Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2019-PSAP
De ordem do Magníﬁco Reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
consoante Decreto nº 7485, de 18 de maio de 2011, publicado no DOU (Diário Oﬁcial
da União) de 19 de maio de 2011, Portaria Interministerial nº 253, de 26/07/2011,
publicada no DOU de 27 subsequente, c/c Portaria MEC nº 1.034, de 27/07/2011,
publicada no DOU de 28 subsequente, torno público que, período de 11 de janeiro
de 2019 a 31 de janeiro de 2019, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Câmpus Apucarana, localizada na Rua Marcílio Dias, 635, Jardim Paraíso, estarão
abertas as inscrições para o Processo Seletivo para Professor Substituto para o
preenchimento de 03 (três) vagas para a carreira de Professor do Magistério
Federal, conforme área(s)/subárea(s) especiﬁcada(s) no Anexo I, nos termos do
presente Edital.
1. DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO
1.1 Não ser docente vinculado à carreira do magistério federal de que trata a Lei nº
12.772/2012.
1.2 Ser portador de diploma de graduação reconhecido pelo MEC e de pósgraduação de curso credenciado pela CAPES exigidos para o cargo que irá
concorrer, conforme Anexo I, com validade nacional.
1.3 Nos termos da Lei nº 8.745/93, ﬁca impedido de assumir o candidato que já
tenha tido vínculo com a Administração, sob a égide da Lei nº 8.745/93, nos últimos
24 meses.
1.4 Não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sóciogerente conforme Lei nº 8.112/90.
1.5 No caso de acumulação de cargos, possuir carga horária compatível com a
proposta no Anexo I.
2. DA INSCRIÇÃO
2.1
A
inscrição
deverá
ser
efetuada
pela
Internet,
eletrônico portal.utfpr.edu.br/concursos, das 08h do dia 11
2019 às 23h do dia 31 de janeiro de 2019.

no
endereço
de janeiro de

2.1.1 Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado
computador para o acesso, no horário das 14 horas às 17 horas, nos dias úteis, na
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, sita na Rua Marcílio Dias, nº 635,
Jardim Paraíso, Apucarana – PR.
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2.1.2 Após o preenchimento do formulário de inscrição, o candidato deverá imprimir
a GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ser paga em qualquer
banco, até o dia 01 fevereiro de 2019.
2.1.3 A UTFPR reserva-se o direito de anular as inscrições realizadas com dados
incompletos, incorretos, ausentes ou inidôneos no formulário de inscrição, bem
como os pagamentos da taxa de inscrição (GRU) que tenham sido efetuados fora do
prazo especiﬁcado no subitem 2.1.2, ou ainda, em que os dados tenham sido
digitados incorretamente pelo candidato ou pelo agente bancário.
2.2 A inscrição somente será conﬁrmada após a informação, pelo banco, do
pagamento da taxa de inscrição.
2.3 No dia 06/02/2019, o candidato deverá consultar, via internet, sua inscrição e
o ensalamento (local das provas). A UTFPR disponibilizará computador e
atendentes para os candidatos que tenham diﬁculdade de acesso à Internet, no
endereço citado no item 2.1.1.
2.4 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o
candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CADÚNICO – e for membro de família de baixa renda, devendo requerer a
isenção na forma do Decreto nº 6.593, de 02/10/2008.
2.5 O candidato interessado em solicitar a isenção de pagamento de taxa deverá
fazê-lo no período improrrogável do dia 11/01/2019 a 21/01/2019.
2.6 Os pedidos de isenção deferidos e indeferidos pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) serão divulgados no dia 23/01/2019, até às 18
(dezoito)
horas,
no
endereço
eletrônico
do
certame
(portal.utfpr.edu.br/concursos).
2.6.1 O candidato, cuja solicitação de isenção tiver sido indeferida, poderá
encaminhar recurso para o e-mail cogerh-ap@utfpr.edu.br, no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado da isenção, informando Nome
Completo, Protocolo de Inscrição, Número de Identiﬁcação Social (NIS) e justiﬁcativa
para reanálise da isenção.
2.6.1.1 A UTFPR não se responsabiliza por recurso não recebido por motivo de
ordem técnica, falhas de comunicação, dados digitados incorretamente pelo
candidato ou outros fatores que impossibilitem o recebimento dos dados.
2.6.2 O resultado do recurso será divulgado no dia 29/01/2019.
2.6.3 O candidato que tiver seu pedido de isenção ou recurso indeferido poderá
efetivar sua inscrição efetuando o pagamento da taxa de inscrição conforme previsto
no item 2.1.2.
2.6.4 O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no
prazo estabelecido no subitem 2.1.2 estará automaticamente excluído do certame.
3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.1 Para efeitos deste edital não se aplica a reserva de vagas aos candidatos com
deﬁciência, de que trata o art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, art. 5º, § 2º da
Lei nº 8112/90, e Decreto nº 5296, de 02/12/2004 e Decreto nº 9508, de
24/09/2018, tendo em vista que o presente edital oferece menos do que 5 (cinco)
vagas.
3.2 Durante a validade do certame, havendo provimento a partir de 5 vagas do
presente edital, poderão ser convocados candidatos aprovados nas vagas
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destinadas às pessoas com deﬁciência, observando o percentual mínimo de 5% e
máximo de 20% do total de vagas do edital, independente de cargo, com
arredondamento para o primeiro número inteiro subsequente, conforme disposto no
art. 1º, § 1º do Decreto nº 9508, de 24/09/2018 e no art. 5º,§ 2º da Lei nº 8.112, de
11/12/1990.
3.2.1 As vagas reservadas serão aplicadas ao
independentemente do cargo e/ou área e subárea.

