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EDITAL Nº 039/2014 
PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA DE DOCENTES PARA O 2º SEMESTRE DE 2014 

PUC MINAS 
 
 De ordem do Magnífico Reitor, faço saber aos interessados que, nos termos do Título IV, Capítulo II, do Estatuto da Carreira Docente da PUC Minas, acham-se abertas as inscrições para 
Seleção Externa de Docentes, conforme abaixo discriminado: 
 
Descrição   Inscrição 
Seleção Externa               14/05/2014 a 28/05/2014   
  
1 – QUADRO DE VAGAS  
  

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 
 

Vaga 01 

Espaço Urbano e 
Regional: 
Interpretação e 
Intervenção 

O planejamento urbano e suas interfaces com o instrumental técnico-
cartográfico. Topografia e georreferenciamento: leitura, interpretação e análise 
de dados e informações topográficos e georreferenciadas. Levantamento 
topográfico planialtimétrico. Levantamento topográfico por imagem. Foto-
interpretação. Sensoriamento remoto. Elaboração de sistemas de informações 
geográficas – SIG. Utilização e aplicação de sistemas georrefenciados. 
Elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais para a 
realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo. Cadastro 
técnico multifinalitário. Exercício, na escala regional, de metodologia de 
diagnóstico e de planejamento urbano a partir da manipulação e da análise de 
dados georreferenciados. Exercício de elaboração de cartas e mapas como 
instrumentos e de análise do espaço urbano. Expressão cartográfica e gráfica. 

Noite 08 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
08 horas 
aulas 

Mestre 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 
 
 
 

Vaga 02 

Projeto de 
Arquitetura 
Bioclimática 

Conforto ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições 
climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e 
construção dos espaços. Eficiência energética e sustentabilidade das 
edificações. Topografia, insolação, iluminação, ventilação, acústica. Custo 
energético das decisões de projeto. Exercícios projetuais, em nível de estudo 
preliminar, com ênfase nos princípios bioclimáticos da arquitetura e da 
sustentabilidade ambiental urbana. Projeto e execução de instalações de 
ventilação, exaustão e climatização. Interpretação e intervenção topográfica. 
Expressão gráfica. . 

Noite 04 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 10 
horas 
aulas  

Mestre 

Projeto de 
Construções 
Industrializadas 

Projeto, em nível de anteprojeto, de edificação segundo os princípios de 
racionalização e industrialização. Projeto e execução de estrutura pré-fabricada. 
Metodologia de projetos industrializados: o projeto a partir do sistema 
construtivo, da coordenação modular e da racionalização construtiva. Sistemas e 
materiais construtivos industrializados: construções com componentes 
industrializados, construções a seco, pré-fabricados e pré-moldados. 
Interpretação topográfica. Expressão gráfica. 

Noite 06 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 

Vaga 03 

Teoria da 
Produção 
Habitacional 

Perspectivas críticas acerca da tecnologia e da produção do espaço da 
habitação no brasil. Divisão do trabalho e cadeia produtiva da produção do 
ambiente construído no brasil e no mundo. Política urbana, política habitacional e 
os aspectos técnico-construtivos e sócio-culturais da produção da habitação no 
brasil. 

Noite 04 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre Projeto de 
Construções 
Industrializadas 

Projeto, em nível de anteprojeto, de edificação segundo os princípios de 
racionalização e industrialização. Projeto e execução de estrutura pré-fabricada. 
Metodologia de projetos industrializados: o projeto a partir do sistema 
construtivo, da coordenação modular e da racionalização construtiva. Sistemas e 
materiais construtivos industrializados: construções com componentes 
industrializados, construções a seco, pré-fabricados e pré-moldados. 
Interpretação topográfica. Expressão gráfica. 

Noite 06 Arquitetura e 
Urbanismo 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Arquitetura e 
Urbanismo 

 
 

Vaga 04 

Estúdio 
Procedimentos 
Projetuais 

A estruturação morfológicas dos processos de composição aplicados na 
projeção. A representação das idéias. Sistemas estruturais e aplicação de 
fundamentos construtivos e tipológicos do projeto de arquitetura. A relação entre 
a produção cultural local e a técnica. Razões econômicas e o papel da história 
na sintese do partido arquitetônico. 

Diurno 05 Arquitetura e 
Urbanismo 

Poços de 
Caldas 01 

Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 13 
horas 
aulas 

Mestre com 
Graduação em 
Arquitetura e 
Urbanismo Representação 

Digital em 
Arquitetura 

Introdução ao estudo dos recursos computacionais aplicados à Arquitetura. O 
desenho auxiliado pelo computador e a representação digital de projetos 
arquitetônicos. 

Diurno 08 Arquitetura e 
Urbanismo 

Poços de 
Caldas 

 
Ciência da 

Computação 
 
 

Vaga 05 

Compiladores Compilação e interpretação. Funcionamento de um compilador. Passos de 
compilação. Análise Léxica. Análise Sintática. Análise sintática top-down: 
descendência recursiva e LL. Analise sintática bottom-up: SLR, LR e LALR. 
Geradores de analisadores léxicos e sintáticos. Tabelas de símbolos. Análise 
semântica. Verificação de tipos. Tradução Dirigida por Sintaxe. Código 
intermediário e árvore de sintaxe abstrata. Geração de código. Otimização de 
código. Ambientes em tempo de execução. 

Manhã 04 Engenharia de 
Computação 

São Gabriel  

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 

Tecnologia Web Padrões Web. Linguagens de programação para a Web. Plataformas de 
desenvolvimento para a Web. Arquiteturas de sites na Web. Tendências. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Barreiro 

 
Ciências 

Biológicas 
 
 
 
 

Vaga 06 

Introdução a 
Biomedicina 

Estudo dos fundamentos históricos, metodológicos e legais que embasam a 
Biomedicina enquanto ciência e profissão, bem como os princípios sobre os 
quais se alicerça sua prática. Conhecimento da estrutura curricular do curso e 
das diferentes áreas de atuação do biomédico. Princípios de administração em 
Biomedicina. 

Noite 02 Biomedicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Imunologia Geral e 
Aplicada 

Estudo do funcionamento do sistema imune: descrição morfofuncional dos 
principais constituintes celulares e moleculares enfocando as inter-relações 
estabelecidas na tentativa de retirar imunógenos circulantes e análise das 
conseqüências fisiopatológicas da reatividade do sistema Métodos de avaliação 
laboratorial em Imunologia. Detecção, quantificação e caracterização dos 
antígenos e anticorpos e seu uso como ferramenta para diagnóstico. Aplicações 
da Imunologia na Biomedicina 

Noite 06 
(4t+2p) 

Biomedicina Betim 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Ciências 

Biológicas 
 
 
 
 

Vaga 07 

Gestão da Vida 
Acadêmica 

Análise dos diferentes perfis acadêmicos e as escolhas profissionais para o 
planejamento de carreira e sistematização do conhecimento. Apresentação dos  
principais documentos/regimentos da Universidade além do Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Biomedicina 

Noite 02 Biomedicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 06 
horas 
aulas 

Mestre Parasitologia 
Clínica 

Estudo da taxonomia e dos aspectos dos ciclos de vida e da ecologia dos 
principais grupos de protistas, metazoários e artrópodes transmissores de 
doenças ao homem. Formas de identificação laboratorial e controle. Aspectos 
epidemiológicos e profiláticos das doenças parasitárias. Impactos das 
parasitoses sobre os hospedeiros. Práticas educativas em parasitologia. 

Noite 04 
(2t+2p) 

Biomedicina Betim 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 08 

Gerenciamento 
das Construções 

Análise de um caso real de empreendimento imobiliário. Identificação do 
ferramental necessário: concepção do projeto, planejamento, procedimentos 
legais e administrativos, especificações básicas dos materiais, processos 
construtivos e orçamento. Cronograma físico e financeiro. Como realizar um 
empreendimento e sua viabilidade mercadológica. 

Manhã 06 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 20 
horas 
aulas 

Mestre 

Gerenciamento 
das Construções 

Análise de um caso real de empreendimento imobiliário. Identificação do 
ferramental necessário: concepção do projeto, planejamento, procedimentos 
legais e administrativos, especificações básicas dos materiais, processos 
construtivos e orçamento. Cronograma físico e financeiro. Como realizar um 
empreendimento e sua viabilidade mercadológica. 

Noite 06 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

Tecnologia das 
Construções 

Conceitos básicos de construção e sistemas construtivos. Implantação de obras, 
execução e acompanhamento de fundações, contenções, estruturas de concreto 
e vedações. Revestimentos verticais, horizontais e acabamentos. Equipamentos 
e ferramentas utilizados em edificações. Noções gerais sobre funcionamento dos 
equipamentos, custos horários e locação. Produtividade dos equipamentos e 
dimensionamento. 

Manhã 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

Tecnologia das 
Construções 

Conceitos básicos de construção e sistemas construtivos. Implantação de obras, 
execução e acompanhamento de fundações, contenções, estruturas de concreto 
e vedações. Revestimentos verticais, horizontais e acabamentos. Equipamentos 
e ferramentas utilizados em edificações. Noções gerais sobre funcionamento dos 
equipamentos, custos horários e locação. Produtividade dos equipamentos e 
dimensionamento. 

Noite 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 

Vaga 09 

Drenagem Drenagem pluvial: sistemas de micro e macro drenagem e noções de 
dimensionamento, percolação. Drenagem de águas subterrâneas. 

