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EDITAL UNIFEBE no 30/10 
 
 
 
A Reitora do Centro Universitário de Brusque - Unifebe, mantido pela Fundação Educacional de Brusque – FEBE, com sede na Rua Dorval Luz, 
nº 123, bairro Santa Terezinha, município de Brusque/SC, CEP 88352-400, Fone/Fax nº (47)3211-7000, home page www.unifebe.edu.br, consi-
derando a legislação em vigor, em especial o disposto no artigo 22, inciso XVI do Estatuto da Unifebe, faz saber, através do presente EDITAL, 
que está instaurado o PROCESSO SELETIVO DOCENTE INTERNO (PSD – I) para o 1º Semestre Letivo de 2011, de acordo com as nor-
mas estabelecidas no Regulamento do Processo Seletivo Docente, aprovado pela Resolução CA nº 28/10, de 20/10/10, e nos termos deste Edital:   
 
01. São requisitos mínimos para o exercício do magistério nos cursos de Graduação do Centro Universitário de Brusque os estabelecidos no 
Regulamento do Processo Seletivo Docente e no item 21 deste Edital. 
 
01.01. Atendendo ao disposto no artigo 15 do Regulamento do Processo Seletivo Docente, podem inscrever-se para o Processo Seletivo Docente 
Interno - PSD – I somente professores titulares de disciplinas oferecidas em cursos da Unifebe, exceto aqueles que possuem no conjunto de suas 
disciplinas, nos últimos 02 (dois) anos, média aritmética inferior a 3,5 (três vírgula cinco) na avaliação institucional da Unifebe.  
 
01.02. Para comprovar a titulação acadêmica, o docente deverá apresentar o(s) diploma(s) de graduação e de pós-graduação stricto sensu, certifi-
cado(s) de pós-graduação lato sensu e os histórico(s) escolar(es) correspondentes, de acordo com as exigências legais e deste Edital.  
 
02. As inscrições podem ser realizadas de 25 a 29 de outubro de 2010, pelo correio (via SEDEX) – para o seguinte endereço: Rua Dorval Luz, 
nº 123, bairro Santa Terezinha, município de Brusque/SC, CEP 88352-400, Caixa Postal 1501 – ou pessoalmente - no Setor de Recursos Huma-
nos (Bloco A), no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 21h - mediante entrega do currículo atualizado (Plataforma Lattes - ins-
crito e disponibilizado no CNPq), acompanhado de fotocópia de todos os documentos comprobatórios especificados no currículo e na Lista de 
Documentos Necessários, recibo ou comprovante de depósito bancário do encargo de expediente previsto para a inscrição e de 02 (duas) vias, 
devidamente preenchidas, do Requerimento de Inscrição.  
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02.01. Quando o Requerimento de Inscrição for protocolado pessoalmente no Setor de Recursos Humanos os demais documentos exigidos deve-
rão ser entregues em envelope lacrado. 
 
03. Os professores vinculados ao quadro docente da Unifebe apenas complementarão os comprovantes não arquivados no Setor de Recursos 
Humanos da Instituição.  
 
04. A documentação encaminhada por via postal deverá ser disponibilizada em envelope lacrado dirigida ao Setor de Recursos Humanos com 
os seguintes dizeres “PROCESSO SELETIVO DOCENTE INTERNO (PSD – I) 2011.1”, via SEDEX, com Aviso de Recebimento, e com 
data de postagem comprovada, impreterivelmente, até o dia 29 de outubro de 2010 (sexta-feira).  
 
05. A inscrição obedecerá ao disposto nos artigos 24 a 28 do Regulamento do Processo Seletivo Docente e as orientações do FORMULÁRIO 
DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.   
 
06. ATENÇÃO: As inscrições que não obedecerem ao disposto no item 05 deste Edital serão automaticamente INDEFERIDAS. 
 
07. O encargo de expediente previsto para a inscrição é de R$60,00 (sessenta reais) por disciplina e poderá ser pago diretamente no Setor Fi-
nanceiro da Unifebe ou por meio de depósito bancário, efetuado até o dia 29 de outubro de 2010 (sexta-feira), no Banco Santander S/A – Agên-
cia 1234 – Banco 033 – Conta 13000242-2. 

 
07.01. Não haverá devolução do encargo de expediente pago como inscrição para participação no presente processo seletivo, salvo em caso de se 
configurar o disposto no artigo 15 deste Edital. 
 
08. Entre os candidatos inscritos para cada disciplina, serão homologadas as 05 (cinco) inscrições que obtiverem a maior pontuação na avalia-
ção do Curriculum Vitae da Plataforma Lattes.  
 
09. A análise de títulos será efetuada com base no artigo 37 do Regulamento do Processo Seletivo Docente. 
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10. A análise do Curriculum Vitae será efetuada segundo normas previstas no inciso III do artigo 15 do Regulamento do Processo Seletivo Do-
cente. 
 
11. Os comprovantes de cursos, simpósios e outras participações não deverão ultrapassar os últimos 03 (três) anos.  
 
12. No processo seletivo, serão selecionados os professores que atenderem as exigências do Edital e que obtiverem a maior pontuação no côm-
puto dos itens previstos no artigo 15 do Regulamento do Processo Seletivo Docente.  
 
13. Em caso de empate, será selecionado o professor que atender aos critérios previstos no inciso IV do artigo 15 do Regulamento supracitado, 
em ordem de eliminação. 
 
14. O resultado do processo seletivo será publicado a partir das 20 horas do dia 09 de novembro de 2010 (terça-feira).  
 
15. Excepcionalmente, caso alguma das disciplinas disponibilizadas neste Edital não tenha sua oferta efetivamente configurada no 1º Semestre 
Letivo de 2011 não haverá a contratação do professor selecionado, podendo a disciplina ser ofertada novamente em processo seletivo subsequen-
te.  
 
15.01. Na situação específica citada no item 15, o valor do encargo de expediente pago como inscrição poderá ser retirado pelo candidato no Se-
tor Financeiro da Unifebe a partir do primeiro dia útil após a publicação do resultado final. 
 
16. O candidato melhor classificado que não puder ou optar por não lecionar a disciplina para a qual foi selecionado, perderá sua vaga em favor 
do candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação. 
 
17. A FEBE, mantenedora do Centro Universitário de Brusque, contrata seus professores no início do semestre letivo, fixado no Calendário 
Acadêmico, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
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17.01. Os professores selecionados para lecionar disciplina(s), após aprovados no presente Processo Seletivo, serão credenciados pelo Conselho 
Universitário como titulares, em regime especial de acompanhamento, de acordo com o disposto no artigo 18 do Regulamento do Processo Sele-
tivo Docente. 
 
18. A remuneração atual dos professores da Unifebe, por hora/aula, é a seguinte: Especialistas - R$26,22 (vinte e seis reais e vinte e dois centa-
vos); Mestres - R$30,38 (trinta reais e trinta e oito centavos); Doutores - R$35,41 (trinta e cinco reais e quarenta e um centavos). 
 