total de vagas

do

edital,

3.3 Somente serão consideradas pessoas com deﬁciência aquelas que se enquadrem
nas categorias constantes no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, de 20.12.1999,
alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02.12.2004.
3.4 O candidato que desejar concorrer às vagas deﬁnidas no subitem 3.2 deverá, no
ato da inscrição, declarar-se pessoa com deﬁciência e quando convocado, após a
aprovação, deverá submeter-se à perícia médica oﬁcial promovida por equipe
multiproﬁssional de responsabilidade da UTFPR, que procederá às exigências
previstas na forma da lei.
3.5 O candidato com deﬁciência, que necessitar de tratamento diferenciado na
realização das provas, deverá solicitar, no formulário de inscrição do certame, as
tecnologias assistivas e as condições especíﬁcas de que necessita para a realização
das provas, de acordo com o que estabelece o Anexo do Decreto nº 9508, de
24/09/2018,
disponível
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20152018/2018/Decreto/D9508.htm#art10.
3.6 O candidato com deﬁciência, que necessitar de tempo adicional para a realização
das provas, deverá:
a) fazer a solicitação, preenchendo o campo destinado a esse ﬁm no momento de
inscrição;
b) encaminhar, até o ﬁnal do período de inscrição, para o e-mail cogerhap@utfpr.edu.br, o parecer emitido por equipe multiproﬁssional ou por especialista
nos impedimentos apresentados pelo candidato, conforme disposto no art. 4º, § 2º
do Decreto nº 9508, de 24/09/2018.
3.7 As fases do certame em que se ﬁzerem necessários serviços de assistência de
interpretação por terceiros aos candidatos com deﬁciência serão registradas em
áudio e vídeo e disponibilizadas nos períodos de recurso estabelecidos neste edital.
3.8 O candidato aprovado e convocado deverá comparecer à perícia munido de laudo
médico atestando a espécie, o grau ou o nível de deﬁciência, com expressa
referência ao código correspondente da Classiﬁcação Internacional de Doenças
(CID), conforme especiﬁcado no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999 e suas
alterações, bem como a causa provável da deficiência.
3.9 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do
direito ao pleito da vaga reservada ao candidato em tal condição.
3.10 Caso a perícia conclua negativamente quanto à compatibilidade da deﬁciência
com o exercício do cargo, o candidato não será considerado apto à nomeação/
contratação.
3.11 As pessoas com deﬁciência participarão do certame em igualdade de condições
com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo, à avaliação, aos critérios
de aprovação, ao(s) horário(s), ao(s) local(is) de aplicação das provas e às notas
mínimas exigidas.
3.12 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se como pessoa com deﬁciência,
se classiﬁcado, ﬁgurará em lista especíﬁca e também na listagem de classiﬁcação
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geral.
3.13 A(s) vaga(s) deﬁnida(s) no subitem 3.2 que não for(em) provida(s) por falta de
candidatos, por reprovação no certame ou na perícia médica, poderá(ão) ser
preenchida(s) pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
3.14 No caso de haver candidato aprovado para as vagas preferenciais em maior
quantidade que o número de vagas preferenciais publicadas neste edital, a
preferência será daquele que obtiver a maior média ﬁnal, independentemente do
cargo ou área/subárea em que houve a classiﬁcação, observados os critérios de
desempate que constam neste Edital.
3.15 O candidato aprovado dentro das vagas preferenciais terá precedência sobre os
candidatos aprovados na ampla concorrência.
4. DAS PROVAS
4.1 O Processo Seletivo constará das seguintes provas:
a) Escrita, de caráter classificatório e eliminatório;
b) de Desempenho de Ensino, de caráter classificatório e eliminatório.