Noite 02 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 

Hidráulica dos 
Condutos 
Forçados 

Escoamento em condutos forçados: perda de carga, linha piezométrica, 
condutos equivalentes e redes de condutos. Instalações elevatórias. 

Noite 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

Gerenciamento de 
Resíduos Urbanos 

Os resíduos sólidos e seus problemas. Caracterização qualitativa e quantitativa 
dos lixos urbanos. Reciclagem e reaproveitamento dos resíduos sólidos. Sistema 
de limpeza pública: acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e 
disposição final do lixo urbano. Interfaces sociais, políticas, econômicas e 
culturais. 

Noite 04 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia Civil 

 
 

 
Vaga 10 

Estruturas 
Industriais Civis 

Noções de Planejamento Industrial, Etapas de Implantação de um 
Empreendimento Industrial, Estudo de Mercado, Estudo de Localização 
Industrial, Estimativas de Investimento e Financiamento, Construções Civis em 
Empreendimentos Industriais. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 
Resistência dos 
Materiais 

Conceitos Básicos, Análise de Tensões e Deformações em Peças sujeitas a 
Esforços Simples e Combinados, Energia de Deformação. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 

Resistência dos 
Materiais 

Tensões e Deformações nos Sólidos. Análise de Peças Sujeitas a Esforços 
Simples e Combinados. Energia de Deformação. 

Noite 02 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

 
Engenharia Civil  

 
 

Vaga 11 

Resistência dos 
Materiais I 

Solicitação axial. Esforço cortante puro. Tensões em um ponto. Tensor tensão. 
Torção em vigas e eixos maciços. Flexão. Carregamento transversal em vigas. 
Deflexão em vigas e barras curvas simples. Estado triplo de tensão. Tensor 
tensão e tensor deformação. Tensões principais e deformações principais. 
Tensões hidrostáticas e desviatórias. Estado plano de tensões e estado plano de 
deformações. Círculo de Mohr. Relações constitutivas no regime elástico. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Resistência dos 
Materiais II 

Critérios de Falhas para carregamentos estáticos (Teorias de resistência). Flexão 
assimétrica. Flambagem. Centro de cisalhamento. Torção em perfis da parede 
fina. Barras e vigas de forte curvatura. Tubos de parede espessa. Discos 
giratórios. Tensões e deformações no regime plástico. Comportamento das 
estruturas quando sujeitas a carregamentos dinâmicos periódicos e aleatórios. 
Introdução à teoria de elementos finitos. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia  

Civil 
 
 

Vaga 12 

Estruturas de Aço Aço estrutural e perfis. Segurança. Barras axialmente tracionadas. Barras 
axialmente comprimidas. Barras à flexão simples, à flexão oblíqua e à flexão 
composta. Ligações parafusadas e soldadas. Tipos usuais de ligações. 

Noite 06 Engenharia Civil Coração 
Eucarístico 01 

Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 
Expressão Gráfica 
IV 

Interpretação e elaboração de desenhos técnicos de estruturas de concreto e de 
estruturas metálicas. 

Noite 06 Engenharia Civil Barreiro 

Estruturas de Aço Aço estrutural e perfis. Barras axialmente tracionadas. Barras axialmente 
comprimidas. Barras à flexão simples, à flexão oblíqua e à flexão composta. 
Ligações parafusadas e soldadas. Tipos usuais de ligações. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 

Vaga 13 
 

Resistência dos 
Materiais I 

Conceito de esforços solicitantes. Conceito de tensão e de deformações axiais e 
angulares. Tração, compressão e cisalhamento. Diagrama tensão-deformação. 
Lei de Hooke. Efeito Poisson. Lei de Hooke generalizada. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 

Resistência dos 
Materiais I 

Conceito de esforços solicitantes. Conceito de tensão e de deformações axiais e 
angulares. Tração, compressão e cisalhamento. Diagrama tensão-deformação. 
Lei de Hooke. Efeito Poisson. Lei de Hooke generalizada. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

Resistência dos 
Materiais II 

Flexão pura e flexão simples. Linha elástica. Estado plano de tensões. Estado 
triplo de tensões. Critérios de resistência. Vasos de pressão de parede fina. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

Resistências dos 
Materiais III 

Flambagem. Torção. Solicitações compostas. Métodos de energia. Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

 
Engenharia Civil 

 
 

Vaga 14 
 
 
 

Saneamento 
Ambiental 

A problemática dos esgotos sanitários. Caracterização quantitativa e qualitativa 
dos esgotos. Os sistemas de esgotamento sanitário. Projeto e dimensionamento 
das redes de esgotamento sanitário. Introdução ao tratamento de esgotos. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre Saneamento 
Básico 

O saneamento no Brasil. Saúde, saúde pública e epidemiologia. Uso, consumo e 
qualidade da água. Os sistemas de abastecimento de água: unidades 
componentes. Tratamento convencional da água: dimensionamento das 
unidades. Projeto de órgãos constituintes de um sistema de abastecimento de 
água. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 

Vaga 15 
 
 
 

 

Topografia Forma e dimensões da terra. Instrumentos usados na topografia. Medições de 
ângulos e distâncias. Planimetria e altimetria. Métodos de levantamento 
topográfico: taqueométrico e trigonométrico. Nivelamento taqueométrico, 
trigonométrico e geométrico. Locação de obras. Atividades de laboratório. 

Manhã 06 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 22 
horas 
aulas 

Mestre 

Topografia Forma e dimensões da terra. Instrumentos usados na topografia. Medições de 
ângulos e distâncias. Planimetria e altimetria. Métodos de levantamento 
topográfico: taqueométrico e trigonométrico. Nivelamento taqueométrico, 
trigonométrico e geométrico. Locação de obras. Atividades de laboratório. 

Noite 08 Engenharia Civil Barreiro 

Topografia Forma e dimensões da terra. Instrumentos usados na topografia. Medições de 
ângulos e distâncias. Planimetria e altimetria. Métodos de levantamento 
topográfico: taqueométrico e trigonométrico. Nivelamento taqueométrico,
trigonométrico e geométrico. Locação de obras. Atividades de laboratório. 

Manhã 08 Engenharia Civil São Gabriel 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 

Vaga 16 

Laboratório de 
Pavimentação 

Caracterização de solos através de ensaios geotécnicos. Controle de 
compactação de solos. Aplicação dos resultados dos ensaios nos estudos 
geotécnicos de projeto. Caracterização de materiais betuminosos através de 
ensaios normalizados. Metodologia de dosagem de misturas. Critérios para 
controle tecnológico de revestimentos betuminosos. Interpretação de resultados 
dos ensaios de materiais e sua aplicação em projetos de engenharia. Atividades 
de laboratório. 

Manhã 06 Engenharia Civil São Gabriel 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 

Superestruturas 
Viárias 

Modalidades de transporte. Metodologias utilizadas para dimensionamento de 
superestruturas viárias e de vias permanentes ferroviárias. Técnicas construtivas 
e de conservação de superestruturas viárias. Aplicações em projetos de
pavimentação. 

Manhã 04 Engenharia Civil São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 
 
 

Vaga 17 

Ensaios de 
Laboratório e de 
Campo 

Prospecção do subsolo. Preparação de amostras para ensaios de caracterização 
e especiais. Ensaios de caracterização. Ensaios especiais: permeabilidade à 
carga constante e à carga variável, adensamento edométrico, cisalhamento 
direto, compressão simples, compressão triaxial - Q, R e S. Controle de 
compactação. Ensaios penetrométrico, pressiométrico e dilatométrico. Atividades 
de laboratório. 

Manhã 08 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 24 
horas 
aulas 

Mestre 

Ensaios de 
Laboratório e de 
Campo 

Prospecção do subsolo. Preparação de amostras para ensaios de caracterização 
e especiais. Ensaios de caracterização. Ensaios especiais: permeabilidade à 
carga constante e à carga variável, adensamento edométrico, cisalhamento 
direto, compressão simples, compressão triaxial - Q, R e S. Controle de 
compactação. Ensaios penetrométrico, pressiométrico e dilatométrico. Atividades 
de laboratório. 

Noite 12 Engenharia Civil Barreiro 

Tópicos Especiais 
em Mecânica dos 
Solos 

Capacidade de carga de fundações rasas e profundas. Dimensionamento 
geotécnico de fundações. Rebaixamento de lençol de água - dimensionamento e 
execução. Empuxos, Estruturas de contenção. Escavações e escoramentos. 
Projetos de aterros e cortes. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

 
Engenharia Civil 

 
 
 
 
 

Vaga 18 

Gerenciamento 
das Construções 

Análise de um caso real de empreendimento imobiliário. Identificação do 
ferramental necessário: concepção do projeto, planejamento, procedimentos 
legais e administrativos, especificações básicas dos materiais, processos 
construtivos e orçamento. Cronograma físico e financeiro. Aplicativos gerenciais. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 10 
horas 
aulas 

Mestre 

Tecnologia das 
Construções 

Conceitos básicos de construção e sistemas construtivos. Implantação de obras, 
execução e acompanhamento de fundações, contenções, estruturas de concreto 
e vedações. Revestimentos verticais, horizontais e acabamentos. Equipamentos 
e ferramentas utilizados em edificações. Noções gerais sobre funcionamento dos 
equipamentos, custos horários e locação. Produtividade dos equipamentos e 
dimensionamento. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

Tópicos Especiais 
em Edificações 

Sistemas construtivos industrializados. Estruturas pré-fabricadas de concreto e 
de estruturas metálicas. Noções gerais sobre vários tipos de impermeabilização. 
Avaliação e análise de causas prováveis de problemas comuns em obras 
impermeabilizadas. Garantias ao consumidor. 

