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vILHENA, Renata; MARTINS, Humberto Falcão; MARINI, Caio; GUIMARÃES, Tadeu Barreto . O Choque de Gestão em Minas Gerais . Políticas 
da Gestão Pública para o Desenvolvimento . Belo Horizonte: UFMG, 2006 .

Educação (Avaliação) 
Políticas públicas: fundamentos; Planejamento, organização, coordenação, acompanhamento controle e a avaliação de projetos e programas na área 
de Ciência e Tecnologia; Métodos e técnicas de exercício de atividades de administração gerencial em programas, projetos e serviços públicos; 
Avaliação com base em resultados Avaliação ex-ante e ex-post de projetos de pesquisa; Teoria da formulação de indicadores; Interação e mediação 
pública; Cidadania e autonomia: uma construção; Iniciativa, eficácia e efetividade na gestão de projetos, programas e ações na área de Ciência e Tec-
nologia; Treinamento e desenvolvimento de pessoas e equipes; Estatística .

Referência bibliográfica
ARAÚJO, Maria de Fátima Infante . Programa de Desenvolvimento Gerencial Educação continuada . Indicadores para Monitoramento de Programas 
e Projetos . São Paulo . 2006 .
ARAÚJO, Luis Cesar e GARCIA, Adriana Garcia . Gestão de Pessoas . Edição compacta . São Paulo: Editora Atlas S .A ., 2010 .
BARBETTA, Pedro Alberto . Estatística aplicada a ciências sociais . Florianópolis: Ed da UFSC, 2006 .
FREIRE, Paulo . Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa . São Paulo: Paz e Terra, 2011 .
CHAvENATO, Idalberto . Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos . 7ª Ed . Rio de Janeiro: Manole, 2008 .
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Administração de projetos: como transformar idéias em resultados. São Paulo: Atlas, 2010.
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Fundamentos de Administração. Manual Compacto para as Disciplinas TGA e Introdução à Administração. 
São Paulo: Atlas, 2008 .
MOURA, Dácio G; BARBOSA, Eduardo, F . Trabalhando com projetos . Planejamento e gestão de projetos educacionais .  .Petrópolis, RJ:vozes, 
2010 .
REvISTA FAPEMIG  .BR/ n . especial 2008 .
RICO, Elizabeth Melo (org .) Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate . S .P: Cortez: Instituto de Estudos Especiais, 2001 .
VALENÇA, Antônio Carlos. Mediação: método de investigação apreciativa da ação-na-ação – Teoria e prática de consultoria reflexiva. Recife: 
Bagaço, 2007 . Cap . 7 e 8 . 
VERGARA, Sylvia Constant, BIANCO, Alessandra; GOMES, Ana Paula Cortat Z. O trabalho em equipes autogerenciadas e sua influência na moti-
vação dos indivíduos . Revista REAd, Porto Alegre, v . 12, n . 1, jan ./fev . . 2006 .

Engenharia 
Matemática avançada para engenharia e suas aplicações para interpretação de modelagem matemática de processos; desenho técnico e diagramas 
de blocos; interpretação com clareza e precisão das instruções contidas em desenhos industriais das diversas subáreas da engenharia; princípios 
científicos fundamentais e universais utilizados na engenharia; princípios de conversões eletromecânicas, eletrotérmicas e eletroquímicas de ener-
gia; interpretação de projetos acabados em engenharia no que diz respeito a características elétricas, mecânicas e químicas elementares, bem como 
função e economia de produção .

Referência bibliográfica 
KATSUHIKO Ogata, Engenharia de Controle Moderno, 5 . ed ., Editora Pearson Brasil,2010 .
MELCONIAN Sarkis, Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 18. ed., Editora Érica, 2008.
MACINTYRE, A . J . Equipamentos Industriais e de Processo, Editora LCT, 1997 .
CAVALCANTI, J. M. Fundamentos de Eletrotécnica, 21 ed., Editora Freitas Campos, 2004.
EDMINSTER, J. A., Circuitos Elétricos, 2. ed.,Coleção Schaum, Ed. McGraw-Hill, 2005. 
MAMEDE FILHO, JOÃO, Manual de Equipamentos Elétricos, 4.ed.,Editora LTC, 2013.
MANFÉ, Giovanni; et al. Desenho Técnico Mecânico: Curso completo. Editora Hemus, 2004. 
ZILL, D . J . Matemática Avançada para Engenharia, 3 . ed ., Bookman Companhia Editora, 2009 .
THOMAS, R . Estatística Moderna para Engenharia, Editora Campus, 2009 .

