


Parabéns pela sua escolha de ingressar em nossa faculdade! 

A UCL oferece as condições adequadas para que os nossos cursos 
correspondam aos interesses dos estudantes e da nossa região. Nosso objetivo é 
garantir uma sólida formação científica e tecnológica, promovendo novas 
oportunidades de trabalho e a formação de cidadãos conscientes e participativos.

Desejamos sucesso à você nessa jornada e seja bem-vindo à UCL.

Este manual contém as informações necessárias para você participar do 
VestUCL. Leia com atenção, pois este é o primeiro passo para tornar-se aluno da 
UCL.

A Direção.

A sua presença na UCL é para nós um motivo de satisfação e a Faculdade espera 
que, juntos, possamos trabalhar em busca de um futuro melhor para todos nós e 
para nossa comunidade.

Para nós, sua decisão é uma grande honra e será um enorme prazer ter você 
como aluno (a).

Prezado(a) candidato(a),

Confira as normas de inscrição e de realização do exame, os critérios de 
classificação e de matrícula, além dos conteúdos que serão abordados.

Podemos assegurar que na UCL você terá à sua disposição a melhor qualidade de 
ensino, pesquisa e extensão, constituindo uma base sólida para seu sucesso 
profissional.

Faculdade UCL
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Data da prova: 26/10/2019 - Sábado

Horário: Início às 8h e término às 12h

Local: Campus UCL Manguinhos - Serra/ES - Rod. Es010, Km 6, Manguinhos

VestUCL 2018

Locais - Campus Manguinhos, Campus Campo Grande ou pelo site: www.ucl.br

Inscrições

Início dia 01/10 e término dia 24/10/2019

Matrícula dos aprovados: 04/11 a 08/11/2019

Matrícula

Divulgação dos resultados: dia 31/10/2019

Valores referentes a 2018
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Local: Campus UCL Campo Grande - Av. Alice Coutinho, 109, Campo Grande, Cariacica

CURSOS
PORTARIA

MINISTERIAL
PARCELA
MENSAL

780,00

900,00

1689/1999

87/2009

86/2009

1686/1999

3334/2005

3334/2005

2727/2001

408/2009

279/2012

322/2012

77/2009

213/2014

Engenharia de Petróleo

Engenharia de Produção

Engenharia de Automação e Controle - Mecatrônica

Engenharia Civil

Engenharia Mecânica

Engenharia Química

Informática - Sistemas de Informação

Administração

Engenharia Biomédica

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Logística

Engenharia Elétrica

765,00

663,00

1.425,00818/2015Engenharia de Computação

98/2016Arquitetura e Urbanismo

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00

1.425,00



II. Inscrição na UCL

O exame seletivo constará de uma prova com 30 questões objetivas versando sobre 
conteúdos no nível do ensino médio ou equivalente, com valor de 30 pontos, e uma 
redação com valor de 10 pontos. A distribuição das questões objetivas pelas 
matérias dos diferentes cursos é a seguinte:

I. Inscrição pela Internet

Candidatos não residentes na Grande Vitória: se necessário, consulte a UCL pelo 
telefone 27-3434.0100 para informações.

II. Exame Seletivo

III. ENEM

2. INSCRIÇÕES

O candidato deverá preencher o formulário e acessar o Manual do Candidato.  A 
inscrição é gratuita.

15 questões de Matemática, 10 questões de História e Geografia e 5 questões 
de Língua Portuguesa.

- REDAÇÃO COMUM A TODOS OS CURSOS COM TEMA DISPONIBILIZADO NA 
PROVA, E TEXTOS A SEREM UTILIZADOS PARA EMBASAMENTO TEÓRICO

3. CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS

15 questões de Matemática e 15 questões de Física

A classificação em cada curso será feita em ordem decrescente de acordo com a 

A página eletrônica da UCL é www.ucl.br

- CURSOS DE ENGENHARIAS, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE E 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:

- ARQUITETURA E URBANISMO, ADMINISTRAÇÃO e LOGÍSTICA:

O candidato que deseja utilizar o resultado obtido no Exame Nacional de Ensino 
Médio - ENEM - para sua classificação, deverá apresentar uma declaração oficial do 
resultado até a data de realização do exame seletivo da UCL.

- A inscrição também é gratuita, e o candidato deverá se dirigir a UCL Manguinhos - 
Rodovia ES 010, Km 6, Manguinhos - Serra ou a UCL Campo Grande - Av. Alice 
Coutinho, 109 - Campo Grande, Cariacica.

