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1- BREVE HISTÓRICO 
 

 

A Mantenedora, Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC, é uma fundação de direito privado 

civil, sem fins lucrativos, nos moldes do que estabelece os artigos 62 a 69 do Código Civil 

Brasileiro, com CNPJ nº 17.080.078/00016-66. Seu Estatuto está registrado no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte sob o nº 09, no registro 119.274, Livro A, em 28 de 

abril de 2009. 

 

A sede da Mantenedora se localizava até 2007 na cidade de Barbacena-MG. Posteriormente, de 

acordo com a Lei Estadual nº 16.701, de 19 de abril de 2007, e livro de atas 001, folhas 68/verso e 

69, foi determinada a transferência da sede para Belo Horizonte. Inicialmente a FUPAC instalou-se 

à Rua Ceará, 600 - sala 302 - Bairro Santa Efigênia, CEP: 30150-310 - Belo Horizonte e, 

atualmente, está situada à Rua Aquiles Lobo, n. 168 A – Floresta - CEP: 30.150-160, na cidade de 

Belo Horizonte/MG. A FUPAC tem prazo indeterminado de funcionamento. 

 

A sede da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia está situada no endereço Av. João 

Pessoa, 719.B. Martins,CEP 38400.338,Uberlândia – MG e foi credenciada pelo Conselho Estadual 

de Educação de Minas Gerais por ocasião da implantação de seus cursos, autorizados pelas Leis 

Estaduais nº 14.202/02 e 14.949/04. Desde sua criação, a UNIPAC/Uberlândia esteve vinculada ao 

Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais. Em 04/09/2008, a Suprema Corte do país proferiu a 

decisão, julgando a ADIN 2501-5 procedente, ação que requeria a inconstitucionalidade de artigos 

da Constituição Mineira e, consequentemente, as IES mantidas pela FUPAC foram transferidas para 

o Sistema Federal de Ensino. Passou pelo Recredenciamento em 2010,durante o processo de 

migração com conceito final 3 e novo Recredenciamento em 2017,quando recebeu o Conceito final 

4. 

 A IES funciona à Av. João Pessoa, 719.B. Martins,CEP 38400.338 e prédio anexo na Av. Cipriano 

Del Fávero,991, localizados em uma mesma região da cidade, no entorno do terminal central de 

ônibus urbanos, com toda infraestrutura física e acessibilidade plena para o atendimentos 

diferenciado aos alunos nas áreas/cursos oferecidos,além do Hospital Veterinário (em outro ponto 

da cidade) e a Fazenda Escola (na zona rural, a 25 km da cidade)  e convênio com várias 

organizações/instituições publicas e privadas para a realização de estágios e/ou atividades práticas e 

de extensão preconizando a educação superior de qualidade.  

Atualmente, a IES conta com 2.100 alunos, 122 docentes (sendo 31 doutores,49 mestres e 42 

especialistas) e  82 colaboradores administrativos, se encontrando em fase de melhoria constante da 

qualidade do ensino oferecido. Possui como metas a implantação e autorização de novos cursos de 

graduação,Pós graduação e Extensão, para que possa contribuir ainda mais com o crescimento e 

desenvolvimento da cidade de Uberlândia e região. 
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EXAME DE BOLSA UNIPAC UBERLÂNDIA 

 

A Unipac Uberlândia, com intuito de facilitar o acesso ao ensino superior, disponibilizará 

através do Exame de Bolsa, 1 bolsa integral para cada curso que formar turma no 

primeiro semestre de 2023.  

 

2 – PERFIL DO CANDIDATO 

 

 Quem pode se inscrever? 

 

Poderão se inscrever: 

1 – Candidatos ingressantes que desejam estudar em cursos de Graduação oferecidos 

para o Vestibular 2023/1 da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia; 

2- Que tenha concluído o ensino médio; 

3- Que não tenha curso superior; 

4 – Somente para novos alunos (2023/1) 

4.1 – Que nunca tenha iniciado ou matriculado em nenhum curso superior em 

qualquer Instituição de Ensino Superior nas esferas: Estadual, Federal ou Particular); 

5 – Não será aceito transferência. 

 
 

3 - AGENDA DO CANDIDATO 

 O candidato se inscreverá no exame de bolsa através do telefone (34) 3291-2100, 

do WhatsApp (34) 99885-2100 ou na Central de Matrículas (Av. Cipriano Del Fávero, 

1015 – Centro, Uberlândia/MG) ou pelo site www.unipacuberlandia.com.br no período 

de 07/11/2022 a 24/11/2022. 

