EDITAL Nº 004/2019

O Diretor Presidente da Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista, Adilson
Octaviano, torna público o edital para seleção e contratação de docente para os Cursos de
Bacharelado em Ciências Biológicas e Bacharelado em Serviço Social da Faculdade de
Ciências e Letras de Bragança Paulista, em carater de substituição em regime autônoma.
INSTRUÇÕES
1.1.Inscrições – O link do Currículo Lattes atualizado deverá ser enviado até o dia 23/01/2019,
através do e-mail faculdade@fesb.edu.br juntamente com carta de interesse e o
cronograma de atividades para a disciplina de interesse. Oportunidade para profissionais
com necessidades especiais desde que compatível com as funções do cargo (lei nº.
8213/91);
1.1.1.O candidato selecionado será comunicado sobre a entrevista via email ou telefone.
1.2.
Número de vagas: Verificar tabela abaixo
1.3.
Requisitos: Formação no componente curricular específica, preferencialmente com
titulação de Mestre e/ou Doutor, experiência acadêmica comprovada (de acordo com a
Deliberação CNE 55/2006) e disponibilidade para atender o número de horas exigidas
pela disciplina, dias e horários;
1.4.
A seleção constará de análise de currículo, plano de trabalho (modelo anexo I) seguido
de entrevista feita pelos componentes da banca examinadora; e uma prova didática, com
duração de 20 min (tema no anexo III).
1.5.
Instrumentos de Seleção: o profissional selecionado será avaliado por uma banca
examinadora (somente para currículos selecionados pela Coordenação e Direção
Acadêmica), composta pela Diretoria Acadêmica, Coordenação do Curso,
Representante docente e Recursos Humanos;
1.6.
Data da seleção: confirmada através de e-mail;
1.7.
Resultado: O professor selecionado será notificado via e-mail.
1.8.
Recurso: não caberão recursos da decisão da banca examinadora.
2.

VAGAS DISPONÍVEIS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

CUR
SO

Bacharelado
em Ciências
Biológicas
Banca:
entre os
dias 24 e 25
de janeiro

DISCIPL
INA

Leitura e
Produção
Textual
(2 horas/aulas)

VAGA

01

HORÁRIO

Sexta –
20:40

Instrumentos de avaliação

Plano de trabalho
(Anexo I) correspondente às
20 semanas do curso, com
cronograma das aulas
teóricas e práticas (se
19:00 as
houver), visitas técnicas,
formas de avaliação,
bibliografia a ser utilizada,
etc.
(Ver ementa da disciplina no
anexo II)
Prova didática (Ver temas
anexo III)

CUR
SO

DISCIPL
INA

VAGA

e
Bacharelado Direito
Legislação
II
em Serrviço
(4 horas/aulas)
Social
Banca:
entre os
dias 24 e 25
de janeiro

HORÁRIO

Terça –
20h40

01

–

Quinta
22h40

19:00

21h

Instrumentos de avaliação
Plano de trabalho
(Anexo IV) correspondente
às 20 semanas do curso,
com cronograma das aulas
teóricas e práticas (se
as
houver), visitas técnicas,
formas de avaliação,
bibliografia a ser utilizada,
as
etc.
(Ver ementa da disciplina no
anexo V)
Prova didática (Ver temas
anexo VI )

anexo anexo III)

Bragança Paulista, 17 de Janeiro de 2019.

Adilson Octaviano
Diretor Presidente da FESB

ANEXO I
MODELO PLANO DE ENSINO
Disciplina - Bioquímica
Carga horária total: 80
Distribuição da Carga Horária: 80
Teórica

Prática

Estudos

(por semana)

(por semana)

(por semana)

2

1

1

Docente Responsável:
Aline Sampaio

Duração

Total

20 semanas

80 horas

Objetivos:
Definir e analisar as estruturas de biomoléculas e compreender os mecanismos de interações
intermoleculares que atuam na construção de polímeros energéticos, estruturais e regulaórios.
Proporcionar a oportunidade para o graduando planejar e executar projetos de pesquisa, bem
como interpretar os seus resultados.