Manhã 02 Engenharia Civil Barreiro 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia Civil 

 
 

Vaga 19 
 
 
 

 

Geotecnia 
Ambiental 

Mecanismos de movimentação de massas. Estabilidade de taludes (corte e 
aterro) e encostas. Aterros sanitários. Disposição de resíduos, rejeitos e estéreis. 
Aplicações de geossintéticos em geotecnia ambiental. Erosão. Análise-
diagnóstico de problemas ambientais. Recuperação de áreas degradadas. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Geotecnia 
Ambiental 

Mecanismos de movimentação de massas. Estabilidade de taludes (corte e 
aterro) e encostas. Aterros sanitários. Disposição de resíduos, rejeitos e estéreis. 
Aplicações de geossintéticos em geotecnia ambiental. Erosão. Análise-
diagnóstico de problemas ambientais. Recuperação de áreas degradadas. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

 
Engenharia Civil 

 
 

Vaga 20 

Teoria das 
Estruturas I 

Introdução à análise estrutural. Análise das principais estruturas isostáticas: 
treliças, vigas, pórticos, arcos e grelhas. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Teoria das 
Estruturas II 

Deformações das estruturas. Análise de estruturas hiperestáticas: método das 
forças e método dos deslocamentos. 

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

Teoria das 
Estruturas II 

Deformações das estruturas. Análise de estruturas hiperestáticas: método das 
forças e método dos deslocamentos. 

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

 
Engenharia Civil 

 
 
 

Vaga 21 

Estruturas de 
Concreto I 

Concreto e aço estruturais. Vigas. Lajes maciças. Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Estruturas de 
Concreto II 

Pilares. Lajes nervuradas. Estruturas especiais. Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 

Estruturas de 
Madeira 

Madeira estrutural. Barras axialmente tracionadas. Barras axialmente 
comprimidas. Barras à flexão simples, à flexão oblíqua e a flexão composta. 
Ligações. 

Manhã 02 Engenharia Civil Barreiro 

Estruturas de 
Madeira 

Madeira estrutural. Barras axialmente tracionadas. Barras axialmente 
comprimidas. Barras à flexão simples, à flexão oblíqua e a flexão composta. 
Ligações. 

Noite 02 Engenharia Civil Barreiro 

 
Engenharia de 
Computação 

 
 

Vaga 22 

Desenvolvimento 
de Aplicações 
Distribuídas 

Fundamentos de sistemas distribuídos e computação móvel. Protocolos de 
desenvolvimento para sistemas móveis e distribuídos. Middlewares. Linguagens 
e ambientes para desenvolvimento de aplicações móveis. Desenvolvimento de 
aplicações móveis e distribuídas. Principais aplicações. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

Barreiro 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Projeto de Redes 
de Computadores 

Endereçamento IP. Equipamentos. Tecnologia de Longa Distância. Projeto de 
Redes de Computadores. Administração e Gerência de Redes TCP/IP, controle 
de congestionamento, classes de serviço. Redes com qualidade de Serviço 
(QoS). Conceitos e protocolos para computação móvel e sistemas distribuídos. 

Noite 04 Sistemas de 
Informação 

São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga Titulação 

Mínima 

 
Engenharia de 

Produção 
 
 
 
 

Vaga 23 

Falhas em 
componentes 

Falhas em componentes, sistemas e estruturas. Lubrificação e lubrificantes. 
Confiabilidade. Manutenibilidade. Organização, planejamento e controle de 
manutenção. Manutenção industrial. Manutenção de máquinas pesadas e frotas. 
Manutenção de equipamentos mecânicos e máquinas. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Gestão de 
Operações de 
Serviços 

O papel e a natureza dos serviços. Estratégia de operações em serviços. 
Definição do conceito de serviço. Projeto do sistema de entrega do serviço. 
Gerenciamento da oferta e demanda. Gestão de pessoas em serviços. Modelos 
para avaliação da qualidade de serviço. Serviços e a tecnologia de informação. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 

Planejamento e 
Controle da 
Produção I 

Caracterização da função planejamento da produção nas organizações. O PCP 
na empresa industrial. Conciliação suprimentos versus demanda. Parâmetros de 
controle de produção. Planejamento e controle de estoques. Carregamento, 
sequenciamento, programação e controle. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 
 
 

Vaga 24 

Desenho Mecânico Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diedros e 
Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Manhã 08 
(G1 e 
G2) 

Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 
Desenho Mecânico Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diedros e 

Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Noite 04 
G1 

Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

Manutenção 
Mecânica 

Conceituação geral; organização, planejamento e controle de manutenção; 
manutenção industrial; Manutenção de máquinas e de frotas. Falhas de 
componentes mecânicos. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga Titulação 

Mínima 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 

Vaga 25 

Desenho Mecânico Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diedros e 
Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Noite 04 
G2 

Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Desenho Mecânico Normas relacionadas ao Desenho e aos Projetos Mecânicos; Diedros e 

Perspectivas; Elaboração de vistas e perspectivas, à mão livre ou com uso 
apenas de instrumentos simples, a partir da visualização de sólidos. Técnicas de 
elaboração de croquis; Tipos de cortes e cotagem; Apresentação dos principais 
componentes mecânicos; Simbologias; Desenho de peças e conjuntos 
mecânicos. Interpretação de desenhos de projetos mecânicos. Desenho de 
componentes a partir da visualização do desenho de conjunto. 

Manhã 08 
(G1 e 
G2) 

Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 

Vaga 26 

Análise Estrutural Grau de liberdade, equações da estática e condições de equilíbrio. Tipos de 
apoio. Esforços internos (solicitantes) e externos (carregamentos).  Diagramas 
de esforços solicitantes em barras isostáticas. Métodos de resolução de treliças 
simples. Propriedades geométricas de figuras planas. 

Manhã 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Introdução aos 
Elementos de 
Máquinas 

Cadeias Cinemáticas, Análise Cinemática, Análise Dinâmica, Mecanismos 
Articulados, Cames, Resistência Passiva de Contato ao Pivotamento, 
Escorregamento e Rolamento, Órgãos Flexíveis, Métodos de Energia e 
Trabalho, Regulagem de Máquinas, Fator de Segurança, Elementos com carga 
Estática e Variável, Análise de Tensão, Teoria de Fadiga, Concentração de 
Tensão, Eixos e Árvores, Munhões, Mancais, Parafusos, Rebites e Pinos. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 

Vibrações 
Mecânicas 

Movimento vibratório com um ou mais graus de liberdade. Movimento livre e 
forçado, com ou sem amortecimento. Isolamento de máquinas. Fundação de 
máquinas. Balanceamento dinâmico. Máquinas e técnicas de balancear. 
Analisadores de vibrações. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga Titulação 

Mínima 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 

 
 
 

Vaga 27 

Máquinas de Fluxo Descrição das máquinas de fluxo. Teoria mono dimensional. Características de
desempenho das máquinas de fluxo. Teoria de semelhança. Aplicações a 
sistemas de fluidos: máquinas absorvedoras de trabalho, máquinas produtoras 
de trabalho. Bombas. Turbinas. Ventiladores. Compressores. Cálculo de uma 
instalação de bombeamento. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 

Laboratório de 
Fluidomecânicos 

Atividades práticas envolvendo o conteúdo de mecânica dos fluidos e máquinas 
de fluxo: Estática e dinâmica dos fluidos, aplicação a sistemas fluidos e 
levantamento de curvas características de máquinas de fluxo. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

Fenômenos de 
Transporte 

Mecânica dos fluidos. Estática. Fundamentos dos escoamentos. Escoamentos 
em tubulações. Aplicações. Transferência de calor: condução, convecção e 
radiação. Aplicações. Transferência de massa: difusão. Coeficiente de 
transferência de massa. Teoria da camada limite. Aplicações. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

Fenômenos de 
Transporte I 

Mecânica dos Fluidos. Introdução, propriedades de transporte. Estática, pressão 
hidrostática. Relações de balanço em volumes de controle, conservação da 
massa, quantidade de movimento linear e angular e da energia. Conservação da 
energia mecânica e total, equação de Bernoulli. Escoamentos em tubulações. 
Introdução a turbo máquinas. 

Manhã 02 Engenharia de 
Energia 

Coração 
Eucarístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
Pró-reitoria de Recursos de Humanos 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 13

 
 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga Titulação 

Mínima 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 
 
 
 

Vaga 28 

Máquinas de Fluxo •Máquinas de Fluxo: Classificação das máquinas de fluxo. •Análise das 
turbomáquinas: A equação de Euler, Análise do Polígono de velocidades.                       
 •Características de desempenho: Parâmetros de desempenho, velocidade 
específica. •Aplicações a sistemas fluidos: Máquinas absorvedoras de trabalho 
(Bombas, Ventiladores, Sopradores, Bombas de deslocamento positivo, Hélices). 
•Máquinas produtoras de trabalho: (Turbinas hidráulicas, Máquinas movidas pelo 
vento). 

