172 – São Paulo, 124 (39)
4.2. Título de Mestre (acadêmico ou profissional) na área
da disciplina do concurso, com experiência profissional de 8
anos, após a obtenção do diploma de graduação; experiência
docente computada apenas no magistério superior, na mesma
matéria da disciplina, ou na mesma disciplina (ou equivalente)
em nível técnico.
4.3. Especialização e Graduação na área da matéria do
concurso, com experiência profissional relevante de 10 anos
após a obtenção do diploma de graduação, com pelo menos
metade dela em atividades não escolares (docência, direção,
coordenação, etc.); experiência docente computada apenas no
magistério superior, na mesma matéria da disciplina, ou na
mesma disciplina (ou equivalente) em nível técnico.
4.4. Graduação na área da matéria do concurso, com
experiência profissional relevante de 12 anos após a obtenção
do diploma de graduação, com pelo menos metade dela em
atividades não escolares (docência, direção, coordenação, etc.);
experiência docente computada apenas no magistério superior,
na mesma matéria da disciplina, ou na mesma disciplina (ou
equivalente) em nível técnico.
V. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
1. Preenchimento da Ficha de Inscrição disponível na
Faculdade, requerendo a Inscrição para o concurso, declarando
possuir todos os documentos comprobatórios das condições
exigidas neste Edital e não possuir antecedentes criminais.
2. Cópia da cédula de identidade ou protocolo de solicitação.
3. Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo masculino.
4. Documento que comprove estar em dia com as obrigações eleitorais.
5. Diploma de Graduação registrado, documentação comprobatória da experiência profissional e apresentação do(s)
diploma(s) de pós-graduação, conforme o caso.
6. Apresentação de Memorial ou Curriculum vitae et studiorum baseado no Curriculum vitae da Plataforma Lattes, do CNPq
e com documentação comprobatória.
7. Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 40,00
(quarenta Reais), no Banco do Brasil S/A (Banco 001 – Agência
Governo), Agência nº 1897-X, Conta Corrente 100.872-2.
8. No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentados o instrumento de mandato, documento de identidade
do procurador e os documentos relacionados nos itens 1 a 6
deste inciso.
9. Os documentos relacionados nos itens 2 a 5 deste inciso
deverão estar acompanhados de cópia simples, que ficarão retidas juntamente com os demais documentos no ato da inscrição.
10. A Inscrição do candidato poderá ser aceita condicionalmente, desde que interposto recurso. Enquanto o mesmo estiver
pendente de decisão, não haverá prosseguimento do concurso.
VI. DO DEFERIMENTO E INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES
1. O ato do deferimento ou indeferimento das inscrições,
após o exame da documentação apresentada, caberá a uma
Comissão específica designada pelo colegiado máximo da Faculdade ou pela Unidade de Ensino Superior, nos termos do artigo
6º, § 2º, da Deliberação CEETEPS 08/2008.
2. Será publicado um Edital de deferimento das inscrições
e, juntamente com este, será marcada a data do concurso, com
convocação dos candidatos que tenham tido sua inscrição deferida, bem como a relação nominal dos titulares e suplentes da
Comissão Julgadora.
3. No caso de indeferimento de inscrição, caberá recurso
ao Diretor Superintendente do CEETEPS no prazo de 03 (três)
dias úteis, contados a partir da publicação e, portanto, incluindo
essa data.
4. A existência de recursos comprometerá a convocação
dos candidatos e a data da prova e, neste caso, a Faculdade
envolvida se encarregará do aviso aos candidatos que as etapas
subseqüentes estão comprometidas.
VII. DAS PROVAS E CLASSIFICAÇÃO
1. Os candidatos deverão atender a convocação, comparecendo ao local estipulado, pelo menos quinze minutos antes da
hora marcada, munidos de documento de identidade.
2. Os candidatos que tiverem suas inscrições deferidas serão
submetidos a Exame de Conhecimentos Específicos, Exame
Didático e Exame de Memorial Circunstanciado, segundo a
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.
3. Não haverá segunda chamada para os exames, importando a ausência do candidato na sua eliminação do Concurso
Público.
4. O candidato aprovado será classificado segundo sua
avaliação individual, pela média aritmética simples (média final)
das notas a ele atribuídas no conjunto dos exames, consideradas
até duas casas decimais. A média aritmética dessas notas constitui a nota final do candidato no Concurso Público, segundo a
Deliberação CEETEPS 08/2008, de 10/10/2008.