5. DA PROVA ESCRITA
5.1 A
Prova
Escrita será realizada no dia 10/02/2019,
tendo
início
às 09h30min (nove horas e trinta minutos), com duração máxima de 02h30min.
5.2 A Prova Escrita será dissertativa, sobre tema a ser sorteado dentre os
tópicos que compõem o programa para a área, disponível no Anexo II, com sorteio
do ponto às 08h30min (oito horas e trinta minutos). Após o sorteio do ponto,
o candidato terá até uma hora livre para consulta bibliográﬁca; transcorrido esse
prazo, terá início a prova, sem consulta.
5.3 Para realização da Prova Escrita o candidato deverá portar documento oﬁcial de
identidade, podendo ser solicitado o comprovante de pagamento da inscrição e a
Guia de Recolhimento da União – GRU.
5.4 Na Prova Escrita, o candidato deverá portar caneta esferográﬁca tinta azul,
tonalidade escura, ou preta, ponta média, e outros materiais previstos pela Banca
Examinadora que constem do programa da Área/Subárea, se for o caso.
5.5 A presença do candidato no sorteio do ponto é facultativa, contudo
recomendamos que o candidato chegue com 15 (quinze) minutos de antecedência
ao horário da prova.
5.6 O local das provas será divulgado no site portal.utfpr.edu.br/concursos,
conforme subitem 2.3.
5.7 A Prova Escrita avaliará o candidato quanto à:
a) capacidade analítica e crítica do tema, com pontuação até 30 pontos;
b) complexidade e acuidade dos conteúdos desenvolvidos, com pontuação até 25
pontos;
c) articulação e contextualização dos conteúdos desenvolvidos, com pontuação até
20 pontos;
d) clareza no desenvolvimento das ideias e conceitos, com pontuação até 15 pontos;
e) forma (uso correto da língua portuguesa ou língua estrangeira, conforme o caso),
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com pontuação até 10 pontos.
5.7.1 Nos casos de fuga ao tema ou ausência de texto, o candidato receberá nota
zero na prova escrita.
5.8 Serão considerados aprovados na Prova Escrita os candidatos que obtiverem
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
6. DO SORTEIO DE PONTO PARA A PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO
6.1. O sorteio do ponto para a Prova de Desempenho de Ensino será realizado no
dia 21 de fevereiro de 2019, na Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos,
da Universidade Tecnológica do Paraná, Câmpus Apucarana, em horário a ser
divulgado no Edital de Resultado da Prova Escrita.
7. DA PROVA DE DESEMPENHO DE ENSINO
7.1 A Prova de Desempenho de Ensino será realizada no dia 22 de fevereiro de
2019, em horário e local a serem divulgados com o Resultado da Prova Escrita, e o
ponto será sorteado com 24 horas de antecedência, conforme item 6.
7.2 Para a Prova de Desempenho de Ensino serão convocados os candidatos na
quantidade prevista no Anexo I, desde que tenham obtido a nota mínima para
aprovação na Prova Escrita, conforme subitem 5.8, assim como aqueles que
obtiverem a mesma nota do último classificado na Prova Escrita.
7.3 A Prova de Desempenho de Ensino consistirá em:
a) uma aula perante a Banca Examinadora, ministrada em Português, com a
ﬁnalidade de avaliar a competência do candidato em ministrar aula com habilidade,
conhecimento e atitude, com duração máxima de até 30 (trinta) minutos;
b) arguição pela Banca Examinadora sobre a Prova de Desempenho de Ensino do
candidato, com duração máxima de até 10 (dez) minutos.
7.4 O tema da Prova de Desempenho de Ensino será único para todos os candidatos
da área, extraído do programa da respectiva Área de Conhecimento que compõe o
Anexo II do presente Edital.
7.4.1 Será excluído do sorteio o ponto já sorteado para a Prova Escrita nos casos em
que o programa para a Prova Escrita seja o mesmo programa para a Prova de
Desempenho de Ensino.
7.5 A presença do candidato ao sorteio de ponto é facultativa.
7.6
Os
pontos
sorteados
endereço portal.utfpr.edu.br/concursos.