Justificativa:
A disciplina descreve e discute a composição atômica e molecular dos seres vivos e como
estas estruturas interagem entre sim para a construção e funcionamento do organismo. O
domínio desta disciplina garante ao aluno base necessária para compreender os processos
fisiológicos, metabólicos dos diferentes seres vivos e como a alimentação, ambiente e
situações podem influencia no funcionamento e na homeostase.

Conteúdo:
Formação de moléculas, reações de óxi-redução. pH e sistema tampão. Características,
ligações e digestão de carboidratos, lipídeos e proteínas. Enzimas, cinética e inibição
enzimática. Estrutura e funções de vitaminas e sais minerais.
Formas de Avaliação:
Provas escritas, apresentações de seminários, atividades práticas e participação nas
discussões de temas relativos ao assunto, relatórios de aulas práticas, análise crítica de artigo
científico...

Bibliografia:
CHAMPE, P.C.; HARVEY, R.A.; FERRIER, D.R. Bioquímica Ilustrada. 4 ed, Porto Alegre:
Artmed, 2009.
HARVEY, R.A.; FERRIER, D.R. Bioquímica Ilustrada. 5 ed, Porto Alegre: Artmed, 2012.
KAMOUN, P., LAVOINNE, A., VERNEUIL, H. Bioquímica e Biologia Molecular. 1. Ed. Rio de
Janeiro,Guanabara Koogan, 2006.
MARZZOCO, P.; BAPTISTA, A. Bioquímica Básica, 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007
MURRAY, R.K. et. al. Bioquímica ilustrada de Harper. 9. ed. São Paulo: Atheneu Editora São
Paulo, 2002.
NELSON, D. L.; COX, M. Lehninger: princípios de bioquímica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2011.
PALERMO, Jane Rizzo. Bioquímica da Nutrição. São Paulo: Atheneu, 2008
PRATT, C.W., CORNELY, K. Bioquímica Essencial. 1. Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan,
2006.

Cronograma
Data

Tema

Atividade
Teorica/práti
ca

03/08/2018

Apresentação da disciplina, do conteúdo pedagógico,
cronograma e métodos de avaliação.
Introdução à Bioquímica e dos sistemas biológicos.
Caracterização de átomos, íons, ligações químicas e reações
de oxi-redução.
Formação e classificação de moléculas e soluções.

X

10/08/201

Propriedades físico-químicas da água.
Interações hidrofóbicas e hidrofílicas.
Densidade.

X

17/08/2018

Conceitos de ácidos e bases, pH e sistema tampão
Sistema tampão biológico
Exercícios de fixação

X

24/08/2018

AULA PRÁTICA:
Redução do bicromato de potássio
Oxido-redução a partir de permanganometria
Indicadores de pH
Caracterização do sistema tampão biológico.
Grupos de Discussão

31/08/2018

Carboidratos: Classificação, nomenclatura, estrutura e funções
Estudo de caso: Intolerância à lactose.
Isomerias, rotações e conformações dos carboidratos.
Exercícios de fixação

07/09/2018

FERIADO

14/09/2018

AULA PRÁTICA:
Identificação de carboidratos.
Caracterização de Polissacarídeos.
Caracterização de pequenos carboidratos.
Identificação de cetoses
Hidrólise ácida do amido.
Grupos de discussão

21/09/2018

AVALIAÇÃO 1

X

28/09/2018

Devolutiva da AV1
Classificação, estrutura e importâncias estruturais dos lipídeos
Classificação, estrutura e importâncias estruturais dos ácidos
graxos
Exercícios de fixação

X

X

X

X

05/10/2018

ELEIÇÃO

12/10/2018

FERIADO

19/10/2018

Esterificação, saponificação, hidrogenação.
Formação de micelas, lipossomos e biomembranas.
Estudo de caso: Influência de ômegas 3 e 6 na saúde.