5. A convocação para contratação deverá recair no 1º
colocado aprovado, obedecendo à classificação em ordem
decrescente das médias finais obtidas.
6. Caso haja desistência, o critério para convocação do(s)
candidato(s) obedecerá ao mesmo princípio expresso no item
5 (cinco).
7. Havendo empate de nota dos candidatos, o desempate
obedecerá aos seguintes critérios:
7.1. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
Didático;
7.2. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
do Memorial Circunstanciado;
7.3. maior média aritmética das notas atribuídas ao Exame
de Conhecimentos Específicos;
7.4. Antigüidade no exercício de funções docentes no
ensino superior.
VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição do candidato implicará conhecimento do
presente Edital e seu compromisso de aceitação das condições
do Concurso Público aqui estabelecidas.
2. A contratação do professor será feita por tempo indeterminado e por hora – aula. O turno e os horários das aulas
serão atribuídos pelo Departamento / Coordenadoria de Curso,
semestralmente e, para cada 2 horas aula será atribuída uma
hora atividade para o desenvolvimento das funções inerentes
ao emprego, incluindo preparo de aulas, reuniões pedagógicas,
etc., a ser desenvolvida na escola, a critério de sua Direção e do
Plano de Curso.
3. Haverá um período de 90 dias de experiência, em consonância com o disposto no artigo 445, parágrafo único da
CLT-Consolidação das Leis do Trabalho.
4. O candidato aprovado no concurso público que já mantenha vínculo empregatício com o Centro Paula Souza terá :
a) Uma alteração do contrato de trabalho quando sua
categoria docente for inferior à oferecida no concurso público;
b) Uma ampliação de sua carga horária, quando sua categoria docente for igual ou superior à oferecida no concurso público.
5. Caberá recurso ao Diretor Superintendente, no prazo de
03 (três) dias úteis, contados da data da 1ª publicação do Edital
de Resultado Final no DOE.
6. O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois)
anos, a partir da data de homologação pelo Diretor Superintendente, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, a pedido
do Diretor da Unidade de Ensino.
7. No período de validade do concurso, caso haja necessidade de docente para a mesma disciplina, serão convocados candidatos aprovados, na ordem publicada no seu Resultado Final.
8. As Deliberações CEETEPS 08/2008, CEE 50/2005, CEE
55/2006 e CEE 56/2006, bem como informações complementares serão obtidas no local das inscrições.
9. A inexatidão de informações ou irregularidades de
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão
o candidato do concurso público, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição.
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10. Todas as informações referentes ao concurso público
serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE)
em sua Seção I, sendo de inteira responsabilidade do candidato
o acompanhamento das mesmas.
11. Em hipótese alguma será devolvido o valor pago pela
inscrição, salvo em caso de cancelamento do concurso.
ANEXO
PROGRAMA DA DISCIPLINA E BIBLIOGRAFIA UTILIZADA
Disciplina: Princípios de Jogos Digitais:
Visão geral do jogo por meio da compreensão de seu propósito, seus componentes, de sua evolução histórica, da variedade
de tipos e categorias de jogos e das diferentes plataformas
– digitais ou não – nas quais podem ser desenvolvidos, não deixando de abordar a relação entre os jogos, as diferentes mídias,
as pessoas e a sociedade. Compreensão das fases de projeto e
desenvolvimento de um jogo digital, incluindo as metodologias,
técnicas e ferramentas utilizadas durante sua produção e do
mercado de jogos.
Bibliografia básica:
NOVAK, Jeannie. Desenvolvimento de Games. São Paulo:
Cengage Learning, 2010.
SANTAELLA, Lucia; FEITOZA, Mirna. Mapa do jogo: a diversidade cultural dos games. Cengage Learning, 2008.
RABIN, Steve. Introduction to Game Development, Second
Edition. Clifton Park: Charles River Media, 2009.
SCHUYTEMA, Paul. Design de Games: uma abordagem
prática. São Paulo: Cengage Learning, 2008.
Bibliografia complementar
KENT, Stevens L. The Ultimate History of Video Games: From
pong to Pokemon and beyond-the story behind The craze that
touched our lives and Changed the World. The Rivers Press, 2001.