serão

divulgados

no

7.7 A ordem para apresentação dos candidatos nessa prova será correspondente à
ordem alfabética dos candidatos inscritos.
7.8 A Prova de Desempenho de Ensino avaliará o candidato quanto à:
a) Planejamento/Plano de aula, com pontuação de até 10 pontos.
b) Conteúdo: claro, objetivo, estimulante, consistente e de acordo com o plano de
aula, com pontuação de até 10 pontos.
c) Metodologia de transposição didática e utilização de recursos didáticos e
tecnológicos adequados ao conteúdo abordado, com pontuação de até 15 pontos.
d) Desenvolvimento: introdução e contextualização, relevância do tema, explicação,
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síntese e conclusão, com pontuação de até 15 pontos.
e) Domínio das bases conceituais, com pontuação de até 10 pontos.
f) Profundidade e amplitude do conteúdo abordado, com pontuação de até
10 pontos.
g) Uso de analogias e exemplos, com pontuação de até 10 pontos.
h) Uso correto e adequado do idioma e da linguagem, com pontuação de até
10 pontos.
i) Estabelecimento de relação interativa e dialógica, com pontuação de até 10 pontos.
7.9 Os recursos didáticos de que os candidatos pretendam fazer uso durante a
prova, com exceção de quadro, giz e projetor multimídia, deverão ser por ele mesmo
providenciados e instalados, sob sua inteira responsabilidade.
7.10 Os candidatos, ao se apresentarem para a Prova de Desempenho de Ensino,
nos locais e horários estabelecidos, deverão entregar à Banca Examinadora um plano
de aula, em três vias idênticas, contendo:
a) identificação do tema;
b) desenvolvimento do tema;
c) lista de exercícios (se couber);
d) identificação dos pré-requisitos;
e) modo de avaliar o aprendizado;
f) objetivos;
g) referências.
8. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
8.1 Todas as provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.
8.2 Os candidatos serão classiﬁcados em função da pontuação nas Provas Escrita e
de Desempenho de Ensino, por meio do cálculo de Média Aritmética Simples.
9. DA APROVAÇÃO
9.1 Serão considerados aprovados os candidatos cuja Média Aritmética Simples entre
as Provas Escrita e de Desempenho de Ensino seja igual ou superior a 50 (cinquenta)
pontos e que a nota em cada uma das provas não seja inferior a 50 (cinquenta)
pontos.
9.2 Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência aquele com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme dispõe o parágrafo único do
art. 27 da Lei nº 10.741/2003.
9.3 Persistindo o empate ou em caso de não haver candidato na situação prevista no
dispositivo legal em comento, terá preferência, para efeito de desempate, o candidato
que, na seguinte ordem:
a) obtiver maior número de pontos na Prova de Desempenho de Ensino,
b) obtiver maior número de pontos na Prova Escrita,
c) for mais idoso.
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10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.1 O resultado da Prova Escrita será publicado em Edital, no local das inscrições de
que
trata
o
subitem
2.1.1
e
no
endereço
eletrônico portal.utfpr.edu.br/concursos, até às 18 horas do dia 13/02/2019.
10.1.1 O resultado ﬁnal será publicado em Edital, no endereço constante do subitem
2.1.1 e no endereço eletrônico portal.utfpr.edu.br/concursos, até às 18 horas do
dia 26/02/2019.
10.2 O candidato poderá obter vista das Provas, de forma presencial, mediante
solicitação por escrito, após a divulgação do resultado de cada etapa.
10.2.1 O prazo para obtenção de vista das Provas será concomitante ao prazo
destinado à interposição de recurso conforme estabelecido no subitem 10.3,
mediante requerimento formal.
10.3 No prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir do resultado de cada etapa, será