1. O PROCESSO SELETIVO
O exame seletivo será realizado da seguinte forma:

I. Ingresso no local do exame:
Documento original com foto.
O material utilizado no exame deve ser lápis, borracha e caneta esferográfica, não 
sendo permitido o uso de telefone celular, calculadora, relógio com memória, bolsas, 
livros e papéis. Recomendando-se uma antecedência mínima de 30 minutos para 
localização da sala e acomodação.
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I. Critérios de Aprovação e Classificação

pontuação incluindo os resultados dos que optaram pela pontuação no ENEM. Serão 
critérios de desempate, sucessivamente, os pontos obtidos nas questões de 
Matemática e Física para os cursos de Engenharia e de Sistemas de Informação, e 
os pontos obtidos sucessivamente nas questões de História e Geografia e Língua 
Portuguesa, para os cursos de Design, Administração e Tecnólogos. Persistindo o 
empate, a maior classificação será concedida ao candidato de maior idade.

A matrícula será realizada no Campus UCL Manguinhos, no horário de 9h às 19h, 
conforme a lista dos classificados. O candidato que não comparecer dentro do prazo 
marcado para efetivar a matrícula perderá o direito à vaga.

III. Documentos para matrícula

O candidato poderá utilizar o resultado do ENEM para a sua classificação. Neste 
caso é facultativa a realização do exame seletivo, podendo o candidato concorrer à 
vaga com a sua pontuação percentual do ENEM, que será comparada com a 
pontuação percentual dos demais candidatos. Caso o candidato realize o exame, 
será usada para sua classificação a melhor pontuação percentual entre o resultado 
do ENEM e do exame seletivo da UCL.

Os classificados deverão apresentar, no ato da matrícula, os seguintes documentos:

4. MATRÍCULA DOS CLASSIFICADOS

Serão comparadas as pontuações nas questões e na redação do ENEM 
respectivamente com as pontuações nas questões objetivas e na redação do exame 
da UCL.

Será eliminado o candidato que, não apresentar o resultado do ENEM, não 
comparecer ao exame ou aquele que obtiver nota zero em qualquer uma das 
matérias do exame. Também será eliminado o candidato que usar meios 
fraudulentos na inscrição ou durante a prova. Não haverá revisão do resultado do 
exame.

- Original e uma cópia do Histórico Escolar do Ensino Médio ou de curso 
equivalente, autenticada pelo órgão competente; 

Os resultados do Processo Seletivo serão afixados na Secretaria da UCL, 
divulgados na página (www.ucl.br) e publicados na imprensa local, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato a verificação dos resultados e das chamadas 
posteriores. Os resultados não serão informados por telefone.

- Cópias dos seguintes documentos:
- Documento Oficial de Identidade;

II. Matrícula inicial dos aprovados

I. Divulgação dos resultados

- Uma foto 3 x 4 ou 4 x 6 (recente)

II. Eliminação
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- Título de Eleitor;

Candidatos estrangeiros deverão demonstrar estar em dia com os requisitos legais 
para permanência no país.

- Prova de quitação com o Serviço Militar (se do sexo masculino);

No caso de extravio ou perda de algum dos documentos solicitados acima o 
candidato deve trazer uma declaração de regularização do órgão competente, não 
sendo aceitos protocolos de documentos.

A matrícula somente será efetivada com o pagamento da primeira parcela da 
semestralidade.

- CPF do aluno ou responsável.

Somente estará apto a efetuar a matrícula o classificado que apresentar, no prazo de 
matrícula, o comprovante de conclusão do ensino médio ou curso equivalente e 
todos os outros documentos exigidos.

IV. Nova chamada para matrícula

- Redução do número de disciplinas no semestre letivo

Havendo vagas disponíveis após a matrícula da primeira fase será feita a 
convocação dos suplentes, na ordem de classificação, devendo o candidato 
convocado apresentar para matrícula os documentos listados anteriormente.

A primeira parcela será paga no ato da matrícula e as demais até o dia 5 de cada 
mês a partir do segundo mês de aula.

5. VALORES DAS MENSALIDADES
Para efeito de pagamento da anuidade os cursos são divididos em semestres 
letivos, sendo o valor de cada semestralidade dividido em seis parcelas da seguinte 
forma:

V. Aproveitamento de estudos
Os matriculados que já tenham cursado disciplinas equivalentes em outros cursos 
superiores poderão, no ato da matrícula, requerer a dispensa de tais disciplinas. 
Para isso, devem entregar uma copia do histórico escolar e os programas das 
disciplinas realizadas no curso anterior.