Manhã 04 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Laboratório de 
Fluidomecânicos 

Manometria: aferição de manômetros•Viscosidade: Lei de Stokes para 
viscosidade•Hidrometria: Vertedor e Venturímetro  Quantidade de movimento. 
Lei quadrática de Bernoulli. Reynolds. Perda de carga.Golpe de ariete. Tipos,
partes constitutivas, funcionamento das bombas volumétricas, turbobombas , 
ventiladores e turbinas.  Evantamento das curvas caracterísitcas de bombas,
ventiladores e turbinas.  Associação de bombas. Cavitação.       

Manhã 04 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

Fenômenos de 
Transporte II 

Transferência de Calor. Modos de transferência de calor. Equação de difusão do 
calor, propriedades de transporte. Condução em regime permanente 
unidimensional. Introdução à convecção de calor, correlações e metodologia de 
cálculo. Trocadores de calor e aplicações. 

Manhã 02 Engenharia de 
Energia 

Coração 
Eucarístico 

Termodinâmica II Consequências da Segunda Lei da Termodinâmica. Ciclos Termodinâmicos. 
Fundamentos de Termoquímica. 

Manhã 02 Engenharia de 
Energia 

Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 

Vaga 29 

Laboratório de 
Sistemas Térmicos 

Isolamento térmico. Desempenho de trocadores de calor. Geradores de vapor: 
Características estruturais, instalações típicas, operação de caldeira, análise de 
gases e de desempenho, distribuição e uso de vapor. Motores de combustão 
interna. 

Manhã 04 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 

Máquinas 
Térmicas e 
Hidráulicas 

Teoria da combustão. Turbinas a vapor. Turbinas a gás. Aplicações do ciclo 
combinado. Co-geração com turbinas térmicas. Turbinas hidráulicas. Máquinas 
de combustão interna. 

Manhã 04 Engenharia de 
Energia 

Coração 
Eucarístico 

Transferência de 
Calor 

Introdução à transferência de calor. Condução de calor em regime permanente e 
transiente. Transferência de calor por convecção natural e forçada. Radiação 
térmica. Atividades de laboratório: Determinação de parâmetros relativos à 
transferência de calor por condução, convecção e radiação. 

Manhã 04 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

Mecânica dos 
Fluidos 

Propriedades físicas dos fluidos. Hidrostática: manometria, esforços sobre
superfícies e equilíbrio. Cinemática. Hidrodinâmica. Medição de vazões. 

Manhã 02 Engenharia Civil São Gabriel 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga Titulação 

Mínima 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 

Vaga 30 

Metrologia Conceitos, unidades e padrões. Sistemas de tolerâncias e ajustes. Desvios na 
fabricação. Tolerâncias de forma e posição. Acabamento superficial -
rugosidade. Simbologia e indicações em desenho. Calibradores. Análise de 
dimensões. Princípio geral de cotagem. Seleção de sistema de medição.  
Precisão, exatidão e repetibilidade. Incertezas, Interferometria. Controle 
estatístico (metrológico) da produção. Estudo de casos. 

Manhã 06 
(2t +4p) 

Engenharia de 
Produção 

Barreiro 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Metrologia Metrologia dimensional: sistemas de tolerâncias e ajustes (ISO-ABNT), desvios e 

tolerâncias macro e micro geométricos, calibradores, controle estatístico de 
Processos. Análise de Incertezas em medições experimentais: Padrões, 
hierarquia, rastreabilidade, sistemas e instrumentos metrológicos de traço, óticos 
e dispositivos metrológicos: características, resultados e incertezas de 
medição.Calibração de Instrumentos e Sistemas de Medição. 

Noite 06 
(2t +4p) 

Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 
 
 
 

Vaga 31 

Laboratório de 
Processos de 
Fabricação 
Mecânica  

Usinagem - Torneamento, Fresamento, Plainamento, Retífica, Furação - CNC, 
Ferramentas de Usinagem e Fluidos de Usinagem; Conformação Mecânica -
Conformação Mecânica a frio e a quente, Trefilação, Forjamento, Dobramento, 
Corte, Prensa, Estampagem de Chapa. Termoplástico - Injeção, Sopro e 
Extrusão. 

Noite 06 
(3G/P) 

 

Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

 

Usinagem •Introdução•Parâmetros de corte. Geometria da cunha cortante. •Interface 
cavaco - ferramenta e mecanismo de formação do cavaco. Forças e Potências 
de Usinagem. Materiais para ferramentas de corte. Avarias e desgastes na 
ferramenta. Vida da ferramenta. Fluidos de corte: usinagem ecológica e sistemas 
de Mínima Quantidade de Fluido – MQL Tendências: usinagem em altas 
velocidades (HSM)•Condições econômicas de usinagem 

Manhã 04 Engenharia 
Mecatrônica 

Coração 
Eucarístico 

Usinagem Definições; Processos convencionais de usinagem. Grandezas físicas no 
processo de corte; Geometria da cunha cortante; Interface cavaco-ferramenta e 
formação do cavaco; Forças e potências na usinagem; Temperatura na interface; 
Materiais para ferramentas de corte; Desgaste e mecanismos de desgaste; Vida 
da ferramenta e condições econômicas de corte; Fluídos de corte; Processos 
abrasivos de usinagem, Processos especiais de Usinagem. Otimização do 
processo; Usinagem em altas velocidades (High Speed Machining - HSM); 
Processos abrasivos de usinagem; Processos especiais de Usinagem. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

 
 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
Pró-reitoria de Recursos de Humanos 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 15

 
 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga Titulação 

Mínima 

 
Engenharia 
Mecânica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 32 

Ciência dos 
Materiais 

Estrutura e propriedade dos materiais. Arranjos atômicos. Imperfeições 
estruturais. Materiais monofásicos e polifásicos. Leis de Fick e difusividade. 
Noções de ensaios mecânicos. Modificação de propriedade através de 
mudanças de estrutura. Diagramas de equilíbrio binários e ternários. Diagrama 
Ferro Carbono. 

Manhã 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as seis 

disciplinas 
com 24 
horas 
aulas 

Mestre 

Ciência dos 
Materiais 

Estrutura e propriedade dos materiais. Arranjos atômicos. Imperfeições 
estruturais. Materiais monofásicos e polifásicos. Leis de Fick e difusividade. 
Noções de ensaios mecânicos. Modificação de propriedade através de 
mudanças de estrutura. Diagramas de equilíbrio binários e ternários. Diagrama 
Ferro Carbono. 

Manhã 04 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

Laboratório de 
Materiais de 
Construção  

Ensaios Mecânicos - Dureza Brinell, Vickers e Rockwell; Microdureza Vickers; 
Ensaios de Tração. Deformação Plástica, Recristalização - Ensaios Jominy -
Metalografia - Tratamento Térmico - Tratamento Termoquímico - Ligas não 
ferrosas  -Análise de Imagens. 

Manhã 04 
(2G) 

Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

Laboratório de 
Materiais de 
Construção  

Ensaios Mecânicos - Dureza Brinell, Vickers e Rockwell; Microdureza Vickers; 
Ensaios de Tração. Deformação Plástica, Recristalização - Ensaios Jominy -
Metalografia - Tratamento Térmico - Tratamento Termoquímico - Ligas não 
ferrosas  -Análise de Imagens. 

Noite 04 
(2G) 

Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

Materiais de 
Construção 
Mecânica 

Cinética da Transformação de Fase: Nucleação e Crescimento, precipitação. 
Tratamentos Térmicos e Termoquímicos dos Aços. Tratamentos isotérmicos e 
termomecânicos. Seleção e especificação dos materiais ferrosos, não ferrosos e 
não metálicos. Polímeros. Estrutura Molecular dos Polímeros. Comportamento 
do Polímero em solução. Comportamento Termomecânico dos Polímeros. 

Manhã 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

Materiais de 
Construção 
Mecânica 

Cinética da Transformação de Fase: Nucleação e Crescimento, precipitação. 
Tratamentos Térmicos e Termoquímicos dos Aços. Tratamentos isotérmicos e 
termomecânicos. Seleção e especificação dos materiais ferrosos, não ferrosos e 
não metálicos. Polímeros. Estrutura Molecular dos Polímeros. Comportamento 
do Polímero em solução. Comportamento Termomecânico dos Polímeros. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

 
Engenharia 
Metalúrgica 

 
Vaga 33 

Termodinãmica 
Metalúrgica 

Primeira Lei da Termodinâmica. Entalpia Termoquímica. Segunda Lei da 
Termodinâmica. Entropia. Energia Livre. Teoria das Soluções. Diagramas de 
Equílibrio. Potencial de Oxigênio. Balanço de Massa. Balanço de Energia. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga com 
04 horas 
aulas  

Mestre 

 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
Pró-reitoria de Recursos de Humanos 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 16

 
 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga Titulação 

Mínima 

 
Engenharia 
Metalúrgica 

 
 

Vaga 34 

Pirometalurgia Termodinâmica pirometalúrgica. Processos pirometalúrgicos. Redução de óxidos 
metálicos. Produção de metais voláteis. Processos de cloração. Produção de 
metais voláteis por fusão redutora e conversão. Produção de metais por 
eletrofusão. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 01 

Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 
Siderurgia I Matérias primas siderúrgicas. Aglomeração. Combustíveis siderúrgicos. 

Coqueificação. Redução em Alto Forno. Processos de redução e refino. Redução 
direta. Forno elétrico de redução. Fabricação de ferro ligas. Lingotamento 
convencional. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

 

Engenharia 
Metalúrgica 

 
 
 
 
 
 

Vaga 35 
 

Mineralogia Mineralogia. Cristalografia. Propriedades dos minerais. Classificação das rochas 
e principais tipos de depósitos minerais associados. Noções sobre metalogenia. 
Importância econômica dos minerais e recursos minerais. 