19. Os professores admitidos por meio deste processo seletivo não terão direito ao recebimento de ajuda de custo para deslocamento, salvo os 
que se enquadrarem em normatização interna específica.   
 
20. Os professores admitidos por meio deste processo seletivo deverão abrir conta no Banco Santander S/A para o recebimento de sua remune-
ração.  
 
21. O processo seletivo abrangerá os seguintes cursos, fases, turnos, disciplinas, cargas-horárias, horários e ementas especificadas abaixo: 

 
21.01. Curso de Administração:  
 

Fase 
 

Turno 
 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

Requisito Mínimo 
Graduação  Pós-Graduação 

 
1ª 

 
Mat. 

 
Teoria Geral da Ad-
ministração 

 
60 

 
6ª feira (8h às 
11h30min) 

 
Introdução à Administração; 
antecedentes históricos da 
Administração; influências para 
a Administração; escolas de 
Administração; teorias admi-
nistrativas; variáveis básicas da 
Administração.  

 
Graduação em Administra-
ção. 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Administração. 

 
Not. 

Turmas 
A e B 

(de con-
formida-
de com a 
oferta de 
turmas) 

 
2ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 
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2ª 

 
Not. 

 
Leitura e Produção de 
Texto  

 
30h 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concentra-
do nos meses de 
fevereiro, março e 
abril. 

 
Leitura analítica e crítica. Gê-
neros textuais. Interpretação e 
organização do texto científico. 
Estruturação do texto acadêmi-
co com ênfase nos aspectos de 
argumentação, coesão, coerên-
cia e correção gramatical. De-
senvolvimento das habilidades 
linguísticas. Oralidade. 

 
Graduação em Letras – Habi-
litação Língua Portuguesa. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Letras ou Ciência da Lingua-
gem ou Linguística ou Edu-
cação.  

 
4ª 

 
Not. 

 
Ecologia e Meio Am-
biente 
 
 
 
 

 
30h 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concentra-
do nos meses de 
fevereiro, março e 
abril. 

 
Ecologia e Meio Ambiente, 
Gestão Ambiental no  ambiente 
empresarial, Eco-
competividade, ISO 14001, 
Gestão de aspectos ambientais 
na organização.  

 
Graduação em Biologia ou 
Ciências Biológicas ou Ar-
quitetura ou Engenharia ou 
outro curso, desde que no 
histórico escolar tenha disci-
plina que contemple conteú-
dos da ementa da disciplina 
de Ecologia e Meio Ambien-
te. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciências Biológicas ou En-
genharia Ambiental ou En-
genharia Florestal ou Gestão 
Ambiental ou Hidráulica e 
Saneamento ou Ecologia ou 
Agronomia ou Ciências Am-
bientais ou Gestão Florestal 
ou Ciências ou Ecologia ou 
outro curso, desde que no 
histórico escolar tenha disci-
plina que contemple conteú-
dos da ementa da disciplina 
de Ecologia e Meio Ambien-
te. 

 
7ª 

 
Mat. 

 
Processo de Negocia-
ção 

 
60 

 
4ª feira (8h às 
11h30min) 

 
O processo de decisão: relacio-
namento interpessoal no pro-
cesso de negociação; a teoria da 
negociação; bases conceituais; 
processos de negociação e suas 
etapas; estilo de negociador; 
lógica e argumentação. 

 
Graduação em Administra-
ção ou Economia ou Ciências 
Econômicas. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Administração ou Economia 
ou Ciências Econômicas. 
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8ª 

 
Not. 

 
Análise do Capital e 
Investimento 

 
60 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 
Estrutura e análise do capital; 
índices de estrutura e liquidez; 
valorização da participação 
acionária; origem, captação e 
aplicação de recursos.  

 
Graduação em Administra-
ção ou Ciências Contábeis ou 
Economia ou Ciências Eco-
nômicas.  

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Administração ou Ciências 
Contábeis ou Economia ou 
Ciências Econômicas.  
 

 
8ª 

 
Not. 

 
Planejamento Estraté-
gico 

 
60 

 
2ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 
Sistema de planejamento orga-
nizacional; conceito, caracterís-
tica e etapas do processo de 
planejamento estratégico; o 
planejamento estratégico em 
diferentes contextos (vantagens 
e desvantagens). 

 
Graduação em Administra-
ção ou Turismo ou Engenha-
ria. 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Administração ou Turismo 
ou Engenharia. 

 
21.02. Curso de Ciências Contábeis:  
 

Fase 
 

Turno 
 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

Requisito Mínimo 
Graduação  Pós-Graduação 

 
1ª 

 
Not. 

 
Responsabilidade 
Sócio-Ambiental  

 
30h 

 
2ª feira 
(20h20min às 
22h) 

 
Evolução dos conceitos de 
Responsabilidade Social e 
Ambiental. Princípios e dimen-
sões da sustentabilidade. Eco-
competitividade. Gestão Ambi-
ental e desenvolvimento de 
sociedades sustentáveis.  
 

 
Graduação em Biologia ou 
Ciências Biológicas ou Ar-
quitetura ou Engenharia ou 
outro curso, desde que no 
histórico escolar tenha disci-
plina que contemple conteú-
dos da ementa da disciplina 
de Responsabilidade Sócio- 
Ambiental. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciências Biológicas ou En-
genharia Ambiental ou En-
genharia Florestal ou Gestão 
Ambiental ou Hidráulica e 
Saneamento ou Ecologia ou 
Agronomia ou Ciências Am-
bientais ou Gestão Florestal 
ou Ciências ou Ecologia ou 
outro curso, desde que no 
histórico escolar tenha disci-
plina que contemple conteú-
dos da ementa de Responsa-
bilidade Sócio-Ambiental. 
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2ª 

 
Not. 

 
Matemática Financeira  

 
60h 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 
Capitalização simples. Capita-
lização Composta. Séries de 
Pagamentos. Depreciação. 
Amortização de Empréstimos. 
Inflação e Correção Monetária.  

 
Graduação em Administra-
ção ou Ciências Contábeis ou 
Economia ou Ciências Eco-
nômicas ou Matemática ou 
Engenharia ou Estatística. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Administração ou Ciências 
Contábeis ou Economia ou 
Ciências Econômicas ou 
Matemática ou Engenharia 
ou Estatística. 

 
6ª 

 
Not. 

 
Mercado de Capitais  

 
60 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 
Poupança e Investimento. Sis-
tema Financeiro Nacional. O 
Mercado Brasileiro de Capitais. 
Bolsa de Valores. Mercado de 
Ações. Administração de Car-
teira. O Mercado Futuro. 
Mercado de Capitais X Desen-
volvimento Econômico.  