Disciplina: Comportamento e Cognição em Jogos Digitais:
Estudo e exploração de princípios, processos e mecanismos
comportamentais e cognitivos que possam ser utilizados durante o desenvolvimento de jogos digitais.
Bibliografia básica:
BATEMAN, Chris. Beyond Game Design: Nine Steps Towards
Creating Better Videogames. Clifton Park: Cengage Learning,
2009.
FLYNT, John P. In the Mind of a Game. Clifton Park: Cengage
Learning, 2005.
ISBISTER, Katherine. Better Game Characters by Design: A
Psychological Approach. Burlington: Morgan Kaufmann, 2006.
VAN ECK, Richard. Gaming and Cognition: Theories and
Practice from the Learning Sciences. Hershey: IGI Global, 2010.
Bibliografia complementar
NORMAN, Donald A. Design Emocional. Rio de Janeiro:
Rocco, 2008.
NORMAN, Donald A. O Design do Dia-a-Dia. Rio de Janeiro:
Rocco, 2006.
SCHELL, Jesse. A Arte de Game Design: O Livro Original,
Singular Digital, 2010.
WOOD, Natalie T.; SOLOMON, Michael R. Virtual Social Identity and Consumer Behavior. Armonk: M.E.Sharp, 2009.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA
VICE-REITORIA EXECUTIVA DE
ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE INSCRIÇÃO
A Vice-Reitoria Executiva de Administração da Universidade
de São Paulo informa encontrar-se disponível no site www.usp.
br/drh - link: vagas/funcionários/editais em andamento, a lista
com o nome dos candidatos que tiveram sua inscrição efetivada
no Concurso Público para a carreira de Nível Superior – CONTADOR, objeto do Edital Seleção RH 022/2014 de Abertura de
Concurso Público.
O candidato cujo nome não constar da referida lista terá
o prazo de 2 dias úteis contados a partir do primeiro dia útil
seguinte ao da presente publicação para pleitear a regularização
de sua inscrição, sob pena de ser considerado desistente do concurso público, através da apresentação de requerimento escrito
acompanhado do comprovante do pagamento da taxa de inscrição a ser entregue na SEÇÃO TÉCNICA DE RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO, situada na Rua do Anfiteatro, 181 - Colmeia - Favo
5 – Cidade Universitária – Butantã – São Paulo, das 09h00min às
17h00min. ou do envio de e-mail com o comprovante do pagamento da taxa de inscrição anexado para o endereço eletrônico:
rhselecao@usp.br

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E
HUMANIDADES
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
A Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades
– EACH/USP, em sessão ordinária realizada em 05 de fevereiro
de 2014, em votação secreta e nos termos da legislação vigente,
houve por bem aceitar a inscrição da Doutora Cristina Adams
no concurso de títulos e provas visando à obtenção do Título de
Livre-Docente, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades; área
de conhecimento: Natureza; especialidade: Ecologia Humana,
nos termos do Edital EACH/ATAc 058/2013, publicado no D.O.E.
de 29.08.2013.
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
A Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades
– EACH/USP, em sessão ordinária realizada em 05 de fevereiro
de 2014, em votação secreta e nos termos da legislação vigente,
houve por bem aceitar a inscrição do Doutor Luiz Carlos Beduschi Filho no concurso de títulos e provas visando à obtenção do
Título de Livre-Docente, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades; área de conhecimento: economia, gestão e política; especialidade: Desenvolvimento e Meio Ambiente, nos termos do
Edital EACH/ATAc 058/2013, publicado no D.O.E. de 29.08.2013.
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
A Congregação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades
– EACH/USP, em sessão ordinária realizada em 05 de fevereiro
de 2014, em votação secreta e nos termos da legislação vigente,
houve por bem aceitar a inscrição do Doutor Marcelo Fantinato
no concurso de títulos e provas visando à obtenção do Título
de Livre-Docente, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades;
área de conhecimento: Informação e Tecnologia; especialidade:
Gestão e desenvolvimento de Sistemas de Informação, nos
termos do Edital EACH/ATAc 058/2013, publicado no D.O.E. de
29.08.2013.