A matrícula em um número de disciplinas inferior ao sugerido na estrutura curricular 

I. Plano de descontos nas semestralidades 

A data do início das aulas no período 2015 será informada no ato da matrícula.

1 - de janeiro a junho no primeiro semestre; 

A UCL oferece alternativas para descontos nas semestralidades, conforme as 
possibilidades seguintes:

2 - de julho a dezembro no segundo semestre.
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A UCL está credenciada como participante do FIES, plano de financiamento 
estudantil do governo federal através da Caixa Econômica e Banco do Brasil, com 
financiamento de 50% a 100% do valor da mensalidade e com regras ditadas pelo 
próprio MEC. As regras deste financiamento estão disponíveis na Internet 
www.mec.gov.br.

- Bolsas de atividades acadêmicas, de pesquisa ou de monitoria

II. Critério para a criação de turmas

PROGRAMAS DAS MATÉRIAS DO EXAME SELETIVO

O número mínimo de alunos matriculados para garantir a formação da turma de 
ingressantes oriunda do processo seletivo é de 25 (vinte e cinco) alunos. Abaixo 
deste número de matrícula, a UCL se reserva o direito de não formar a turma.

é permitida para todos os cursos. Esta opção promove redução no valor da 
semestralidade e a possibilidade de maior rendimento acadêmico para quem tem 
pouca disponibilidade de tempo para os estudos, porém aumenta o tempo de 
duração do curso.

Descontos sob a forma de bolsas poderão ser concedidos a alunos que participam 
de projetos de pesquisas, monitorias ou executam atividades de interesse 
institucional. Possíveis a partir do 2ª período.

- ProUni

- Nossa Bolsa

- Financiamento estudantil (FIES)

Na UCL o ProUni é destinado a candidatos que participam com bolsas integrais. As 
inscrições são realizadas através do endereço eletrônico www.mec.gov.br, em 
épocas definidas pelo Programa.

O Programa Nossa Bolsa é financiado pelo Governo do Estado e tem como objetivo 
promover o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Espírito Santo.
O programa concede bolsas em instituições de ensino superior particulares do 
Estado. São duas modalidades de bolsas: bolsa integral destinada a estudantes com 
renda familiar “per capita” igual ou inferior ao valor de um salário mínimo e meio, e a 
bolsa parcial destinada a estudantes com renda familiar “per capita” acima de um e 
meio salário mínimo, até três salários mínimos.

As inscrições serão efetuadas no site da Secretaria de Ciência e Tecnologia por 
meio eletrônico, mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível no 
endereço eletrônico www.sect.es.gov.br

No caso de não formação de turma de ingressantes, os alunos poderão optar por se 
matricular em outro curso da mesma área, existente na UCL ou pelo cancelamento 
de matrícula e devolução de valor pago pela 1ª parcela, efetuada no ato da 
matrícula.
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Fatoração de polinômios de 2º Grau

Equações Lineares (1º Grau)

Polinômios

Expoentes, radicais e notação científica 

Produtos Notáveis e Fatoração

Expressões Algébricas e Polinomiais

Equações Quadráticas (2º Grau)

Potenciação

Unidades

Operações com Expressões Algébricas

Operações com polinômios

Produtos Notáveis e Fatoração de Polinômios 

Problemas de Fatoração de Polinômios

Introdução a Trigonometria

Expressões Numéricas.

Problemas envolvendo equações lineares
Equações Quadráticas e Equações Irracionais

Expressões Algébricas

Equações Lineares

Equações Irracionais.

Radiciação

Módulo 2

Frações Algébricas

Problemas Clássicos das Equações Quadráticas 

Módulo 3

MATEMÁTICA

Módulo 1

Aritmética – Multiplicação

Conteúdo de referência para estudo online gratuito da matemática no link 
http://eso.org.br  com vídeos e exercícios resolvidos e de fixação. Cadastra-se!

Noções Básicas de conjuntos
Conjuntos Numéricos 

Conjuntos e Aritmética

Representação em intervalos, Aritmética 
Adição e Subtração

Aritmética – Divisão
Aritmética dos Números Reais
Propriedades Aritméticas
Números Primos
MMC e MDC
Módulo ou Valor Absoluto
Decimais
Frações
Razão, proporção e taxas
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Sistemas Lineares.