admitido recurso, devidamente fundamentado, dirigido à Comissão Permanente de
Concurso Público, em que o candidato deverá indicar com precisão os pontos a
serem examinados.
10.3.1 O recurso poderá ser interposto de maneira:
a) Presencial, protocolado na Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos da
UTFPR, Câmpus Apucarana, sito à na Rua Marcílio Dias, nº 635, Jardim Paraíso,
Apucarana – PR.
b) Online, encaminhado para o e-mail cogerh-ap@utfpr.edu.br. No corpo do e-mail,
além da fundamentação do recurso, o candidato deverá informar nome completo,
CPF, área/subárea e código de acesso. Anexos ao e-mail não serão considerados.
10.3.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato certiﬁcar-se de que o recurso
encaminhado por e-mail, conforme subitem 10.3.1 "b", foi recebido pela organizadora
do certame, no prazo estipulado no subitem 10.3.
10.3.1.2 A UTFPR não se responsabiliza por recurso não recebido por motivo de
ordem técnica, falhas de comunicação, dados digitados incorretamente pelo
candidato ou outros fatores que impossibilitem o recebimento dos dados.
10.4 Os recursos serão apreciados pela Comissão Permanente de Concurso Público
e decididos no prazo de até 7 (sete) dias úteis. O resultado do recurso será
encaminhado ao interessado por e-mail e estará à disposição dos interessados na
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, Câmpus Apucarana.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. O não pronunciamento do candidato habilitado no prazo estabelecido para o
seu ingresso facultará à Administração a convocação dos candidatos seguintes,
sendo seu nome excluído do processo seletivo.
11.2. Os candidatos aprovados serão contratados para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público, na forma da Lei nº 8.745/93, como
Docente da Carreira do Magistério Federal Substituto, do Câmpus Apucarana da
UTFPR, conforme consta do Anexo I, respeitada a classiﬁcação obtida, constituindose também em cadastro reserva.
11.3. Anular-se-ão, sumariamente, a inscrição e todos os atos dela decorrentes, se o
candidato não comprovar, no ato da contratação, que satisfaz os requisitos
constantes no Anexo I e no item 1 deste edital.
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11.4. O candidato, quando for convocado, terá 24 horas para manifestar-se sobre a
aceitação ou não do cargo e mais 02 (dois) dias úteis para apresentar à
Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos a documentação exigida para a sua
contratação.
11.5. O presente Processo Seletivo terá validade pelo período de 01 (um) ano.
11.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidente da Comissão Permanente
de Concurso Público.
Documento assinado eletronicamente por SILVANA WEINHARDT DE OLIVEIRA,
PRESIDENTE DA COMISSÂO, em 10/01/2019, às 11:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por LUIZ ALBERTO PILATTI, REITOR, em
10/01/2019, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A
autenticidade
deste
documento
pode
ser
conferida
no
site
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0633972 e o código CRC D849EEFF.

ANEXO I AO EDITAL 001/2019 – PS – AP –
ABERTURA
PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
FEDERAL – SUBSTITUTO
Área
/
Subárea

Desenho
de Moda/
Design de
Moda

Engenharia
Civil

Engenharia
Química/
Engenharia
Química

VG

1

1

1

PDE

6

6

6

CH

40

40

40

T

Requisitos (1)

T/N

Graduação em Estilismo em Moda, Design de
Moda ou Moda, com Mestrado obtido em
Programa de Pós-Graduação listado na
Plataforma Sucupira, ou equivalente que venha
a substituí-la, na área de Arquitetura,
Urbanismo e Design; ou Interdisciplinar; ou
Comunicação e Informação.

