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EDITAL UNIFEBE n  o   03/07  

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, 
considerando a legislação em vigor, faz saber, através do presente EDITAL, que está instaurado o 
PROCESSO SELETIVO DOCENTE para o 2º Semestre Letivo de 2007, de acordo com as 
normas estabelecidas no  Regulamento do Processo Seletivo Docente, aprovado pela Resolução 
CA nº 18/06 de 28/09/06, e nos termos deste Edital:

1. 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.

01.01. Atendendo ao disposto no art. 26 do Regulamento do Processo Seletivo Docente, poderão 
inscrever-se no processo seletivo os candidatos que comprovarem a titulação exigida nos incisos I 
ou II, através de histórico e diploma de graduação, histórico e certificado de pós-graduação lato 
sensu ou histórico e diploma de pós-graduação stricto sensu, conforme disposição a seguir: 
I  –  graduação  e  titulação  de  mestre  ou  de  doutor  ou  de  livre  docente  na  área  da  disciplina 
pretendida ou afim;
II- graduação na área da disciplina pretendida ou afim, acompanhada de uma das seguintes pós-
graduações, também na área da disciplina pretendida ou afim;
a) especialização na modalidade Formação para o Magistério Superior ou equivalente;
b)  MBA  ou  especialização  na  modalidade  Mercado  de  Trabalho  acrescidos  de  documento 
comprobatório,  de  no  mínimo,  90h/a  (noventa  horas/aula)  de  disciplinas  da  área  pedagógica, 
cursadas  em  cursos  ou  programas  de  pós-graduação,  inclusive  com  a  defesa  aprovada  de 
monografia.

2. As inscrições poderão ser realizadas de 21 a 25 de maio de 2007, 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 - na Seção de Recursos 
Humanos (Bloco A), no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 21h - mediante 
entrega do currículo atualizado (Plataforma Lattes), acompanhado de fotocópia de todos os 
documentos comprobatórios especificados no currículo, recibo ou comprovante de depósito 
bancário da taxa de inscrição e de 02 (duas) vias, devidamente preenchidas, do Requerimento 
de  Inscrição.  Todo  esse  material  deverá  ser  entregue  em  envelope  lacrado,  exceto  os 
Requerimentos de Inscrição.

3. Para  os  professores  que  já  lecionam na  Unifebe,  não  haverá  necessidade  de  entregar  os 
documentos  que já  constam arquivados  na Seção de Recursos  Humanos,  devendo apenas 
atualizá-los de acordo com a ficha de Documentos Necessários.

4. A documentação encaminhada por via postal deverá ser disponibilizada em envelope lacrado 
dirigida a Seção de Recursos Humanos com os seguintes dizeres “PROCESSO SELETIVO 
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DOCENTE 2007.2”, via  SEDEX, com Aviso de Recebimento,  e  com data  de  postagem 
comprovada, impreterivelmente, até o dia 25 de maio de 2007 (sexta-feira).

5. A inscrição obedecerá ao disposto nos artigos 26 a 30 do Regulamento do Processo Seletivo 
Docente, e as orientações da ficha de Documentos Necessários. Os documentos devem estar 
separados por especificidade e a partir do item 3 da referida ficha, por ordem cronológica 
inversa (ou seja, do mais recente ao mais antigo).

 
6. A  taxa  de  inscrição  é  de  R$50,00  (cinqüenta  reais)  por  disciplina  e  poderá  ser  paga 

diretamente na Seção Financeira da Unifebe ou por meio de depósito bancário, efetuado até o 
dia 25 de maio de 2007 (sexta-feira), no Banco Santander Banespa S/A – Agência 1234 – 
Banco 033 – Conta 13000242-2.

7. Quando o número de candidatos inscritos em uma disciplina for superior a 05 (cinco), a Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação, homologará apenas as cinco inscrições que obtiverem a 
maior pontuação na avaliação do curriculum vitae.