 O candidato realizará da prova presencial, com questões objetivas sobre 

conhecimentos gerais do Ensino Médio, que será aplicada no campus Delta (Av. 

Cipriano Del Fávero, 1015 – Centro, Uberlândia/MG), no dia 26 de novembro de 

2023 às 14:00 horas. 

 Serão seguidas as últimas deliberações municipais da COVID-19, respeitando o 

distanciamento e as medidas de segurança necessárias, como uso de álcool em Gel, 

mascaras e demais normas que se façam necessárias. 
 
 

ATENÇÃO: 

O CANDIDATO DEVERÁ PERMANECER EM SALA, NO MÍNIMO UMA HORA APÓS O INÍCIO 
DAS PROVAS E NÃO PODERÁ LEVAR O CARDENO DE PROVA. 

 
 

http://www.unipacuberlandia.com.br/
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4 – DAS NORMAS DO EXAME 

 O que garante o Exame de Bolsa? 

 

► O candidato aprovado pelo Exame de Bolsa receberá uma bolsa integral para o curso 

selecionado. 

► Será concedida a bolsa ao candidato que obtiver a maior nota (mínimo de 70 pontos) 

por curso selecionado, sendo necessário a formação da turma para efetivação da bolsa.  

►A bolsa é pessoal e intransferível. Caso o candidato aprovado desista, ou não atenda 

os pré-requisitos, seu benefício passará ao próximo candidato mais bem colocado para o 

curso selecionado. 

► Durante todo o curso do aluno deverá manter a média de aprovação em 75% das 

disciplinas ofertadas em cada período letivo e não poderá em hipótese alguma ser 

reprovado em nenhuma disciplina por falta (infrequência). 

 
4.1 – Este Exame de Bolsas terá validade para o processo seletivo, tendo o candidato ter 

que realizar a prova do referido. 

 

 

5 – Estrutura das provas 
 

► Serão 40 (Quarenta) questões objetivas sobre conhecimentos gerais do ensino médio 

e uma Redação. 
 

 

5.1 – Critérios de desempate 
 

 Para desempate em relação à nota, será melhor classificado o candidato de maior 
idade civil. 
 

 

5.2 – Divulgação do resultado: a partir de 05/12/2022. 

 

* Qualquer alteração quanto ao Exame de Bolsa será comunicada pela Direção do 

Faculdade aos candidatos inscritos. 
 

 

5.3 – Validade 
 

 A classificação dos candidatos, neste Processo Seletivo, será válida para matrícula 
no 1º período do curso escolhido com início no 1º semestre de 2023. 
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5.4 - Normas Gerais 
 

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia, se reserva o direito de somente 
realizar o Processo Seletivo de que trata o presente Edital se o número de inscrições 
for de, no mínimo, 05(cinco) candidatos, para que se garanta a viabilidade de oferta 
do mesmo. Caso não se atinja esse número, o Processo Seletivo para o referido 
curso poderá não ser realizado.    

 Não será permitido ao candidato levar o caderno de provas.  

 O candidato aprovado deverá assinar um contrato de concessão do uso de sua 

imagem durante o tempo em que estiver utilizando o benefício adquirido com o Exame 

de Bolsas. 

 A Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia, terá amplos poderes para 
orientação, realização e fiscalização dos trabalhos. 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

 O ensino será prestado na forma tradicional, bem como utilizando-se de novas 
tecnologias, inclusive similares incluindo a oferta de disciplinas online de acordo com 
a Legislação Vigente. 

 Parte das aulas dos Cursos de: Agronomia, Biomedicina, Enfermagem, Educação 
Física, Farmácia, Medicina Veterinária e Nutrição será no período diurno, conforme 
legislação em vigor. 

 Não havendo o preenchimento das vagas ofertadas, fica a Faculdade Presidente Antônio 

Carlos de Uberlândia, desobrigada da abertura de turmas.  

 O extrato desse Edital será publicado e no Site Oficial da Faculdade 
(www.unipacuberlandia.com.br) e no BLOG da Secretaria.  
 