Noite 02 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 

Beneficiamento de 
Minérios 

Indústria extrativa de minério no Brasil e no mundo. Estruturas e processos 
geológicos. Geologia de minérios. Classificações de minérios. Comportamento 
de minérios nos processos de lavra, beneficiamento e redução. Tecnologia 
mineral. Quantificação de operações. Separação por tamanho. Liberação. 
Fragmentação. Concentração. Separação sólido-líquido. Impacto ambiental. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

Laboratório de 
Minérios 

Tratamento de minérios: fundamentos e técnicas de laboratório. Aspectos gerais 
do beneficiamento de minérios de ferro. Cominuição: britagem e moagem. 
Separação por tamanho: peneiramento e classificação. Concentração por 
métodos físicos: separação densitária e magnética. Concentração por flotação: 
aspectos físico-químicos, equipamentos e circuitos. Aspectos econômicos. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

Materiais 
Refratários 

Constituição e classificação dos refratários. Noções de fabricação. 
Desenvolvimento da microestrutura. Ensaios. Refratários conformados e não 
conformados. Aplicação dos refratários em reatores metalúrgicos. Normas 
técnicas. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

 
Engenharia 
Metalúrgica 

 

Físico Química 
Metalúrgica 

Teoria geral das reações metalúrgicas. Reações Homogêneas. Reações 
heterogêneas. Cinética das reações metalúrgicas. Adsorção química. Reatores: 
tipos e classificação. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as duas 

Mestre 
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Vaga 36 

Metalurgia 
Extrativa 

Matérias primas metalúrgicas. Combustíveis metalúrgicos. Fusão redutora. 
Redução sólido gás. Volatilização. Escórias. Principais reatores metalúrgicos: 
alto-forno, fornos elétricos e convertedores LD. Processos unitários e integrados 
de extração e refino de metais. Eficiência energética. Gestão e controle 
ambiental. Fatores técnicos e econômicos no projeto de reatores metalúrgicos e 
processos integrados. 

Noite 04 Engenharia 
Metalúrgica 

Coração 
Eucarístico 

disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Engenharia 

Química 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 37 

Modelagem e 
Simulação de 
Processos 

Aplicação dos princípios de conservação à modelagem de processos. Estudos 
de casos de modelagem e simulação de processos químicos.          

Manhã 04 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 

Otimização e 
Análise de 
Processos 

O processo como sistema. As etapas da criação de um processo. Síntese de 
processos. Geração de rotas químicas e de fluxogramas otimizados de sistemas 
de reação, separação, integração energética e de controle. Sistemas 
especialistas. Métodos de otimização. Análise de processos: aplicação de 
métodos numéricos de resolução de sistemas algébricos, de otimização e de 
avaliação econômica, ao dimensionamento               ótimo e à simulação de 
processos. Técnicas computacionais aplicadas à análise e à síntese de 
processos.        

Manhã 02 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

Termodinâmica 
Química 

Princípios e leis básicas. Estimativas de constantes físicas e propriedades 
termodinâmicas de fluidos puros. Equilíbrio e estabilidade de sistemas de um  
componente. Propriedades PVT de fluidos puros. Relações na termodinâmica 
das misturas e soluções multicomponentes. Equilíbrio de fases em misturas. 
Estimativa de propriedades termodinâmicas e dados de equilíbrio líquido-vapor a 
partir de equações de estado. 

Manhã 04 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

Transferência de 
Massa 

Fundamentos da transferência de massa. Equações diferenciais da transferência 
de massa. Difusão Molecular em regime permanente. Difusão molecular em 
regime transiente. Transferência de massa convectiva. Transferência de massa 
entre fases.  Correlações para estimar coeficientes de transferência de massa. 
Equipamentos de transferência de massa.                                                                                      

Manhã 04 Engenharia 
Química 

Coração 
Eucarístico 

 
Física e Química 

 
 
 

Física I Movimento de translação de partícula: leis de Newton, trabalho e energia, 
conservação da energia, conservação do movimento linear. Movimento de 
rotação de partícula: cinemática das rotações, dinâmica das rotações, 
conservação do momento angular. 

Noite 06 
(4t+2p) 

Engenharia de 
Produção 

Betim 01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 12 

Mestre 
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Vaga 38 Física II Física ondulatória: oscilações mecânicas, ondas em meio elástico, ondas 
sonoras. Termodinâmica: temperatura, 1º Lei da termodinâmica e suas 
aplicações, teoria cinética dos gases, 2º Lei da termodinâmica. Fluidos: pressão 
e densidade, princípio de Pascal e Arquimedes, escoamento de fluidos, 
equações de continuidade e de Bernoulli. 

Noite 06 
(4t+2p) 

Engenharia de 
Produção 

Betim horas 
aulas 

 
 
 
 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Física e Química 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 39 

Física Geral III Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. Energia 
eletrostática e dielétricos. Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. 
Campo magnético. Lei de Biot-Savart e Lei de Ampere. Indução eletromagnética. 
Magnetismo em meios materiais. Equações de Maxwell. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Eletromagnetismo Campo Magnético Estático. Lei de Ampère para força. Densidade de campo 
magnético. Fluxo magnético. Lei circuital de Ampère. Dipolo magnético e 
polarização. Intensidade do campo magnético. Curva B-H. Condições de 
fronteira para B e H. Circuito magnético. Campos magnéticos quase estáticos. 
Lei de Faraday. Campo induzido devido ao movimento. Indutância. Energia 
armazenada no campo magnético. Força magnética. Campos variáveis no 
tempo. Equações de Maxwell. Propagação de ondas. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

Laboratório de 
Física Geral IIl 

Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. Energia 
eletrostática e dielétricos. Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. 
Campo magnético. Lei de Biot-Savart e Lei de Ampere. Indução eletromagnética. 
Magnetismo em meios materiais. Equações de Maxwell.      

Noite 02 
P 

Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

Laboratório de 
Física Geral IIl 

Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância. Energia 
eletrostática e dielétricos. Corrente e resistência elétrica. Força eletromotriz. 
Campo magnético. Lei de Biot-Savart e Lei de Ampere. Indução eletromagnética. 
Magnetismo em meios materiais. Equações de Maxwell.      

Noite 02 
P 

Engenharia 
Mecânica 

Contagem 

 
Física e Química 

 
 
 
 
 

Química Geral  Conceitos básicos da química geral: compostos orgânicos e inorgânicos. 
Estequiometria, soluções, equilíbrio ácido e base. Medidas de acidez e 
basicidade: indicadores, método colorimétrico, técnicas de utilização do pHmetro.  

Manhã 04 Engenharia Civil Barreiro 01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Química Geral  Conceitos básicos da química geral: compostos orgânicos e inorgânicos. 

Estequiometria, soluções, equilíbrio ácido e base. Medidas de acidez e 
basicidade: indicadores, método colorimétrico, técnicas de utilização do pHmetro.  

Noite 04 Engenharia Civil Barreiro 
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Vaga 40 Química dos 
Materiais 

Características químicas dos principais materiais utilizados na Engenharia Civil: 
água, cimento, calcário, cal, argamassas, tintas, vidro, metais. Eletroquímica. 
Corrosão e proteção. Atividades de laboratório. 

Manhã 02 Engenharia Civil Barreiro 

Química dos 
Materiais 

Características químicas dos principais materiais utilizados na Engenharia Civil: 
água, cimento, calcário, cal, argamassas, tintas, vidro, metais. Eletroquímica. 
Corrosão e proteção. Atividades de laboratório. 

Noite 02 Engenharia Civil Barreiro 

 
 
 
 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Física e Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaga 41 

Química Estrutura e propriedade dos materiais. Eletroquímica. Corrosão e proteção
anticorrosiva. Polímeros e elastômeros. Combustíveis. Atividade de laboratório. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Barreiro 

01 
Vaga para 
as cinco 
disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Mestre 

Química Geral Átomos, Elementos, Moléculas e Íons. Oxidação e Redução, Reações de 
Oxidação e Redução. Eletroquímica: Pilhas Voltaicas, Pilhas e Baterias 
Comerciais, Eletrólise. Corrosão e Processos de Prevenção. Modelos Atômicos: 
Desenvolvimento Histórico e Modelo Atual. Estrutura Eletrônica dos Átomos, 
Orbitais Atômicos e Configurações Eletrônicas. Ligações Químicas: Iônica, 
Covalente e  Metálica. Estrutura e Propriedades dos Materiais: Iônicos, com 
Rede Covalente, Moleculares e Metálicos. Sólidos Condutores, Semicondutores 
e Isolantes. Novos Materiais 

Noite 04 Engenharia 
Eletrônica de 
Telecomunicação 

Coração 
Eucarístico 

Laboratório de 
Química Geral  

Medidas e Erros. Propriedades Físicas dos Materiais. Propriedades Químicas 
dos Materiais. Cinética das Reações Químicas. Eletroquímica. Corrosão Metálica 
e Sistemas de Proteção. Processos Físicos de Separação de Misturas. Técnicas 
de Titulação (Medidas de Acidez e Basicidade). Reações de Polimerização. 

