
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
GABINETE DA REITORIA 

 
EDITAL DE INCLUSÃO Nº 03 

 
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições estatutárias, tendo em vista o 
disposto no Decreto nº 7.485/11, DOU de 19/05/2011 e na Portaria Interministerial do MP nº 440/2011, DOU de 
18/10/2011, resolve: 
Incluir no Edital 03/2012, publicado no DOU de 17/09/2012, Seção 3, págs. 91 a 97, os concursos listados no Anexo I, 
com os respectivos pontos, conforme consta do Anexo II. 
 
O período de inscrição das Áreas de Conhecimento relacionadas abaixo será de 13/12/2012 a 11/01/2013. 
 
O candidato deverá requerer a isenção do pagamento da inscrição no período de 13 a 18/12/2012. 
 
A Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH) divulgará no endereço www.concursos.ufba.br, até o dia 
28/12/2012, os pedidos de isenção do pagamento da inscrição deferidos. 
 
A CDH consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único 
do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.  
 
Para que o candidato não tenha sua solicitação indeferida, é necessário que ele informe os dados cadastrais exatamente 
como estão no Cadastro Único.  
 
Quaisquer inconsistências cadastrais podem interferir no processo de isenção. Caso o cadastro do candidato esteja com 
dados incorretos, ele deve primeiro realizar atualização cadastral, para depois solicitar a isenção de pagamento. 
 
Os candidatos que tiverem seu pedido de isenção indeferido deverão acessar o endereço 
www.siscon.ufba.br/siscon/Welcome.do e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para pagamento até, no 
máximo, o primeiro dia útil após o término das inscrições. 
 
De 28/12/2012 a 04/01/2013, o candidato poderá contestar o indeferimento, pessoalmente ou pelo endereço de email 
cdh@ufba.br. Após esse período não serão aceitos pedidos de revisão. 
 
Os demais itens do Edital 03/2012 permanecem inalterados. 
 

ANEXO I 
 

Campus Vitória da Conquista 
 

Instituto Multidisciplinar em Saúde – Campus Anísio Teixeira 
 

Área do conhecimento: Supervisão de Estágios em Ciências Biológicas, Biotecnologia e Biotecnologia Industrial  
Classe: Adjunto     RT: DE  Vaga: 01  
Titulação: Graduação em Ciências Biológicas com Mestrado e Doutorado em Biotecnologia ou áreas afins. 
 
Área do conhecimento: Farmacologia, Toxicologia e Assistência Farmacêutica 
Classe: Assistente           RT: DE           Vaga: 01  
Titulação: Graduação em Farmácia com Mestrado e/ou Doutorado em Farmacologia, Toxicologia, Ciências 
Farmacêuticas ou áreas afins. 
 
 



Área do Conhecimento: Psicologia da Educação e das Necessidades Especiais 
Classe: Assistente           RT: DE        Vaga: 01  
Titulação: Graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) e Mestrado em Psicologia ou Áreas Afins;  
 
Área do conhecimento: Psicanálise e Psicologia Hospitalar 
Classe: Adjunto              RT: DE          Vaga: 01  
Titulação: Graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) e Doutorado em Psicologia ou Áreas Afins;  
 
Área do conhecimento: Saúde Mental, Políticas Publicas de Saúde e Psicopatologia 
Classe: Assistente           RT: DE  Vaga: 01  
Titulação: Graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) e Mestrado em Psicologia ou Áreas Afins;  
 
Área do Conhecimento: Psicologia Clínica, Grupos e Família 
Classe: Assistente   RT: DE  Vaga: 01 
Titulação: Graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) e Mestrado em Psicologia ou áreas afins. 
 
Área do Conhecimento: Psicologia Social e Comunitária 
Classe: Assistente   RT: DE  Vaga: 01 
Titulação: Graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) e mestrado em Psicologia ou áreas afins.  
 
Área do Conhecimento: Avaliação psicológica, Psicometria e Testes Psicológicos 
Classe: Assistente   RT: DE  Vaga: 01 
Titulação: Graduação em Psicologia (Formação de Psicólogo) e mestrado em Psicologia ou áreas afins. 
 
     

Campus Salvador 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

DEPARTAMENTO: FONOAUDIOLOGIA 
 
Área de Conhecimento: Linguagem 
Classe: Assistente       RT: DE              Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Fonoaudiologia, Mestrado ou Doutorado em Fonoaudiologia ou áreas afins. 