5.5 – DO NÚMERO DE VAGA  
Faculdade Presidente Antônio Carlos de Uberlândia 

 

Curso Modalidade/
Habilitação 

Vagas Turno Situação Legal Duração 
do Curso 

Administração 

 
Bacharelado 

 
 

120 

 
Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
208, de 25 de Junho de 
2020, do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 07/07/2020. 

4 anos 

Agronomia Bacharelado 

 
 
 

240 
Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
135, de 01 de Março de 
2018, do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 02/03/2018. 

5 anos 

Biomedicina 

 
Bacharelado 

 
 

100 

 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 821 de 30 
de dezembro de 2014, 
publicada no DOU de 
02/01/2015. 

4 anos 

Ciências Contábeis 

 
Bacharelado 

 
 

120 

 
Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
208, de 25 de Junho de 
2020, do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 07/07/2020. 

4 anos 

http://www.unipacuberlandia.com.br/
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Direito 

 

Bacharelado 

 
240 

 
 
Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
208, de 25 de Junho de 
2020, do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 07/07/2020. 
 

5 anos 

Educação Física- 

 
UNIFICADO  

120 
 

 
 

Noturno 

Reconhecimento: 
Reconhecimento nos 
termos da  Portaria nº 
238, de 16 de Março de 
2021. Do Ministerio da 
Educação, publicada no 
D.O.U de 19/03/2021´. 

4 anos 

Enfermagem 

 

Bacharelado 

 
120 

 
Noturno 

Renovado 
Reconhecimento pela 
Portaria n.º 821 de 30 
de dezembro de 2014, 
publicada no DOU de 
02/01/2015. 
 

4 anos 

Farmácia 

 
Bacharelado  

 
80 

 
Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
135, de 01 de Março de 
2018, do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 02/03/2018. 
 

4 anos e 1/2 

Medicina Veterinária 

 
Bacharelado 

 
60 
 

60 

 
Integral 

 
Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
135, de 01 de Março de 
2018, do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 02/03/2018. 
 

5 anos 

Nutrição 

 
Bacharelado 

 
120 

 
 
 

Noturno 

Reconhecimento : 
Reconhecimento nos 
termos do art. 101, da 
Portaria Normativa nº 
23, de 21 de dezembro 
de 2017. Processo 
protocolado no sistema 
e-MEC sob o nº 
202005479. 

 

4 anos 

Psicologia 

 
Bacharelado 

 
60 
 

60 

 
Matutino 

 
Noturno 

Autorizado:  
 PORTARIA Nº 428, DE 
10 DE SETEMBRO DE 
2019  da publicada no 
D.O.U. de 11/09/2019. 

4 anos 

Serviço Social 

 
Bacharelado 

 
 

80 

 
 

Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
135, de 01 de Março de 
2018, do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 02/03/2018. 

4 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em 
Agronegócio 

 
Tecnólogo 

 
80 

 
 

Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
110, de 04 de Fevereiro 
de 2021, do Ministério 
da Educação, publicada 
no D.O.U. de 
05/02/2021. 

3 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de 
sistemas 

 
 

Tecnólogo 

 
120 

 
 

Noturno 

Renovado 
Reconhecimento nos 
termos nº 278 de 01 de 
julho de 2016, publicada 
no D.O.U de 04/06/2016 

2 anos e 1/2 
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Curso Superior de 
Tecnologia em Gestão 
de Recursos Humanos 

 
 

Tecnólogo 

 
 70 

 
Matutino 

 
Noturno 

Autorizado pela Portaria 
n.º 200, de 02 de junho 
de 2016,publicada no 
DOU de 06/06/2016. 

2 anos 

Curso Superior de 
Tecnologia em Logística 

 
 

Tecnólogo 

 
 

70 

 
 

Noturno 

Reconhecimento: 
Renovado 
reconhecimento nos 
termos da Portaria nº. 
208, de 25 de Junho de 
2020, do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 07/07/2020. 

2 anos 

Zootecnia 

 
 

Bacharelado 

 
 

60 

 
 
 

Noturno 

Autorização: Fica 
Autorizado nos termos 
da Portaria nº. 230, de 
11 de Março de 2021, 
do Ministério da 
Educação, publicada no 
D.O.U. de 12/03/2021. 