Jornalismo – Comunicação 
Critérios de noticiabilidade; newsmaking; gatekeeping; agenda setting; valores-notícia; espiral do silêncio; ciência e informação científica; divulga-
ção científica; jornalismo científico; técnicas de notícia e reportagem; pauta, apuração, redação e edição em jornalismo; webjornalismo; jornalismo 
participativo; comunicação institucional; planejamento em comunicação; comunicação pública .

Referência bibliográfica 
ARGENTI, Paul A . Comunicação empresarial: a construção da identidade, imagem e reputação . Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 .
CANAvILHAS, João Messias . WEBJORNALISMO - Considerações gerais sobre jornalismo na web . Disponível em:http://www .bocc .ubi .pt/pag/
canavilhas-joao-webjornal .pdf .
CASCAIS, António Fernando. Divulgação científica: a mitologia dos resultados. Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/cascais-antonio-fer-
nando-divulgacao-cientifica.pdf.
COIMBRA, Oswaldo. O texto da reportagem impressa – um curso sobre sua estrutura. São Paulo: Ática, 1993.
COLLING, L.. Agenda-setting e framing: reafirmando os efeitos limitados. Porto Alegre: 
Revista Famecos, n° 14, abr. 2001.DUARTE, Jorge. Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia – teoria e técnica. São Paulo: Atlas, 
2006 .
DUARTE, Jorge (Org .) . Comunicação pública: estado, mercado, sociedade e interesse público . São Paulo: Atlas, 2007 .
FORNI, João José. Comunicação em tempo de crise. In: DUARTE, Jorge (org.).Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e téc-
nica . 2ª . ed . São Paulo: Atlas, 2006 .
GOMIS, Lorenzo. Do importante ao interessante - ensaio sobre critérios para a noticiabilidade no jornalismo. Pauta Geral 4, 2002.
GONÇALvES, Elias Machado . O ciberespaço como fonte para os jornalistas . Salvador: Calandra, 2003 .
LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: Record, 2001.
LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina, 2002.
LESSIG, Lawrence. Cultura Livre – como a grande mídia usa a tecnologia e a lei para bloquear a cultura e controlar a criatividade. São Paulo: Edi-
tora Francis, 2005
MAIA, K . B . F .; AGNEZ, L . F . O agenda-setting no Brasil: contradições entre o sucesso e os limites epistemológicos . Brasília: E-Compós, 2010 .
MEDINA, Cremilda de Araújo . Notícia: um produto á venda: jornalismo na sociedade urbana e industrial . Belo Horizonte: Gutenberg, 2003 .
OLIVEIRA, Fabíola. Jornalismo Científico. São Paulo: Contexto, 2002.
PENA, Felipe . Teoria do jornalismo . São Paulo: Contexto, 2005 .
PRIMO, Alex Fernando Teixeira e TRÄSEL, Marcelo . Webjornalismo participativo e a produção aberta de notícias . Disponível em:http://www6 .
ufrgs .br/limc/PDFs/webjornal .pdf .
RODRIGUES, Bruno. Webwriting – redação e informação para a Web. Rio de Janeiro: Brasport, 2006.
SODRÉ, Muniz e FERRARI, Maria Helena. Técnica de reportagem – notas sobre a narrativa jornalística. São Paulo: Summus, 1986.
SOUSA, Jorge Pedro . As notícias e os seus efeitos . Lisboa: 1999 . Disponível em: http://bocc .ubi .pt/pag/sousa-pedro-jorge-noticias-efeitos .html .
TRAQUINA, Nelson. O estudo do jornalismo no século XX. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2001.
VERAS JÚNIOR. José Soares. Da informação ao conhecimento: o jornalismo científico na contemporaneidade. Disponível em:
http://www .bocc .ubi .pt/pag/soares-jose-dissertacao .pdf .
WOLF, Mauro . Teorias da comunicação de massa . São Paulo: Martins Fontes: 2003 .
ZAMBONI, Lilian Márcia Simões. Cientistas, jornalistas e a divulgação científica – subjetividade e heterogeneidade no discurso da divulgação cien-
tífica. Campinas: Autores Associados, 2001.

