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FAO: FACULDADE DE ODONTOLOGIA 

 

Área: Clínica Odontológica Integrada. 1. Exame clínico do paciente (semiológico e 

periodontal); 2. Lesões elementares; 3. Câncer Bucal; 4. Periodontite Cônica e 

Agressiva; 5. Periodontite como fator de risco para doenças sistêmicas; 

 

FAPSI – FACULDADE DE PSICOLOGIA 

Área: Psicologia Geral e Jurídica. 1. Psicologia Jurídica: definições conceituais, 

evolução histórica e campos de atuação; 2. Contexto, desenvolvimento e possibilidades 

de atuação do psicólogo no campo jurídico; 3. Paradigmas de atenção à Criança e ao 

Adolescente: normativa internacional, normativa nacional e doutrinas jurídicas; 4. 

Violência intrafamiliar: aspectos psicossociais e jurídicos; 5. Crime e Instituições 

totais: construções histórico-sociais e a atuação do psicólogo; 

 

Área: Testes Projetivos Gráficos, Psicodiagnóstico. 1. Fundamentos do processo 

psicodiagnóstico na criança, no adolescente e no adulto; 2. O processo 

psicodiagnóstico e as técnicas projetivas; 3. Fundamentos das técnicas projetivas: 

grafismo, desenho, pintura e desenhos livres; 4. Campos de aplicação das técnicas e 

testes projetivos nas áreas clínica, organizacional, escolar e social; 5. Fatores éticos na 

utilização dos testes e técnicas projetivas; 

 

Área: Psicologia Geral e do Trabalho. 1. A psicologia e o contexto contemporâneo 

do trabalho; 2. Inserção profissional e atividades de psicólogos nas organizações; 3. 

Trabalho e subjetividade; 4. Trabalho e saúde mental; 5. Clínicas do trabalho: aportes 

teóricos, pressupostos e aplicações; 

 

Área: Psicologia Geral e Dinâmica de Grupo. 1. História da inserção profissional 

da/o psicóloga/o no Brasil; 2. Possibilidades e compromissos atuais da Psicologia como 

ciência e profissão; 3. Fenômenos do campo grupal; 4. Conhecimentos e habilidades 

teórico-práticas para analisar e intervir em processos grupais; 5. Técnicas grupais como 

instrumentos de intervenção grupal; 

 

Área: Psicologia Geral e Estágio Supervisionado. 1. História da inserção profissional 

da/o psicóloga/o no Brasil; 2. Possibilidades e compromissos atuais da Psicologia como 

ciência e profissão; 3. Regulamentação e fiscalização da profissão de psicólogo; 4. 

Funcionamento do Sistema Conselhos de Psicologia no Brasil; 5. Princípios éticos da 

profissão; 

 

ICHL: INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

Área: Língua Portuguesa/Linguística. 1. O parágrafo como unidade de composição: 

formas de constituição,características e qualidades; 2. A língua como instrumento de 

interação social; 3. Gêneros textuais: conhecimento e aplicabilidade eficaz dos 

diferentes gêneros; 4. Norma culta gramatical da Língua Portuguesa: conhecimento e 

uso produtivo na leitura e produção de textos; 5. As variantes linguísticas e o mundo do 

trabalho em diferentes áreas do conhecimento  humano. 

 

 

IEAA – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE 

Área: Pedagogia. 1. Educação básica: conceituação, estrutura, organização e 
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funcionamento; 2. Tendências Pedagógicas na educação básica; 3. Avaliação na 

educação básica: objetivos, importância e características; 4. Avaliação educacional e 

institucional no contexto das Políticas públicas; 5. Elaboração e Desenvolvimento de 

planos de Estágio Supervisionado na Escola 

 

Área: Língua Portuguesa. 1. Elaboração e avaliação de material didático para ensino-

apredizagem de leitura e escrita; 2. Concepções de linguagem, de gramática e de ensino 

de língua; 3. As concepções atuais do professor de língua materna; 4. Modos de 

leitura/interpretação e de produção de texto: aspectos de textualidade. 5. O ensino de 

literatura na educação básica: um diálogo para o letramento crítico. 

 

INC – INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA 

Área: Linguística I; Introdução à Linguística; Tópicos Especiais em Linguística. 
1. A Linguística e sua História; 2. A Linguística e o Estruturalismo; 3. A Linguística e 

o gerativismo; 4. Psicolinguística: aquisição da linguagem; 5. Sociolinguística e seus 

principais conceitos. 

 

 

ISB – INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA 

Área: Física. 1. Dinâmica da Partícula; 2. Cinemática e dinâmica da Rotação; 3. 

Oscilações e ondas; 4. Lei de Ampère; 5. Equações de Maxwell; 

 

ICSEZ – INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA 

Área: Web jornalismo, Fotojornalismo, Empreendedorismo em Comunicação, 

Jornalismo Impresso I. 1. Objetividades e subjetividades do olhar do fotojornalismo; 

2. Administração para redação de jornais: desafios e complexidades; 3. Características 

e estilo de texto do jornalismo impresso; 4. Características e estilo de texto de 

webjornalismo; 5. Quais os desafios do texto de jornalismo impresso diante da 

velocidade com que a notícia chega aos outros meios, especificamente a internet. 

 

Área: Fundamentos da Ética; Fundamentos Teóricos do Jornalismo; Teorias da 

Comunicação; Introdução aos Gêneros Jornalísticos. 1. Ética no jornalismo 

contemporâneo; 2. Gêneros jornalísticos informativos e opinativos: conceito, estrutura, 

suporte, finalidade e características da linguagem; 3. Jornalismo enquanto prática de 

engajamento social; 4. Conceito de jornalismo e seus entendimentos na atualidade; 5. 

Jornalismo e espetáculo: a filosofia da mídia hoje; 

 

Área: Metodologia do Ensino dos Esportes II; Saúde e Primeiros Socorros; 

Metodologia do Ensino das Danças. 1. Emprego da técnica da natação no cotidiano 

da Educação Física Escolar; 2. Pedagogia dos esportes aquáticos no contexto histórico, 

social e educacional; 3. A dança no contexto escolar; 4. Danças regionais Amazônicas 

e cultura popular; 5. Princípios e métodos de prevenção de acidentes no cotidiano, na 

escola e no esporte. 

 

 


