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EDITAL Nº. 06/2013 

 

Processo Seletivo Docente – Convocação para banca 

 

A Pró-Reitoria Acadêmica torna pública a convocação para apresentação dos candidatos cujas 

inscrições foram deferidas no Edital nº. 05 de 17 de janeiro de 2013, frente às Bancas 

Avaliadoras nos dias e horários a seguir: 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, ARTES E HUMANIDADES 

e 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E SAÚDE 

 

Curso de Serviço Social 

Disciplina: Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social I.  

             Ementa:  

A disciplina analisa os fundamentos do processo de profissionalização do Serviço Social 

enquanto especialização do trabalho coletivo no modo de produção capitalista; os 

antecedentes históricos das primeiras formas de assistência; a Revolução Industrial e a 

Questão Social: contextualiza as configurações decorrentes do advento do capitalismo sua 

expansão e as transformações sociais; a emergência do Serviço Social no cenário 

mundial: Europa e Estados Unidos. 

 

Disciplina: Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social VII. 

Ementa:  

A disciplina analisa a produção do Serviço Social nos anos 2000 a partir de seus 

fundamentos teóricos-metodológicos e as temáticas emergentes do Serviço Social na 

contemporaneidade. 

Apresenta os aportes teóricos e os autores representativos com os quais a produção do 

Serviço Social vem dialogando na atualidade. Discute o projeto ético-político do Serviço 

Social e a inserção no mercado de trabalho. 

 

Candidata: MARIA NATÁLIA ORNELAS PONTES BUENO GUERRA – RG nº. 

16.589.742-SP 

Data da Prova: 22 de janeiro de 2013 

Hora: 15h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311  
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Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

     

Candidata: FERNANDA DA SILVA MOURA – RG nº. 25.840.305-6 - SP 

Data da Prova: 22 de janeiro de 2013 

Hora: 16h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311  

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Candidata: MAGDA LUCIA NOVAES SILVA - RG nº. 14.316.888-5 - SP 

Data da Prova: 22 de janeiro de 2013 

Hora: 17h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311  

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

Observação: as candidatas deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

. 

CURSOS DE RELAÇOES INTERNACIONAIS 

 Área: Ciência Política 

Disciplina: Política Internacional I  

Ementa:  

Análise da política internacional. As estruturas de poder internacional.  Teoria da análise 

da política exterior; o pensamento brasileiro e latino-americano de análise de política 

exterior; os princípios e valores inerentes à ação internacional do Brasil; análise de 

relações internacionais do Brasil: dimensões da inserção internacional do Brasil (comércio, 

fluxos financeiros, investimentos externos diretos); multilateralismo político e econômico; 

os novos temas da agenda internacional contemporânea (segurança, desenvolvimento, 

direitos humanos, meio-ambiente, ciência e tecnologia). 

Obs.: Características da formação do candidato: mestrado ou doutorado em Relações 

Internacionais ou Ciências Políticas 

 

Disciplina: Política Internacional II 

Ementa:  
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Pensamento brasileiro e latino-americano de análise de política exterior; o Brasil e os 

novos constrangimentos internacionais; o universalismo na Política Exterior do Brasil; 

dimensões da inserção internacional do Brasil (comércio, fluxos financeiros, investimentos  

externos diretos); multilateralismo político e econômico; a ancoragem regional e as 

Relações do Brasil com os países vizinhos; o Brasil e suas relações com a Europa; os 

Estados Unidos; a África, a Ásia e Oriente Médio. 

Observação: Características da formação do candidato: mestrado ou doutorado em 

Relações Internacionais ou Ciências Políticas 

 

Disciplinas: Política Internacional I e II  

 

Candidato: MAURÍCIO NUNES LÔBO – RG nº. 19.380.999-0 – SP 

Data da Prova: 21/01/2013 

Hora: 9h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311 (Prédio Principal) 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

Disciplina: Política Externa Brasileira I  

Ementa:  

O Estado e a política externa. Competências e limites constitucionais. O Poder Executivo, 

o Ministério das Relações Exteriores e a carreira diplomática. Os atores da política externa. 

Política externa como política publica. Controle parlamentar, controle judiciário e controle 

social. Temas contemporâneos da política externa brasileira.  