 
Área de Conhecimento: Saúde Coletiva 
Classe: Assistente       RT: DE              Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Fonoaudiologia e Mestrado em Saúde Coletiva ou áreas afins.  
 

INSTITUTO DE FÍSICA 
 
DEPARTAMENTO: FÍSICA DA TERRA E DO MEIO AMBIENTE 
 
Área de Conhecimento: Física da Terra Sólida 
Classe: Adjunto           RT: DE               Vaga: 01 
Titulação: Graduação em Física. Doutorado em Física, Geofísica ou áreas afins 

 
DEPARTAMENTO: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO 
 
Área de Conhecimento: Física Geral 
Classe: Adjunto           RT: DE               Vaga: 01 
Titulação: Graduação em Física ou áreas afins. Doutorado em Física 

 
 
 
 



INSTITUTO DE LETRAS 
 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 
 

Área de conhecimento: Literatura Brasileira  
Classe: Adjunto  RT: DE   Vagas: 02 
Titulação: Graduação livre e Doutorado em Letras ou áreas afins 
 

Área de conhecimento: Língua Portuguesa: ênfase em texto 
Classe: Adjunto  RT: 40H Vagas: 03 
Titulação: Graduação livre e Doutorado em Letras ou Linguística 
 

Área de conhecimento: Língua Portuguesa: ênfase em morfologia 
Classe: Adjunto  RT: DE   Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Letras e Doutorado em Letras ou Linguística 
 

Área de conhecimento: Língua Portuguesa: ênfase em Português Língua Estrangeira 
Classe: Adjunto  RT: DE   Vagas: 01 
Titulação: Graduação livre e Doutorado na área de Letras ou Linguística 
 

DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS PARA O ESTUDO DAS LETRAS 
 

Área de conhecimento: Linguística Românica e Filologia Textual 
Classe: Assistente  RT: DE   Vagas: 02 
Titulação: Graduação em Letras e Mestrado na área de Letras ou Linguística 
 

Área de conhecimento: Linguística com ênfase em Fonética e Fonologia 
Classe: Assistente  RT: DE   Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Letras ou Linguística e Mestrado em Letras ou Linguística 
 

Área de conhecimento: Linguística com ênfase em Semântica 
Classe: Assistente  RT: DE   Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Letras e Mestrado na área de Letras ou Linguística 
 

DEPARTAMENTO DE LETRAS ROMÂNICAS 
 
Área de conhecimento: Língua Francesa 
Classe: Assistente RT: 20H   Vagas: 01 
Titulação: Graduação em Letras com Francês e Mestrado em Letras ou áreas afins 
 
Área de conhecimento: Língua Espanhola 
Classe: Assistente RT: 40H Vagas: 02 
Titulação: Graduação em Letras com Espanhol e Mestrado em Letras ou áreas afins 
 
Área de conhecimento: Língua Espanhola 
Classe: Assistente RT: DE   Vagas: 03 
Titulação: Graduação em Letras com Espanhol e Mestrado em Letras ou áreas afins 
 
Área de conhecimento: Língua Espanhola: Formação de Professor 
Classe: Assistente RT: DE   Vagas: 02 
Titulação: Licenciado em Letras ou áreas afins e Mestrado em Letras ou áreas afins 
 
DEPARTAMENTO DE LETRAS GERMÂNICAS 
 
Área de conhecimento: Língua Alemã 
Classe: Assistente  RT: DE   Vagas: 02 
Titulação: Graduação em Letras e Mestrado em Letras ou áreas afins 

 
 



INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
DEPARTAMENTO: QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 
 
Área de Conhecimento: Ensino de Química 
Classe: Assistente RT: DE               Vaga: 02 
Titulação: Graduação em Química. Mestrado em Educação ou em Ensino de Química ou Ensino de Ciências ou Ensino, 
Filosofia e História das Ciências. 

 
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE 
 
Área de Conhecimento: Contabilidade Tributária  
Classe: Assistente       RT: 20h          Vagas: 01 
Titulação: Graduação e Mestrado em Contabilidade. 
 

FACULDADE DE FILOSOFIA 
 

DEPARTAMENTO: HISTÓRIA 
 

Área de Conhecimento: História da América 
Classe: Adjunto       RT: DE              Vagas: 01 
Titulação: Graduação em História, Doutorado em História ou área afim.  