8. A homologação das inscrições será publicada no Mural de Comunicações Oficiais da Unifebe 
e divulgada na  home page da Instituição,  www.unifebe.edu.br, no dia 13 de junho de 2007 
(quarta-feira), a partir das 16 horas.

9. Em  nenhuma  hipótese  será  devolvida  a  taxa  de  inscrição  para  participação  no  presente 
processo seletivo.

10. A análise de títulos será efetuada com base no artigo 39 do Regulamento do Processo Seletivo 
Docente.

11. A análise do Curriculum Vitae será efetuada segundo normas previstas nos artigos 39 a 41 do 
Regulamento do Processo Seletivo Docente.

12. Os comprovantes  de  cursos,  simpósios  e  outras  participações  não  deverão  ultrapassar  os 
últimos 5 (cinco) anos.

13. À prova didática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 50 (cinqüenta),  de acordo com os 
critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.

14. O candidato que obtiver pontuação inferior a 30 (trinta) na prova didática será eliminado do 
processo seletivo.

15. O tema da prova didática, escolhido entre os tópicos da ementa da disciplina, será divulgado a 
partir das 16 horas do dia 13 de junho de 2007 (quarta-feira), no Mural de Comunicações 
Oficiais da Unifebe e por meio da home page www.unifebe.edu.br  .  

16. As provas didáticas serão realizadas na sede da Unifebe (Campus Santa Terezinha), nas datas 
de 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de junho de 2007, em horários a serem divulgados também no dia 
13 de junho de 2007 (quarta-feira), a partir das 16 horas. 
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17. No  processo  seletivo,  a  nota  final  atribuída  a  cada  candidato  será  a  média  aritmética, 
resultante da pontuação do desempenho docente (prova didática) e da análise do currículo.

18. Em caso de empate,  a  precedência  será  definida pela  maior  nota,  nesta  ordem, na prova 
didática, na análise do currículo e na análise de títulos.

19. O resultado do processo seletivo será publicado a partir das 16 horas do dia 10 de julho de 
2007 (terça-feira).

20. Em  caso  de  não  preenchimento  das  turmas  ingressantes,  as  disciplinas  oferecidas  na  1ª 
(primeira) fase não serão ofertadas, respeitado o prazo de validade do Processo Seletivo de até 
03 (três) semestres letivos consecutivos. 

21. 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.

22. 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).

23. A remuneração atual dos professores da Unifebe, por hora/aula, é a seguinte: Especialistas - 
R$22,12 (vinte e dois reais e doze centavos); Mestres - R$25,62 (vinte e cinco reais e sessenta 
e dois centavos); Doutores - R$29,87 (vinte e nove reais e oitenta e sete centavos).

24. Os professores admitidos por meio deste processo seletivo não terão direito ao recebimento de 
ajuda de custo para deslocamento.

25. Os professores  admitidos  por  meio deste  processo seletivo deverão abrir  conta  no Banco 
Santander Banespa S/A para o recebimento de seus vencimentos. 

26. O processo seletivo abrangerá os seguintes cursos, fases, turnos, disciplinas, cargas-horárias, 
horários e ementas especificadas abaixo:

Curso de Administração
Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação Acadêmica do 

Candidato 
4ª Mat. Aplicações 

Financeiras e 
Capitalização

60 6ª  feira 
(7h45min às 
11h20min)

Capitalização  simples; 
capitalização  composta; 
série  de  pagamentos 
(anuidades);  depreciação; 
empréstimos  e 
amortizações;  análise  de 
investimentos.

Graduação em Administração, 
Ciências  Contábeis, 
Matemática,  Economia  ou 
Ciências  Econômicas, 
acrescida  de,  no  mínimo, 
Especialização  na  área  da 
disciplina  ou  afim  (apto  ao 
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Magistério Superior).
4ª Not. Ecologia e 

Meio 
Ambiente

30 Turma  A  – 
6ª feira
(20h20min 
às 22h)

Turma  B  – 
6ª feira
(18h30min 
às 
20h10min)

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

Graduação  em Engenharia 
Ambiental,  Química,  Florestal 
ou Civil, Biologia ou Ciências 
Biológicas,  acrescida  de,  no 
mínimo, Especialização  na 
área  da  disciplina  ou  afim 
(apto ao Magistério Superior).