Observação: Características da formação do candidato: mestrado ou doutorado em 

Relações Internacionais ou Ciências Políticas 

 

Candidato: CAIO MARTINS BUGIATO – RG nº. 25.174.300-7 - SP  

Data da Prova: 21/01/2013 

Hora: 11h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311 (Prédio Principal) 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 
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Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

Disciplina: Política Externa Brasileira II 

Ementa: 

Temas contemporâneos da política externa brasileira. Os paradigmas americanista e 

globalista. Modelo de desenvolvimento e política externa. Atores e percepções da política 

externa. O impacto da guerra fria sobre a Política Externa Brasileira. Redemocratização e 

política externa. O ajuste Neoliberal e seus efeitos sobre a política externa. Pós Guerra 

Fria e inserção internacional do Brasil.  

Observação: Características da formação do candidato: mestrado ou doutorado em 

Relações Internacionais ou Ciências Políticas 

 

Disciplinas: Política Externa Brasileira I e II 

Candidata: CAROLINA FERREIRA GALDINO – RG nº. 30.985.474-X - SP  

Data da Prova: 21/01/2013 

Hora: 10h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311 (Prédio Principal) 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

Observação: a candidata deverá se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

Disciplinas: Política Internacional I e II e Política Externa Brasileira I e II  

  Candidato: MARCUS MAURER DE SALLES – RG nº. 8034884653 - RS 

Data da Prova: 21/01/2013 

Hora: 12h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311 (Prédio Principal) 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

Disciplina: Métodos Geofísicos de Exploração III (Sísmicos) 

Ementa:  

Compreender as etapas genéricas do processamento e da interpretação sísmica (2D, 3D e 

4D) experimentando, através de ferramentas computacionais, a vivência da atividade  
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exploracionista. Relacionar o conhecimento sobre as propriedades mecânicas de 

propagação das ondas com a geologia da região a ser investigada, a fim de minimizar as 

incertezas na análise de sistemas petrolíferos. Aprender a calcular o volume de rocha e 

fluído a fim de definir reservas de hidrocarbonetos. Estimular a capacidade de produção de 

textos técnicos com ênfase no desenvolvimento de argumentações lógicas na dimensão 

espaço-temporal. 

 

Candidato: GELVAM ANDRÉ HARTMANN 

Data da Prova: 21/01/2013 

Hora: 14h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

Disciplina: Tópicos de Engenharia de Petróleo 

Ementa: 

Operacionalização dos conteúdos desenvolvidos ao longo curso segundo as habilidades e 

competências básicas de cálculo, física e química, em soluções de problemas sobre 

engenharia de petróleo. 

 

Candidato: JAIME BARBOSA MILHEIRO - RG nº. 11.733.066- SP 

Data da Prova: 21/01/2013 

Hora: 15h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

Disciplina: Introdução à Engenharia Ambiental  

Ementa:  

Histórico da questão ambiental e do desenvolvimento sustentável. Conteúdo programático 

do curso de engenharia ambiental e seu aspecto multidisciplinar. Perfil profissional do 

engenheiro e os campos de atuação. Equipamentos básicos de processos industriais.  
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Aplicações e impactos ambientais dos equipamentos. Papel do engenheiro ambiental na 

seleção e operação de equipamentos e sistemas industriais. 

Candidato: SIDNEY FERNANDES – RG nº. 16.247.973 – SP 

Data da Prova: 22/01/2013 

Hora: 9h 

 Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 122 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

 

Candidata: BERNADETTE VECHIA DE MENDONÇA – RG nº. 26.116.755-0 – SP 

Data da Prova: 22/01/2013 

Hora: 10h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 122 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência 

 

Disciplina: Planejamento e Gestão Ambiental Industrial 

Ementa:  

Resíduos sólidos industriais: conceituação, fontes, gerenciamento, controle e efeitos à 

saúde. Controle e prevenção da poluição do solo, áreas contaminadas. Efluentes Líquidos 

Industriais: caracterização, tratamento e controle. 

Candidato: SIDNEY FERNANDES – RG nº. 16.247.973 – SP 

Data da Prova: 22/01/2013 

Hora: 11h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 122 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA 

Disciplina: Teoria Musical e Prática Instrumental III e IV. 