Trigonometria no Triângulo Retângulo
Lei dos Senos e Lei dos Cossenos
Trigonometria no ciclo Trigonométrico
Números Complexos

Forma Algébrica de um Número Complexo
Módulo e Argumento de um Número Complexo
Forma Polar de um Número Complexo

Matrizes
Matrizes e Sistema Lineares

Determinantes
Matriz Inversa 

Conceitos Básicos da Trigonometria

Conceitos Básicos de Números Complexos

Conceitos Básicos

Vetores no plano e no espaço

Conceitos Básicos de Geometria Analítica

Módulo de vetores

Módulo 4
Geometria – Perímetro e área

Circunferência e área de círculos
Perímetro e área de formas não convencionais

Perímetro e área de triângulos

Geometria – Volume e área de superfície
Prisma

Operações com vetores

Pirâmide
Cilindro
Cone

Inscrição e circunscrição de sólidos.

Módulo 5
Fundamentos de Funções, Funções Lineares e Funções Quadráticas
Conceitos Básicos de Funções

Esfera

Equações Exponenciais

Função Quadrática

Funções Definidas por Partes e Funções Modulares

Funções Lineares

Funções Definidas por Partes

Inequações

Funções Exponenciais, Funções Logarítmicas

Funções Exponenciais e Funções Logarítmicas

Funções Modulares

O Logaritmo de um Número Real

Equações Modulares

Inequações Modulares
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1.1. Potência de dez: operações

3.1. 1ª Lei de Newton; equilíbrio de uma partícula

1. Medição

2. Cinemática

1.2. Ordem de grandeza

2.5. Composição de movimentos na mesma direção e em direções perpendiculares; 
movimento de um projétil

3.4. Movimento de uma força, centro de gravidade, equilíbrio de corpos rígidos.

3.7. Trabalho de força constante; potência; energia cinética e sua relação com 
trabalho; trabalho de força variável por método gráfico.

3.9. Impulso e quantidade de movimento; conservação da quantidade de 
movimentos; colisões elásticas e inelásticas em uma e duas dimensões.

FÍSICA

3.10. Gravitação; leis de Kepler; lei da gravitação universal; movimento de planetas e 
satélites em órbitas circulares; variação da aceleração da gravidade com a altitude.

2.2. Velocidade média e instantânea; movimento retilíneo uniforme (descrição gráfica 
e analítica)

Equações e Inequações Trigonométricas.

2.3. Aceleração média e instantânea; movimento retilíneo uniformemente variado 
(descrição gráfica e analítica); queda livre.

2.1. Referencial; posição, movimento e repouso; deslocamento

3.8. Energia potencial gravitacional e elástica; conservação da energia mecânica.

4.1. Temperatura; escalas Celsius e Kelvin; dilatação dos sólidos e líquidos; 

 

3.5. Movimentos curvilíneos, velocidade, força centrípeta e aceleração centrípeta e 
tangencial; movimento circular uniforme.

3.3. Força de ação e reação; 3ª Lei de Newton; forças de atrito.

2.4. Vetores; componentes de um vetor, soma e subtração de vetores: método 
geométrico e analítico

1.3. Algarismos significativos: operações

3. Dinâmica

3.2. Força, massa, aceleração, 2ª Lei de Newton; peso de um corpo; movimento de 
corpos sob ação de forças constantes.

3.6. Densidade, pressão, pressão nos fluídos; pressão atmosférica; princípio de 
Pascal; princípio de Arquimedes; equilíbrio dos fluídos

4. Termodinâmica

Função Tangente
Função Cosseno

Função Secante
Função Cossecante
Função Cotangente

Equações e Inequações Logarítmicas
Inequações Exponenciais

Funções Trigonométricas
Função Seno

Identidades Trigonométricas
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5. Vibração e ondas

6. Ótica

6.4. Reflexão, refração com a luz.

5.2. Ondas elásticas, propagação, reflexão, refração, interferência e difração destas 
ondas em uma e duas dimensões; ondas longitudinais e transversais.

5.1. Movimento harmônico simples, período, freqüência, amplitude; energia no 
oscilador; pêndulo simples; período e freqüência.

5.3. Som, altura, intensidade e timbre; velocidade de propagação; reflexão, difração, 
interferência e difração da onda sonora; efeito Doppler.

4.4. 1ª Lei da Termodinâmica: aplicações

dilatação térmica da água.
4.2. Calor, trabalho e energia interna; caloria; capacidade térmica e calor específico; 
diagrama de pressão x volume; formas de transmissão de calor, condução, radiação 
e convecção; mudanças de fase.
4.3. Gases ideais; transformações isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas e 
adiabáticas e um gás ideal; equações de estudo de um gás ideal; modelo cinético de 
um gás ideal; interpretação cinética da temperatura e pressão de um gás ideal.