 
Graduação em Administra-
ção ou Ciências Contábeis ou 
Economia ou Ciências Eco-
nômicas.  

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Administração ou Ciências 
Contábeis ou Economia ou 
Ciências Econômicas. 
 

 
7ª 

 
Not. 

 
Sistemas de Informa-
ção 

 
60 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 
Sistemas, dados e informações. 
Sistemas de informação geren-
cial. Sistemas de apoio à deci-
são. Tópicos em gerenciamento 
de sistemas: integração, segu-
rança e controle. O sistema 
operativo empresarial e o sis-
tema informativo contábil. A 
contabilidade como instrumen-
to de controle da gestão. Base 
conceitual e lógica de sistemas 
de informações contá-
beis/financeiros: Análise dos 
sistemas contábeis e dos de-
mais sistemas operacionais de 
apoio.  

 
Graduação em Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação ou Informá-
tica ou Sistemas de Informa-
ção ou Administração ou 
Ciências Contábeis ou Pro-
cessamento de Dados. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciência da Computação ou 
Informática ou Engenharia 
da Computação ou Matemá-
tica Computacional ou Ad-
ministração ou Ciências 
Contábeis ou Processamento 
de Dados ou Sistemas de 
Informação. 
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     21.03. Curso de Design de Moda:  
 

Fase 
 

Turno Disciplina 
 

C/H 
 

Horário 
 

Ementa 
Requisito Mínimo 

Graduação  Pós-Graduação 

 
3ª 

 
Not. 

 
História da Moda 

 
60 

 
3ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 
O surgimento da moda. As 
Grandes Navegações e o mun-
do no eixo da moda. Séculos 
XVII e XVIII. A consolidação 
da França como pólo gerador 
de moda. A Inglaterra e a visão 
protestante do mundo. Revolu-
ção Francesa. A Moda Român-
tica: 1850 – 1870. Dandismo. 
A consolidação da burguesia e 
a indumentária masculina. 
Século XX: as duas grandes 
guerras, o culto da juventude, a 
influência do cinema e a indús-
tria cultural, o mundo contem-
porâneo e a anti-moda. Moda 
no século XXI.  

 
Graduação em História ou 
Moda ou Design de Moda. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
História ou Moda. 

 
3ª 

 
Not. 

 
Projeto de Vestuário I  

 
60h 

 
2ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 
Pesquisa de moda: fontes de 
pesquisa. Pesquisa e planeja-
mento de projeto: tendências, 
perfil do consumidor e merca-
do, materiais e processos pro-
dutivos, tema de inspiração. 
Conceituação. 
Concepção de produtos de 
moda voltada para o mercado 
de acessórios. 

 
Graduação em Design de 
Moda ou Moda ou Estilismo. 
 

 
Especialização ou Mestrado 
ou Doutorado em: Design ou 
Design de Moda ou Moda ou 
Estilismo. 
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5ª Not. Fotografia  
 
 

60 6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Equipamento fotográfico e seu 
funcionamento. Técnicas de 
iluminação e fotometragem. 
Estética aplicada à fotografia 
de moda. Tratamento e mani-
pulação de imagem. Criação e 
produção fotográfica. 

Graduação em Design ou 
Design de Moda ou Moda ou 
Artes ou Comunicação Soci-
al. 
 
** Com experiência compro-
vada na área de Fotografia, 
de no mínimo 02 anos. 

Mestrado ou Doutorado em: 
Design ou Comunicação 
Social ou Design de Moda ou 
Moda ou curso na área das 
Ciências Humanas. 

 
5ª 

 
Not. 

 
Design Têxtil 

 
60 

 
4ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 
Introdução aos processos de 
estamparia, padronagem e 
jacquards. Estudo das técnicas 
artesanais de estamparia e de 
técnicas e processos industriais. 
Perfil do setor têxtil e tecnolo-
gia. Estudo e criação de pa-
drões têxteis através da aplica-
ção de fios tintos em trama e 
urdume e de motivos em es-
tamparia e jacquard. Interação 
das cores e estudos de harmo-
nias em substratos têxteis. 
Análise do papel do designer 
em aliar novos métodos com 
técnicas tradicionais para pro-
mover a interação entre o arte-
sanato e o design.  

 
Graduação em Design ou 
Design de Moda ou Moda ou 
Engenharia Têxtil. 

 
Especialização ou Mestrado 
ou Doutorado em: Design ou 
Design de Moda ou Moda ou 
na área Têxtil. 

 
   21.04. Curso de Direito:  

 
Fase 

 
Turno 

 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

Requisito Mínimo 
Graduação  Pós-Graduação 

 
1ª 

 
Mat. 

 
Metodologia Científi-

 
30 

 
6ª feira (8h às 

 
Universidade e ciência. Produção 

 
Graduação em qualquer área 

 
Mestrado ou Doutorado em 
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ca  11h30min) 
 
OBS: Concentra-
do nos meses de 
fevereiro, março e 
abril. 
 

e Natureza do conhecimento 
científico. Métodos e técnicas de 
pesquisa. Estrutura, normatiza-
ção e apresentação de trabalhos 
acadêmicos e científicos. Diretri-
zes institucionais para a forma-
ção. 

do conhecimento. qualquer área do conheci-
mento. 

 
Not. 

 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concentra-
do nos meses de 
abril, maio, junho 
e julho. 
 

 
1ª  

 
Mat. 

 
Filosofia  

 
60 

 
3ª feira (8h às 
11h30min) 
 

 

Introdução à Filosofia. Filosofia 
Política. Filosofia da Ciência. 
Lógica. Teoria do Conhecimen-
to. Correntes Filosóficas Con-
temporâneas. 

 
Graduação em Filosofia ou 
Estudos Sociais - Habilitação 
em Filosofia. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Filosofia. 

 
Not. 

 

 
5ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 

 
2ª 

 
Not. 

 
Antropologia Jurídica 

 
30 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concentra-
do nos meses de 

 
Antropologia geral: conceitua-
ção, objeto, métodos da antro-
pologia - Evolucionismo, Difu-
sionismo, Culturalismo e Estru-
turalismo - Teorias da cultura - 
Formas de Organização Social 

 
Graduação em Direito ou 
Ciências Jurídicas ou Filoso-
fia ou Sociologia ou Ciências 
Sociais ou Ciência Política 
ou Antropologia ou Estudos 
Sociais – Habilitação em 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciências Jurídicas ou Direito 
ou Filosofia ou Sociologia ou 
Ciências Sociais ou Antropo-
logia ou Ciência Política. 
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fevereiro, março e 
abril. 
 

- Parentesco, família e direito - 
Relações Interétnicas, Alterida-
de e a questão do Outro - O 
Direito nas Sociedades Tradi-
cionais e Industriais - Direito 
Comparado. 

Filosofia e/ou Sociologia. 
 

 
2ª 

 
Not. 