Ementa:  
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Análise e execução prática de formas e gêneros.  Exercícios de solfejo e    exercícios de 

leitura à primeira vista. Ditado musical. Treinamento em marcação de compassos, 

andamento, articulações e sinais de repetição.  Utilização de recursos da informática em 

exercícios para fixação de conceitos teóricos. A 

dinâmica e a expressividade. Aprimoramento do ensino de piano, teclado eletrônico e 

flautas doces. Prática em conjunto.  Preparação de repertório para apresentações 

coletivas. 

Exigência: formação em música, com mestrado e/ou doutorado na área musical, e 

experiência como educador musical. 

 

Candidato: LUIS SANTIAGO MALAGA LEME - RG nº. 44.858.684-8 - SP 

Data da prova: 24 de janeiro de 2013 

Horário: 9h  

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – Campus Dom Idílio, Sala 308 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Candidato: RICARDO CARDIM DE CERQUEIRA - RG nº. 20.242.288-4 - SP 

Data da prova: 24 de janeiro de 2013 

Horário: 10h  

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – Campus Dom Idílio, Sala 308 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Candidata: ALEXANDRA LINDA HERBST MATOS - RG nº. 24.859.001-7 - SP 

Data da prova: 24 de janeiro de 2013 

Horário: 11h  

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – Campus Dom Idílio, Sala 308 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

Disciplina: Música e Tecnologia I e II 

Ementa: 
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Fundamentos básicos de áudio e acústica musical. Equipamentos de som, palco e estúdio. 

Fontes geradoras de áudio e dispositivos de tratamento e distribuição do som. Introdução à 

informática musical: gravação, edição, tratamento, mixagem e masterização de áudio 

digital. Estudo dos fundamentos da informática aplicada à música. Introdução à síntese 

sonora. Aplicações avançadas em informática musical e aplicações mercadológicas de 

sistemas e equipamentos de informática musical. Rotinas de uso laboratorial com 

experimentos de alinhamento e testes de equipamentos, microfonação, amplificação, 

equalização e monitoração. Exercícios de mixagem e edição de processadores digitais na 

pós-gravação e técnicas avançadas de edição e pós-mixagem. Produção, 

desenvolvimento, finalização e avaliação de projetos de áudio propostos pelos alunos e 

professores desta e de outras disciplinas do curso. 

Exigência: formação em música, com mestrado e/ou doutorado na área musical, e 

experiência como educador musical. 

 

Candidato: DANILO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE ROSSETTI - RG nº. 20. 066.903-5 - 

SP 

Data da prova: 24 de janeiro de 2013 

Horário: 15h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº 300 – Campus Dom Idílio, Sala 308 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Candidato: JULIANO DE OLIVEIRA - RG nº. 44.464.718-1 - SP 

Data da prova: 24 de janeiro de 2013 

Horário: 16h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – Campus Dom Idílio, Sala 308 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

Área: Álgebra 

Disciplina: Teoria dos Números I  

Ementa:  

Conjunto dos números inteiros, a divisibilidade, o algoritmo da divisão, congruências e as 

equações diofantinas.  
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Disciplina: Tópicos de Matemática I 

Ementa:  

Principais conteúdos desenvolvidos no Ensino Médio: conjuntos numéricos, em especial o 

conjunto dos números complexos, trigonometria, polinômios e equações polinomiais. 

 

Candidato: ANDRÉ LUIZ FERREIRA - RG nº.12.188.708-7 - SP 

Data da prova: 22 de Janeiro de 2013 

Horário: 20h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 - Campus Dom Idílio, Sala 313 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Candidato: JÚLIO CÉSAR SANTOS DE OLIVEIRA - RG nº. 25.003.761-0 - SP 

Data da prova: 23 de janeiro de 2013 

Horário: 20h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 - Campus D. Idílio, sala 313 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência 

 

Área: Análise 

Disciplina: Análise Matemática I 

Ementa:  

Noções de Análise Matemática: conjunto dos Números Naturais; princípio de indução finita; 

conjuntos finitos, infinitos e enumeráveis, o corpo ordenado do conjunto dos reais, e as 

noções topológicas na reta. 