M/T

Graduação em Engenharia Civil, com Mestrado
obtido em Programa de Pós-Graduação listado
na Plataforma Sucupira, ou equivalente que
venha a substituí-la, na área de Engenharias I.

M/T

Graduação em Engenharia Química, com
Mestrado obtido em Programa de PósGraduação listado na Plataforma Sucupira, ou
equivalente que venha a substituí-la, na área de
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Química

Engenharias II.

Legenda:
(1) Referência utilizada: Tabela de Áreas do Conhecimento da CAPES, disponível em
https://goo.gl/YoT6v7.
VG: nº total de vagas
PDE: nº de candidatos convocados para a Prova de Desempenho de Ensino
CH: Carga horária
T: Turno (M = manhã, T = tarde, N = noite)
REMUNERAÇÃO
TEMPO INTEGRAL - 40 HORAS
TITULAÇÃO
VENCIMENTO

RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO

TOTAL

MESTRADO

R$ 3.126,31

R$ 1.146,68

R$ 4.272,99

DOUTORADO

R$ 3.126,31

R$ 2.660,37

R$ 5.786,68

TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 89,00

ANEXO II AO EDITAL 001/2019 – PS – AP –
ABERTURA
ÁREA/SUBÁREA: Desenho de Moda/ Design de Moda
PROGRAMA
1. Concepção da coleção: pesquisas, geração de conceitos, ferramentas de
referências visuais e prototipagem.
2. A modelagem no Design do Vestuário: técnicas, recursos construtivos, e
gradação.
3. Procedimentos e diretrizes para o ensino e elaboração da modelagem e
prototipagem.
4. A costura industrial: processos, aplicações, técnicas e ferramentas.
5. Tecnologias da confecção industrial: aplicação no processo produtivo do
vestuário.
6. O ensino de técnicas, processos e máquinas empregados na construção de
protótipos do vestuário.
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Observação: o ponto sorteado para a prova escrita deverá ser retirado para o
sorteio de ponto da prova de desempenho de Ensino.

REFERÊNCIAS
A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não
impede que outras sejam utilizadas.
ABLING, B; MAGGIO, K. Moulage, modelagem e desenho: prática integrada. Porto
Alegre-RS: Bookman, 2014.
ALDRICH, W. Modelagem plana para moda feminia. Porto Alegre-RS: Bookman,
2014.
AMADEN-CRAWFORD, C. Costura de moda: técnicas básicas. Porto Alegre:
Bookman, 2014.
______________________. Costura de moda: técnicas avançadas. Porto Alegre:
Bookman, 2015.
ARAUJO, M. Tecnologia do vestuário . Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1996.
BAXTER, M. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos.
2.ed. São Paulo: Edgard Bluncher, 1998.
DUBURG, A. Moulage: arte e técnica no design de moda. Porto Alegre: Bookman,
2012.
FISCHER, A. Construção de vestuário. Porto Alegre-RS: Bookman, 2010.
FRINGS, G. S. Moda: do conceito ao consumidor. Trad. Mariana Belloli. 9 ed. Porto
Alegre: Bookman, 2012.
FRUTIGER, A. Sinais e símbolos: desenho, projeto e signiﬁcado. Tradução Karina
Jannini. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
GRAVE, M. F. A modelagem sob a ótica da ergonomia. São Paulo-SP: ZENNEX,
2004.
HEINRICH, D. P. Modelagem e técnicas de interpretação para confecção
industrial. Nova Hamburgo –RS: Editora Feevale, 2007.
JONES, J. S. Fashion Design: manual do estilista. São Paulo: Cosac Naifly, 2005.
OSÓRIO, L. Modelagem: organização e técnicas de interpretação. Caxias do Sul-RS:
Edusc, 2007.
OSTROER, F. Criatividade e processo de criação. 22 ed. Petrópolis, Rio de
Janeiro: Vozes, 2008.
PAZMINO, A. V. Como se cria: 40 métodos para design de produtos. São Paulo:
Blucher, 2015.
PRENDERGAST, J. Técnicas de costura: uma introdução as habilidades de
confecção no âmbito do processo criativo. São Paulo: Gustavo Gili, 2015.
PIRES, D. B. (Org.). Design de Moda: olhares diversos. São Paulo-SP: Estação das
Letras e Cores, 2008.
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RENFREW, E.; RENFREW, C. Desenvolvendo
Bookman, 2010.

uma

coleção.