 
Responsabilidade 
Sócio-Ambiental  

 
30 

 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concentra-
do nos meses de 
abril, maio, junho 
e julho. 
 

 
Evolução dos conceitos de Res-
ponsabilidade Social e Ambien-
tal. Princípios e dimensões da 
sustentabilidade. Eco-
competitividade. Gestão Ambi-
ental e desenvolvimento de soci-
edades sustentáveis. 

 
Graduação em Biologia ou 
Ciências Biológicas ou Ar-
quitetura ou Engenharia ou 
outro curso, desde que no 
histórico escolar tenha disci-
plina que contemple conteú-
dos da ementa da disciplina 
de Responsabilidade Sócio- 
Ambiental. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciências Biológicas ou En-
genharia Ambiental ou En-
genharia Florestal ou Gestão 
Ambiental ou Hidráulica e 
Saneamento ou Ecologia ou 
Agronomia ou Ciências Am-
bientais ou Gestão Florestal 
ou Ciências ou Ecologia ou 
outro curso, desde que no 
histórico escolar tenha disci-
plina que contemple conteú-
dos da ementa de Responsa-
bilidade Sócio- Ambiental. 

 
7ª 

 
Mat. 

 
Direito Tributário I  

 
60 

 
5ª feira (8h às 
11h30min) 
 

 
Atividade financeira do Estado. 
Tributo. Direito Tributário. 
Sistema constitucional tributá-
rio. Legislação tributária. Obri-
gação tributária. Crédito tribu-
tário. Infrações. Processo tribu-
tário. 

 
Graduação em Direito ou   
Ciências Jurídicas. 
 

 
Especialização ou Mestrado 
ou Doutorado em: Ciências 
Jurídicas ou Direito. 
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8ª 

 
Not. 

 
Pesquisa em Ciência 
Jurídica (Projeto) 

 
30 

 
5ª feira 
(20h20min às 
22h) 
 

 
Estrutura de trabalho acadêmi-
co. Apresentação gráfica. Estilo 
de redação. 
Áreas de conhecimento jurídico 
e temas possíveis de serem 
abordados dentro de cada uma 
delas. Normas da ABNT (As-
sociação Brasileira de Normas 
Técnicas). Elaboração do Pro-
jeto de Monografia. 

 
Graduação em Direito ou   
Ciências Jurídicas. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Ciências Jurídicas ou Direito. 

 
9ª 

 
Mat. 

 
Hermenêutica e Análi-
se de Jurisprudência  

 
30 

 
6ª feira (8h às 
11h30min) 
 
OBS: Concentra-
do nos meses de 
fevereiro, março e 
abril. 

 
 
Conceito de hermenêutica 
jurídica. Sistema de hermenêu-
tica e de aplicação do Direito. 
Escolas e doutrinas hermenêu-
ticas. Fatores sociais. A ação. A 
sentença. O acórdão. Antino-
mias jurídicas. Panorama da 
jurisprudência nacional. A 
jurisprudência. Sua uniformi-
zação. Do pronunciamento dos 
tribunais. Jurisprudência e 
recursos. Da ordem dos proces-
sos nos tribunais. Súmulas do 
STF e outros. 

 
Graduação em Direito ou   
Ciências Jurídicas. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciências Jurídicas ou Direito. 

 
Not. 

 
3ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concentra-
do nos meses de 
fevereiro, março e 
abril. 
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21.05. Curso de Educação Física:  
 

Fase 
 

Turno 
 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

Requisito Mínimo 
Graduação  Pós-Graduação 

 
1ª 

 
Not. 

 
História da Educação 
Física 

 
30 

 
2ª feira 
(18h30min às 
22h)  
 
OBS: Concentra-
do nos meses 
abril, maio, junho 
e julho.  

 
Estudos teóricos e práticos da 
Educação Física na Pré Histó-
ria, na Antiguidade Oriental, na 
Idade Clássica, na Idade Média 
Ocidental. A Educação Física 
na Idade Moderna Ocidental e 
na Contemporaneidade. 

 
Graduação em Educação 
Física. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Educação Física ou Ciência 
do Movimento Humano ou 
História ou Educação. 

 
1ª 

 
Not. 

 
Filosofia  

 
30 

 
2ª feira 
(18h30min às 
22h)  
 
OBS: Concentra-
do nos meses 
fevereiro, março  
e abril. 

 
Introdução à Filosofia. Filoso-
fia Política. Filosofia da Ciên-
cia. Lógica. Teoria do Conhe-
cimento. Correntes Filosóficas 
Contemporâneas. 

 
Graduação em Filosofia ou 
Estudos Sociais – Habilita-
ção em Filosofia. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Filosofia. 

 
1ª 

 
Not. 

 
Psicologia  

 
30h 

 
5ª feira 
(18h30min às 
22h)  
 
OBS: Concentra-
do nos meses 
fevereiro, março  
e abril. 

 
Contexto histórico da Psicolo-
gia enquanto ciência. Processos 
psicológicos. Consciência e 
subjetividade. Relações inter-
pessoais. A construção da di-
mensão psicológica no social. 

 
Graduação em Psicologia. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Psicologia. 
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1ª 

 
Not. 

 
Psicologia do Desen-
volvimento Humano 

 
30h 

 
5ª feira 
(18h30min às 
22h)  
 
OBS: Concentra-
do nos meses 
abril, maio, junho 
e julho. 

 
Importância dos estudos do 
desenvolvimento humano para 
educadores. O ciclo vital. Con-
cepções teóricas do desenvol-
vimento humano e suas impli-
cações pedagógicas. Contribui-
ções da Psicologia para a Edu-
cação Física. 

 
Graduação em Psicologia. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Psicologia ou Educação. 
 

 
3ª 

 
Not. 

 
Esporte Individual I – 
Atletismo II 

 
30h 

 
4ª feira 
(18h30min às 
22h)  
 
OBS: Concentra-
do nos meses 
abril, maio, junho 
e julho. 

 
Histórico. Origem e evolução 
das provas atléticas. Especifi-
cações técnicas do material, 
instalações e implementos. 
Escalonamento de pista, mar-
cação e setorização do campo 
atlético. Corridas: partida, 
percurso, chegada. Cronome-
tragem. Corridas: velocidade, 
meio-fundo, grande-fundo, 
fundo, corrida com barreiras e 
corridas com obstáculos. Sal-
tos: extensão e triplo. Lança-
mentos da pelota, do dardo e 
arremesso do peso. Reveza-
mentos. Saltos com vara e 
altura. Lançamentos do disco e 
do martelo. Maratona. Marcha 
atlética. Provas combinadas. 
Organização de competições de 
atletismo. Relação do atletismo 
educacional com o de rendi-
mento. 

 
Graduação em Educação 
Física. 
 

 
Especialização ou Mestrado 
ou Doutorado em: Educação 
Física ou Ciência do Movi-
mento Humano. 

