
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CAMPOS DE CONHECIMENTO DO CENTRO 

TECNOLÓGICO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO (CTE) 

1 Coordenadoria Especial de Engenharia de Materiais (EMT) 

1.1 Campo de Conhecimento: Materiais Não Metálicos/Cerâmicos: 1. Matérias-

primas cerâmicas; 2. Processamento cerâmico e produtos cerâmicos: materiais 

cerâmicos tradicionais e avançados; 3. Efeito dos parâmetros de processamento nas 

microestruturas e propriedades das cerâmicas; 4. Microestrutura (nanoestrutura) dos 

sólidos cerâmicos; 5. Técnicas de caracterização de matérias-primas e materiais 

cerâmicos; 6. Formulações cerâmicas e diagramas de equilíbrio; 7. Queima e 

sinterização de cerâmicas; 8. Propriedades térmicas e mecânicas das cerâmicas: 

crescimento subcrítico de trincas e resistências ao choque térmico; 9. Mecanismos de 

tenacificação de materiais cerâmicos; 10. Propriedades ópticas, elétricas e magnéticas 

de cerâmicas; 11. Técnicas de manufatura aditiva aplicada a materiais cerâmicos; 12. 

Vidros e vitrocerâmicos: caracterização, processamento e propriedades; 13. 

Biocerâmicas: caracterização, processamento e propriedades. 

2 Departamento de Ciências Exatas e Educação (CEE) 

2.1 Campo de Conhecimento: Ensino/Ensino de Ciências e Matemática: 1. A 

educação matemática enquanto campo de conhecimento e sua inserção no contexto 

escolar; 2. A formação de professores para o ensino de matemática: tendências e 

perspectivas no contexto da educação matemática; 3. A educação matemática diante 

das novas tecnologias da informação e comunicação; 4. Aprendizagem matemática; 5. 

Laboratório de ensino da matemática; 6. O papel do estágio supervisionado na 

formação do professor de matemática; 7. Didática matemática francesa; 8. Ensino da 

matemática e interdisciplinaridade; 9. A prática como componente curricular nos 

cursos de licenciatura em matemática; 10. A curricularização da extensão em cursos de 

licenciatura em matemática. 

2.2 Campo de Conhecimento: Ensino/Ensino de Química: 1. Linguagem e 

formação de conceitos no ensino de química e de ciências; 2. História e filosofia da 

química: implicações para a educação básica e o ensino superior; 3. O ensino de 

caráter investigativo e a experimentação no ensino de química e de ciências; 4. Estágio 

supervisionado: concepções, práticas de orientação, acompanhamento e avaliação; 5. 

A interdisciplinaridade e a contextualização no ensino de química; 6. Avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem de química na educação básica; 7. Possibilidades, 

desafios e perspectivas da abordagem CTS no ensino de química e de ciências na 

educação básica; 8. Educação inclusiva no ensino de química e de ciências: a formação 

docente voltada à diversidade e especificidades dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais; 9. Formação de professores para o ensino de química e de 



ciências: desafios e possibilidades; 10. Tecnologias digitais de informação e 

comunicação no ensino de química e de ciências. 

2.3 Campo de Conhecimento: Físico-Química/Química Teórica: 1. Leis da 

termodinâmica; 2. Gases perfeitos e reais; 3. Soluções e equilíbrio entre fases;  4. Leis 

de velocidade e mecanismos de reação; 5. Controle termodinâmico e cinético de 

reações; 6. Química de superfícies e colóides; 7. Equação de Schödinger e a partícula 

na caixa; 8. Fundamentos de espectroscopia atômica e molecular; 9. Ligações químicas 

moleculares: diatômicas e poliatômicas; 10. Átomos multieletrônicos e métodos de 

aproximação. 

3 Departamento de Engenharia Têxtil (DET) 

3.1 Campo de Conhecimento: Tecnologia Química/Têxteis/Fenômenos de 

Transporte/Termodinâmica: 1. Processo de tingimento de substratos têxteis, 

compatibilidade de corantes e fibras, e aplicação dos aditivos no processo; 2. 

Processos de acabamento Têxtil: convencionais (físicos e químicos), biotecnológicos, 

plasma, nanotecnologia; 3. Obtenção e aplicação da equação da conservação de 

quantidade de movimento; 4. Transferências simultâneas de calor e massa; 5. 

Termodinâmica: Processos e ciclos termodinâmicos; 6. Termodinâmica: Gases reais; 7. 

Termodinâmica de interfaces, tensão superficial, sistemas coloidais e sistemas de 

adsorção; 8. Vapor: geração, instalações e distribuição de vapor da indústria têxtil; 9. 

Processos de tratamento de águas e efluentes convencionais e avançados; 10. Fiação 

de fibras curtas. 

4 Departamento de Engenharia de Controle, Automação e Computação (CAC) 

4.1 Campo de Conhecimento: Robotização/Automação Eletrônica de Processos 

Elétricos e Industriais: 1. Mobilidade em cadeias cinemáticas, mecanismos e robôs; 2. 

Representação de rotações em 3D (Cossenos diretores, ângulos de Euler e 

Quaternions); 3. Cinemática de posição e diferencial para manipuladores industriais; 4. 

Estática para manipuladores industriais; 5. Modos de programação de robôs 

industriais: a) por aprendizagem (passiva e ativa) e b) textual (nível de robô, nível de 

objeto e nível de tarefa); 6. Sistemas de produção automatizados: níveis hierárquicos, 

atividades, equipamentos; 7. Controladores lógicos programáveis (CLP): elementos de 

hardware, arquitetura e funcionamento; 8. Controladores lógicos programáveis (CLP): 

linguagens de programação (Norma IEC 61131); 9. Sistemas supervisórios (SCADA): 

conceitos, principais características, funcionalidades e programação; 10. Sensores e 

atuadores aplicados na automação industrial; 11. Sistemas a eventos discretos: 

conceituação, classificação, propriedades, exemplos; 12. Redes de Petri: conceituação 

e aplicações em sistemas a eventos discretos. 