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO
PRETO
EDITAL SP/EERP nº 1/2014 - CONVOCAÇÃO
A Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP convoca
o candidato RICCARDO LACCHINI a comparecer na Seção de
Pessoal da EERP/USP, sita à Av. Bandeirantes, 3900 - Monte
Alegre - Ribeirão Preto - SP, no prazo de 5 dias úteis contados a
partir do dia útil seguinte ao da publicação do presente edital,
das 8h às 12h e das 13h às 17h, munido de todos os documentos
para dar andamento a sua nomeação, conforme Edital ATAC/
SCAPAC 29/2013, de Abertura de inscrições ao concurso público
para provimento de um cargo de Professor Doutor,referência
MS-3,em RDIDP,junto ao Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas e Edital ATAc/SCAPAC 6/2014,de
Resultado Final/Homologação.

ESCOLA POLITÉCNICA
COMUNICADO DE ENCERRAMENTO
A Escola Politécnica da USP comunica o encerramento
do Concurso Público para a função de Técnico de Laboratório
iniciado com a publicação do Edital EP-012/2013 de Abertura
de Concurso Público no Diário Oficial do Estado de São Paulo
12-4-2013, tendo em vista a convocação do único candidato
classificado.

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ
DE QUEIROZ
Edital ESALQ-11/2014
Despacho do Diretor, de 25-fev-14
À vista do Edital ESALQ-10/2014 de Resultado Final/
Classificação, homologo o Concurso Público para a carreira de
Nível Básico 1 A (AUXILIAR AGROPECUÁRIO) iniciado com a
publicação do Edital ESALQ-15/2013 de Abertura de Concurso
Público no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 18-7-2013.

FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de Tecnologia da Arquitetura
COMUNICADO – 004/2014
Referente ao Edital ATAC 042/2013
A Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
da Universidade de São Paulo, em sessão de 17.02.2014, nos
termos do Artigo 134, do RGUSP, apreciou e julgou em ordem
a inscrição dos candidatos: 1ª Márcia Cristina Pereira Tavares
– Proc. nº 2013.1.1763.16.9, 2ª Mônica Pereira Marcondes Cavaleri – Proc. 2013.1.1851.16.5, 3ª Alessandra Rodrigues Prata
Shimomura – Proc. nº 2013.1.1864.16.0, inscritas no concurso
de títulos e provas visando o provimento de 01 (um) cargo de
Professor Doutor 1, referência MS-3.1, em RDIDP, em decorrência
da aposentadoria da Professora Doutora
Profª Drª Márcia Peinado Alucci, cargo código nº 1239260,
distribuído por meio da Portaria GR – 6219, de 19.06.2013, junto
à área de conhecimento de conhecimento de Conforto Ambiental do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da FAUUSP,
declarando-as inscritas.
Assistência Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.
Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Departamento de Projeto da Arquitetura
COMUNICADO
Referente ao Edital ATAc 040/2013
A Congregação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da
Universidade de São Paulo, em sessão de 17.02.2014, nos termos
do Artigo 134, do RGUSP, apreciou e julgou em ordem a inscrição
dos candidatos: Christiane Wagner – Proc. nº 2013.1.1788.16.1,
Eleida Pereira de Camargo – Proc. 2013.1.1848.16.4, Ewely
Branco Sandrin – Proc. nº 2013.1.1835.16.0, George Rembrandt Gutlich – Proc. nº 2013.1.1818.16.8, Gil Garcia de
Barros – Proc. nº 2013.1.1831.16.4, Helena Rugai Bastos
- Proc. 2013.1.1852.16.1, Miriam Mirna Korolkovas – Proc.
nº 2013.1.1798.16.7 e Sara Miriam Goldchmit – Proc. nº
2013.1.1836.16.6, inscritos no Concurso de títulos e provas
visando o provimento de 01 (um) cargo de professor doutor 1,
referência ms-3.1, em RDIDP, junto à área de conhecimento de
Programação Visual do AUP da FAUUSP, em decorrência da aposentadoria do Professor Doutor Silvio Melcer Dworecki, cargo
código nº 1239244, distribuído por meio da Portaria GR – 6219,
de 19.06.2013 , declarando-os inscritos.
Assistência Técnica Acadêmica, da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.