 
Área de Conhecimento: História do Brasil Colonial: Economia e Sociedade 
Classe: Adjunto          RT: DE      Vaga: 01 
Titulação: Graduação em História, Doutorado em História ou área afim. 
 
Área de Conhecimento: Teoria da História 
Classe: Adjunto          RT: DE         Vaga: 01 
Titulação: Graduação em História, Doutorado em História ou área afim. 
 
Área de Conhecimento: História Contemporânea 
Classe: Adjunto          RT: DE         Vaga: 01 
Titulação: Graduação em História, Doutorado em História ou área afim. 

 
DEPARTAMENTO: CIÊNCIA POLÍTICA 
 
Área de Conhecimento: Teoria Feministas com concentração em Gênero e Relações Raciais. 
Classe: Adjunto           RT:  DE        Vaga: 01 
Titulação:  Graduação Livre. Mestrado e Doutorado em Ciências Humanas. 

 
Área de Conhecimento: Teoria Feministas com concentração em Gestão de Políticas. 
Classe: Adjunto           RT: DE        Vaga: 01 
Titulação: Graduação Livre. Mestrado e Doutorado em Ciências Humanas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ANEXO II  

 
Campus Vitória da Conquista 

 
Instituto Multidisciplinar em Saúde – Campus Anísio Teixeira 

 
Área do conhecimento: Supervisão de Estágios em Ciências Biológicas, Biotecnologia e Biotecnologia Industrial  
Pontos:  
1. Técnicas aplicadas à biorremediação e fitorremediação;  
2. Bioprospecção e técnicas moleculares;  
3. Biodegradabilidade de compostos orgânicos;  
4. A ação de agentes mutagênicos físicos, químicos e biológicos;  
5. Biorreatores e processos/cinética fermentativos;  
6. Métodos de separação de biomoléculas;  
7. Modelagem matemática e simulação de processos fermentativos com variação de escala; 
8. Metabolismo microbiano e Tecnologia enzimática;  
9. Biologia e aplicação microbiana;  
10. Biossegurança em laboratórios, uma abordagem multidisciplinar em estágios supervisionados. 

 
Área do conhecimento: Farmacologia, Toxicologia e Assistência Farmacêutica  
Pontos:  
1. Farmacocinética e Toxicocinética: absorção e distribuição;  
2. Saúde baseada em evidências;  
3. Farmacologia clínica da hipertensão;  
4. Farmacologia clínica da diabetes;  
5. Antibioticoterapia aplicada: pneumonias;  
6. Atuação do farmacêutico nos diferentes níveis de atenção a saúde: funções clínicas e gerenciais;  
7. Métodos de documentação em atenção farmacêutica;  
8. Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica: conquistas e desafios atuais;  
9. Toxicologia Ocupacional: monitorização ambiental e biológica;  
10. Toxicologia Forense. 
 
Área do Conhecimento: Psicologia da Educação e das Necessidades Especiais   
Pontos: 
1. Histórico, conceito, questões atuais da Psicologia da Educação e Educação inclusiva;  
2. Processo de inclusão educacional do indivíduo com necessidades especiais: aspectos históricos e políticas públicas 
atuais;  
3. Dificuldades e transtornos da aprendizagem: avaliação e intervenção;  
4. Desenvolvimento cognitivo e Aprendizagem considerando as seguintes teorias: piagetiana, sócio-histórica e teoria do 
processamento da informação;  
5. Diagnóstico e possibilidades de intervenção na educação especial; 
6. Relação entre o contexto familiar e aprendizagem de crianças com e sem desenvolvimento típico;  
7. Currículo Inclusivo: Estratégias para favorecer a aprendizagem;  
8. Bases teóricas do construtivismo, suas aplicações, vantagens e limitações;  
9. Políticas públicas educacionais, diversidades e direitos humanos;  
10. Perspectivas para a psicologia em espaços educacionais e seus diferentes modelos. 
 