*Graduação em Administração 
acrescida de especialização na 
área  da  disciplina  (apto  ao 
Magistério Superior)

4ª Mat. Direito 
Tributário

60 5ª  feira 
(7h45min às 
11h20min)

Introdução  ao  Direito 
Tributário; fontes do Direito 
Tributário;  tributos  e  suas 
classificações; limitações do 
poder  de  tributar, 
incidência,  não  incidência, 
imunidade  e  isenção; 
obrigação tributária; crédito 
tributário;  planejamento 
tributário  e  evasão  fiscal; 
crimes  contra  a  ordem 
tributária  e  processo 
administrativo tributário.

Graduação  em  Direito  ou 
Ciências  Jurídicas,  acrescida 
de, no mínimo, Especialização 
na  área  da  disciplina  ou afim 
(apto ao Magistério Superior).

5ª Not. Marketing I 60 6ª  feira 
(18h30min 
às 22h)

Administração de marketing 
e análise das oportunidades 
de  mercado:  fundamentos, 
satisfação,  valor  e  retenção 
do  cliente;  planejamento 
estratégico orientado para o 
mercado;  coleta  de 
informações  e  mensuração 
da  demanda  de  mercado; 
análise  do  ambiente  de 
marketing,  dos  mercados 
consumidores,  do 
comportamento de compra e 
identificação  de  segmentos 
de  mercado;  seleção  de 
mercado alvo.

Graduação em Administração, 
acrescida  de,  no  mínimo, 
Especialização  na  área  da 
disciplina  ou  afim  (apto  ao 
Magistério Superior).
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6ª Mat.

Not.

Administração 
da Produção II

60 2ª  feira 
(7h45min às 
11h20min)

Turma  A  – 
2ª feira
(18h30min 
às 22h)

Turma  B  – 
6ª feira
(18h30min 
às 22h)

Planejamento e  controle da 
capacidade  produtiva;  PCP 
–  planejamento  e  controle 
da  produção;  as  principais 
ferramentas de programação 
e  controle  da  produção; 
planejamento  e  controle  da 
qualidade;  gerenciamento 
dos sistemas de prevenção e 
manutenção  aplicados  à 
produção.

Graduação  em  Administração 
ou  Engenharia  da  Produção, 
acrescida  de,  no  mínimo, 
Especialização  na  área  da 
disciplina  ou  afim  (apto  ao 
Magistério Superior).

7ª Not. Processos de 
Negociação  

60 6ª feira 
(18h30min 
às 22h)

O  processo  de  decisão: 
relacionamento  interpessoal 
no processo de negociação; 
a  teoria  da  negociação; 
bases conceituais; processos 
de negociação e suas etapas; 
estilo de negociador; lógica 
e argumentação.

Graduação em Administração, 
acrescida  de,  no  mínimo, 
Especialização  na  área  da 
disciplina  ou  afim  (apto  ao 
Magistério Superior).

8ª Not. Gestão da 
Qualidade

60 Turma  A  – 
3ª feira
(18h30min 
às 22h)

Turma  B  – 
5ª feira
(18h30min 
às 22h)

Conceito  e  dimensões  da 
qualidade;  abordagens 
teóricas  de  qualidade; 
gestão  da  qualidade  total; 
sistema  da  qualidade: 
ferramentas e técnicas.

Graduação  em  Administração 
ou  Engenharia  da  Produção, 
acrescida  de,  no  mínimo, 
Especialização  na  área  da 
disciplina  ou  afim  (apto  ao 
Magistério Superior).

Curso de Ciências Contábeis
Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação 

Acadêmica do 
Candidato 

2ª Not. Administração 60 6ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Introdução  à 
Administração. 
Antecedentes  históricos 
da  Administração. 
Escolas  de 
Administração. 
Administração  e  suas 
perspectivas.  Variáveis 

Graduação  em 
Administração, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização na área 
da  disciplina  ou  afim 
(apto  ao  Magistério 
Superior).
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básicas da Administração: 
planejamento, 
organização,  liderança  e 
controle.  Tópicos 
avançados  em 
administração.

