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CGN0061 Conteúdos da área de Administração, voltados à gestão estratégica.

EDU0114 Conceito de formação de professores e aprendizagem da docência. Formação de professores na legislação atual. Modalidades de formação de professores. O conceito de professor 

reflexivo no Brasil. Tendências investigativas em formação de professores no Brasil e em outros países: o paradigma do professor-pesquisador. Saberes e identidades profissionais 

docentes.

EMA0504 O teatro espanhol: Lope de Veja e Calderón. O renascimento italiano e suas convenções. A tradução das idéias aristotélicas – Robortelo e Ticino. Commedia erudita e commedia 

dell`arte. O classicismo francês. Princípios do neoclassicismo. Corneille, Racine e Molière.O século XVIII na França, na Inglaterra e na Alemanha. Diderot e Lessing. O drama sentimental.

EMA0505 O drama romântico e o melodrama. Caracterização e principais autores: Goethe, Schiller . Realismo e Naturalismo. Caracterizações e diferenças. Realismo e Naturalismo na França, na 

Inglaterra e nos países nórdicos: Dumas, Zola e Ibsen. Os teatros independentes: o Teatro Livre de Antoine, o Teatro de Arte de Moscou de Stanislavsky. O desenvolvimento do 

ecletismo. O Teatro de Obra de Lugné-Pöe. Revoltas contra o realismo: Appia, Craig e o palco. O simbolismo e o texto. O expressionismo e o choque. Strindberg, Tchecov e Kaiser.

ESA0119 Empreendedorismo. Agronegócio. pesquisa de mercado. Marketing. Plano de negócios.

ESA0415 Microbiologia de alimentos. Higiene e saúde do manipulador. Práticas de higiene no preparo e armazenamento de alimentos. Aspectos da legislação sobre boas práticas de preparo.

ESA0426 Queijos no mundo; queijos artesanais no mundo e no Brasil; conhecendo o leite para fabricação de queijos; fabricação artesanal de queijos frescos e cremosos; queijos curados; queijos 

condimentados com ervas; com derivados da carne; queijos filados e defumados; queijos fabricados com soro de leite; desenvolvimento de um queijo.

ESA0528 Mudanças climáticas: entendendo conceitos e definições. Causas e efeitos da mudança climática. Fatores condicionantes do clima. Quantificação, impacto e mitigação das mudanças 

climáticas no ambiente rural e urbano.

EVZ0148 Interface medicina veterinária e saúde pública. O papel do médico veterinário na saúde pública. Programas oficiais de controle de enfermidades. Zoonoses. Doenças transmitidas por 

animais de estimação e sinantrópicos. Posse responsável de animais de estimação. Biologia e controle de vetores de vetores, de quirópteros, de ofídios, de aracnídeos, de 

escorpionídeos. Princípios de saneamento. Desinfecção e desinfetantes. Doenças de veiculação hídrica. Tratamento das águas de abastecimento. Destino e tratamento de efluentes. 

Destino e tratamento dos resíduos sólidos no meio urbano e no meio rural. Resíduos de antimicrobianos e quimioterápicos. Anabolizantes. Produtos geneticamente modificados 

(transgênicos). Guerra biológica e saúde pública. Sistema único de saúde. Doenças emergentes.

FAC0368 Matrizes. Sistemas de equações lineares. Funções. Limites. Continuidade. Derivadas. Introdução ao cálculo integral. Aplicações em Administração.

FAH0214 Principais modelos de urbanização; princípios filosóficos da organização do espaço urbano; Modelos de cidades: o plano ortogonal, a influência de Versalhes, a Cidade Linear de Soria Y 

Mata, Cidade-Jardim, a Cidade Orgânica e a Cidade Modernista; a ocupação do atual território goiano; vestígios do processo de urbanização em Goiás no século XVIII: capilaridade 

urbana das regiões de mineração; apropriações e rugosidades das cidades contemporâneas; Goiânia e Brasília.

FAL1270 Desenvolvimento das habilidades linguística e comunicativa para produção e compreensão escrita e oral visando a preparação para exames de proficiência em língua francesa nos níveis 

A1 ou A2 ou B1 ou B2 ou C1.

FAO0005 Estudo dos aspectos éticos e legais aplicáveis à assistência em saúde. Análise da relação profissional-paciente sob o enfoque da deontologia, da bioética e do direito.

FAO0079 Estudo da anatomia óssea humana (osteologia), da nomenclatura e terminologia anatômicas atualizadas, com identificação dos principais detalhes anatômicas: proeminências, 

depressões e aberturas, tanto no esqueleto axial quanto no apendicular. Estudo das dentaduras decídua e permanente. Detalhamento da antropologia forense com possibilidade de 

determinação do sexo, etnia, idade e estatura, a partir do estudo do esqueleto humano. Exame direto no esqueleto humano com finalidade pericial. Análise de índices e mensurações 

em antropologia forense.FCS0182 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.
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FCS0189 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.

FEE0405 A emergência do mundo moderno e as novas configurações do indivíduo, da sociedade e da cultura. Processos de individualização, formação e barbárie. 

FEE0412 Estado, direitos sociais, políticas públicas sociais e cidadania. Historicidade da centralidade da família nas políticas públicas brasileiras. Os grandes sistemas de políticas públicas sociais e 

de proteção social - marcos legais, políticos e  intersetorialidade. Controle e participação social. Dispositivos psicossociais no campo das políticas públicas. Conceitos e temáticas em 

psicologia e políticas públicas.