Área do conhecimento: Psicanálise e Psicologia Hospitalar 
Pontos:  
1. Fundamentos históricos, conceituais e metodológicos da teoria psicanalítica, considerando a obra de Freud, dos pós-
freudianos e os desenvolvimentos recentes;  
2. A especificidade do objeto e do método psicanalítico no contexto clínico e hospitalar;  
3. A definição do normal e do patológico segundo a teoria psicanalítica e suas implicações no manejo clínico;  
4. A clínica psicanalítica e o sujeito contemporâneo: considerações sobre novas demandas e novas técnicas;  
5. O contexto hospitalar e os aspectos psicossociais do processo saúde-doença-cuidado;  



6. O paciente hospitalizado: sofrimento psíquico, dor, morte, cura e projeto de vida;  
7. Técnicas para abordagem do paciente e da família: escuta, acolhimento e clínica ampliada;  
8. Organização do processo de trabalho em equipe multidisciplinar: integralidade da saúde e transdisciplinaridade;  
9. Psicologia Hospitalar no Brasil: aspectos históricos, conceituais e teóricos e desenvolvimentos atuais;  
10. Atendimento psicológico nas diversas situações de hospitalização: adultos, adolescentes, crianças e familiares. 
 
Área do conhecimento: Saúde Mental, Políticas Publicas de Saúde e Psicopatologia 
Pontos:  
1. Aspectos teórico-metodológicos do processo de formulação de políticas de saúde: planejamento, organização, gestão e 
avaliação de sistemas e serviços de saúde;  
2. Reforma sanitária, modelos assistenciais e vigilância da saúde;  
3. Gestão participativa, processo de trabalho em saúde e educação e comunicação em saúde;  
4. Análise do processo histórico do desenvolvimento das políticas de saúde mental no Brasil;  
5. A formação do Psicólogo e o papel da Psicologia na Reforma Psiquiátrica Brasileira;  
6. Reconhecimento, classificação e diagnóstico dos sinais e sintomas encontrados nos diferentes transtornos e manejo da 
terminologia psicopatológica;  
7. Saúde mental e suas possíveis articulações com a atenção primária em saúde;  
8. Transtornos mentais na infância, adolescência e vida adulta: caracterização, nosografia e questões associadas;  
9.  Principais abordagens psicológicas para os transtornos mentais;  
10. Pesquisas e atualidades em psicopatologia e suas implicações nas políticas públicas de saúde. 
 
Aérea do Conhecimento: Psicologia Clínica, Grupos e Família 
Pontos: 
1. A família: sistema em desenvolvimento na sociocultura, a ser compreendida numa perspectiva transdisciplinar;  
2. A família como contexto de desenvolvimento e unidade primária de reprodução de cuidados à saúde; 
3. Família e ciclos de vida: transições normativas e não normativas em diferentes arranjos familiares; 
4. Contribuições das diferentes abordagens para intervenções no trabalho com grupo e família; 
5. Processos de estruturação e vida dos grupos: gênese e desenvolvimento; 
6. As relações interpessoais: status, papéis e normas sociais no âmbito dos pequenos grupos; 
7. Fundamentação teórico-metodológica para a pesquisa e intervenção com grupos nos diversos campos do trabalho do 
psicólogo; 
8. Métodos e técnicas de intervenção em grupos: planejamento, execução e avaliação; 
9. Modalidades de prática clínica em Aconselhamento Psicológico; Plantão Psicológico, Acompanhamento Terapêutico e 
Psicoterapia Breve; 
10. Teorias de Aconselhamento Psicológico: história, definições e conceitos. 
  
Aérea do Conhecimento: Psicologia Social e Comunitária 
Pontos: 
1. Evolução histórica, problemas e métodos em psicologia social. 
2. Abordagens em psicologia social, a anglo-americana e as sócio-históricas: tensões, contradições e desenvolvimentos 
recentes. 
3. Contribuições contemporâneas da Psicologia Social para a atuação junto a grupos, instituições e comunidades. 
4. Processos Psicossociais estudados pela Psicologia Social e suas implicações para o comportamento individual e 
grupal. 
5. As intersecções entre Psicologia Social, Saúde Pública e Comunidade; 
6. Psicologia Social e as políticas de assistência social. 
7. Psicologia e movimentos sociais. 
8. Representações sociais, identidade e cultura em psicologia social. 
9. A perspectiva da cultura na psicologia: psicologia cultural e transcultural. 
10. Psicologia Social e a relação entre indivíduo, sociedade e cultura. 
  