 



                                      
 

______________________________ 
Rua Dorval Luz, n° 123 - Santa Terezinha 
88352-400  -  Brusque  -  SC 
Fone/Fax: (47) 3211-7000 
www.unifebe.edu.br 

 

Centro Universitário de Brusque - Unifebe 

Reitoria 
 

21.06. Curso de Engenharia de Produção:  
 

Fase 
 

Turno 
 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

Requisito Mínimo 
Graduação  Pós-Graduação 

 
1ª 

 
Not. 

 
Introdução à Engenha-
ria de Produção 

 
30 

 
3ª feira (18h30min 
às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de feve-
reiro, março e abril. 

 
História da Engenharia. Técni-
ca, Ciência e Tecnologia. O 
processo de estudo e de pesqui-
sa tecnológica. Engenharia de 
Produção no Brasil. O sistema 
profissional CONFEA/CREA. 
Mercado de trabalho. Perfil do 
engenheiro do século XXI. Os 
novos rumos do mercado glo-
balizado. Ética profissional. 
Exercício profissional: regula-
mentação, legislação. Seminá-
rios com a participação de 
empresários e profissionais da 
engenharia de produção. Visi-
tas técnicas a empresas. 

 
Graduação em Engenharia. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Engenharia. 

 
1ª 

 
Not. 

 
Introdução à Informá-
tica  

 
60h 

 
5ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Estrutura simplificada de um 
computador. Utilizações de 
computador. Noções de enge-
nharia de software. Algoritmos 
e fluxogramas. Planilhas de 
cálculo. Editores de Texto. 

 
Graduação em Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação ou Informá-
tica ou Sistemas de Informa-
ção ou Processamento de 
Dados. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciência da Computação ou 
Informática ou Engenharia 
da Computação ou Matemá-
tica Computacional ou Sis-
temas de Informação ou 
Engenharia de Produção 
(área de concentração em 
computação/informática) ou 
Processamento de Dados. 

 
1ª 

 
Not. 

 
Metodologia Científi-

 
60h 

 
6ª feira (18h30min 

 
Universidade e ciência. Produ-

 
Graduação em qualquer área 

 
Mestrado ou Doutorado em 
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ca  às 22h) ção e Natureza do conhecimen-
to científico. Métodos e técni-
cas de pesquisa. Estrutura, 
normatização e apresentação de 
trabalhos acadêmicos e científi-
cos. Diretrizes institucionais 
para a formação. 

do conhecimento. qualquer área do conheci-
mento. 

 
2ª 

 
Not. 

 
Leitura e Produção de 
Textos  

 
30h 

 
6ª feira (18h30min 
às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de feve-
reiro, março e abril. 

 
Leitura analítica e crítica. Gê-
neros textuais. Interpretação e 
organização do texto científico. 
Estruturação do texto acadêmi-
co com ênfase nos aspectos de 
argumentação, coesão, coerên-
cia e correção gramatical. De-
senvolvimento das habilidades 
linguísticas. Oralidade. 

 
Graduação em Letras – Habi-
litação Língua Portuguesa. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Letras ou Ciência da Lingua-
gem ou Linguística.  

 
3ª 

 
Not. 

 
Informática Aplicada 
à Engenharia 

 
30 

 
INTENSIVO 
(julho de 2011) 

 
Utilização de funções em plani-
lhas de cálculo, desenho assis-
tido por computador (CAD), 
modelagem em 3D, montagem 
de conjuntos em 3D, software 
gerenciadores de projetos.  

 
Graduação em Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação ou Informá-
tica ou Sistemas de Informa-
ção ou Engenharia. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciência da Computação ou 
Informática ou Engenharia 
da Computação ou Matemá-
tica Computacional ou Sis-
temas de Informação ou 
Engenharia.  

 
3ª 

 
Not. 

 
Química Geral 

 
60 

 
2ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Gases ideais: estudo físico dos 
gases, transformações gasosas, 
leis físicas dos gases, equação 
geral dos gases, condições 
normais de temperatura e pres-
são (CNTP), princípio do Avo-
gadro, equação de Clapeyron, 

 
Graduação em Química ou 
Engenharia Química. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Química ou Engenharia 
Química ou Ciências (área de 
concentração em Química) 
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misturas gasosas, lei de Dalton, 
lei de Amagat, leis de Grahan 
de difusão e efusão, teoria 
cinético-molecular, gás perfeito 
e gás real. Fórmulas, equações 
e estequiometria de fórmulas, 
estequiometria de gases e de 
reações. Cinética Química: 
velocidade de reação e meca-
nismos, a equação da velocida-
de, teoria das colisões, o com-
plexo ativado, mecanismos de 
reação, catálise. Equilíbrio 
Químico: equilíbrio químico 
homogêneo, lei do equilíbrio 
químico, cálculos de equilíbrio.  

 
3ª 

 
Not. 

 
Cálculo Diferencial e 
Integral III 
 
 

 
60 

 
5ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Séries de Funções. Noções de 
Equações Diferenciais. Séries 
Numéricas. 

 
Graduação em Matemática 
ou Física ou Engenharia ou 
Estatística. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Matemática ou Física ou 
Engenharia ou Estatística. 

 
4ª 

 
Not. 

 
Eletrotécnica Geral 
 

 
60 

 
2ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Indutância. Capacitância. Cir-
cuitos Monofásicos. Sistemas 
Trifásicos Equilibrados. Potên-
cias. Correção do Fator de 
Potência. Segurança nas insta-
lações Elétricas. 

 
Graduação em Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Me-
cânica ou Engenharia Eletrô-
nica ou Engenharia em Me-
catrônica ou Engenharia de 
Produção. 
 
 
 
 

 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Engenharia Elétrica ou En-
genharia Mecânica ou Enge-
nharia Eletrônica ou Enge-
nharia em Mecatrônica ou 
Engenharia de Produção. 
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4ª 

 
Not. 

 
Química Tecnológica 

 
60 

 
3ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Corrosão química, Tratamento 
de águas industriais, Combus-
tão e materiais combustíveis, 
Polímeros. 

 
Graduação em Química ou 
Engenharia Química. 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Química ou Engenharia 
Química ou Ciências (área de 
concentração em Química) 

 
4ª 

 
Not. 

 
Materiais de Constru-
ção Mecânica 
 

 
60 

 
4ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Classificação dos materiais de 
construção mecânica. Estrutura 
cristalina e defeitos cristalinos 
dos materiais metálicos. Encru-
amento e recristalização. Prin-
cípios da difusão. Diagramas 
de equilíbrio binário. Diagra-
mas Fe-C. Diagramas TTT 
isotérmicos e contínuos. Tra-
tamentos térmicos. Ensaios de 
materiais metálicos, cerâmicos 
e poliméricos. Critérios de 
seleção de materiais para uma 
determinada finalidade. Materi-
ais usados em engenharia me-
cânica. Exemplos de aplicação 
de materiais metálicos, cerâmi-
cos e poliméricos para fins 
estruturais, resistentes ao des-
gaste, a corrosão, a altas e bai-
xas temperaturas. 