Noite 02 
P 

Engenharia 
Eletrônica e de 
Telecomunicação 

Coração 
Eucarístico 

Laboratório de 
Química Geral 

Medidas e Erros. Propriedades Físicas dos Materiais. Propriedades Químicas 
dos Materiais. Cinética das Reações Químicas. Eletroquímica. Corrosão Metálica 
e Sistemas de Proteção. Processos Físicos de Separação de Misturas. Técnicas 
de Titulação (Medidas de Acidez e Basicidade). Reações de Polimerização. 

Noite 02 
P 

Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

Laboratório de 
Química Geral  

Medidas e Erros. Propriedades Físicas dos Materiais. Propriedades Químicas 
dos Materiais. Cinética das Reações Químicas. Eletroquímica. Corrosão Metálica 
e Sistemas de Proteção. Processos Físicos de Separação de Misturas. Técnicas 
de Titulação (Medidas de Acidez e Basicidade). Reações de Polimerização. 

Noite 02 
P 

Engenharia 
Elétrica 

Coração 
Eucarístico 

 
Física e Química 

 
 

Fundamentos de 
Química 

Introdução à Química, Teoria atômica: Núcleo e eletrosfera, Reações Químicas 
em meio aquoso, Soluções, Equilíbrios químicos: Ácido-base, Complexação, 
Solubilidade e Oxirredução. Métodos volumétricos de análise. 

Noite 06 
(4t+2p) 

Biomedicina Betim 01 
Vaga para 
as três 

Mestre 
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Vaga 42 

Química Analítica Estudo dos princípios e aplicações de técnicas espectro analíticas, espectro 
Químicas e Cromatográficas. Erros de análise quantitativa. Expressão de 
resultados. 

Noite 04 
(2t+2p) 

Biomedicina Betim disciplinas 
com 14 
horas 
aulas 

Química Estrutura e propriedades dos materiais. Esletroquímica. Corrosão e proteção 
anticorrosiva. Polímeros e elastômeros. Combustíveis. Atividade de laboratório. 

Noite 04 Engenharia de 
Produção 

Betim 

 
 
 
 
 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 
 
 

Vaga 43 

Cálculo Numérico  Interpolação. Ajuste de curvas. Avaliação numérica de funções transcendentes. 
Multiplicação de matrizes. Sistemas lineares. Matrizes inversas. Integração 
numérica. Equações diferenciais. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

01 
Vaga para 
as quatro 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 

Cálculo Numérico Estudo de erros. Zeros de funções reais. Interpolação. Integração. Matrizes. 
Resolução de sistemas lineares. Resolução de equações diferenciais ordinárias.
Aplicação a soluções de problemas de engenharia. 

Manhã 02 
P 

Engenharia de 
Produção 

Barreiro 

Equações 
Diferenciais  

Definições preliminares: tipo, ordem, solução geral e particular. Equação 
diferencial ordinária lineares e não lineares de 1a e 2ª ordem. Resolução de 
problemas e iniciação à modelagem na geometria e nas ciências. Sistemas de 
equações diferenciais. 

Noite 02 Engenharia de 
Produção 

Betim 

Geometria 
Analítica  

Sistema de coordenadas cartesianas bidimensionais. Retas e  circunferências. 
Seções cônicas como lugares geométricos no plano (Parábolas, Elipses, 
Hipérboles). Translação de eixos. Sistema de coordenadas cartesianas 
tridimensionais. Vetores no plano e no espaço. Produto escalar, vetorial e misto. 
Retas e planos no espaço. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Contagem 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 
 

Vaga 44 

Cálculo III  Regra de L’Hospital. Integrais impróprias. Séries numéricas e séries de 
potências. Superfícies: cilindros, esferas e quádricas. Funções de várias 
variáveis. Derivadas parciais. Regra da cadeia. Diferencial e gradiente. Plano 
tangente a uma superfície. Máximos e mínimos. 

Noite 04 Engenharia 
Eletrônica e de 
Telecomunicação 

Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Cálculo Numérico  Interpolação. Ajuste de curvas. Avaliação numérica de funções transcendentes. 

Multiplicação de matrizes. Sistemas lineares. Matrizes inversas. Integração 
numérica. Equações diferenciais. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Coração 
Eucarístico 

Equações 
Diferenciais  

Equações diferenciais ordinárias de primeira ordem: lineares, separáveis, exatas 
e homogêneas. Aplicações. Sistemas de equações diferenciais. Equações 
diferenciais ordinárias lineares de ordem superior. Transformada de Laplace. 

Noite 04 Engenharia 
Eletrônica e de 
Telecomunicação 

Coração 
Eucarístico 
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Matemática e 

Estatística 
 
 

Vaga 45 

Cálculo IV  Curvas em coordenadas polares. Integrais múltiplas. Curvas Paramétricas. 
Funções vetoriais. Integrais curvilíneas. Integrais de superfícies. Aplicações. 
Teoremas de Green, Gauss e Stokes. 

Noite 04 Engenharia 
Eletrônica e de 
Telecomunicação 

Coração 
Eucarístico 01 

Vaga para 
as três 

disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre 
Cálculo IV  Curvas em coordenadas polares. Integrais múltiplas. Curvas Paramétricas. 

Funções vetoriais. Integrais curvilíneas. Integrais de superfícies. Aplicações. 
Teoremas de Green, Gauss e Stokes. 

Noite 04 Engenharia 
Mecânica 

Coração 
Eucarístico 

Cálculo V  Números complexos. Funções complexas. Integração complexa. Série de 
Fourier. Equações diferenciais parciais. Transformada de Fourier. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Coração 
Eucarístico 

 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Matemática e 

Estatística 
 
 

Vaga 46 
 
 
 

 

Cálculo Numérico  Introdução à problemática da aproximação (erro de arredondamento e de 
truncamento). Diferenças finitas. Interpolação e extrapolação. Cálculo numérico 
de derivadas. Cálculo numérico de integrais: regra dos trapézios, regra de 
Simpson. Resolução numérica de equações diferenciais ordinárias. Resolução 
numérica de sistema de equações lineares. Resolução numérica de equações 
algébricas e transcendentes. 

Manhã 04 Engenharia Civil Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 08 
horas 
aulas 

Mestre 

Cálculo Numérico Interpolação. Ajuste de curvas. Avaliação numérica de funções  transcendentes. 
Multiplicação de matrizes. Sistemas lineares. Matrizes inversas. Integração 
numérica. Equações diferenciais. 

Noite 04 Engenharia 
Elétrica 

Poços de 
Caldas 

 
Medicina 

 
 
 
 
 
 

Vaga 47 

Práticas na 
Comunidade I: 
Nascimento e 
Neonatal 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à gestação, parto e período neonatal. Desenvolvimento de 
competências e habilidades para intervenção, juntamente com equipes 
multiprofissionais da atenção primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento 
de competências e habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e 
em redes assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da 
atenção à saúde.  

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 
Práticas na 
Comunidade III: 
Adultos 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à idade adulta. Desenvolvimento de competências e habilidades 
para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da atenção 
primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 
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Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Medicina 

 
 
 
 
 

Vaga 48 

Práticas na 
Comunidade II: 
Infância e 
Adolescência 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à infância e adolescência. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da 
atenção primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 16 
horas 
aulas 

Mestre 
Práticas na 
Comunidade IV: 
Idosos 

Identificação e descrição dos principais problemas de saúde da comunidade 
relacionados à terceira idade. Desenvolvimento de competências e habilidades 
para intervenção, juntamente com equipes multiprofissionais da atenção 
primária, sobre esses problemas. Desenvolvimento de competências e 
habilidades para o trabalho em equipes multiprofissionais e em redes 
assistenciais hierarquizadas, na perspectiva da integralidade da atenção à 
saúde. 

Diurno 08 
P 

Medicina Betim 

 
Medicina 

 
 
 
 

Vaga 49 

Introdução ao 
Raciocínio clínico e 
Epidemiológico I: 
Gestação, 
Nascimento e 
Neonatal 

Abordagem do processo saúde-doença-cuidado relacionado à gestação, ao 
nascimento e aos primeiros 28 dias de vida, integrando os conceitos apreendidos 
nas disciplinas do período e sua aplicação a problemas identificados a partir das 
práticas na comunidade, introduzindo os elementos dos raciocínios clínico e 
epidemiológico na estruturação desses problemas. 

Diurno 04 Medicina Betim 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 07 
horas 
aulas 

Mestre 
Medicina 
Preventiva e Social 
IV 

Aplicação dos conceitos da Medicina Preventiva e Social na identificação, 
análise de situação e desenvolvimento de propostas de intervenções sobre a 
realidade vivenciada pelos alunos nas famílias, nas comunidades e nos serviços 
de saúde, focando os eventos relacionados à terceira idade, incluindo o papel 
destes eventos na determinação da qualidade de vida dos idosos. 

Diurno 03 Medicina Betim 
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Medicina 

 
Vaga 50 

Introdução ao 
Raciocínio Clínico 
e Epidemiológico 
II: Infância e 
Adolescência 

Abordagem do processo saúde-doença-cuidado relacionado à infância e 
adolescência, integrando os conceitos apreendidos nas disciplinas do período e 
sua aplicação a problemas identificados a partir das práticas na comunidade, 
introduzindo os elementos dos raciocínios clínico e epidemiológico na 
estruturação desses problemas. 