6.1. Propagação e reflexão da luz; espelhos planos e esféricos de pequena abertura; 
estudo gráfico e analítico de formação de imagens nestes espelhos para objetos 
reais.
6.2. Refração e dispersão da luz; reflexão total.
6.3. Lentes esféricas delgadas, estudo gráfico e analítico de formação de imagens 
para objetos reais.

7.1. Carga elétrica; lei de Coulomb; eletrização por atrito, contato e indução; 
condutor e isolante elétrico; interação entre cargas puntuais.
7.2. Campo elétrico; campo devido a uma ou mais cargas puntiformes; campo no 
interior e exterior da esfera condutora carregada; linhas de força; movimento de 
cargas pontuais em campos elétricos uniformes.

7.4. Capacitores; capacitância de um condutor, associação de Capacitores em 
séries, em paralelo e mista; energia armazenada nos Capacitores; capacitância de 
Capacitores planos.

8. Eletrodinâmica

7. Eletrostática

8.1. Corrente elétrica; resistência elétrica; variação da resistência com temperatura; 
resistividade; lei de Ohm; associação de resistência em série, paralelo e mistas; 
potência dissipada em um trecho do circuito.

7.3. Potencial elétrico; diferença de potencial: potencial em um ponto; relação entre 
potencial e campo elétrico; energia potencial de cargas pontuais e de distribuição 
esférica de carga; poder das pontas.

8.3. Medição elétrica; voltímetros e amperímetros.
9. Eletromagnetismo
9.1. Experiência de Oersted; o campo magnético; imãs; campo magnético da Terra; 

8.2. Geradores de corrente contínua; associação de pilhas e bateria em série; 
resistência interna de um gerador.
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2.4. Rios: bacias e regimes fluviais

4.1. Estrutura, crescimento, distribuição espacial e mobilidade
4. População

8. Brasil

3.1. Aplicações dos conhecimentos geográficos: organização do espaço, análise 
ambiental.

6.3. Grandes regiões industriais

3. O homem, os recursos naturais e o meio ambiente

4.3. População rural

6. Atividades industriais

7. Atividades agrícolas

8.1. Espaço natural

5.2. Reservas conhecidas e consumo

3.3. Atividades humanas e questões ambientais

4.2. Urbanização

6.2. Fatores de localização e do desenvolvimento industrial

7.1. Conceitos básicos, agricultura de subsistência, agricultura comercial, agricultura 
industrial, meio de produção.

3.2. Recursos naturais: tipos, importância, aproveitamento.

7.3. Mercados de produção agrícola

5. Recursos energéticos

5.3. Problemática energética da atualidade

5.1. Formas tradicionais e fontes alternativas de energia

6.1. Conceitos básicos: indústria de base e de bens de consumo, meios de   
produção

7.2. Evolução da agricultura

2.3. Solo, vegetação e fauna

2. Meio ambiente físico
2.1. Estrutura da superfície terrestre, evolução e formas de relevo
2.2. Atmosfera e fenômenos meteorológicos e climáticos

vetor indução magnética; linhas de indução; campo magnético de condutor retilíneo, 
de uma espira circular e de um solenóide.
9.2. Força magnética sobre carga elétrica em movimento; força magnética sobre um 
condutor retilíneo; força magnética entre dois condutores retilíneos; movimento de 
carga pontual em um campo magnético uniforme.
9.3. Força eletromotriz induzida; lei de Faraday; lei de Lens e conservação da 
energia.

GEOGRAFIA
1. Noções de cartografia
1.1. Escala e coordenadas geográficas
1.2. Representação cartográfica
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9.1. Divisão regional do Brasil

10.1. Grandes unidades geológicas, morfológicas e fito climáticas da terra

HISTÓRIA

8.2. População

8.5. Indústrias: localização, fontes de energia, produção
8.6. Circulação e transportes
8.7. Características do mercado interno e relações comerciais externas

8.3. Espaço rural e atividades agrícolas
8.4. Urbanização

9. Regiões brasileiras

9.2. Aspectos físicos, características humanas e econômicas das regiões brasileiras.
9.3. Aspectos do Espírito Santo

10. Espaço Mundial

10.2. Aspectos geográficos do desenvolvimento
10.3. Características humanas e econômicas dos países e das regiões mundiais