5ª Not. Contabilidade Tributária 
I

60 6ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Visão  prática  dos 
principais  impostos  das 
empresas: ICMS, IPI, ISS. 
Livros  fiscais.  Apuração, 
escrituração  e 
contabilização  dos 
impostos.  Documentos 
fiscais.  Planejamento 
tributário.  Contencioso 
tributário.

Graduação  em 
Ciências  Contábeis, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização na área 
da  disciplina  ou  afim 
(apto  ao  Magistério 
Superior).

Curso de Design de Moda
Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação 

Acadêmica do 
Candidato

1ª Not. Criatividade 60 6ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Conceituação.  Principais 
contribuições  das 
diferentes  correntes 
filosóficas,  humanistas  e 
psicológicas.  Valores  e 
contextos  culturais. 
Pensamento  criativo.  O 
processo  de  criação  e  o 
produto  criativo. 
Imaginação e criatividade. 
Barreiras  ao 
desenvolvimento  da 
criatividade.  Condições 
favoráveis.  Técnicas.  A 
criatividade  e  as 
tendências da moda.

Graduação  em 
Design,  Design  de 
Moda,  Estilismo 
Psicologia  ou  Artes, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

*  Com  experiência 
comprovada  na  área 
de  Moda,  de  no 
mínimo 02 anos.
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1ª Not. Metodologia da 
Pesquisa

30 5ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

OBS: 
Concentrado 
nos  meses  de 
Outubro  e 
Novembro.

Desenvolvimento  de 
projetos  simples. 
Metodologia  do  projeto 
acadêmico  e  da  pesquisa 
em  moda.  Redação. 
Referências 
bibliográficas.  Tipos  de 
Pesquisa.

Graduação  em 
qualquer  área  do 
conhecimento, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

*  Com  comprovada 
experiência 
profissional,  com 
Pesquisa Científica.

1ª Not. Planejamento de 
Coleção

30 3ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

OBS: 
Concentrado 
nos  meses  de 
Outubro  e 
Novembro.

O  designer  de  moda  na 
indústria  brasileira. 
Planejamento do produto. 
Visão estética na pesquisa 
e análise de tendências de 
mercado.  Pesquisa  de 
materiais. 
Desenvolvimento  e 
representação  da  coleção. 
Forma e função.

Graduação  em 
Design  de  Moda, 
Design  Industrial, 
Estilismo,  Artes  ou 
Educação  Artística, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Not. Desenho Técnico / 
Ficha Técnica

30 2ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

OBS: 
Concentrado 
nos  meses  de 
Outubro  e 
Novembro.

Leitura e interpretação de 
desenhos.  Noções  de 
escala  e  proporções. 
Compreensão  do  objeto 
através  de  esquemas  de 
representação.  Ficha 
técnica.

Graduação  em 
Design  de  Moda, 
Design  Industrial, 
Estilismo,  Artes  ou 
Educação  Artística, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Not. Desenvolvimento de 
Coleção I (Vestuário)

60 4ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Pesquisa  de  tendências  e 
mercado.  Pesquisa  de 
materiais. 
Desenvolvimento  e 
representação da coleção.

Graduação  em 
Design  de  Moda, 
Design  Industrial, 
Estilismo,  Artes  ou 
Educação  Artística 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
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Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Not. Costura Industrial 60 6ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Máquina  de  ponto fixo  e 
overloque.  Aviamentos 
(linhas,  zíper,  entretelas, 
etiquetas,  botões). 
Operações  básicas  de 
costura.  Confecção  de 
peças  em  tecido  plano  e 
malha.  Acabamentos 
adequados.  Máquinas 
especiais  e  aparelhos. 
Preparação  e  montagem 
de  peças  com  seqüência 
de operações.