Letras/Educação
Aspectos relativos à produção e compreensão de textos coerentes e coesos, em conformidade com a norma padrão .
Fatores implicados na compreensão da leitura: estratégias de processamento textual; diversidade de tipos e gêneros textuais; noções de coerência e 
de coesão textuais; relações ou nexos textuais: reiteração (repetição, substituição, elipse), associação, conexão; recursos de constituição de relações 
ou nexos textuais .
Aspectos semântico-discursivos: noção de texto; princípios de textualidade; gêneros textuais; variação linguística; adequação vocabular; associação 
semântica entre palavras do texto; referenciação; progressão sequencial; conotação/denotação; paralelismo semântico; intertextualidade; estratégias 
argumentativas; características, elementos e estrutura de textos oficiais, tais como: ata, portaria, resolução, exposição de motivos, ofício, despacho, 
edital, parecer, declaração, circular, requerimento, contrato, relatório; normalização técnica em conformidade com a ABNT.
Aspectos gráficos: emprego de pontuação; uso de abreviaturas e siglas; uso de letras maiúsculas; grafia das palavras.
Aspectos léxico-gramaticais: emprego de tempos e modos verbais; valor semântico de prefixos e sufixos; formação de palavras; função das vozes verbais; 
emprego dos pronomes; emprego do artigo; emprego dos numerais; paralelismo sintático; ordem dos constituintes; colocação pronominal; concordância 
verbal e nominal; regência nominal e verbal; construção do período composto; emprego de conectivos; encadeamentos; correlação temporal; paráfrases; 
emprego de sinônimos, hiperônimos, hipônimos, homônimos, parônimos e cognatos; uso de recursos linguísticos adequados a efeitos de sentido pretendidos . 
Concepções de gramática; tipos de gramática; correção e incorreção; propriedade e impropriedade . 
Língua Portuguesa (norma padrão): grupos vocálicos; encontros consonantais e dígrafos; divisão silábica; ortografia e acentuação; estrutura de pala-
vras; classificação das palavras; flexões do substantivo; flexões do adjetivo; pronomes: classificação e seu emprego; verbos: classificação, conjuga-
ção e predicação; advérbios e locução adverbial; conjunção: classificação e emprego; preposição; crase; palavras homônimas, parônimas, cognatas 
e sinônimas, propriedade vocabular; estrutura da oração e do período; classificação das orações; análise do período; concordância verbal e nominal; 
regência verbal e nominal; emprego dos tempos e modos verbais; sintaxe de colocação; pontuação .
Referência bibliográfica 
TRAvAGLIA, Luiz Carlos . Gramática e Interação: uma proposta par o ensino de gramática . São Paulo: Cortez, 2003 . (para atender ao item 6, 
acima) e
DIONÍSIIO, Angela P ., MACHADO, Anna R . e BEZERRA, Ma . Auxiliadora . Gêneros textuais e ensino . São Paulo: Parábola, 2010 (para atender ao 
item 2, acima - ao lado do livro de L . A . Marcuschi previamente indicado) .
CIPRO NETO, Pasquale e INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. 3ª Ed. São Paulo: Scipione, 2008. (Novo Acordo Ortográfico)
CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley . A Nova Gramática do Português Contemporâneo . Rio de Janeiro: Lexikon, data .
KOCH, Ingedore villaça . A Coesão textual . São Paulo: Contexto, data .
ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.
KOCH, Ingedore . Introdução à Linguística Textual: trajetória e grandes temas . São Paulo: Martins Fontes, 2009 .
KOCH, Ingedore villaça; ELIAS, vanda Maria . Ler e compreender: os sentidos do texto . São Paulo: Contexto, 2009 .
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2009.
MARCUSCHI, Luiz .Antônio . Produção textual, análise de gêneros e compreensão . São Paulo: Parábola Editorial, 2008 .