Área do Conhecimento: Avaliação psicológica, Psicometria e Testes Psicológicos 
Pontos: 
1. História, conceito e desenvolvimento da Psicometria e suas contribuições para a avaliação psicológica. 
2. Avaliação da Inteligência: construto, testes e aplicação. 
3. Testes Psicológicos: conceitos, história, classificação e aplicação. 



4. Validade, fidedignidade e normatização de instrumentos psicológicos. 
5. Elaboração de testes psicológicos. 
6. Avaliação da Personalidade: Testes psicométricos e técnicas projetivas. 
7. Avaliação psicológica aplicada à clínica infanto-juvenil. 
8. Avaliação psicológica aplicada à clínica do adulto e idosos. 
9. Estado da arte na área da avaliação cognitiva, neuropsicológica e avaliação psicossocial. 
10. Principais contextos do uso atual dos testes, elaboração de laudos e aspectos éticos. 

 
Campus Salvador 

 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 
DEPARTAMENTO: FONOAUDIOLOGIA 
 
Área de Conhecimento: Linguagem 
Pontos: 
1. Abordagens teóricas na aquisição da linguagem; 
2. A relação entre o normal e o patológico na aquisição de linguagem; 
3. Abordagens terapêuticas nos Desvios Fonológicos; 
4. Os conceitos de fala, língua e linguagem: da teoria para a prática; 
5. Abordagem Psicossocial e os Transtornos invasivos do Desenvolvimento; 
6. Diferentes Perspectivas na avaliação da linguagem infantil; 
7. O sujeito e a linguagem na clínica Fonoaudiológica; 
8. Linguagem, Cultura e Sociedade; 
9. Linguagem e envelhecimento; 
10. Linguagem e promoção de saúde. 
 
Área de Conhecimento: Saúde Coletiva 
Pontos: 
1. Mudanças histórico-sociais do conceito de saúde e implicações na contemporaneidade; 
2. O cuidado à saúde na perspectiva da integralidade e implicações na Fonoaudiologia; 
3. Histórico e perspectiva da Promoção da saúde e desafios da Fonoaudiologia; 
4. Interdisciplinaridade em saúde: da biologia à cultura; 
5. Determinantes Sociais no processo saúde-doença-cuidado: implicações locais e globais; 
6. As contribuições das Ciências Sociais e Saúde para o processo ensino-aprendizagem em Fonoaudiologia; 
7. As principais vertentes do pensamento social e as implicações na Saúde Coletiva; 
8. Pesquisa Social e principais metodologias qualitativas aplicadas à saúde; 
9. Os paradigmas de saúde-doenças na Fonoaudiologia e suas influências nas práticas de saúde; 
10. A produção de intersubjetividade nas relações entre sujeito, saúde e sociedade; 
 

INSTITUTO DE FÍSICA 
 
DEPARTAMENTO: FÍSICA DA TERRA E DO MEIO AMBIENTE 
 
Área de Conhecimento: Física da Terra Sólida 
Pontos: 
1. O campo geomagnético; 
2. Os movimentos da Terra: translação, rotação e oscilações; 
3. Ondas sísmicas: natureza e propagação; 
4. O fluxo de calor na Terra: origem e distribuição; 
5. Séries radioativas naturais e sua contribuição para o fluxo de calor; 
6. Magnetismo de rochas e paleomagnetismo; 
7. Fracionamento isotópico de elementos leves e aplicações no estudo da Terra; 
8. A sismologia e a estrutura da Terra sólida. 

 



 
DEPARTAMENTO: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO 
 
Área de Conhecimento: Física Geral 
Pontos: 
1. Teoria cinética dos gases; 
2. Leis de conservação na mecânica clássica;  
3. Leis da termodinâmica;  
4. Equações de Maxwell e ondas eletromagnéticas;  
5. O problema de dois corpos na mecânica clássica; 
6. Teoria da relatividade especial; 
7. Desenvolvimento da teoria atômica da matéria; 
8. Postulados da mecânica quântica. 
 

INSTITUTO DE LETRAS 
 
DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 
 
Área de conhecimento: Literatura Brasileira  
Pontos 
1. A literatura brasileira e os discursos da nacionalidade;  
2. A construção do cânone literário brasileiro. 
3. Literatura brasileira contemporânea e as novas tecnologias. 
4. Relações interartes na literatura brasileira. 
5. Literatura brasileira e representações das minorias. 
6. O teatro brasileiro: texto e performance. 
7. Dilemas da crítica literária no Brasil. 
 