FACULDADE DE ECONOMIA,
ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Edital FEA Nº 12/2014
COMUNICADO DE ENCERRAMENO
A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da USP, comunica o encerramento do Concurso Público para
a carreira do Grupo Técnico T1 A (Técnico em Informática),
iniciado com a publicação do Edital FEA nº 14/2012, de Abertura
de Concurso Público no Diário Oficial de 13/06/2012, tendo em
vista o término de sua validade.

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E
LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO
Edital FFCLRP/USP nº 1/2014
EDITAL DE RESULTADO FINAL/CLASSIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto da USP torna público o Resultado Final / Classificação do Processo Seletivo para contratação de 1 docente na
categoria de Professor Contratado I, em jornada de 12 horas
semanais de trabalho, para o Departamento de Música, realizado de acordo com o Edital FFCLRP nº 36/2013, de Abertura de
Processo Seletivo Simplificado e convocação para as provas para
contratação de docente, publicado no D.O.E. de 19/12/2013.
Classificação / Nome do Candidato
1º. Sergio Francisco Cerri Junior
2º. Fernanda de Oliveira Pairol
2º. Leonardo Gomes de Faria
Tendo em vista o resultado acima discriminado, a Comissão de Seleção do processo seletivo apresentou ao Conselho
Técnico-Administrativo da FFCLRP-USP, o relatório final que foi
homologado, em reunião de 20/02/2014.
EDITAL ATAc 001/14 – CONCURSO DE LIVRE DOCÊNCIA
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO DE TÍTULOS E
PROVAS VISANDO A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE LIVRE DOCENTE,
NO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO
O Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto torna público a todos os interessados que, de
acordo com o decidido pela Congregação em sessão ordinária
realizada em 11/08/2005, estarão abertas por noventa dias,
de 1.º/03 a 29/05/2014, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às
16h30 horas, de segunda-feira a sexta-feira, nos dias úteis na
Universidade de São Paulo, as inscrições ao concurso público
para obtenção de Título de Livre Docente junto ao Departamento
de Química, para as áreas de conhecimento (especialidade), nos
termos do Regimento Geral da USP e do Regimento da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, abaixo
relacionadas:
1 - Área: QUÍMICA ANALÍTICA
Especialidade I: Química Analítica Qualitativa
- Atividade, Coeficiente de Atividade, Força Iônica
- Equilíbrio Químico (Equilíbrio Ácido-Base, Equilíbrio de
Precipitação, Equilíbrio de Complexos, Equilíbrio de OxidaçãoRedução)
- Formação de Precipitados
- Análise Sistemática de Cátions
- Análise de Ânions
- Solubilização e Preparação de Amostras Sólidas para
Análise de Cátions e Ânions
- Tratamento de Resíduos Inorgânicos
Especialidade II: Química Analítica Quantitativa
- Equilíbrios Ácido-Base (sistemas monopróticos)
- Equilíbrios Ácido-Base (sistemas polipróticos)
- Titulações ácido-base
- Titulações de Complexação
- Titulometria de sistemas Redox:

quarta-feira, 26 de fevereiro de 2014
Permanganometria, Iodometria
- Titulometria de precipitação: argentometria
- Análises gravimétricas clássicas
- Amostragem e preparo de amostras
- Métodos de calibração
- Erros e tratamento dos dados analíticos
Especialidade III: Química Analítica Instrumental – Métodos
Espectroanalíticos e Cromatográficos
- Espectrofotometria na região do visível e UV
- Métodos Cromatográficos
- Espectroscopia de Absorção e Emissão Atômica
Especialidade IV: Química Analítica Instrumental - Métodos
Eletroanalíticos
- Eletrólise
- Potenciometria
- Condutimetria
- Coulometria
- Amperometria
- Voltametria
2 - Área: BIOQUÍMICA
Especialidade I: Estrutura e função de Biomoléculas
- Aminoácidos e peptídeos
- Proteínas: estrutura e função biológica
- Enzimas: mecanismo de ação e regulação
- Enzimas Michaelianas e alostericas
- Inibidores enzimáticos: tipos e mecanismos de ação
- Estrutura de Lipideos
- Membranas Biológicas
- Transportes através de membranas