Graduação  em 
Design,  Design  de 
Moda  ou  Estilismo, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Not. Modelagem 60 5ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Introdução  à  modelagem 
industrial.  Tabelas  de 
medidas.  Construção  de 
bases em tecidos planos e 
tecidos  de  malha. 
Montagem  e  corte  de 
moldes. Noções de infesto 
e  corte.  Graduação  e 
interpretação de modelos.

Graduação  em 
Design,  Design  de 
Moda  ou  Estilismo, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Not. Sistema de Moda 60 3ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Conceitos  fundamentais. 
O  processo  da  moda. 
Terminologias  básicas. 
Simbologia da moda.

Graduação  em 
Design,  Design  de 
Moda  ou  Estilismo, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior). 

4ª Not. Informática Aplicada 30 3ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

OBS: 
Concentrado 
nos  meses  de 
Agosto  e 

Conceitos  básicos  de 
informática.  Sistema 
Operacional 
(familiarização  com 
ambiente  sistemas 
operacionais, 
gerenciamento  de  discos, 
pastas  e  arquivos). 

Graduação  em 
Computação/áreas 
afins,  acrescida  de, 
no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
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Setembro. Editoração  de  texto, 
configuração  papel  e 
margem,  formação  de 
caracteres  e  parágrafos, 
numeração  de  página. 
Computação  gráfica: 
sistemas  de  cores, 
aquisição de imagens por 
meio  de  Scanner.  Edição 
de  correção  e  imagens. 
Aquisição  e  mapeamento 
de  texturas.  Recursos  de 
apresentação  multimídia. 
Web  design  (moda). 
Aplicativos gráficos.

Superior).

6ª Not. Ilustração 30 6ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

OBS: 
Concentrado 
nos  meses  de 
Agosto  e 
Setembro.

Manuseio de tintas, papéis 
e  materiais.  Técnicas  e 
processos de acabamento. 
Atividades  criadoras  em 
novos  códigos  de 
expressão.  Representação 
de  tecidos  mostrando 
brilho,  textura,  caimento, 
transparência.

Graduação  em 
Design,  Design  de 
Moda,  Artes, 
Educação  Artística 
ou  Publicidade, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior). 

6ª Not. Vitrinismo 60 4ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Conceituação  básica 
(espaço,  luz,  planos 
materiais,  tendências  e 
mercado).  Laboratório  de 
criação  (montagem, 
exposição,  estudo  prévio 
de ambientação).

Graduação  em 
Design,  Design  de 
Moda,  Artes  ou 
Educação  Artística, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

7ª Not. Atualização em Moda 60 4ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Movimentos 
Contemporâneos.  Temas 
especiais.  Experimento 
científico e tecnológico.

Graduação  em 
Design  ou  Moda, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
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Superior).

*  Com  comprovada 
atuação  na  área  de 
Moda,  de  no 
mínimo, 02 anos.

7ª Not. Figurino 30 3ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

OBS: 
Concentrado 
nos  meses  de 
Agosto  e 
Setembro.

Fundamentação  teórica. 
Pesquisa  e  coleta  de 
materiais.  Representação 
gráfica  do  figurino. 
Confecção  e 
desenvolvimento.

Graduação  em 
Design,  Moda, 
Publicidade,  Artes 
ou  Educação 
Artística,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

7ª Not. Moda e Meio Ambiente 30 3ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

OBS: 
Concentrado 
nos  meses  de 
Outubro  e 
Novembro.

Fontes  poluidoras  têxteis, 
especialmente  processos 
químicos a úmido. Estudo 
de  processos  não 
poluentes  no 
beneficiamento  de  tecido 
e  na  estamparia. 
Desenvolvimento  e 
tendências no controle da 
poluição.  Movimentos  de 
última geração (palestras: 
convidados especiais).