 

Candidato: ANDRÉ LUIZ FERREIRA - RG nº.12.188.708-7 - SP 

Data da prova: 22 de Janeiro de 2013 

Horário: 16h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 - Campus Dom Idílio, Sala 313 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 
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Candidato: MARCELO EDUARDO PEREIRA - RG nº. 24.206.079-1 - SP 

Data da prova: 23 de Janeiro de 2013 

Horário: 19h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 - Campus Dom Idílio, Sala  313 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência 

 

CURSO DE FILOSOFIA 

Disciplina: Filosofia Geral - Problemas Metafísicos  

Ementa: 

Estudo da problemática do ser no contexto da Filosofia antiga, medieval, moderna e 

contemporânea, a partir de autores que tenham contribuído de forma decisiva no 

desenvolvimento desta problemática. A relação entre metafísica, epistemologia e 

existência 

Obs.: os candidatos interessados deverão apresentar os pré-requisitos: 

 graduação em Filosofia Pura (modalidade Bacharelado e/ou Licenciatura); 

 pós-graduação stricto sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em Filosofia, 

preferencialmente, com ênfase em Ontologia e Epistemologia. 

 

Candidata: LETÍCIA CARICARI SECO MACIEL LOURENÇO – RG nº. 28.324.828 – SP 

Data da Prova: 23/01/12 

Hora: 9h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, 300 – sala 214 (prédio dos laboratórios) 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Candidata: VANICE RIBEIRO DA SILVA – RG nº. 26.635.725-8 – SP 

Data da Prova: 23/01/12 

Hora: 10h 

Local: Av. Conselheiro Nébias,  nº. 300 – sala 214 (prédio dos laboratórios) 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

 

Observação: as candidatas deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 
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Disciplina: Filosofia da Ciência  

Ementa: 

Compreensão de concepções acerca da natureza e do desenvolvimento da ciência, 

procurando investigar aspectos da relação entre ciência, filosofia da ciência e história da 

ciência, notadamente a questão do “progresso em ciência” e de “o porquê da escolha de 

uma teoria de preferência a outra”. Problemáticas contemporâneas em filosofia da ciência. 

Obs.: os candidatos interessados deverão apresentar os pré-requisitos: 

 graduação em Filosofia Pura (modalidade Bacharelado e/ou Licenciatura); 

 pós-graduação stricto sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em Filosofia, 

preferencialmente, com ênfase em Filosofia da Ciência e Epistemologia. 

 

Candidato: JAIRO DE SOUSA MELO – RG nº. 23.832.157-5 – SP 

Data da Prova: 23/01/12 

Hora: 11h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 214 (prédio dos laboratórios) 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

CURSO DE HISTÓRIA 

Disciplina: História Contemporânea  

Ementa: 

Análise de temáticas centrais referentes à História Contemporânea, enfatizando as 

relações entre as esferas da política e da cultura. Destacam-se as discussões de 

processos históricos, dinâmicas sociais e culturas em movimento, além de propor reflexões 

de natureza conceitual, metodológica e historiográfica. 

 

Obs.: os candidatos interessados deverão apresentar os seguintes pré-requisitos: 

 graduação em História (modalidade Bacharelado e/ou Licenciatura); 

 pós-graduação stricto sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em História, 

preferencialmente, com ênfase em História Contemporânea. 

 

Candidato: LEANDRO DA SILVA ALONSO – RG nº. 34.743.938-X - SP 

Data da Prova: 24 de janeiro de 2013 

Hora: 8h30 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 –  sala 311  
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Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Candidata: ADRIANA CECÍLIA GIANVECCHIO SANTOS – RG nº. 18.603.525-1 - SP 

Data da Prova: 24 de janeiro de 2013 

Hora: 9h30 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº. 300 – sala 311 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado nos ementários dos respectivos 

componentes curriculares. 

 

Candidata: VALÉRIA GARCIA DE OLIVEIRA – RG nº. 24.410.571-6 SP 

Data da Prova: 24 de janeiro de 2013 

Hora: 10h30 

Local: Av. Conselheiro Nébias, 300 – sala 311 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo 

componente curricular. 

 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

 

Santos, 18 de janeiro de 2013. 

 

 

Professora Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora Acadêmica                                    


