICA 40 Fórmulas e equações químicas: Fórmula mínima, Fórmula molecular, Balanceamento de 
reações químicas. Cálculos estequiométricos e Estequiometria de soluções. Reações 
Químicas: Equilíbrio ácido-base e oxiredução.

QUÍMICA CAMPUS CATALÃO
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5018 PREPARO DE AMOSTRAS 20

Introdução, tendências atuais da química analítica (miniaturização, mecanização, química 
verde, baixo consumo). Sequência analítica (introdução, definição do problema, escolha do 
método). Processo analítico (operações prévias, coleta de dados, % de erros, etc). Preparo 
de amostras: definição, motivos de se fazer o preparo de amostras, exemplos. Tratamento 
adequado (características: simplicidade, rapidez, etc). Maneira de decompor uma amostra 
(pensar: no analito, natureza, método analítico, etc). Fontes de erros (amostragem, 
estocagem, contaminação, perda dos elementos, decomposição incompleta, etc). 
Estratégias no preparo de amostras: via seca, via úmida, decomposição sob pressão 
(bomba de oxigênio e de PTFE). Recentes avanços: decomposição com radiação por 
microondas, sistemas automáticos, frasco único, incinerador a alta pressão, sistemas 
mecanizados, ultra-som, amostragem de sólidos/suspensões.

QUÍMICA CAMPUS CATALÃO

11041 PROCESSAMENTO DE MATERIAIS 30 Introdução à reologia. Processamento de materiais por extrusão, processamento de 
materiais por injeção, processamento de materiais por sopro, termoformação e 
sinterização.

QUÍMICA CAMPUS CATALÃO
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