Área de conhecimento: Língua Portuguesa: ênfase em texto 
Pontos: 
1. Texto: conceitos, questões e fronteiras. 
2. Gêneros discursivos e textualidades. 
3. Texto, discurso e diversidade linguístico-cultural. 
4. Leitura e escrita: aspectos históricos, sociais e culturais. 
5. A leitura e a produção de textos na educação básica. 
6. Linguística textual, teorias discursivas e ensino de língua portuguesa. 
7. Formação de professores em leitura e produção de textos: teoria e prática. 
8. Multiletramentos e autoria: implicações para a leitura e a produção textual. 
9. Leitura e Produção de Textos no ensino superior. 
10. Gramáticas e ensino de língua portuguesa. 
 
Área de conhecimento: Língua Portuguesa: ênfase em morfologia 
Pontos: 
1. Língua Portuguesa e questões identitárias. 
2. Morfologia histórica da língua portuguesa. 
3. As diferentes abordagens para os estudos morfológicos. 
4. As contribuições da morfologia para o ensino da língua portuguesa e para os estudos do texto. 
5. O continuum flexão – derivação. 
6. Morfossintaxe do português. 
7. Processos de morfologia genolexical – diferentes abordagens teóricas. 
8. Processos morfológicos e variação linguística. 
9. A questão do gênero em português. 
10. Interfaces da morfologia com outros níveis de análise linguística. 
 
 
 



Área de conhecimento: Língua Portuguesa: ênfase em Português Língua Estrangeira 
Pontos: 
1. Abordagens contemporâneas para o ensino de línguas estrangeiras. 
2. Língua portuguesa, poder e diversidade cultural: implicações para o ensino de português como língua materna e como 
língua estrangeira. 
3. A leitura em português língua materna e português língua estrangeira / segunda língua (PLE/PL2). 
4. A produção de textos em português língua materna e português língua estrangeira / segunda língua (PLE/PL2). 
5. O ensino de PLE/PL2 em perspectiva intercultural. 
6. Relações entre língua, cultura e identidade em contexto de PLE/PL2. 
7. A análise linguística no ensino de PLE/PL2. 
8. Ensino de PLE/PL2 e a produção de materiais e recursos didáticos. 
9. Avaliação de proficiência no ensino de PLE/PL2. 
10. Gêneros textuais e ensino de PLE/PL2. 
 
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS PARA O ESTUDO DAS LETRAS 
 
Área de conhecimento: Linguística Românica e Filologia Textual 
Pontos: 
1. Linguística Românica: teoria e método no estudo da mudança linguística. 
2. A formação da língua espanhola. 
3. A Filologia e as questões teóricas da contemporaneidade. 
4. A formação dos domínio Oc e Oil. 
5. Perspectivas para a crítica textual: a edição de textos. 
6. A formação da língua italiana. 
7. Filologia, críticas e processo de criação. 
8. Crítica Textual e Linguística Românica: história da transmissão textual e história da língua. 
9. Paleografia e diplomática: novas metodologias e tecnologias. 
10. Filologia como ciência do texto: Texto, Língua e Cultura. 
 
Área de conhecimento: Linguística com ênfase em Fonética e Fonologia 
Pontos: 
1. Fonética: conceito e relação com a Fonologia. 
2. Critérios para identificação dos fonemas. 
3. Sistemas de traços fonológicos. 
4. Processos fonológicos. 
5. Fonologia autossegmental: geometria de traços. 
6. Fonologia Lexical. 
7. A interface Fonologia-Morfologia. 
8. A interface Fonologia-Sintaxe. 
9. Processos de aquisição fonológica. 
10. Mudanças fonológicas. 
 
Área de conhecimento: Linguística com ênfase em Semântica 
Pontos: 
1. Diferentes propostas para diferentes objetos da Semântica. 
2. Significado, sentido e referência. 
3. Verdade lógica e condição de verdade. 
4. Interface Sintaxe Semântica. 
5. Semântica argumentativa. 
6. Atos de fala. 
7. Teoria do signo linguístico. 
8. Expressões referenciais e quantificação. 
9. O SV: propriedades semânticas. 
10. A semântica de eventos. 
 