Diurno 05 Medicina Betim 
01 

Vaga com 
05 horas 
aulas 

Mestre 

 
 
 
 

Depto. que 
oferece a  vaga 

Matéria/ 
Disciplina 

 
Ementa Turno A/S Curso 

Núcleo/ 
Unidade/ 

Campus 
Vaga 

Titulação 
Mínima 

 
Medicina 

Veterinária 
 
 
 

Vaga 51 

Anatomia dos 
Animais 
Domésticos I 

Conceitos gerais sobre anatomia; estudo geral dos ossos, articulações e
músculos do membro torácico, parede do abdome, membro pélvico, cabeça e 
pescoço das diversas espécies de animais domésticos.  Estudo comparativo das 
vísceras dos animais domésticos em peças anatômicas isoladas e “in situ”. 
Noções de anatomia topográfica. 

Diurno 06 
(2t+4p) 

Medicina 
Veterinária 

Poços de 
Caldas 

01 
Vaga para 
as duas 
disciplinas 
com 12 
horas 
aulas 

Mestre Anatomia dos 
Animais 
Domésticos II 

Estudo comparativo e detalhado dos ossos, articulações, vasos e nervos do 
membro torácico, parede do abdome, membro pélvico, cabeça e pescoço das 
diversas espécies de animais domésticos através principalmente da dissecação. 
Estudo anatômico funcional dos componentes do sistema nervoso, dos órgãos 
dos sentidos e do tegumento (pele e anexos da pele). Estudo dos principais 
sistemas orgânicos das aves domésticas. 

Diurno 06 
(2t+4p) 

Medicina 
Veterinária 

Poços de 
Caldas 

 
Teologia 

 
Vaga 52 

Exegese Bíblica VII 
(Paulo) 

Introdução especial e exegese de trechos seletos das cartas autênticas de Paulo 
(1 Ts; 1 e 2 Cor; Gl; Rm; Fl; Fm) 

Manhã 04 Teologia Coração 
Eucarístico 

01 
Vaga com 
04 horas 
aulas 

Mestre 

  
Teologia 

 
 
 

Vaga 53 

História do 
Cristianismo III 
(Moderna) 

Uma mudança de época: Renascimento e Humanismo. Movimentos 
reformistas na Igreja católica. A Reforma Protestante. O Concílio de 
Trento. O espírito pós-tridentino: revitalização católica e centralização 
institucional. O Jansenismo. Movimentos missionários extra-europeus. 
Conflito Igreja-Estado: crescente intolerância religiosa e polarização 
confessional. O galicanismo e suas repercussões históricas. O padroado 
dos países Ibéricos e suas consequências nas Colônias. “A época das 
Luzes”. O deísmo dentro da corrente filosófico-cultural do Racionalismo. 
Origens e desenvolvimento da Maçonaria. A Igreja na Revolução 
Francesa. 

Manhã 04 Teologia Coração 
Eucarístico 

01 Mestre 
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P – Prática 
T – Teórica 
G - Grupo 
 
 
 
 
 
 
 

2.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO EXTERNA 
 
2.1. Possuir habilitação legal para lecionar a matéria/disciplina objeto da seleção.  
 
2.2. Comprovar obtenção do título de Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção Externa, expedido por instituição 
credenciada por órgão competente, conforme titulação mínima especificada no quadro de vagas do item 1. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ter sido 
reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 

 
2.3. Para as vagas do Departamento de Medicina, os candidatos deverão ter Graduação em Medicina. Em relação às vagas 47 e 48 devem estar  apto a atuar como médico nas Unidades básicas 
de Saúde do Município de Betim. 

 
  3. INSCRIÇÕES 
 

3.1.  As inscrições deverão ser feitas na Secretaria do Departamento que está oferecendo vagas, no endereço abaixo relacionado de segunda a sexta-feira. 
 
CAMPUS PUC MINAS CORAÇÃO EUCARÍSTICO – Av. Dom José Gaspar, 500 – Coração Eucarístico – CEP: 30535-901 – Belo Horizonte – Minas Gerais: 
 

• Departamento de Arquitetura – Prédio 47 – Secretaria Acadêmica ICS, sala 105 – das 07h às 21horas; 
• Departamento de Ciência da Computação – Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI – das 08h às 21horas(Acesso pela rampa); 
• Departamento de Ciências Biológicas – Prédio 25 – Secretaria Acadêmica ICBS – das 08h às 12h e 14h às 20 horas; 
• Departamento de Engenharia Civil – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia de Computação Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI – das 08h às 21horas(Acesso pela rampa);; 
• Departamento de Engenharia de Produção – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia Mecânica – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia Metalúrgica – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Engenharia Química – Prédio 03 – Sala 102, no horário de 08h as 21horas; 
• Departamento de Física e Química – Prédio 34 – Sala 221, no horário de 09h as 22horas;  
• Departamento de Matemática e Estatística – Prédio 34 – Secretaria Acadêmica ICEI – das 08h às 21horas(Acesso pela rampa); 
• Departamento de Teologia – Prédio 04 – Sala 204, Secretaria Acadêmica no horário 07h às 12h e de 14h as 22horas. 

 
CAMPUS PUC MINAS BETIM – Rua do Rosário, 1.081 –  Bairro Angola - Betim - MG - CEP 32604-115 
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• Departamento de Medicina – Prédio 08 – Recursos Humanos – Das 08h às 19horas; 
• Departamento de Medicina Veterinária – Prédio 08 – Recursos Humanos – Das 08 às 19 horas;  
 

  3.1.2. As vagas dos departamentos que são oferecidas em cursos pertencentes a Campus/Unidades fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte, poderão ter suas inscrições recebidas 
respectivamente em sua secretaria no endereço abaixo. 

 
• PUC MINAS EM POÇOS DE CALDAS – Av. Pe. Francis Cletus Cox, 1.661 – CEP: 37.701.355 – Poços de Caldas – Minas Gerais, na Secretaria Acadêmica da PUC Minas Poços de Caldas, 
no horário 08h as 21horas. 

 
Obs.: O requerimento de inscrição deverá ser preenchido, através da Internet, no seguinte endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes.  Em seguida, o candidato deverá imprimi-lo, assiná-lo e 

entregá-lo na secretaria do Departamento que está oferecendo vagas, nos horários de funcionamento especificados no item 3.1, junto com os documentos relacionados no item 3.7. 

3.2.   Os portadores de necessidades especiais (incluídos na Lei 8.213, de 24/07/1991) poderão fazer sua inscrição no mesmo local, período e horário previstos no item 3.1. Caso necessitem de 
condições especiais para a realização das provas, deverão requerê-las no ato da inscrição, oportunidade na qual farão constar do requerimento de inscrição a necessidade de que são 
portadores. 

 
3.2.1. Ao se inscrever, o candidato portador de necessidades especiais deverá observar a compatibilidade das atribuições do cargo que pretende ocupar com a necessidade especial de que é 

portador. 
 
3.2.2. No ato da inscrição, os candidatos portadores de necessidades especiais deverão declarar, no requerimento de inscrição, a necessidade de que são portadores. 
 
3.3.     Deverá ser paga taxa de inscrição no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por vaga a que o candidato se inscrever. 
 
3.4.     O candidato que se inscrever a mais de uma vaga fará as correspondentes provas escritas no máximo em 2(duas) horas, tendo em vista a coincidência do horário dessas provas. 
 
3.5.     O candidato deverá preencher requerimento e apresentar documentação em separado para cada vaga a que se inscrever. 
 
3.6.      Ficam vedadas inscrição condicional e juntada de documentos, encerrado o prazo de inscrição. 
 
3.6.1    Não serão aceitas inscrições enviadas via correio. 

 
3.7. Documentos: 

 
3.7.1. Requerimento dirigido ao Reitor, em formulário próprio, disponível na página da PUC Minas, endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes .  
 
3.7.2. Curriculum Lattes, contendo informações comprovadas por documentos hábeis, sobre a formação acadêmica e atividades científicas, profissionais e/ou artísticas, pesquisas e publicações.  

Caso o candidato tenha experiência docente em curso superior por pelo menos 2 anos, deverá anexar comprovantes. 
 
3.7.3.  Diploma de curso superior, devidamente registrado, acompanhado do respectivo Histórico Escolar que comprove a habilitação do candidato para lecionar a matéria/disciplina objeto da 

seleção. 
 

3.7.4. Comprovante de obtenção do Título de Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção Externa, expedido por instituição 
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credenciada por órgão competente. Título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ser reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada. 
 

3.7.5. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), por vaga a que o candidato se inscrever.  O candidato deverá acessar a página da PUC 
Minas, através da Internet, no endereço: www.pucminas.br/selecaodocentes e imprimir o boleto para pagamento em qualquer agência bancária, em seu horário normal de 
funcionamento.  O comprovante original de pagamento deverá ser anexado ao requerimento de inscrição. 

 
 
 
 

Obs: 
 

1.  as citações do Curriculum Lattes, sem comprovação, não serão consideradas; 
2.  de cada publicação citada, juntar um exemplar ou cópia;  
3.  a documentação apresentada pelos candidatos não selecionados ficará à disposição dos interessados na PRORH/Seleção de Docentes, prédio 03, 2º andar, na PUC Minas Coração 
Eucarístico, Av. Dom Jose Gaspar nº 500, Belo Horizonte - MG, de 01/08/2014 a 15/08/2014. Não sendo procurada até o final desse prazo, será incinerada. 

 
4. EXAME DA REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO 

 
4.1. A Comissão Central de Pessoal Docente terá até o dia 03/06/2014, para julgar a regularidade dos documentos apresentados e remetê-los, através da Pró-reitoria de Recursos Humanos, às 

Comissões de Seleção. 
 

