
Relação de disciplinas das respectivas áreas

FISIOTERAPIA

Edital Área Disciplina Número de
Aulas 

Vagas Titulação exigida Pontos

16/2018

Ciências da
Saúde –

Fisioterapia
e Terapia

Ocupacional

Anatomia Palpatória
02

horas/aula
semanais

01
- Graduação em Fisioterapia e
Mestre  em  Educação  ou
Ciências da Saúde

1. Palpação da coluna vertebral e tórax: Tecido ósseo.
2. Palpação do tronco e pescoço (incluindo parede abdominal): Tecido muscular.
3. Palpação do cíngulo do membro superior (ombro e cintura escapular): Tecido

ósseo.
4. Palpação do ombro e braço: Tecido muscular.
5. Palpação do cotovelo, antebraço, punho e mão: Tecido ósseo.
6. Palpação do antebraço, punho e mão: Tecido muscular.
7. Palpação da pelve: Tecido ósseo; Tecido muscular.
8. Palpação quadril e coxa: Tecido ósseo; Tecido muscular.
9. Palpação do joelho: Tecido ósseo; Tecido muscular; Ligamentos, cápsula e

meniscos.
10. Palpação da perna tornozelo e pé: Tecido ósseo; Tecido muscular; Ligamentos.
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Relação de disciplinas das respectivas áreas

FISIOTERAPIA

Edital Área Disciplina Número de
Aulas 

Vagas Titulação exigida Pontos

17/2018

Ciências da
Saúde –

Fisioterapia
e Terapia

Ocupacional

Fisiologia do Exercício
02

horas/aula
semanais

01

- Graduação em Fisioterapia
ou Educação Física e
Doutorado em Ciências da
Saúde

1. Fisiologia  do  exercício  definição  e  breve  descrição  histórica,  definição  de
energia, unidades de medida e fontes de produção de energia. 

2. Fornecimento,  armazenamento  utilização  e  características  dos  sistemas  de
produção de energia e medidas do consumo Energético Humano.

3. Medida  do  consumo  de  energia  humana.  Consumo  de  energia  durante  o
repouso e atividade física. 

4. Respostas  neuroendócrinas  induzidas  por  exercício  físico  aeróbico  ou
anaeróbico.

5. Adaptações metabólicas induzidas pelo treinamento aeróbico e anaeróbico.
6. Mecanismos  de  fadiga  reguladores  do  desempenho  físico  quando  da

realização de exercícios aeróbicos e anaeróbicos.
7. Mecanismos de termorregulação: Mecanismos de perda e produção de calor;

Eventos térmicos durante o exercício; Exercício no calor e no frio.
8. Desenvolvimento de força muscular, resistência, velocidade e flexibilidade.
9. Teste ergométrico: ergômetros, procedimentos, intensidades e métodos. 
10. Suplementos nutricionais e desempenho. Drogas e desempenho.
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Relação de disciplinas das respectivas áreas

ADMINISTRAÇÃO

Edital Área Disciplina Número de
Aulas 

Vagas Titulação exigida Pontos

18/2018
Ciências
Sociais

Aplicadas –
Administração

Gestão de Projetos Empresariais
04

horas/aula
semanais
(noturno)

01
- Graduação em Administração
ou Direito e Mestrado na área
de Administração ou na área
de Direito

1. Capacidade de relacionar o ferramental teórico à prática de gestão por meio de
processos e outros recursos;

2. Custos do Projeto: de capital/operacional e o Ponto de Equilíbrio;
3. Dimensionamento  dos  investimentos:  Avaliação  financeira  e  econômica,

Período de retorno do capital;
4. Análise  de  Mercado:  Introdução  à  Análise  de  Mercado  Oferta  e  Demanda:

variáveis determinantes;
5. Definição  de  Projetos:  Noção  de  Projetos  e  a  sua  Importância  na  Gestão

Estratégicas das Organizações;
6. O que esperar para o futuro da Gestão de Projetos?
7. O papel  do  gerente  de  projetos  e Como fazer  um bom gerenciamento  de

projetos;
8. A evolução da tecnologia e o seu impacto na Gestão de Projetos;
9. O que é gestão de projetos e Benefícios de um software de gestão; 
10. Metodologias de Gestão e Ciclo de vida dos projetos.
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