 



DEPARTAMENTO DE LETRAS ROMÂNICAS 
 
Área de conhecimento: Língua Francesa 
Pontos: 
1. Estratégias de leitura e produção de textos para o ensino de francês língua estrangeira. 
2. Estratégias de compreensão e expressão oral para o ensino de francês língua estrangeira. 
3. O ensino do léxico na sala de aula de ensino de francês língua estrangeira. 
4. A morfossintaxe no ensino-aprendizagem do francês língua estrangeira. 
5. Estratégias de construção de competências culturais no ensino de francês língua estrangeira. 
6. O uso do material didático em sala de aula de ensino de francês língua estrangeira. 
7. Processos de avaliação no ensino de francês língua estrangeira. 
8. A utilização dos meios de comunicação no ensino-aprendizagem do francês língua estrangeira. 
9. O texto literário no ensino do francês língua estrangeira. 
10. A aprendizagem do francês para fins específicos. 
 
Área de conhecimento: Língua Espanhola 
Pontos: 
1. Sintagma nominal em espanhol: determinantes e nomes. 
2. Sintagma adjetival em espanhol: modificadores e adjetivos. 
3. Sintagma verbal do espanhol: tempos e modos. 
4. Sintagma verbal do espanhol: os complementos verbais. 
5. Construções sintáticas fundamentais do espanhol: orações substantivas e de relativo. 
6. Estudos lexicais do espanhol em contraste com o português. 
7. Os gêneros textuais e a formação de sentidos em língua espanhola. 
8. O tratamento da variedade do espanhol: aspectos fonéticos e fonológicos. 
9. Hegemonia e diversidade da língua espanhola. 
10. Marcadores de tempo em língua espanhola. 
 
Área de conhecimento: Língua Espanhola: Formação de Professor 
Pontos: 
1. A Lei 9.394/1996 (LDB) e a Lei 11.161/2005 na formação do professor de espanhol 
2. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN/1998) na formação do professor de espanhol 
3. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM/2006) na formação do professor de espanhol 
4. Modelos de abordagens contemporâneas e a formação do professor de espanhol 
5. A compreensão leitora e a formação do professor de espanhol 
6. A diversidade linguística e cultural na formação do professor de espanhol 
7. Elementos interculturais e a formação do professor de espanhol 
8. A prática gramatical e a formação do professor de espanhol 
9. Letramento multimodal e a formação do professor de espanhol 
10. A autonomia do professor na produção/seleção de material didático de espanhol 
 
DEPARTAMENTO DE LETRAS GERMÂNICAS 
 
Área de conhecimento: Língua Alemã 
Pontos: 
1. O ensino de alemão no tempo do pós-método. 
2. Aspectos sociolinguísticos do alemão moderno: que alemão ensinar? 
3. O ensino-aprendizagem da subordinação da língua alemã. 
4. Práticas de ensino de alemão na contemporaneidade. 
5. A declinação nominal do alemão e seu status atual. 
6. A formação do léxico e seus diferentes processos de produção. 
7. Tipologias sintáticas do alemão moderno: ordenação de palavras e seus campos de colocação. 
8. O que testar no processo de avaliação de aprendizagem do alemão. 
9. O que é o Hochdeutsch e o que ele representa hoje para a comunidade de aprendizes. 
10. Estratégias de aprendizagem da psicologia cognitiva aplicadas ao ensino de alemão como língua estrangeira. 
 



INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
DEPARTAMENTO: QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA 
 
Área de Conhecimento: Ensino de Química 
Pontos: 
1. Conceitos que fundamentam o conhecimento químico: concepção e importância para o planejamento pedagógico; 
2. Modelos em Química: o ensino de ligação química; 
3. Ensino do conceito de reações químicas: estratégias didáticas utilizando a história da química; 
4. Estrutura atômica: uma abordagem histórica; 
5. Teoria ácido e base: uma abordagem histórica; 
6. Termodinâmica Química: uma abordagem histórica; 
7. Abordagem Experimental no Ensino de Química: concepções e processos de mediação didática. 
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
 