Porto

Alegre:

RONCOLETTA, M. R., et al (Org). Interagindo: design de moda. São Paulo: Editora
Esfera, 2012
SEIVEWRIGHT, S. Pesquisa e design. Porto Alegre: Bookman, 2009.
TREPTOW, D. Inventando moda: planejamento de coleção. 5. ed. São Paulo-SP:
Doris Treptow, 2013.

ÁREA/SUBÁREA: Engenharia Civil
PROGRAMA
1. O processo de projeto. Normas técnicas para elaboração de projetos de
ediﬁcações. Levantamento de dados. Programa de necessidades. Estudo de
viabilidade. Estudo preliminar. Anteprojeto e projeto legal de arquitetura.
Acessibilidade.
2. Construção de Edifícios: Locação de Obras; sistemas Estruturais de Edifícios;
Vedações Verticais e Cobertura.
3. Construção de Edifícios: Revestimentos Argamassados, Pisos e Pavimentações,
Impermeabilização e Pintura.
4. Planejamento, Gerenciamento e Controle de Obras.
5. Topograﬁa: conceitos e fundamentos de métodos e técnicas aplicados ao
levantamento topográﬁco planimétrico e altimétrico, locação de obras e cálculos
topográficos envolvidos.
6. Instalações hidrossanitárias prediais - água fria, esgoto, água pluvial e incêndio.
Observação: o ponto sorteado para a prova escrita deverá ser retirado para o
sorteio de ponto da prova de desempenho de Ensino.
REFERÊNCIAS
A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não
impede que outras sejam utilizadas.
ABNT. NBR 9050, 2015.
AZEREDO, H. A. Edifício e seu acabamento. São Paulo: Edgard Blücher, 1987.
AZEREDO, H. A. Edifício até sua cobertura. São Paulo: Edgard Blücher, 1977.
BORGES, Alberto de Campos. Topograﬁa: aplicada à engenharia civil. 2. ed. São
Paulo, SP: E. Blücher, 2013. 2 v.
CARVALHO JÚNIOR, Roberto. Instalações
arquitetura. Editora Blucher, 2017.

hidráulicas

e

o

projeto

de

CREDER, Hélio. Instalações hidráulicas e sanitárias. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC,
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2006.
KOWALTOWSKI, Doris C. C. K. et al. (org.). O processo de projeto em
arquitetura: da teoria à tecnologia. São Paulo, SP: Oﬁcina de Textos, c2011. 504
p.
LITTLEFIELD, David. Manual do arquiteto: planejamento, dimensionamento e
projeto. 3. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2011. 767 p.
MCCORMAC, Jack C. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2007. xv, 391 p. + 1
CD-ROM (4¾ pol.) ISBN 852161523X.
MONTENEGRO, G. A. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgard Blucher, 2001.
NEUFERT, Ernst; NEUFERT, Peter. Arte de projetar em arquitetura. 18.ed. São
Paulo: Editora Gustavo Gili , 2013.
PINHEIRO,
Antonio
Carlos
da
Fonseca
Bragança;
CRIVELARO,
Marcos. Planejamento e custos de obras. 1.ed. São Paulo, SP: Érica, 2014. 136
p. ISBN 85-216-1084-X.
SOUZA, Ubiraci E. L. de. Como Reduzir Perdas nos Canteiros: Manual de
Gestão de Consumo de Materiais de Construção. Editora Pini. São Paulo, 2005;
TISAKA, Maçahico. Como evitar prejuízos em obras de construção civil construction claim- manual técnico de orientação para o reequilíbrio dos
contratos. Indicado para empresas construtoras, órgãos contratantes,
escritórios de advocacia, tribunais de contas e arbitragem e poder
judiciário. 1. ed. São Paulo, SP: PINI, 2011. 277 p. ISBN 9788572662406.
TULER, Marcelo; SARAIVA, Sérgio. Fundamentos de topograﬁa. Porto Alegre, RS:
Bookman, 2014. xv, 308 p.
VIEIRA NETTO, Antonio. Como Gerenciar Construções. Editora Pini. São Paulo,
1988;
WALID, Yazigi. A Técnica de Edificar. Editora Pini, 9ª edição. São Paulo, 2008.
YEE, R. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Editora LTC, 2009.