Relações Internacionais 
Fundamentos das Relações Internacionais
O estudo das Relações Internacionais
Os principais paradigmas nas Relações Internacionais
O Estado: visões, diplomacia, política externa, poder econômico, uso da força, desafios a serem enfrentados.
O Sistema Internacional
A noção de Sistema .
O Sistema segundo os realistas, os liberais e os radicais .
O Sistema de Estados: a lógica da diferença . 
A noção de hierarquia: as potencias do sistema .
A estrutura do sistema: unipolar, bipolar e multipolar .
O processo do sistema - interações básicas – conflitos e cooperação.
A Ordem Econômica Mundial, Globalização e Blocos Econômicos Regionais
As Instituições Econômicas Mundiais
Globalização Econômica e Regionalismo
Os Processos e Formas de Integração
As Organizações Internacionais e as forças transnacionais
Definições.
Tipos: composição, funções e estrutura institucional .
Organizações governamentais .
Organizações não governamentais .

Referência bibliográfica 
CORREA, Luiz Felipe de Seixas . Diplomacia e história: política externa e identidade nacional Brasileira . São Paulo: Paz e Terra, 2000 . 
DIAS, Reinaldo. Relações Internacionais – Introdução ao estudo das Sociedade Internacional Global. São Paulo: Atlas, 2010.
DICKEN, Peter. Mudança Global – Mapeando as novas fronteiras da Economia Mundial. 5.ed. – Porto Alegre: Bookman,2010. 
GONÇALvES, Willians . Relações Internacionais . Rio de Janeiro: Ed . Jorge Zahar, 2002 .
MAGNOLI, Demétrio. Relações Internacionais Teoria e História São Paulo: Saraiva, 2004.

Relações Publicas / Publicidade 
Fundamentos de publicidade e propaganda; redação publicitária; criação publicitária; criação e produção gráfica e eletrônica; planejamento de mídia; 
Planejamento, criação e produção de campanhas internas e externas .

Referências Bibliográficas 
CESAR, Newton . Direção de arte em propaganda . São Paulo: Futura, 2004 .
KLEIN, Naomi . Sem logo: as tiranias das marcas em um planeta vendido . São Paulo: Record, 2004 .
KUNSCH, Margarida Maria Krohling . Planejamento de relações públicas na comunicação integrada . São Paulo: Summus, 1986 . 
MARTINS, Jorge S . Redação publicitária: teoria e pratica . São Paulo: Atlas 1997 .
PINHO, J . B . Propaganda institucional: usos e funções da propaganda em relações públicas . São Paulo, Summus, 1990 . 
SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo: Pioneira, 1977. 
SANTOS, Gilmar Jose dos . Princípios da publicidade . Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2005 .
OSTROWER, Fayga . Criatividade e processos de criação . Petrópolis: vozes, 1997 .
vESTERGAARD, Torben . A linguagem da propaganda . São Paulo: Martins Fontes, 1998 .
WILLBERG, Hans Peter & FORSMANN, Friedrich. Primeiros socorros em tipografia. São Paulo: Edições Rosari, 2007.

Superior Completo – Gestão de Projetos de C T & I 
GERENCIAMENTO DE PROJETOS: Gerenciamento de Projetos x Gerenciamento de Operações; O papel do gerente de projetos; Relacionamento 
entre projetos, programas e portfólios; Escritório de Projetos; Estruturas Organizacionais; Ciclo de vida de projeto e ciclo de vida de produto; Os 
processos de gerenciamento de projetos do PMBOK e suas interações; Entradas, ferramentas e técnicas e saídas dos processos de gerenciamento de 
projetos; áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos; Grupos de Processos de Gerenciamento de Projetos . MS PROJECT 2010: Modos 
de exibição; Calendários; Tarefas; Relacionamento entre tarefas; Caminho crítico; Recursos; Custos; Linha de Base; Análise de valor Agregado; 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Leis de licitações; Gerenciamento de contratos e convênios; e Lei de Inova-
ção Tecnológica .
Referência bibliográfica
Guia PMBOK - Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos, 2008, 4ª edição .
Heldman, K. Gerência de Projetos: guia para o exame oficial do PMI, Campus, 2009, 5ª edição.
Vargas, R. Microsoft Project 2010 – Standard e Professional, Brasporte, 2011.
BRASIL . Lei n .º 8666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores .
BRASIL . Lei n .10 .520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores .
BRASIL . Lei n . 10 .973, de 2 de dezembro de 2004 e suas alterações posteriores .