FEF0180 História, teorias, conceitos e classificações de jogo, brinquedo e brincadeira. Significados da recreação e da ludicidade da Educação Física na educação infantil e no ensino fundamental. 

Os jogos, os brinquedos e as brincadeiras como elementos constitutivos de uma pedagogia escolar. Análise de métodos de ensino e pesquisa sobre os jogos e as brincadeiras no 

contexto da educação básica.

FEN0147 A auriculoterapia como uma tecnologia para o cuidado integral à saúde. Racionalidades terapêuticas. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Fundamentos da 

auriculoterapia. Anatomia do pavilhão auricular. Métodos de avaliação auricular. Métodos de tratamento em auriculoterapia.

FFA0047 Farmacoterapia e história; os fármacos na dimensão do tempo; desenvolvimento e mercado; o advento da indústria farmacêutica; pesquisas científicas: descoberta de novos fármacos e 

o desenvolvimento de novas formas farmacêuticas; o profissional farmacêutico; perspectivas.

FFA0049 Histórico da ação de medicamentos. Consequências das interações medicamentosas, tipos de interações, exemplificação de casos clínicos.

FFA0144 Estrutura e organização de um banco de sangue. Captação, proteção ao doador e ao receptor, coleta, processamento, estocagem, distribuição e transfusão do sangue, de seus 

componentes e derivados. Estudo dos sistemas eritrocitários, granulocitários e plaquetários. Técnicas em Imunohematologia: tipagem sanguínea direta e reversa, pesquisa de anticorpos 

irregulares. Controle de qualidade em banco de sangue.

FIC0345 Tópicos Contemporâneos em Comunicação são disciplinas abertas com o objetivo de aprofundar e atualizar temas referentes à Comunicação e ao ensino de Jornalismo. As ementas e 

os programas de cada seminário serão aprovados no planejamento semestral de curso. A exigência ou não de pré-requisito caberá ao professor ou à coordenação de curso definir.

FIC0428 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.

FIC0435 Novos conteúdos em comunicação e jornalismo. Aprofundamento temático. Atualização do conhecimento de temas e da produção do conhecimento em jornalismo e em comunicação. 

FIC0525 Marcas e gestão de marcas. Brand equity baseado no cliente. Posicionamento e valores de marca. Escolhendo elementos de marcas. Programas de marketing para construção de 

brandequity. Novos produtos e extensões de marca.

IBT0616 Política nacional de atenção integral à saúde do homem. Cuidado das doenças mais prevalentes no homem. Doenças sexualmente transmissíveis. Disfunções sexuais masculinas. Direitos 

sexuais e reprodutivos do homem. Planejamento familiar.

IBT0617 Avaliação dos pacientes diabéticos com ênfase para a prevenção da doença e de suas complicações. Abordagem clínica com ênfase para a terapia não medicamentosa, com foco na 

abordagem nutricional, psicológica e práticas de atividade física. Habilitação no manuseio de dispositivos utilizados para a terapia do paciente diabético.

IBT0618 Noções básicas de primeiros socorros. Socorro pré-hospitalar através de manobras simples que podem salvar vidas. Promover o conforto da vítima que amenizem o sofrimento. 

Prevenir lesões adicionais.
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IBT0620 Conceitos sobre Práticas Integrativas e Complementares em saúde (PICs). Políticas Públicas em saúde voltadas às PICs e à Promoção da Saúde. Grupos como ferramentas do cuidar na 

saúde, educação e trabalho.

IBT0621 Introdução à semiologia do sistema cardiovascular, aspectos clínicos da vigilância em saúde.

IBT0622 Atividades teóricas e práticas para desenvolver no aluno o conhecimento básico da fisiologia dos mecanismos da transmissão elétrica que caracterizam o ritmo cardíaco e a capacidade 

de análise do traçado de eletrocardiograma como exame que complementa o raciocínio clínico.

ICH0556 Direito humanos: incorporação às políticas públicas brasileiras a partir da segunda guerra. Estado de bem estar social e estado desenvolvimentista. Brasil no pós 1988. Tratados 

internacionais. Globalização e implementação de políticas públicas.

ICS0297 O processo saúde-doença e os determinantes sociais da saúde. Ciências sociais e humanas em saúde. Epidemiologia Social. Promoção da saúde. Gestão e planejamento em saúde. 

Estratégias de promoção da saúde. Humanização da saúde. Pesquisa qualitativa em saúde. Métodos qualitativos de pesquisa no campo da saúde. Gestão e planejamento em saúde. 

Avaliação em saúde.

ICS0320 Estudo das disfunções do assoalho pélvico, das técnicas de anticoncepção, das doenças sexualmente transmissíveis, da assistência ao perinatal (pré-natal, pré-parto, parto e pós-parto) e 

da assistência a mulheres com neoplasias mamárias.

IFC0086 Movimento em referências não inerciais. Formalismo lagrangeano. Equações de Lagrange. Equações de Hamilton. O formalismo hamiltoniano. Transformações canônicas infinitesimais. 

Simetrias e leis de conservação no formalismo hamiltoniano. Teoria de Hamilton-Jacobi.

IME0324 Conjuntos numéricos, operações e propriedades: números naturais, inteiros, racionais e reais. Operações algébricas. Equações e inequações. Trigonometria. Funções reais: função afim, 

quadrática, polinomiais, exponenciais, logarítmicas e trigonométrica
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