4.2. O candidato será cientificado do deferimento ou do indeferimento da inscrição, por e-mail e/ou por telefone. 
 
4.3. O indeferimento da inscrição não dará ao candidato direito à devolução da taxa de inscrição. 

 
5. INSTRUMENTOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

5.1. O Processo de Seleção realizar-se-á mediante avaliação de: 
 
I - avaliação da aptidão do candidato para o exercício do magistério superior na Universidade; 
II - avaliação de títulos; 
III - prova escrita de conhecimento; 
IV - prova didática: aula ministrada sobre um ou mais temas concernentes às atividades a que se refere à vaga, afetas ao campo de conhecimento do departamento; 
V - entrevista versando sobre: 
a) o currículo Lattes do candidato; 
b) as atividades correspondentes à vaga que se pretende preencher; 
c) a natureza jurídica da Universidade e a sua vinculação com a Igreja Católica; 
d) os fins e princípios da Universidade. 
VI - submissão a concessão da missio canonica, quando se tratar de candidato ao preenchimento de vaga que envolve disciplina concernente à fé, à moral, à teologia e à formação religiosa, bem 
como de docente da linha de formação presbiteral do Curso de Filosofia. 
 

5.1.1 - Os procedimentos a que se referem aos itens I, III, IV,V e VI  terão caráter eliminatório. Para a avaliação de aptidão, prevista no item “5.1.I” a Universidade poderá contratar organização 
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externa. 
5.2 - A comissão de seleção estabelecerá os critérios de avaliação a serem adotados no processo de seleção externa. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3. O Processo de Seleção será realizado através das seguintes etapas: 

 
Primeira etapa:  

 
a) prova escrita de conhecimento, de caráter eliminatório, em 06/06/2014, às 09:00 horas, no endereço correspondente ao local de inscrição,  previsto no item 3.1.; 

 
Obs: Os candidatos deverão comparecer ao local de inscrição, em 11/06/2014 às 16 horas, para tomarem conhecimento do resultado da primeira etapa, o tema da matéria para a aula do 

candidato e da escala de datas e horários da segunda etapa. 
 

Segunda etapa:  
 
Dias 12/06/2014 a 04/07/2014: Avaliação de Aptidão do candidato para exercício do magistério superior na Universidade. 
Dias 14 a 18/07/2014: Aplicação da Prova Didática (teórica e/ou prática), realização de Entrevista, e Exame de Títulos apresentados pelos candidatos.  

 
O local, data e horário da Avaliação de Aptidão, da Entrevista, e da Prova Didática serão divulgados juntamente com a relação dos candidatos aprovados para a segunda etapa. A avaliação de 
Aptidão poderá ser efetivada por organização contratada para este fim pela Universidade.  
 

Terceira etapa:  
 
    Submissão a concessão da missio canônica, quando se tratar de candidato ao preenchimento de vaga que envolve disciplina concernente à fé, à moral, à teologia e à formação religiosa, bem 

como de docente da linha de formação Presbiteral do Curso de Filosofia, em caráter eliminatório. 
 
Obs.: Todas as etapas de avaliação referentes às vagas 04, 46 e 51 serão executadas no Campus da PUC Minas em Poços de Caldas. 
 
 

6. PROCEDIMENTOS 
 

6.1. Para a prova escrita de conhecimento serão abordados um ou mais temas da ementa da matéria/disciplina objeto da seleção, a critério da Comissão. A prova terá duração máxima de 2(duas) 
horas.  

 
6.2. Para a prova didática, será determinado, a critério da Comissão, um tema da ementa da matéria/disciplina para a aula do candidato que será divulgado junto com o resultado da prova escrita. 

A aula terá duração de 30 (trinta) a 50 (cinqüenta) minutos, a critério da Comissão. Será pública, não podendo ser assistida pelos demais candidatos. 
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6.3. Para a entrevista: a entrevista versará sobre os elementos do Curriculum Lattes do candidato, sobre a matéria/disciplina objeto do Processo de Seleção e sobre a natureza e os fins da PUC 

Minas. 
 

7. RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

7.1. Concluídos os trabalhos, a Comissão de Seleção encaminhará à Pró-reitoria de Recursos Humanos, a ata do resultado da seleção referente ao item 5.1(II, III, IV e V), com a indicação dos 
candidatos considerados aptos ao preenchimento da(s) vaga(s), por ordem de classificação. Após verificação do item 5.1( I e VI ) o resultado final será encaminhado, pela Pró-reitoria de 
Recursos Humanos, ao Reitor para homologação. 

 
7.2. Na desistência ou impossibilidade de o(s) candidato(s) assumir(em) a(s) vaga(s), esta(s) será(ão) ocupada(s) por outro(s) dos candidatos considerados aptos ao seu preenchimento, 

observada a ordem de classificação. 
7.2.1. Os candidatos aprovados em mais de uma vaga deverão assumir integralmente todas as aulas propostas, caso não seja possível por coincidência de horária e/ou o limite de 30 

(trinta) horas-aula semanais, estes deverão optar por uma das vagas. 
 

7.3. O resultado final do Processo de Seleção será publicado pela Pró-reitoria de Recursos Humanos, até o dia 21/07/2014, no site da PUC Minas, www.pucminas.br/selecaodocentes e no 
Departamento em que foram oferecidas as vagas.  Será dada ciência do resultado final do Processo de Seleção ao candidato. 

 
7.4. Os candidatos considerados aptos ao preenchimento das vagas e não convocados formarão um cadastro de reserva, por ordem de classificação, observado o período de validade fixado pelo 

Edital, podendo ser convocados para preencher as citadas vagas, sem que haja novo Processo de Seleção Externa. 
 

7.5.  No caso de erro material ou flagrante irregularidade formal no Processo de Seleção Externa, caberá recurso ao Reitor, devidamente fundamentado, nos termos do Regimento Geral da 
Universidade, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da divulgação do resultado final. 

7.6.  Não será passível de reapreciação o mérito da decisão da Comissão Examinadora no Processo de Seleção Externa. 
 

8. INFORMAÇÕES FINAIS: 
 

8.1. O candidato que tiver seu nome indicado para o preenchimento da vaga deverá entregar a documentação admissional no período de 21 e 25/07/2014, na Pró-reitoria de Recursos Humanos, 
prédio 03, 2º andar, da PUC Minas no Coração Eucarístico sob pena de perda do direito à vaga. 

 
8.2. Tendo o candidato contrato de emprego em vigor com a entidade mantenedora da Universidade, o número total de aulas que ele poderá assumir, consideradas as já previstas no contrato em 

vigor, não poderá ultrapassar o limite de 30 (trinta) horas-aula semanais. 
 
8.3.  A documentação admissional a que se refere o item 8.1 é a seguinte: 
 
� 02 fotos coloridas 3x4 (roupa escura, fundo branco, iguais e atuais), com nome legível no verso de cada foto; 
� Carteira de Trabalho; 
� Declaração de contribuição ao INSS correspondente ao teto máximo, se for o caso; 
� Exame médico admissional. 
 
Cópia dos documentos: 
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� Certidão de Nascimento, Casamento, ou Averbação de Divórcio - situação civil atual; 
� Certificado de Alistamento Militar ou Certificado de Dispensa do Serviço Militar (homens até 45 anos); 
� Cartão PIS ou PASEP. Se não tiver o cartão ou não tiver sido cadastrado, obter comprovante junto à Caixa Econômica Federal;   

 � Comprovante de Desconto da Contribuição Sindical, (contracheque ou cópia da página da Carteira de Trabalho com anotação), se for o caso; 
   � Título de eleitor com comprovante de comparecimento à última eleição, ou documento do T.R.E. de regularidade perante à Justiça Eleitoral. 

� Carteira de Identidade; 
� CPF; 
� Comprovante de endereço com CEP (conta de água, energia elétrica ou telefone, dos últimos 30 dias). 

 
8.4. Para ser contratado, o professor selecionado deverá preencher ainda as demais condições para admissão, especialmente ser considerado apto no exame de saúde e obter o Laudo de 

Segurança do Trabalho (realizado após o exame médico admissional, no prédio 03, 2º andar, Av. Dom José Gaspar, 500, Bairro Coração Eucarístico).  O exame médico admissional deverá 
ser previamente agendado no Posto Médico da Unidade para o qual o candidato fez o processo de seleção, imediatamente após a publicação do resultado da seleção. 

 
8.5. A contratação se fará inicialmente em caráter experimental, pelo prazo de até 90 (noventa) dias, ao final do qual a Câmara do Departamento se manifestará a respeito do ingresso do 
professor na carreira docente, sem prejuízo da possibilidade de seu contrato ser resilido a qualquer tempo. 
 
8.6. O Processo de Seleção terá validade até 31 de julho de 2015. 

 
8.7. Tabela de salário-aula (valores praticados no 1º semestre de 2014). 

 
 

 
    8.8. Início do 2º semestre letivo de 2014: dia 28 de julho de 2014. 
 
Belo Horizonte, 14 de maio de 2014. 
 
 
Prof. Sérgio Silveira Martins       Prof. Ronalo Rajão Santiago                                                                       
Pró-reitor de Recursos Humanos da PUC Minas   Secretário Geral da PUC Minas      

CATEGORIA VALOR SALÁRIO-AULA 
Assistente I R$ 44,58 
Adjunto I R$ 54,07 