 
Graduação em Engenharia 
Civil ou Engenharia Mecâni-
ca ou Engenharia de Produ-
ção. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Engenharia Civil ou Enge-
nharia Mecânica ou Enge-
nharia de Produção. 
 

 
4ª 

 
Not. 

 
Mecânica dos Fluídos 
 

 
60 

 
6ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Introdução; equações unidi-
mensionais de difusão; caracte-
rísticas  fenomenológicas dos 
escoamentos; balanços globais; 
equações de Bernoulli; estática 
dos fluídos; manometria; medi-

 
Graduação em Engenharia. 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Engenharia. 
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dores de vazão. Formulações 
Integral e Diferencial de Leis 
de Conservação. Escoamento 
Invíscido Incompressível. Aná-
lise Dimensional e Semelhança. 
Escoamento Interno Viscoso 
Incompressível. Escoamentos 
Turbulentos; Escoamento Ex-
terno Viscoso Incompressível; 
Máquinas de Fluxo; Escoamen-
to Compressível. 

 
5ª 

 
Not. 

 
Sistemas Térmicos II 
 

 
60 

 
4ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Energia disponível, trabalho 
reversível e irreversibilidade; 
disponibilidade e eficiência de 
acordo com a segunda lei da 
termodinâmica; equação do 
balanço de energia. Ciclos de 
potência; co-geração; ciclos 
motores e ciclos de refrigera-
ção. Considerações gerais e 
misturas de gases perfeitos; 
misturas compostas por gases e 
um vapor; primeira lei da ter-
modinâmica aplicada às mistu-
ras de gás e vapor; processo de 
saturação adiabática; tempera-
turas de bulbo úmido e de bul-
bo seco; cartapsicrométrica.  
Combustíveis e o processo de 
combustão; entalpia de forma-
ção; aplicação da primeira lei 
da termodinâmica em reações 
químicas; entalpia, energia 

 
Graduação em Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Me-
cânica ou Engenharia em 
Mecatrônica ou Engenharia 
de Produção ou Engenharia 
Civil. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Engenharia Elétrica ou En-
genharia Mecânica ou Enge-
nharia em Mecatrônica ou 
Engenharia de Produção ou 
Engenharia Civil. 
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interna de combustão e calor de 
reação; temperatura adiabática 
de chama; terceira lei da ter-
modinâmica e entropia absolu-
ta; aplicação da segunda lei da 
termodinâmica em reações 
químicas; células combustíveis; 
processos reais de combustão. 

 
5ª 

 
Not. 

 
Cálculo Numérico 
 

 
60 

 
2ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Introdução à Teoria do Erro; 
Zero de Funções; Sistemas 
Lineares; Aproximação de 
Funções – Método dos Míni-
mos Quadrados; Interpolação 
Polinomial; Integração Numé-
rica; Introdução a Solução 
Numérica de Equações Dife-
renciais. 

 
Graduação em Matemática 
ou Física ou Engenharia ou 
Estatística. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Matemática ou Física ou 
Engenharia ou Estatística. 

 
5ª 

 
Not. 

 
Máquinas e Instala-
ções Elétricas 
 

 
60 

 
6ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Transformadores. Motores e 
geradores. Conversores de 
energia. Geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica. 
Instalações Elétricas Industri-
ais. Luminotécnica. 

 
Graduação em Engenharia 
Elétrica ou Engenharia Me-
cânica ou Engenharia em 
Mecatrônica ou Engenharia 
de Produção ou Engenharia 
Civil. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Engenharia Elétrica ou En-
genharia Mecânica ou Enge-
nharia em Mecatrônica ou 
Engenharia de Produção ou 
Engenharia Civil. 
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5ª Not. Marketing 
 

30 INTENSIVO 
(julho de 2011) 

Visão Geral e Conceitos Impor-
tantes de Marketing: Definição 
de Marketing. Definição de 
Valor. O Processo de Marke-
ting. Visão Geral do Processo 
de Desenvolvimento do Produ-
to: Definição Geral de Desen-
volvimento de Produto. O Pro-
cesso de Desenvolvimento de 
Produto. Relacionamento entre 
Marketing e Desenvolvimento 
de Produto: Relacionamento 
entre os processos de DP e 
Marketing. Pontos importantes 
de relacionamento entre o 
Processo de desenvolvimento 
de produto e o marketing. Pla-
nejamento estratégico de Mar-
keting; Pesquisa de Mercado; 
Gestão de Portfólio; Desenvol-
vimento de Embalagem; Dis-
tribuição. 

Graduação em Administra-
ção ou Jornalismo ou Comu-
nicação Social ou Publicida-
de e Propaganda ou Marke-
ting. 
 

Mestrado ou Doutorado em: 
Administração ou Jornalismo 
ou Comunicação Social ou 
Publicidade e Propaganda ou 
Marketing. 
 

 
5ª 

 
Not. 

 
Métodos Quantitativos 
 

 
60 

 
3ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
O Uso da Estatística na Pesqui-
sa. Modelos de Regressão e 
Correlação 
Simples e Múltipla. Análise 
Fatorial e Análise Discriminan-
te. Modelagem e Análise de 
Experimentos em Engenharia 
de Produção. Simulações Esta-
tísticas e Computacionais. 
Programação 
Linear. Programação Não-

 
Graduação em Matemática 
ou Física ou Estatística ou 
Engenharia. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Matemática ou Física ou 
Engenharia ou Estatística. 
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Linear Método Simplex Análi-
se da Sensibilidade. Conjuntos. 
Variáveis Aleatórias. Probabi-
lidades. 
Estimação. Testes de Hipótese. 
Teoria da Amostragem. Análise 
de 
Variância. Programação Dinâ-
mica. Programação Dinâmica 
Determinística. 

 
5ª 

 
Not. 

 
Sistemas Hidráulicos e 
Pneumáticos 
 

 
60 

 
5ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Princípios físicos envolvendo 
pneumática e hidráulica. Ar 
comprimido, geração, preparo 
distribuição e utilização. Siste-
mas pneumáticos, eletropneu-
máticos,  hidráulicos e eletro-
hidráulicos, generalidades e 
componentes principais. Fun-
cionamento e instalação de 
componentes pneumáticos, 
eletropneumáticos, hidráulicos 
e eletrohidráulicos. Desenvol-
vimento de circuitos pneumáti-
cos, eletropneumáticos, hidráu-
licos e eletrohidráulicos. Fluido 
hidráulico. Atividades de labo-
ratório. 