Graduação  em 
Engenharia 
Ambiental,  Química 
ou  Florestal, 
Biologia ou Ciências 
Biológicas, acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

Curso de Direito
Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação 

Acadêmica do 
Candidato

1ª Not. Linguagem Jurídica 30 4ª feira 
(18h30min às 
20h10min)

Linguagem  Jurídica. 
Gêneros  textuais  da  área 
jurídica.  Leitura  e
Interpretação de textos. O 
texto argumentativo e sua 
elaboração.  Expressões 
Latinas.  Noções  de 
correspondência  oficial. 
Tópicos  gramaticais 
básicos. Oratória.

Graduação  em 
Letras, acrescida de,  
no  mínimo,  
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

1ª Not. História das Instituições 
Jurídicas

60 6ª feira 
(18h30min às 

Instituições  jurídicas  nos 
impérios  da  antigüidade. 

Graduação  em 
Direito  ou  Ciências 
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22h) Instituições  jurídicas 
gregas,  romanas  e 
medievais.  Instituições 
jurídicas  modernas  e 
contemporâneas. 
Evolução  das  instituições 
no Brasil.

Jurídicas,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Mat.

Not.

Sociologia 60 5ª feira 
(7h45min às 
11h20min)
2ª feira 
(18h30min às 
22h)

Sociologia  e  Sociologia 
Jurídica,  objeto  e 
domínio.  Sociedade  e 
fenômenos  sociais. 
Teóricos  contemporâneos 
relevantes  para  o 
pensamento sociológico.
Instituições  e 
agrupamentos  sociais. 
Direito  como  fenômeno 
social. Organização social 
e  abordagem  do  Direito 
segundo  Durkheim, 
Weber  e  Marx.  Teorias 
que inter-relacionam o social 
com  o  Direito.  Direito  e 
mudança social. Aspectos 
relevantes  dos  problemas 
e métodos de pesquisa na 
sociologia jurídica.

Graduação  em 
Filosofia, 
Sociologia,  Ciências 
Sociológicas, Direito 
e Ciências Jurídicas, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Mat.

Not.

Antropologia Jurídica 30 3ª feira 
(9h40min às 
11h20min)

3ª feira 
(20h20min às 
22h)

Antropologia  geral: 
conceituação,  objeto, 
métodos da antropologia - 
Evolucionismo, 
Difusionismo, 
Culturalismo  e 
Estruturalismo  -  Teorias 
da  cultura  -  Formas  de 
Organização  Social  - 
Parentesco,  família e 
direito  -  Relações 
Interétnicas,  Alteridade  e 
a  questão  do  Outro  -  O 
Direito  nas  Sociedades 
Tradicionais  e  Industriais 
- Direito Comparado. 

Graduação  em 
Filosofia,  Sociologia 
e/ou  Ciências 
Sociológicas, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério Superior).
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2ª Mat.

Not.

Introdução ao Estudo do 
Direito II

60 4ª feira 
(7h45min às 
11h20min)
6ª feira 
(18h30min às 
22h)

Atos  jurídicos.  Vícios  e 
defeitos  dos  atos 
jurídicos.  Relação 
jurídica.  Aplicação da lei 
no espaço e no tempo. A 
interpretação  do  Direito. 
Cidadania,  sociedade  e 
Estado.
Política jurídica.

Graduação  em 
Direito  ou  Ciências 
Jurídicas,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Mat.

Not.

Psicologia 30 INTENSIVO

INTENSIVO

Psicologia  como  ciência. 
Conceito. Constituição do 
aparelho  psíquico. 
Consciente  e 
inconsciente. Mecanismos 
de  defesa.  Dinâmica 
familiar.  O  efeito  da 
comunicação  nos 
relacionamentos. 
Psicanálise:  inconsciente, 
repressão. Constituição do 
aparelho  psíquico. 
Natureza,  cultura  e 
linguagem: o desconforto 
do homem na civilização. 
Legalidade  e 
subjetividade.

Graduação  em 
Psicologia,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

4ª Mat. Direito Civil – Direito 
das Obrigações II

60 2ª feira 
(7h45min às 
11h20min)

Formas  de  extinção  das 
obrigações.  Conceito. 
Natureza  jurídica. 
Pressupostos.  Objeto. 
Vantagens.  Obrigações 
por  declarações 
unilaterais  de  vontade. 
Requisitos.  Obrigações 
por  atos  ilícitos. 
Responsabilidade  civil. 
Liquidação.