4 anos 

 

(*) 1- O curso de Medicina Veterinária (turno Integral) tem suas aulas de segunda a sexta- feira e 
sábados nos turnos Manhã/Tarde para realização de aulas práticas/ Estágios. O turno Noturno possui 
aulas de segunda a sexta- feira a noite e aos sábados no turno Manhã/Tarde para realização de aulas 
práticas/ Estágios.  
    2- Parte das aulas dos Cursos de Agronomia, Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, 
Farmácia, Nutrição e Psicologia será no período diurno e aos sábados manhã e/ou tarde (Estágios e 
Aula Práticas), conforme legislação em vigor. 

 
6 – MATRÍCULA 
 

 O candidato aprovado, terá 10 dias para realizar sua matricula após a divulgação do 

resultado. 

 

6.2- Documentação 
 01 (uma)  fotos 3x4 (recente) 

 Certificado, Diploma ou *Declaração de Conclusão do Ensino Médio (original e 
uma cópias) 

 Histórico Escolar do Ensino Médio (original e uma cópias) 

 Certidão de Nascimento ou Casamento (original e uma cópias) 

 Carteira de Identidade (original e uma cópias) 

 CPF (original e uma cópias - para menores de 18 anos, o responsável legal 
também assinará o contrato com a apresentação do CPF). 

 Título de Eleitor e último comprovante de votação (original e uma cópias) 

 Certificado de Serviço Militar (original e uma cópias) 

 Comprovante de endereço e telefone (original uma cópia) 
* A data de emissão da Declaração de Conclusão do Ensino Médio deve ser inferior a 
30 dias. 

 

6.3- Observações 
 Em hipótese alguma serão aceitas matrículas sem a apresentação de todos os 

documentos exigidos. 

 O Certificado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante só será aceito se 
preencher as exigências legais. 

 A equivalência de cursos, para efeito de cumprimento da prova de conclusão do 
ensino médio, regular ou supletivo, deverá ser declarada em data anterior à 
realização do Processo Seletivo. 

 Não serão aceitas matrículas após o encerramento dos prazos estipulados. 
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 Se o ensino médio ou seu equivalente tiver sido cursado em instituição estrangeira, a 
equivalência de estudos deverá ser declarada pelo Conselho de Educação 
competente, em data anterior à da inscrição no Processo Seletivo. 

 No ato da matrícula, o candidato ou seu representante legal firmará termo de ajuste 
com a entidade mantenedora. 

     

 Observações: 
 

 Aluno menor de 18 anos: o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
deverá ser assinado pelo aluno e por seu responsável legal (pai, mãe, tutor ou 
curador). Caso o responsável pelo aluno não possa vir pessoalmente para 
assinar o Contrato, deverá, o responsável, fazer uma procuração com firma de 
sua assinatura reconhecida em cartório, dando poderes para uma terceira 
pessoa (maior de 18 anos) assinar o Contrato, juntamente com o aluno. 

 Caso o aluno e o responsável legal (pai, mãe, tutor ou curador) não puderem 
comparecer à Instituição para assinar o Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, deverá (o aluno) fazer uma procuração lavrada em cartório (feita 
no cartório), devendo neste ato, ser assistido por um dos responsáveis 
legais, dando poderes a uma terceira pessoa (maior de 18 anos) para assinar o 
Contrato, bem como para realizar todos os atos necessários à formalização da 
matrícula. 

 Aluno maior de 18 anos: caso o aluno não possa vir pessoalmente para assinar o 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, deverá fazer uma procuração, 
com firma de sua assinatura reconhecida em cartório, dando poderes para uma 
terceira pessoa (maior de 18 anos), assinar o Contrato, bem como realizar todos os 
atos necessários para a formalização da matrícula. 
Obs.: Caso não haja o cumprimento do acima determinado, a matrícula não poderá 
ser formalizada, arcando o aluno com todas as conseqüências deste ato. 

 A Emancipação, a Tutela e a Curatela deverão ser comprovadas através dos 
documentos próprios. 

 Leia atentamente o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais e o Guia de 
Orientação ao Aluno, no qual estão estabelecidos seus direitos e deveres. 

 

 

                                     Uberlândia, 04 de novembro de 2022. 
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ANEXOS 
 

Programa das Disciplinas 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 
1. Leitura e interpretação de texto. 
2. Coesão e coerência textual. 
3. Flexão e emprego de classes gramaticais. 
4. Sintaxe de concordância, regência e colocação. 
5. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e semânticos. 
 