Administração (Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica)
Aspectos Gerais da Administração: Fundamentos da administração: definindo a administração e organizações; o papel dos gerentes; A escola da efi-
ciência: Taylor e Ford; O enfoque da qualidade na administração; O modelo Japonês de administração . 
Lei de Direitos Autorais - Lei n° 9 .610/98; conhecimento dos trâmites administrativos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 
para pedidos de depósito de patentes de invenções e de modelos de utilidades e registro de desenhos industriais e software; Lei da Inovação- Lei 
n° 10 .973/04-, Decreto nº 5 .563 de 11-10-95; Lei do Bem- Lei n° 11 .196/05, com especial atenção ao capítulo III sobre os Incentivos à inovação 
tecnológica .
Aspectos Gerais da Administração: Fundamentos da administração: definindo a administração e organizações; o papel dos gerentes; A escola da efi-
ciência: Taylor e Ford; O enfoque da qualidade na administração; O modelo Japonês de administração; As empresas e o ambiente: enfoque sistêmico 
da administração; ética e responsabilidade social das organizações; Novos paradigmas da administração.
Planejamento e Decisão nas Organizações: Fundamentos do planejamento; Planejamento estratégico; Tomada de decisão na administração.
Gerenciamento de Projetos: A estrutura de gerenciamento de projetos;  .Gerenciamento de projetos: integração; escopo; tempo; custos; qualidade; 
recursos humanos; comunicação e aquisições .
Aspectos Comportamentais no Contexto do Gerenciamento: Motivação, percepção, atitudes e diferenças individuais; Comunicação nas organiza-
ções; Comportamento grupal e intergrupal; A liderança e o gerente; Poder e política nas organizações; Conflito e negociação; Cultura e mudança 
organizacional . 

Referência bibliográfica
CHIAvENATO, Idalberto . Administração: Teoria, processo, prática . 4ª Ed . São Paulo: Ed . Elsevier-Campus, 2007 .
MOTTA, F . C . P . e vASCONCELOS, I . F . G . Teoria geral da administração . 3ª Ed . São Paulo: Pioneira, 2005 .
ROBBINS, S . P . Comportamento organizacional . São Paulo: Pearson, 2008 .
Leitura da Lei n° 9610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências .
http://www .planalto .gov .br/ccivil_03/leis/l9610 .htmhttp://www .planalto .gov .br/ccivil_03/leis/l9610 .htm
Leitura das informações contidas no site do INPI, acerca das matérias acima determinadas, tais como: leitura dos atos normativos 126/96, 127/97, 
129/97, 145/99, 161/2002, resolução 083/01, expedidos pelo INPI .  http://www .inpi .gov .brhttp://www .inpi .gov .br/menu-esquerdo/patente/
pasta_legislacao/ato_127_97_html
Leitura da Lei da Inovação Lei n° 10.973/04, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e 
sua regulamentação, Decreto   n° 5 .563/95
http://www .mct .gov .br/index .php/content/view/3676 .htmlhttp://www .mct .gov .br/index .php/content/view/3676 .html
http://www .planalto .gov .br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10 .973 .htmhttp://www .planalto .gov .br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/
L10 .973 .htm
Leitura da Lei do Bem - Lei n° 11 .196/05, com especial atenção ao capítulo III sobre os incentivos à inovação tecnológica .
http://www .planalto .gov .br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196 .htm
BARBOSA, Denis Borges . Direito da Inovação (Comentários à Lei n° 10 .973/2004, Lei Federal da Inovação), Lumen Juris Editora, Rio de Janeiro, 
2006 .
DANNEMANN, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira. Comentários à Lei de Propriedade Industrial – 2ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2005.