Graduação  em 
Direito  ou  Ciências 
Jurídicas,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

5ª Not. Direito Civil – Direito 
das Obrigações III

60 5ª feira 
(18h30min às 
22h)

Teoria  geral  dos 
contratos.  Características 
específicas  de  certos 
contratos.  Contrato  de 
compra e venda.

Graduação  em 
Direito  ou  Ciências 
Jurídicas,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).
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5ª Not. Direito Comercial II – 
Sociedades 

60 6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Direito  societário. 
Sociedade  por  cotas  de 
responsabilidade  e 
sociedade  anônima. 
Evolução  histórica. 
Conceito,  características, 
espécies,  modalidades  de 
constituição  e  capital 
social.  Conceito, 
características,  espécies, 
modalidades  de 
constituição  e  capital 
social.  Direitos  e 
obrigações  dos 
sócios/acionistas. 
Companhias  fechadas  e 
abertas.  Mercado  de 
capitais.  Valores 
mobiliários.
Administração, 
incorporação,  fusão, 
cisão,  transformação  e 
extinção. Livros sociais e 
demonstrações 
financeiras.  Sociedades 
coligadas, controladoras e 
controladas. Consórcio de 
sociedades.

Graduação  em 
Direito  ou  Ciências 
Jurídicas,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

6ª Not. Direito Civil – Direito 
das Obrigações IV

60 2ª feira 
(18h30min às 
22h)

Contrato em espécie. 
Compra e venda. Troca. 
Doação. Locação. 
Comodato. Mútuo. 
Arrendamento mercantil. 
Depósito. Mandato. 
Seguro. Fiança. 
Corretagem. Distribuição 
Comercial. Franquia. 
Faturização e outros.

Graduação  em 
Direito  ou  Ciências 
Jurídicas,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

9ª Not. Direito Administrativo 
II

60 6ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Agentes  públicos. 
Domínio  público. 
Responsabilidade civil do 
Estado.  Intervenção  do 
estado  na  propriedade  e 
no  domínio  econômico. 
Controle da administração 

Graduação  em 
Direito  ou  Ciências 
Jurídicas,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
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pública. Magistério Superior)
9ª Not. Direito Internacional 60 5ª feira 

(18h30min às 
22h)

Direito  internacional 
público:  sujeitos  de 
direito  internacional 
público.  Fontes. 
Mecanismos  de  solução 
de  conflitos. 
Responsabilidade 
internacional.
Direito  internacional 
privado:  fontes.  Conflitos 
interespaciais.  Conflitos 
de  normas  de  jurisdição. 
Nacionalidade.  Condição 
jurídica do estrangeiro.

Graduação  em 
Direito,  acrescida, 
no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério Superior)

Curso de Educação Física
Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação 

Acadêmica do 
Candidato

2ª Mat.

Not.

Anatomofisiologia 
I 

60 5ª  feira 
(7h45min 
às11h20min)

5ª  feira 
(18h30min às 
22h)

Noções  gerais  de  anatomia  e 
fisiologia  humana.  Localização 
anatômica,  morfologia  e 
funcionalidade  dos  sistemas: 
esquelético;  articular;  muscular, 
relacionados e comandados pelo 
sistema nervoso central;  sistema 
nervoso  periférico,  sistema 
nervoso autônomo.

Graduação  na  área 
da  Saúde,  acrescida 
de,  no  mínimo, 
Especialização  em 
Anatomia  ou 
Fisiologia  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

2ª Mat.

Not.

Fundamentos dos 
Esportes 

30 INTENSIVO

    INTENSIV
O

Desenvolvimento  das 
capacidades  motoras  gerais: 
visão  periférica,  percepção, 
deslocamentos, equilíbrio, tempo 
de reação.  Desenvolvimento das 
capacidades  motoras  no  jogo: 
passe,  drible,  arremesso, 
marcação,  fintas,  ritmo,  saltos  e 
quedas.