ÁREA/SUBÁREA: Engenharia Química/ Engenharia Química
PROGRAMA
1. Mecanismos de transporte e equações básicas da quantidade de movimento.
2. Condução de calor em regime estacioná rio e transiente.
3. Transferência de calor por convecção.
4. Difusão molecular em regime estacioná rio e transiente.
5. Transferência de massa por convecção.
6. Operação em leito fixo e leito fluidizado.
7. Destilação.
8. Evaporação.
9. Comportamento mecânico de tração de materiais sólidos.
10. Tratamentos térmicos de materiais metálicos.
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Observação: o ponto sorteado para a prova escrita deverá ser retirado para o
sorteio de ponto da prova de desempenho de Ensino.
REFERÊNCIAS
A relação a seguir contempla as referências consideradas elementares, o que não
impede que outras sejam utilizadas.
ASKELAND, D.R.; WRIGHT, W.J. Ciência e Engenharia dos Materiais, 3.ed., São
Paulo: Cengage Learning, 2014.
BIRD, R. Byron; STEWART, Warren E; LIGHTFOOT, Edwin N. Fenômenos de
transporte. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2004.
BLACKADDER, D. A.; NEDDERMAN, R. M. Manual de operações unitárias:
destilação de sistemas binários, extração de solvente, absorção de gases,
sistemas de múltiplos componentes, trocadores de calor, secagem,
evaporadores, filtragem. São Paulo: Hemus, 2004.
CALLISTER, W.D. Ciência e Engenharia de Materiais - Uma Introdução, 7.ed.,
Editora LTC, 2008.
CREMASCO, Marco Aurélio. Fundamentos de transferência de massa. 2. ed.
Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2002.
CREMASCO, Marco Aurélio. Operações unitárias em sistemas particulados e
fluidomecânicos. 2.ed. rev. São Paulo, SP: Blucher, 2014.
FOUST, Alan S. Princípios das operações unitárias. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC ,
2015.
GEANKOPLIS, C.J. Procesos de transporte y operaciones unitarias. México:
Compañía Editorial Continental, 1998.
GEANKOPLIS, Christie John. Transport processes and separation process
principles: includes unit operations. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall
PTR, 2009.
GOMIDE, Reynaldo. Operações unitárias: separações mecânicas. São Paulo: R.
Gomide, 1980. v. 3.
INCROPERA, Frank P. et al. Fundamentos de transferência de calor e de
massa. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2008.
KREITH, Frank; BOHN, Mark. Princípios de transferência de calor. São Paulo:
Pioneira Thomson, 2003.
MCCABE, Warren L.; SMITH, Julian C.; HARRIOTT, Peter. Unit operations of
chemical engineering. 7. ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2005.
NEWELL, J. Fundamentos da moderna engenharia e ciência dos materiais.
Rio de Janeiro: LTC, 2010.
NUNES, L.P.; KREISCHER, A.P. Introdução a metalurgia e aos materiais
metálicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2010.
SHACKELFORD, J.F. Ciência dos Materiais, 6.ed., São Paulo: Pearson Education do
Brasil, 2008.
SILVA, A.L.V.C.; MEI, P.R. Aços e Ligas Especiais, 3.ed., São Paulo: Blücher, 2010.
SMITH, W.F. Princípios de ciência e engenharia dos materiais. 3. ed. Lisboa:
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McGraw- Hill,1998.
SOUZA, S.A. Ensaios mecânicos de materiais
teóricos e práticos, 5.ed., São Paulo: Blücher, 1982.

metálicos:

fundamentos

VAN VLACK, L.H. Princípios de ciência e tecnologia dos materiais. 5. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Campus, 1993.
WELTY, James R.; FOSTER, David; RORRER, Gregory L. Fundamentals of
momentum, heat, and mass transfer. 6th. ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons,
2015.
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