Administração/Economia (Gestão de Projetos de C T & I)
1 . Administração Geral
Teoria geral de administração: antecedentes históricos, principais correntes, ideias e principais críticas; teorias contemporâneas; desafios da admi-
nistração moderna; administração da qualidade; administração de recursos humanos; comunicação; liderança;  motivação; grupos, equipes e cultura 
organizacional; desenvolvimento organizacional .
Planejamento estratégico: conceitos; princípios; planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional; elaboração e implemen-
tação; diagnóstico estratégico; missão, visão e valores; análise externa e interna; administração estratégica; controle e avaliação do planejamento 
estratégico.
2 . Administração Pública
Estrutura administrativa; atividade administrativa; poderes e deveres do administrador público; uso e abuso do poder .
Princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Deveres, direitos e responsabilidade dos servidores públicos .
Código de Conduta ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual (MG) .
A probidade na administração pública; pessoas alcançadas pela Lei da Improbidade Administrativa . 
Evolução da administração pública no Brasil e reformas administrativas .
Modelos de administração pública: patrimonialista, burocrático e gerencial .
3 . Gestão Governamental
Orçamento público: princípios orçamentários; orçamento na Constituição Brasileira de 1988 e na Constituição Mineira de 1989; plano plurianual, lei 
de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual; classificações orçamentárias da despesa e da receita; créditos adicionais; execução do orçamento 
e controle da execução orçamentária: programação da despesa, empenho, liquidação da despesa, pagamento da despesa; suprimento de fundos; des-
pesas de exercícios anteriores; restos a pagar; controles interno e externo . 
Contabilidade pública: conceito, objeto e regime; escrituração; contabilidade orçamentária e financeira; contabilidade patrimonial e industrial; balan-
ços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais. 
Tópicos da Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos e efeitos no planejamento e no processo orçamentário; limites para despesas de 
pessoal; limites para a dívida; mecanismos de transparência fiscal.
Licitação: conceito, finalidades, princípios, objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, modalidades, pregão eletrônico.
Gestão de contratos no serviço público .
Instrumentos gerenciais contemporâneos: avaliação de desempenho e resultados; sistemas de incentivo e responsabilização; flexibilidade organiza-
cional; trabalho em equipe; mecanismos de rede .
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2011-2030 .
Plano Plurianual de Ação Governamental (Minas Gerais) 2012-2015 .
Metodologia do Acordo de Resultados no âmbito do Poder Executivo de Minas Gerais .
4 . Análise das Demonstrações Contábeis
Análise horizontal e vertical das demonstrações contábeis; análise por quocientes; análise da situação financeira; análise da situação econômica; aná-
lise da estrutura patrimonial; interpretação dos indicadores financeiros, econômicos e patrimoniais. 
5 . Projetos 
Conceitos; níveis de decisão; projetos empresariais e projetos públicos; o lado humano dos projetos; projetos e novas tecnologias de produção e 
de gestão: produção em massa, impacto das novas tecnologias; sistema JIT, sistema KANBAN e tecnologias potencializadas de gestão; projeto no 
contexto do planejamento estratégico; estudo de mercado; tamanho e localização de projetos; análise econômico-financeira de projetos; projetos e 
meio ambiente; financiamento de projetos; gerência da execução de projetos; avaliação de projetos públicos; metodologias de  gerenciamento de 
projetos . 
6 . Matemática Financeira
Juros simples e compostos; capitalização e operações de desconto; taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente; equivalência de 
capitais; rendas uniformes e variáveis; planos de amortização de empréstimos e de financiamentos; cálculo financeiro do custo real efetivo de opera-
ções de financiamento, empréstimo e investimento; comparação de alternativas de investimento e financiamento.
7 .  Raciocínio Lógico
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos, eventos ou situações fictícias. Sucessões, Máximo Divisor Comum e Mínimo 
Múltiplo Comum . Teoria dos Conjuntos . Análise Combinatória . Probabilidade .
8 . Informática Básica
Microsoft Windows 7 .
Pacote Office (Word, Excel, Powerpoint e Outlook) 2010 .
Internet .
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