Graduação  em 
Educação  Física, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

3ª Not. Esporte Coletivo II 
- Handebol

60 2ª  feira 
(18h30min às 
22h)

Origem e histórico do Handebol. 
Divisão do handebol. Atividades 
básicas de iniciação do handebol. 
Conhecimentos  gerais  do 
handebol. Processos pedagógicos 
de  iniciação  ao  jogo.  Gestos 

Graduação  em 
Educação  Física, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
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básicos  do  handebol.  Processos 
pedagógicos  do  handebol 
relacionado  aos  esportes 
coletivos. 

afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

7ª Not. Dança e Atividade 
Rítmica

45 6ª  feira 
(18h30min às 
21h10min)

Introdução  ao  estudo  da  dança. 
Metodologia do ensino da dança. 
As  danças  tradicionais  e 
contemporâneas  no  contexto 
sócio-cultural.  Concepções 
pedagógicas  da  dança. 
Implicações da dança na prática 
pedagógica.  A  exploração 
associativa  da  música,  da 
percussão e do movimento como 
forma de  favorecer  a  percepção 
rítmica. Folclore.

Graduação  em 
Educação  Física 
e/ou  Dança, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

7ª Not. Metodologia do 
Condicionamento 
Físico 

60    INTENSIV
O

Desenvolvimento  das  principais 
qualidades físicas e seus efeitos. 
Desenvolvimento  da  força, 
velocidade,  resistência, 
flexibilidade.  Princípios  da 
individualidade e sobrecarga. Os 
esportes individuais e coletivos e 
suas qualidades físicas.

Graduação  em 
Educação  Física, 
acrescida  de,  no 
mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

Curso de Sistemas de Informação
Fase Turno Disciplina C/

H
Horário Ementa Formação 

Acadêmica do 
Candidato

2ª Not. Teoria Geral de 
Sistemas

60 3ª  feira 
(18h30min  às 
22h)

Histórico  e  rumos  da 
TGS.  Concepções 
cartesiana e mecanicista X 
enfoque  sistêmico. 
Componentes, 
características,  tipos  e 
classificações de sistemas. 
Estados.  Modelos. 
Conceituações.  Processo 
decisório  e  informativo. 
Metodologia  para 
desenvolvimento  de 
Sistemas de Informação.

Graduação  em 
Computação/áreas 
afins,  acrescida  de, 
no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

4ª Not. Programação Orientada 
a Objetos I

60 5ª  feira 
(18h30min  às 

Aborda  tópicos 
relacionados  ao 

Graduação  em 
Computação/áreas 
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22h) desenvolvimento  de 
sistemas  orientados  a 
objetos.

afins,  acrescida  de, 
no  mínimo, 
Especialização  na 
área da disciplina ou 
afim  (apto  ao 
Magistério 
Superior).

26.01. Além da formação acadêmica contemplada no item 26, serão consideradas as inscrições de 
candidatos formados em cursos superiores de tecnologia na área da disciplina, acrescidas de, no 
mínimo, especialização na área da disciplina com aptidão ao magistério superior.

26.02.  A Comissão de Processo Seletivo Docente tem autonomia para analisar a aderência dos 
currículos dos cursos tecnológicos às disciplinas ofertadas no presente Edital.

27.  Em caso de necessidade, a Instituição reserva-se o direito de alterar o horário das disciplinas.

28.  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.

29. As informações complementares que forem necessárias ao andamento regular do Processo 
Seletivo serão prestadas pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação.

30. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
   

Brusque, 16 de maio de 2007.

                                                                               Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli 
                                                                                                                                       Reitora

______________________________
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
	Curso de Administração
	Curso de Ciências Contábeis
	Curso de Design de Moda
	Disciplina

	Curso de Direito
	Curso de Educação Física
	Curso de Sistemas de Informação
	   
	Brusque, 16 de maio de 2007.