DEPARTAMENTO: CONTABILIDADE 
 
Área de Conhecimento: Contabilidade Tributária  
Pontos: 
1. Tributação Direta: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
aprofundamento dos aspectos técnicos-tributários de apuração e contabilização, conforme a forma de apuração do Lucro 
Real e Presumindo; 
2. Tributação Indireta: aprofundamentos dos aspectos técnicos-tributários de apuração e contabilização do ISS, ICMS, 
IPI, PIS/PASEP e COFINS; 
3. Aspectos fiscais e contábeis da reorganização societária sob a perspectiva do processo de cisão, incorporação e 
transformação; 
4. Aspectos fiscais e contábeis da empresa sob a perspectiva do ganho de capital, preço de transferência, lucro da 
exploração e distribuição do lucro; 
5. Tributação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) e Microempreendedor Individual: 
opção, enquadramento, apuração, escrituração e contabilização; 
6. Planejamento Tributário: O que é Planejamento Tributário: quais as condições necessárias para um adequado 
planejamento tributário; objetivo do planejamento tributário, com exemplificação; norma geral de anti-elisão; ideias 
práticas para economia tributária. 

 
  FACULDADE DE FILOSOFIA 

 
DEPARTAMENTO: HISTÓRIA 

 

Área de Conhecimento: História da América 
Pontos: 
1. Estado e sociedade na Meso-Amércia; 
2. Modelo econômico do mundo andino; 
3. Conquista da América: dominação e resistência; 
4. Legitimação da conquista e repercussões no mundo europeu; 
5. Economia e trabalho na América espanhola; 
6. América espanhola: poder local e a administração colonial; 
7. Reformas bourbônicas e crise do Sistema Colonial; 
8. Estado, Igreja e religião na América espanhola; 
9. Independências: autonomia, regionalismo e centralismo; 
10. Formação dos Estados nacionais na América espanhola. 
 

Área de Conhecimento: História do Brasil Colonial: Economia e Sociedade 
Pontos: 
1. Antigo Sistema Colonial, modo de produção colonial e antigo regime colonial: o debate teórico-metodológico; 
2. Populações indígenas: conquista e inserção na sociedade colonial; 
3. Tráfico e escravidão na formação da economia e da sociedade coloniais; 



4. A sociedade colonial: hierarquia e poderes; 
5. Produção e circulação na dinâmica colonial; 
6. Revoltas coloniais: séculos XVII – XIX; 
  

Área de Conhecimento: Teoria da História 
Pontos: 
1. Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior: influências teóricas e interpretações do Brasil; 
2. Biografia e prosopografia na pesquisa histórica; 
3. Filosofias da História, teorias da História; 
4. Historiografia marxista britânica; 
5. Historiografia francesa (Annales e Nova História): desdobramento no século XX; 
6. Micro-história italiana: questões de escala e experiências de microanálises; 
7. História, e Ciências Sociais: diálogos interdisciplinares; 
8. História, literatura, narrativa e pós-modernidade; 
9. Memória, História e História Oral; 
10. Historiografia brasileira: balanços e perspectivas. 
 

Área de Conhecimento: História Contemporânea 
Pontos: 
1. Nações e nacionalismos no mundo contemporâneo; 
2. Trabalho forçado, livre e escravo no século XIX em uma perspectiva atlântica; 
3. A era do capital: emergência burguesa e formação da classe operária; 
4. O imperialismo e a Primeira Grande Guerra; 
5. Cidades: moradia, vida privada e comunicações; 
6. Social-democracia, anarquismo e comunismo: doutrinas, ações e trajetórias nos séculos XIX e XX; 
7. As mulheres e o espaço público: trabalho, consumo e política; 
8. O fenômeno totalitário no século XX; 
9. As lutas de libertação nacional: descolonização na África e na Ásia; 

 
DEPARTAMENTO: CIÊNCIA POLÍTICA 
 
Área de Conhecimento: Teoria Feministas com concentração em Gênero e Relações Raciais 
Pontos: 
1. Feminismos e a construção do conceito de gênero; 
2. Crítica Feminista à Ciência; 
3. Gênero na Diáspora Africana; 
4. Gênero e Raça na Crítica Pós-Colonial; 
5. O Pensamento feminista negro; 
6. Gênero e raça nas políticas públicas. 
 
Área de Conhecimento: Teoria Feministas com concentração em Gestão de Políticas 
Pontos: 
1. Feminismos e a construção do conceito de gênero; 
2. Crítica Feminista à Ciência; 
3. Perspectivas Feministas em gestão e análise de políticas públicas; 
4. Gênero e diversidade nas organizações; 
5. Projetos de intervenção nas perspectivas feministas; 
6. Gênero e Estado. 
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