OBS: O conhecimento lingüístico L.E.M (Inglês e/ou Espanhol)  será avaliado, 
principalmente, de forma implícita, por meio de questões que facultem a verificação da 
habilidade de leitura e produção de texto. 
 
 
 

REDAÇÃO: 
A redação deverá ser desenvolvida em prosa dissertativa a partir do(s) tema(s) proposto(s), tendo 
como objetivo, entre outros, a avaliação da capacidade do candidato em produzir texto na 
modalidade culta da Língua Portuguesa. Serão avaliadas, na prova de redação, as habilidades de 
se expressar com clareza e concisão e o uso adequado das estruturas da língua padrão. Objetiva-
se, ainda, avaliar a habilidade do candidato quanto à adequação ao(s) tema(s) proposto(s), com 
relação aos aspectos da coesão e da coerência textuais.  
A redação será avaliada de acordo com os seguintes aspectos: 
 

BIOLOGIA: 
A Célula. Os Tecidos. Reprodução e Desenvolvimento. Sistemas – Evolução e Fisiologia 
Comparada. Ecologia. O fluxo da matéria e energia entre seres vivos. Associação entre os seres 
vivos. Princípios Básicos de Hereditariedade. Evolução. Diversidade da Vida. Organização Geral 
das Plantas. Ação dos hormônios vegetais. Organização Geral dos Animais. Programa de Saúde.  
 

MATEMÁTICA: 
Conjuntos. Números Naturais. Números Inteiros. Números Racionais. Números Reais. Funções. 
Logaritmos. Sistema Legal de Unidade de Medir: Sistema Métrico Decimal. Unidades usuais de 
tempos e de ângulo. Matemática Comercial. Cálculo Algébrico. Polinômios. Equações e 
inequações do 1º e 2º graus. Noções de Matemática Finita: Cálculo Combinatório; Probabilidade; 
Binômio de Newton; Seqüência e progressão. Matrizes. Determinantes. Sistema de equações 
lineares. Geometria Plana. Paralelismo e perpendicularidade de retas. Triângulos. Quadriláteros. 
Polígonos. Circunferência e disco. Linhas proporcionais e semelhança. Relações métricas em 
triângulos. Relações métricas no círculo. Áreas de figuras planas. Geometria Sólida. Noções sobre 
triedros e poliedros. Prisma e pirâmides. Cilindro e Cones. Esferas. Geometria Analítica. 
Equações de retas. Equações de circunferências. Forma Reduzida das equações cartesianas da 
elipse, da hipérbole e da parábola. Trigonometria. Números Complexos. 
 
 

FÍSICA: 
Mecânica,Termologia,Óptica,Ondas,Eletricidade,Eletromagnetismo,Física Moderna  
 
 

QUÍMICA: Conceitos Fundamentais da Química,Propriedades Gerais da Matéria,Estrutura 
Atômica,Classificação Periódica dos Elementos,Ligações Químicas,Compostos Inorgânicos, 
Reações Químicas,Comportamento Físico dos Gases,Soluções,Propriedades Coligativas, 
Termoquímica,Cinética Química,Equilíbrios Químicos,Eletroquímica,Termodinâmica química, 
Reações nucleares,Introdução à Química Orgânica,Funções Orgânicas: Propriedades e Reações,  
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Isomeria 
 
 
 

CONHECIMENTO GERAIS: 
História (do Brasil) 

A expansão marítima de  Portugal e o Tratado das Tordesilhas;; O  descobrimento do Brasil; O 
desenvolvimento econômico da Colônia e as Capitanias Hereditárias; O Governo Geral e a  ação 
dos Jesuítas; O domínio espanhol e a  invasão holandesa; Os bandeirantes paulistas e o Tratado 
de Madrid. Movimentos nativistas e a Inconfidência Mineira; A Revolução Pernambucana de 1817 
e sua Lei Orgânica; O Brasil, sede da monarquia portuguesa; A regência de D. João e as Cortes 
Constituintes de Lisboa; D.Pedro I,  José Bonifácio e o Movimento da Independência; A 
Assembléia Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824; A Abdicação de D. Pedro I; As 
Regências; D. Pedro II e a política interna e externa do II Reinado; Implantação do 
parlamentarismo e os partidos políticos; A guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai; A questão 
militar e a religiosa; Abolição da Escravatura; O Partido Republicano e a Proclamação da 
República; A Constituição de 1891 e  a 1ª República; A Revolução de 30 e a Constituição de 
1934; Golpe Ditatorial de 1937; A redemocratização de 1945 e o período constitucional após 1946; 
Os governos militares, a centralização, a estatização e a crise do autoritarismo; A Constituição de 
1988, as reformas constitucionais,o neoliberalismo e a influência tecnocrática; O governo Lula. 
 