 
Graduação em Engenharia 
Mecânica ou Engenharia em 
Mecatrônica ou Engenharia 
de Produção ou Engenharia 
Civil. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Engenharia Mecânica ou 
Engenharia em Mecatrônica 
ou Engenharia de Produção 
ou Engenharia Civil. 
 

 
21.07. Curso de Pedagogia: 

 
Fase 

 
Turno 

 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

Requisito Mínimo 
Graduação  Pós-Graduação 
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1ª Not. Pesquisa em Educação 60 4ª feira (18h30min 
às 22h) 

Pressupostos e características 
da investigação científica. As 
abordagens quantitativas e 
qualitativas e respectivos pro-
cessos de aproximação à reali-
dade (Pesquisa Bibliográfica, 
Pesquisa Documental. Estudo 
de caso, Pesquisa Ação etc.). 
Etapas de Desenvolvimento da 
Pesquisa: planejamento 
(projeto), levantamento de 
dados, tratamento, análise e 
interpretação de dados e socia-
lização dos resultados. 

Graduação em Pedagogia ou 
demais cursos de Licenciatu-
ra.  

 

Mestrado ou Doutorado em 
Educação. 

 
1ª 

 
Not. 

 
Biologia Educacional 

 
60 

 
5ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
A biologia educacional e os 
fundamentos da educação. As 
bases biológicas do crescimen-
to e desenvolvimento humano. 
A dimensão neurológica na 
compreensão do processo ensi-
no aprendizagem. A educação 
para a saúde. 

 
Graduação em Ciências Bio-
lógicas – Licenciatura ou 
Ciências – Licenciatura ou 
Biologia – Licenciatura. 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Ciências Biológicas ou Bio-
logia ou Ciências ou Educa-
ção (desde que no histórico 
escolar tenha disciplina que 
contemple conteúdos da 
ementa da disciplina de Bio-
logia Educacional). 
 

 
1ª 

 
Not. 

 
Sociologia  

 
30 

 
6ª feira (18h30min 
às 20h10min) 

 
Introdução ao pensamento 
sociológico. Cultura e socieda-
de. Ideologia. Sociologia do 
trabalho. Características da 
Sociedade Moderna e Pós-
Moderna. Redes sociais. 

 
Graduação em Sociologia ou 
Filosofia ou Ciências Sociais 
ou Estudos Sociais – Habili-
tação Sociologia ou Antropo-
logia. 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Sociologia ou Filosofia ou 
Ciências Sociais ou Antropo-
logia ou Antropologia Social. 

 
3ª 

 
Not. 

 
Ética  

 
30 

 
INTENSIVO 
(julho de 2011) 

 
Introdução ao estudo da Ética. 

 
Graduação em Filosofia ou 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
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Principais correntes éticas. 
Relação entre ética e sociedade. 
Ética Profissional. 

Antropologia ou Estudos 
Sociais – Habilitação Socio-
logia e/ou Filosofia, ou So-
ciologia. 

Filosofia ou Antropologia ou 
Sociologia. 

 
5ª 

 
Not. 

 
Necessidades Educa-
cionais Especiais 
 

 
60 

 
2ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Caracterização dos tipos de 
deficiências e necessidades 
específicas. Atitudes e Técnicas 
para a integração das pessoas 
com necessidades especiais. 
Recursos pedagógicos e tecno-
lógicos adaptados como ins-
trumentos mediadores no pro-
cesso de ensino–aprendizagem. 

 
Graduação em Psicologia ou 
Pedagogia. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Psicologia ou Educação. 
 
** Com experiência compro-
vada na área da disciplina de 
Necessidades Educacionais 
Especiais, de no mínimo 02 
anos. 

 
3ª 

 
Not. 

 
Desenvolvimento da 
Linguagem  

 
60 

 
6ª feira (18h30min 
às 22h) 

 
Aquisição e  desenvolvimento 
da linguagem. Alterações de 
linguagem e suas  implicações 
na aprendizagem. Estratégias 
pedagógicas para o desenvol-
vimento da linguagem e da 
audição. 

 
Graduação em Psicologia ou 
Fonoaudiologia ou Pedago-
gia ou Letras – Habilitação 
em Língua Portuguesa. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em: 
Ciências da Linguagem ou 
Psicologia ou Linguística ou 
Educação ou Neurociência. 
 
 

 

 
7ª 

 
Not. 

 
Metodologia dos Con-
teúdos Básicos de 
História 
 

 
60 

 
3ª feira (18h30min 
às 22h) 
 
 

 

 
O ensino da história e sua rea-
lidade. O homem  produtor e 
transformador da história. Ideo-
logias e preconceitos presentes 
no material didático. Cidadani-
a, cultura, identidade e história. 
Experiências e instrumentos 
que favoreçam a interpretação 

 
Graduação em História – 
Licenciatura ou Estudos 
Sociais – Habilitação em 
História. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em 
História ou Educação. 
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da realidade que o aluno esta 
inserido. 

 
21.08. Curso de Sistemas de Informação: 

 
Fase 

 
Turno 

 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

Requisito Mínimo 
Graduação  Pós-Graduação 

 
1ª 

 
Not. 

 
Metodologia Científi-
ca  

 
60 

 
6ª feira (18h30min 
às 22h) 
 

 
Universidade e ciência. Produ-
ção e Natureza do conhecimen-
to científico. Métodos e técni-
cas de pesquisa. Estrutura, 
normatização e apresentação de 
trabalhos acadêmicos e científi-
cos. Diretrizes institucionais 
para a formação. 

 
Graduação em qualquer área 
do conhecimento. 

 
Mestrado ou Doutorado em 
qualquer área do conheci-
mento. 

 
3ª 

 
Not. 

 
Programação Orienta-
da a Objetos I 

 
60 

 
4ª feira (18h30min 
às 22h) 
 

 
Modelagem conceitual: Abstra-
ção X Representação. O Mode-
lo de objetos:  classes e objetos. 
Comunicação por troca de 
mensagens. Herança e polifor-
mismo. 

 
Graduação em Processamen-
to de Dados ou Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação ou Informá-
tica ou Sistemas de Informa-
ção. 

 
Mestrado ou Doutorado em:  
Ciência da Computação ou 
Informática ou Engenharia 
da Computação ou Engenha-
ria e Gestão do Conhecimen-
to ou Matemática Computa-
cional ou Sistemas de Infor-
mação ou Engenharia de 
Produção (área de concentra-
ção em computa-
ção/informática). 

 
5ª 

 
Not. 