2.1. Transição na Europa
2.2. Mercantilismo: expansão marítima e sistema colonial: Colonização espanhola e 
inglesa na América; Colonização portuguesa

3. Crise do Antigo Regime e era das revoluções
3.1. Na Europa: Revolução Inglesa; Iluminismo e despotismo esclarecido; 
Transformações na organização da produção e a Revolução Industrial; Revolução 
Francesa e período Napoleônico

2.Transição do feudalismo ao capitalismo

3.2. Na América: Independência das Treze Colônias Inglesas e Independência e 
Fragmentação da América Espanhola. O processo de independência na América 
Portuguesa

4. Elaboração do mundo contemporâneo (século XIX)
4.1. Movimento liberal e nacionalidades. Revoluções de 1830 e 1848. Unificações 
italiana e alemã

4.3. Crítica do capitalismo: Novas idéias sociais e políticas; Movimento operário
4.4. Os Estados Unidos pós-independência: Guerra de Secessão e expansão para o 
Oeste
4.5. Formação dos Estados latino-americanos e a herança colonial
4.6. O Brasil do século XIX Consolidação da independência e organização do 
Estado. Preeminência inglesa no Brasil: aspectos econômicos e políticos. Crise 
regencial e consolidação do Império. Parlamentarismo e estabilidade política. Crise 
na agricultura escravista tradicional e expansão cafeeira; tentativas de 
industrialização. Problemas de mão-de-obra da escravidão ao trabalho assalariado. 
Crise da monarquia e movimento republicano

4.2. Capitalismo industrial e novo colonialismo. Industrialização do continente 
europeu. Partilha de África e da Ásia

1. Europa feudal
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Texto a ser desenvolvido pelo aluno utilizando um dos temas sugeridos na prova. 
Utilização do português em sua forma culta. 

5.2. Terceiro mundo
Luta pela descolonização na África e Ásia. Imperialismo e dependência na América 
Latina: Industrialização, movimento operário e populismo; Colapso do populismo; 
Revolução Cubana; ascensão dos militares ao poder.

5.4. Aspectos da História do Espírito Santo.

5.3. O Brasil

LÍNGUA PORTUGUESA
1. A prova de Língua Portuguesa visa a verificar a capacidade do candidato 
em:

REDAÇÃO

1.1. Compreender textos, apreendendo as relações sintático-semânticas neles 
contidas;

1.3. Usar adequadamente a sintaxe de regência, concordância e colocação, 
estabelecendo as relações existentes nos processos de coordenação e 
subordinação entre palavras, orações e períodos.

5.1. Luta pela hegemonia mundial

Formação e consolidação da República Oligárquica: Mudanças político-
constitucionais; Economia e sociedade durante a República Velha. Crise da 
Oligarquia cafeeira e a Revolução de 1930; Industrialização e movimento operário; 
Classes médias e tenentismo. Conjuntura 1934-1937 e Estado Novo. Contradições e 
conflitos do Estado populista: República populista; Desenvolvimento econômico dos 
anos 50; Crise do populismo e movimento militar de 1964. Militares no poder: Nova 
política econômica; Doutrina de segurança nacional e oposições ao regime; 
Distensão e abertura política; Campanha de diretas para presidente em 1984. Brasil 
Contemporâneo: Nova República; Movimentos Sociais.

5. Mundo contemporâneo (século XX)

Primeira Guerra Mundial. Revolução Russa e formação da URSS. A Grande 
Depressão: crise e recuperação do capitalismo. Nazismo, Fascismo e Segunda 
Guerra Mundial. Novas condições internacionais: ONU; da Guerra Fria à Détente; 
reconstrução da Europa. Hegemonia americana e expansão do socialismo. O Neo-
Liberalismo e a constituição dos Blocos Econômicos. A Crise do “Socialismo Real”

1.2. Usar adequadamente o vocabulário, considerando níveis de linguagem e 
aspecto semântico;
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Campus Manguinhos
Rodovia ES 010, Km 6, Serra 

Campus Campo Grande
Av. Alice Coutinho, 109

Campo Grande, Cariacica

www.ucl.br | 27-3434-0100

9 9292-5323

faculdadeucl

Arquitetura e Urbanismo 

Sistemas de Informação

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Campus Manguinhos

Engenharia Civil | Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica

Administração | Logística

Campus campo grande

bolsas de estudos

gestão e negócios

Administração | Logística

Engenharias

Civil | Elétrica | Mecânica

Computação | Química | Biomédica

Petróleo | Produção

Automação e Controle - Mecatrônica
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