26/10/2018

AULA PRÁTICA:
Solubilidade dos lipídeos.
Fixação do iodo.
Teste da acroleína.
Saponificação.
Grupos de discussão

02/11/2018

FERIADO

09/11/2018

Aminoácidos: Estrutura e Classificação
Ligação peptídica, níveis da estrutura proteicaMecanismo de
digestão e fatores influenciadores da estrutura e enovelamento
das proteínas.
Enzimas, cinética enzimática e mecanismos de inibição.

X

16/11/2018

Vitaminas e sais minerais: Funções e mecanismos de ação
Excessos, carência e suplementação.
Estudo de caso: Influência das vitaminas na cinética
enzimática.

X

23/11/2018

AULA PRÁTICA:
Identificação de aminoácidos.
Identificação de proteínas.
Precipitação proteica.
Influência da concentração de substrato na cinética enzimática.
Grupos de discussão.

30/11/2018

AVALIAÇÃO 2

X

07/12/2018

Devolutiva de notas.
Segunda chamada .

X

14/12/2018

EXAME FINAL

X

X

X

ANEXO II
EMENTA DA DISCIPLINA

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL

X

Ementa:
textos dos gêneros textuais ofício, notícia, manual de instruções, relatório e pôster, baseados
na tipagem textual como descrição, injunção e exposição. Descreve noções fundamentais
sobre estrutura e conteúdo: coesão, coerência, clareza, informatividade e adequação a partir
da revisão e reescrita orientada dos textos produzidos.
Bibliografia básica
BARRAS, R. Cientistas precisam escrever
, 1994.
CHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; MARINELLO, A. F.
Vozes, 2010.
MAGALHÃES, M. Os sentidos do texto. São Paulo. Editora Contexto, 2012.
Bibliografia complementar
VERO, Leonor L.
ncia textuais
, 1991.
CHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F.
MARCUSCHI, L.A.
Paiva et al.
. Rio de Janeiro: Lucena, 2005

:

: Vozes, 2009.

ANEXO III

TEMA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA
A avaliação didática constará de uma aula de 20 minutos, e serão considerados os
seguintes critérios: conteúdo pertinente ao tema; contextualização do tema; apresentação
sequencial do tema; quantidade e qualidade de informações; capacidade analítica do tema e
linguagem clara, adequada e observância de regras gramaticais.
Disciplina

Tema da aula

Leitura e Produção Textual

Produção de Relatório.

ANEXO IV – SERVIÇO SOCIAL
MODELO DE PLANO DE ENSINO
Disciplina: Direito e Legislação II
Carga Horária Total : 80 horas/aulas
Distribuição de Carga Horária
Teórica
por semana)
4

Prática
(por semana)
-

Estudos
(por semana)
-

Duração

Total

20 semanas

80

Docente Responsável: Gisele Aparecida Bovolenta
Objetivos:
- Analisar e refletir sobre o processo de construção e reconhecimento do direito e da cidadania
no país, permitindo a formação adequada para atuar na perspectiva interdisciplinar.
- Identificar a disciplina como ferramenta de trabalho dos assistentes sociais no exercício
profissional;
- Pensar e refletir sobre a disciplina e sua relação com a sociedade contemporânea
Justificativa:

- Analisar as instituições de direito e as garantias fundamentais de cidadania, bem como a
legislação social e seu reconhecimento e construção histórica. Esta disciplina propõe o estudo
dos elementos que norteiam as políticas sociais nas diferentes áreas sociais, a questão da
cidadania e sua articulação com projetos de âmbito municipal, estadual e federal. Propõe ainda
uma reflexão sobre a intervenção do assistente social junto às políticas setoriais e o projeto
ético-político da profissão.
Conteúdo:
-- Análise, leitura, debate e reflexão do conteúdo programático
-- Compreensão do cenário dos direitos sociais no Brasil;
-- Estudo e análise das políticas sociais e legislações sociais;
-- Intervenção do Assistente Social e o projeto ético-político;
-- Leitura e indicação de textos bibliográficos;
Formas de Avaliação
A avaliação de aprendizagem do aluno deverá ocorrer de forma contínua, cumulativa e crítica
ao longo da disciplina, com o objetivo de identificar a capacidade de reflexão, síntese,
apropriação dos conteúdos, o interesse e compromisso do aluno com sua formação. Essa
participação e organização do conhecimento apreendido serão de fundamental importância
para o processo avaliativo como um todo, seja através da participação em aula ou na utilização
desse conhecimento nas decorrentes produções escritas e testes aplicados ao longo do
semestre.
Nesse sentido, serão realizadas duas provas, além de algumas atividades em sala (a serem
agendadas e combinadas com os alunos), no intuito de ter elementos concretos para fins de
avaliação.
Bibliografia Básica (ABNT):
CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2016.
ABREU, Haroldo. Cidadania e Hegemonia no Mundo Moderno. Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2008.
FERREIRA, Luiz Antônio Miguel. Os Direitos Sociais e sua Regulamentação - Coletânea de
Leis. São Paulo: Cortez, 2011.
GUERRA, Yolanda Aparecida Demétrio. Direitos Humanos e Serviço Social – Polêmicas,
Debates e Embates. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.
PATTO, M. H. S. A Cidadania Negada: políticas públicas e formas de viver. São Paulo: Casa
do Psicólogo, 2009.
CRONOGRAMA
Data

Tema

20/02/18

Início do Semestre: apresentação da disciplina, do professor,
ementa, metodologia e critérios de avaliação; explanação
histórica e introdutória para compreender a disciplina.
Aproximação ao conteúdo da disciplina: aspectos conceituais
introdutórios.
Analise e reflexão sobre o conceito de cidadania e direito
Instrumentos do direito brasileiro
Reflexão do l
“C
B
”–I
R f
“C
B
” – II
R f
“C
B
” – III
1ª Avaliação da disciplina – prova individual
O papel do assistente social na garantia de direitos – I
O papel do assistente social na garantia de direitos – II
Feriado
Atividade em sala para compor nota e exercícios de fixação
SEMACC de Serviço Social
Direitos sociais no Brasil: limites e desafios
Revisão e exercícios de fixação
Prova final da disciplina (Semana de provas oficiais)

27/02/18
06/03/18
13/03/18
20/03/18
27/03/18
03/04/18
10/04/18
17/04/18
24/04/18
01/05/18
08/05/18
15/05/18
22/05/18
29/05/18
05/06/18

Atividade
Teórica/Prática
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

12/06/18
19/06/18
26/06/18

Devolutiva de provas, correções; dúvidas e ajustes
Atividade em sala para elaboração de texto
Encerramento do Semestre

x
x
x

ANEXO V – SERVIÇO SOCIAL
EMENTA DA DISCIPLINA

DIREITOS E LEGISLAÇÃO SOCIAL II
EMENTA:
Analise da formação do Estado Brasileiro: sua organização, poderes, estruturas e o Pacto
Federativo. Identificação das legislações sociais como importante conquista no campo dos direitos
sociais e suas dificuldades, desafios, garantias, limitações e avanço em sua gestão e execução.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
COLETÂNIA. Legislação de Direitos Difusos e Coletivos. São Paulo: Saraiva, 2010.
COLETÂNIA. Legislação dos Direitos Humanos. São Paulo: Editora MB, 2009.
ARRETCHE. Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora
FGV e Fiocruz, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
FERREIRA, Luiz Antonio Miguel. Os Direitos Sociais e sua Regulamentação: coletânea de leis
São Paulo: Cortez, 2013.
SPOSATI, Aldaíza; FLEURY, Sônia Maria Teixeira; CARVALHO, Maria do Carmo Brant. Os
Direitos (dos desassistidos) Sociais. São Paulo: Cortez, 2012. 168 P.

ANEXO VI
TEMA DA AVALIAÇÃO DIDÁTICA
A avaliação didática constará de uma aula de 20 minutos, e serão considerados os
seguintes critérios: conteúdo pertinente ao tema; contextualização do tema; apresentação
sequencial do tema; quantidade e qualidade de informações; capacidade analítica do tema e
linguagem clara, adequada e observância de regras gramaticais.
Disciplina
Direito e Legislação Social II

Tema da aula
Identificação do debate sobre Direitos Sociais
na área do Serviço Social.