 
Sistemas Operacionais   

 
60 

 
2ª feira (18h30min 
às 22h) 
 

 
Introdução: generalidades, 
classificação, estrutura e com-
ponentes básicos de um 
Sistema Operacional. Proces-
sos: conceito, sincronização e 

 
Graduação em Processamen-
to de Dados ou Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação ou Informá-

 
Mestrado ou Doutorado em:  
Ciência da Computação ou 
Informática ou Engenharia 
da Computação ou Engenha-
ria e Gestão do Conhecimen-
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comunicação. Gerência de 
processador: tratamento de 
interrupção e escalonamento de 
processos. Impasse: detecção, 
prevenção. Gerência de memó-
ria: partição, alocação contígua, 
paginação e segmentação. Sis-
temas de arquivos: arquivos, 
catálogos e proteção de acesso. 
Sistemas operacionais distribu-
ídos. Estudo de casos com tipos 
de sistemas operacionais. 

tica ou Sistemas de Informa-
ção. 

to ou Matemática Computa-
cional ou Sistemas de Infor-
mação ou Engenharia de 
Produção (área de concentra-
ção em computa-
ção/informática). 

 
5ª 

 
Not. 

 
Redes de Computado-
res 

 
60 

 
5ª feira (18h30min 
às 22h) 
 

 
Conceitos de Comunicação de 
Dados. Meios de transmissão 
de dados. Introdução e evolu-
ção das redes de computadores. 
Arquitetura de redes. Elemen-
tos da rede de computadores. 
Redes locais. Redes de longa 
distância. Redes convergen-
tes/multi-serviço. Redes de 
Armazenamento de dados. 
Redes de alta velocidade. Tec-
nologia de TCP/IP.  

 
Graduação em Processamen-
to de Dados ou Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação ou Informá-
tica ou Sistemas de Informa-
ção. 

 
Mestrado ou Doutorado em:  
Ciência da Computação ou 
Informática ou Engenharia 
da Computação ou Engenha-
ria e Gestão do Conhecimen-
to ou Matemática Computa-
cional ou Sistemas de Infor-
mação ou Engenharia de 
Produção (área de concentra-
ção em computa-
ção/informática). 

 
7ª 

 
Not. 

 
Inteligência Artificial  

 
60 

 
6ª feira (18h30min 
às 22h) 
 

 
Introdução à Inteligência Arti-
ficial: Definição e histórico; 
Abordagens para modelagem 
de inteligência (raciocínio 
dedutivo, indutivo e analógico); 
Principais métodos de buscas; 
Engenharia do Conhecimento; 
Área de atuação da inteligência 

 
Graduação em Processamen-
to de Dados ou Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação ou Informá-
tica ou Sistemas de Informa-
ção. 

 
Mestrado ou Doutorado em:  
Ciência da Computação ou 
Informática ou Engenharia 
da Computação ou Engenha-
ria e Gestão do Conhecimen-
to ou Matemática Computa-
cional ou Sistemas de Infor-
mação ou Engenharia de 
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artificial; Sistemas Especialis-
tas; Redes Neurais Artificiais; 
Raciocínio baseado em casos; 
Agentes inteligentes; 
Algoritmo genético; a aplica-
ção da IA como auxílio em 
tomada de decisões; a utiliza-
ção de IA em automação de 
processos e em Sistemas de 
Informação. 

Produção (área de concentra-
ção em computa-
ção/informática). 

 
7ª 
 

 
Not. 

 
Qualidade de Software 
 

 
60 

 
2ª feira (18h30min 
às 22h) 
 

 
Conceitos, princípios e evolu-
ção da Qualidade. Ergonomia 
na Informática. Projeto e de-
senvolvimento para Qualidade. 
Análise e solução de problemas 
em software. Controle da Qua-
lidade em software e indicado-
res de desempenho. Certifica-
ção ISO. 

 
Graduação em Processamen-
to de Dados ou Análise de 
Sistemas ou Ciência da 
Computação ou Engenharia 
da Computação ou Informá-
tica ou Sistemas de Informa-
ção. 

 
Mestrado ou Doutorado em:  
Ciência da Computação ou 
Informática ou Engenharia 
da Computação ou Engenha-
ria e Gestão do Conhecimen-
to ou Matemática Computa-
cional ou Sistemas de Infor-
mação ou Engenharia de 
Produção (área de concentra-
ção em computa-
ção/informática). 

 

21.09. Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão Comercial e Empresarial (matriz integrada):  
 

Fase 
 

Turno 
 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

Requisito Mínimo 
Graduação  Pós-Graduação 

 
3ª 
 

 
Not. 

 
Contabilidade Comer-
cial 

 
60 

 
Turma BQ  
 
4ª feira (18h30min 
às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
no período de Abril 

 
Noções preliminares sobre a 
contabilidade; constituição e 
formação do patrimônio; deta-
lhamento das contas do Ativo, 
Passivo e Patrimônio Líquido; 
noções sobre fontes e aplica-

 
Graduação em Ciências Con-
tábeis. 
 

 
Mestrado ou Doutorado em 
Ciências Contábeis. 
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a Agosto de 2011.  ções de recursos; plano de 
contas, classificação e função 
das contas; escrituração contá-
bil; balanço patrimonial e DRE 
simplificados; operações com 
mercadorias; operações finan-
ceiras; ativo imobilizado; de-
monstrações contábeis; noções 
sobre análise de balanço. Aná-
lise e interpretação das de-
monstrações financeiras Brasi-
leiras; estrutura e alavancagem 
financeira. 

 
Turma SJB 
 
3ª feira (18h30min 
às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
no período de Abril 
a Agosto de 2011. 

 
21.10. A titulação mínima para o exercício do magistério superior exigida dos professores nos cursos de graduação da Unifebe é a de ser gradua-
do e pós-graduado na área ou área afim da disciplina a ser lecionada e observado o disposto no campo requisito mínino, constante nos quadros do 
item 21 deste Edital.  
 
21.11. Cursos não contemplados na Formação Acadêmica do Candidato exigidos nos quadros do item 21 (21.1 a 21.9) e que atendam às exigên-
cias do item 21.10 poderão ser apreciados e deliberados pela Comissão do Processo Seletivo Docente. 
 
21.12. Além da formação acadêmica contemplada no item 21 e seus subitens, serão consideradas as inscrições de candidatos formados em cursos 
superiores de tecnologia na área da disciplina, acrescidas da titulação em nível de pós-graduação de acordo com o exigido nos quadros do item 
21 deste regulamento. 
 
21.13. A Comissão do Processo Seletivo Docente tem autonomia para analisar a aderência dos currículos dos cursos tecnológicos às disciplinas 
ofertadas no presente Edital. 

 
22.  Em caso de necessidade, a Instituição reserva-se o direito de alterar o horário das disciplinas. 
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23. Ao aderir e participar do presente processo seletivo, o candidato declara, ainda que tacitamente, concordar integralmente com as disposições 
deste Edital, não podendo alegar em nenhuma hipótese desconhecimento das regras e orientações nele instituídas. 
 
24. As informações complementares que forem necessárias ao andamento regular do Processo Seletivo serão prestadas pela Pró-Reitoria de Ensi-
no de Graduação. 
 
25. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

    
Brusque, 25 de outubro de 2010. 

 
 
 
 

 
Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli 

Reitora 
 