- Estrutura de ácidos nucleicos
- Estrutura e função dos hidratos de carbono
Especialidade II: Bioenergética e metabolismo
- Energética bioquímica e ciclo do ATP
- Via Glicolítica e sua regulação
- Ciclo dos ácidos tricarboxílicos e sua regulação
- Fosforilação oxidativa e cadeia respiratória
- Oxidação dos ácidos graxos
- Degradação dos aminoácidos e ciclo da uréia
- Biossíntese dos hidratos de carbono
- Biossíntese de lipídeos
- Vitaminas e suas funções metabólicas
- Mecanismo da ação hormonal
Especialidade III: Vias da informação e controle da expressão gênica
- Sinalização biológica
- Replicação e reparo do DNA
- Biossíntese de proteínas e sua regulação
- Regulação gênica
- DNA recombinante e suas aplicações
- Expressão de proteínas heterólogas
3 - Área: FÍSICO-QUÍMICA
Especialidade I: Termodinâmica e Propriedades de Equilíbrio
- Propriedades de gases ideais e de gases reais
- Primeira lei da termodinâmica
- Termoquímica
- Entropia e segunda lei da termodinâmica
- Entropia e terceira lei da termodinâmica
- Energia Livre de Helmholtz e de Gibbs
- Transformações físicas em substâncias puras- mudanças
de estado
- Propriedades termodinâmicas de misturas
- Diagrama de fases para sistemas de dois e de três componentes
- Equilíbrio químico
Especialidade II: Propriedades de Transporte e Cinética
Química
- Equilíbrio iônico e teoria de Debye-Hückel
- Teoria cinética dos gases
- Propriedades de transporte
- Cinética química: Leis de velocidade
- Cinética química: Mecanismos de reação
- Dinâmica de reações na fase gasosa
- Propriedades de superfícies e interfaces
- Catálise homogênea e heterogênea
- Eletroquímica Dinâmica
Especialidade III: Química Quântica e Espectroscopia Molecular
- As origens da mecânica quântica.
- A equação de Schroedinger. Aplicações a sistemas simples.
- Estrutura e espectro atômicos.
- Estrutura eletrônica de moléculas diatômicas.
- Estrutura eletrônica de moléculas poliatômicas.
- Simetria molecular.
- Espectroscopia rotacional.
- Espectroscopia vibracional.
- Espectroscopia eletrônica.
4 - Área: QUÍMICA INORGÂNICA
Especialidade I: Química dos compostos de coordenação
- Teorias das ligações em compostos de coordenação
- Estereoquímica de compostos de coordenação
- Isomeria em compostos de coordenação
- Mecanismos de reações em compostos de coordenação
- Cinética de reações em compostos de coordenação
- Espectroscopia eletrônica de compostos de coordenação
Especialidade II: Química dos elementos representativos I
- Aspectos da química dos elementos do grupo do carbono
- Aspectos da química dos elementos do grupo do nitrogênio
- Aspectos da química dos elementos do grupo do oxigênio
- Aspectos da química dos halogênios
Especialidade III: Química dos elementos representativos II
- Aspectos da química do hidrogênio
- Aspectos da química dos metais alcalinos
- Aspectos da química dos metais alcalinos terrosos
- Aspectos da química dos elementos do grupo do boro
- Aspectos da química dos gases nobres
5 - Área: QUÍMICA ORGÂNICA
Especialidade I: Química Orgânica Básica
- Ligação química, estrutura molecular e propriedades
físicas
- Funções e reações orgânicas: Hidrocarbonetos
- Funções e reações orgânicas: Haletos de Alquila
- Funções e reações orgânicas: Álcoois, ésteres e epóxidos
- Funções e reações orgânicas: Aldeídos e Cetonas
- Funções e reações orgânicas: Ácidos Carboxílicos e
derivados
- Funções e reações orgânicas: Aminas
- Compostos aromáticos
- Carbânions
- Oxidação e Redução
Especialidade II: Mecanismos de Reações Orgânicas
- Conceitos básicos
- Acidez e basicidade
- Intermediários reativos
- Rearranjos
- Substituição eletrofílica aromática
- Substituição nucleofílica alifática
- Substituição nucleofílica aromática
- Reações de eliminação e competição substituição versus
eliminação
- Reações Radicalares
- Reações Pericíclicas
Especialidade III: Estrutura de Compostos Orgânicos
- Estereoquímica
- Espectroscopia UV-vis
- Espectroscopia IV
- Espectroscopia de RMN: aspectos teóricos
- Técnicas de RMN 1D
- Técnicas de RMN 2D