Geografia 

O Espaço Geográfico - Dinâmica Ambiental: Introdução ao Estudo da Geografia: A Geografia 
como ciência do Espaço. O uso de técnicas cartográficas como recursos na análise do espaço 
geográfico: orientação, coordenadas geográficas, fuso horário, escala, projeções, convenções 
cartográficas e sensoriamento remoto. A Estrutura geológica e a evolução do relevo, relacionadas 
com a ocupação do espaço: A dinâmica interna e externa da crosta terrestre. A estrutura 
geológica do Brasil e do planeta. Os processos geomorfológicos e as formas de relevo. Os 
recursos minerais no Brasil e no mundo. Os eventos de origem geológica e geomorfológica e sua 
interferência sobre as sociedades humanas. Os grandes grupos de solos. A dinâmica atmosférica 
e suas relações com o espaço físico e humano: Os fundamentos da climatologia: elementos e 
fatores do clima. A dinâmica da atmosfera, a previsão do tempo e a classificação climática no 
Brasil e no mundo. Os principais tipos climáticos e suas implicações sobre os elementos da 
natureza e sobre as atividades humanas no Brasil e no mundo. As anomalias climáticas: El Niño, 
La Niña, tempestades tropicais e extra tropicais. Os recursos hídricos e suas relações com a 
dinâmica da natureza e o desenvolvimento das sociedades: Conceitos básicos de Hidrografia. A 
distribuição e disponibilidade dos recursos hídricos na superfície terrestre. As relações entre os 
recursos hídricos e os outros elementos da natureza. A água e o desenvolvimento das atividades 
humanas. Degradação, conservação e recuperação dos recursos hídricos no Brasil e no Mundo. A 
biosfera como recurso para o desenvolvimento: Os elementos componentes dos ecossistemas e a 
ação transformadora das sociedades  
Biologia humanas sobre a natureza. Solo: síntese das relações da atmosfera, hidrosfera, litosfera 
e biosfera - degradação, conservação e recuperação. Os grandes domínios naturais do  Brasil e 
do planeta. / O Espaço Geográfico - Dinâmica Sócio-Econômica: O espaço urbano-industrial: A 
dinâmica industrial no mundo contemporâneo. As fontes de energia. As diversas classificações do 
processo produtivo. Os bens de produção e o desenvolvimento da tecnologia. Os bens de 
consumo duráveis e não duráveis. A expansão e organização urbana. O processo urbano-
industrial e a questão ecológica. A dinâmica da população: Conceitos básicos. Crescimento 
populacional e as teorias demográficas. Estrutura da população. A distribuição da população no 
Brasil e no Mundo. As condições de vida e os desafios básicos da população brasileira e mundial. 
Mobilidade populacional. As novas oportunidades e exigências nos setores de atividades 
econômicas. As relações de trabalho e qualificação profissional. O espaço agrário: População 
mundial, produção de alimentos, deficiência alimentar e fome. As inter-relações entre elementos 
naturais e a agricultura. As relações campo-cidade. Sistemas agrários diferenciados no mundo 
contemporâneo: tradicionais e modernizados. A estrutura agrária do Brasil e a luta pela terra. A 
formação e o desenvolvimento do complexo agroindustrial brasileiro. / O Espaço Geográfico - 
Globalização, Fragmentação e Regionalização: A globalização do espaço geográfico: A 
internacionalização da produção. Os meios de transportes. Os sistemas de comunicações. Os 
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fluxos financeiros e as formas de organização do capital. Os fluxos do comércio mundial. A 
fragmentação do espaço geográfico: A importância dos aspectos étnicos, culturais e religiosos. Os 
movimentos reivindicatórios por autonomia e os conflitos locais e regionais. A regionalização do 
espaço geográfico: Os Blocos Econômicos. Economias em transição. A Regionalização do espaço 
brasileiro. A questão ambiental: O desenvolvimento sustentável, movimentos ambientalistas e a 
preservação da natureza. Problemas ambientais. 

 
 


