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EDITAL UNIFEBE no 10/05 
 
 

A Reitora do Centro Universitário de Brusque - Unifebe, mantido pela Fundação 
Educacional de Brusque – FEBE, com sede na Rua Dorval Luz, 123 – Bairro Santa Terezinha - 
CEP 88352-400 - Brusque/SC - Fone/Fax: 47 - 350 4448 - home page www.unifebe.edu.br, 
considerando a legislação em vigor, faz saber, através do presente EDITAL, que está instaurado 
o processo de seleção de professores para o primeiro semestre letivo de 2006, de acordo com as 
normas estabelecidas no Regulamento do Processo Seletivo Docente, aprovado pela Resolução 
CA nº 20/05, de 03/05/05, 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. 
 
02. As inscrições poderão ser realizadas de 28 a 30 de setembro e de 03 a 05 de outubro de 

2005, pelo correio, pessoalmente ou por procuração reconhecida em cartório, no Setor de 
Recursos Humanos  (Bloco B), no horário das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 
21h30min, mediante entrega do currículo atualizado (Plataforma Lattes), acompanhado de 
fotocópia  de todos os documentos comprobatórios especificados no currículo, comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição e de 02 (duas) vias, devidamente preenchidas, do 
Requerimento de Inscrição. Todo esse material deverá ser entregue em envelope lacrado. 

 
03. 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 2006.1” e com data de postagem comprovada, impreterivelmente, 
até o dia 05 de outubro de 2005 (quarta-feira). 

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

diretamente na Tesouraria da Unifebe ou através de depósito bancário efetuado até o dia 05 
de outubro de 2005, quarta-feira, no Banco Santander Meridional S/A – Agência 0234 – 
Banco 008 – Conta 029704608-0.  

 
05. A inscrição obedecerá ao disposto nos artigos 19 a 23 do Regulamento do Processo Seletivo 

Docente, e as orientações da ficha de Documentos Necessários. 
 
06. 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. 

 
07. 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 24 de outubro 
de 2005 (segunda-feira), a partir das 18 horas. 
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08. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição para participação no presente 
processo seletivo. 

 
09. A análise de títulos será efetuada com base nos artigos 31 e 32 do Regulamento do Processo 

Seletivo Docente. 
 
10. A análise do Curriculum Vitae será efetuada segundo normas previstas nos artigos 30 a 36 

do Regulamento do Processo Seletivo Docente. 
 
11. À prova didática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 5,0 (cinco), de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
 
12. O candidato que obtiver pontuação inferior a 3,0 (três) na prova didática será eliminado do 

processo seletivo. 
 
13. O tema da prova didática, escolhido entre os tópicos da ementa da disciplina, será divulgado 

a partir das 18 horas do dia 24 de outubro de 2005 (segunda-feira), no Mural de 
Comunicações Oficiais da Unifebe e através da home page www.unifebe.edu.br. 

 
14. As provas didáticas serão realizadas na sede da Unifebe (Campus Santa Terezinha), no 

período de 04 a 11 de novembro de 2005, em horários a serem divulgados também no dia 24 
de outubro de 2005 (segunda-feira), a partir das 18 horas.  

 
15. No processo seletivo a nota final atribuída a cada candidato será a média aritmética, 

resultante da pontuação do desempenho docente (prova didática), de títulos e da análise do 
currículo. 

 
16. Em caso de empate, a precedência será definida pela maior nota, nesta ordem, na análise do 

currículo, na análise de títulos e na prova didática. 
 
17. O resultado do processo seletivo será publicado a partir das 18 horas do 29 de novembro de 

2005 (terça-feira). 
 
18. 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. 

 
19. 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). 

 
20. A remuneração atual dos professores da Unifebe, por hora/aula, é a seguinte: Especialistas - 

R$20,33 (vinte reais e trinta e três centavos); Mestres - R$23,54 (vinte e três reais e 
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cinqüenta e quatro centavos); Doutores - R$27,45 (vinte e sete reais e quarenta e cinco 
centavos). 

 
21. Os professores admitidos através deste processo seletivo não terão direito ao recebimento de 

ajuda de custo para deslocamento. 
 
22. Os professores admitidos através deste processo seletivo deverão abrir conta no Banco 

Santander Meridional S/A para o recebimento de seus vencimentos.  
 
23. 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 2006.1 Ementa 

1ª 
 

Mat. Filosofia 30 3ª feira (07h45min às 
11h20min) 

Fundamentos de lógica. Noções de 
filosofia da ciência e de 
epistemologia. 

1ª 

 
 
 
 
 

 
Mat. Informática Aplicada 

à Administração 60 4ª feira (07h45min às 
11h20min) 

Introdução ao estudo de 
computadores (hardware): evolução 
tecnológica, estrutura funcional, 
organização básica da Unidade 
Central de Processamento (UCP) e 
periféricos. Estudo dos comandos 
básicos do sistema operacional 
(software), utilização de editor de 
texto, de planilha eletrônica, 
software de apresentação e 
utilização produtiva da web 
(internet). Aplicações da informática 
na Administração em diversas áreas.

 
Mat. 

 

2ª feira (07h45min às 
11h20min) 

7ª  
Not. 

 

Estudos Avançados de 
Marketing 60 

6ª feira (18h30min às 
22h) 

A estratégia e o cenário dos 
negócios. A estratégia e a 
competitividade. O ambiente 
brasileiro. O ambiente internacional. 
Marketing digital. Marketing de 
relacionamento (CRM). Marketing 
de varejo e de serviços. Marketing 
industrial. Tendências. 

 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS: 

Fase Turno Disciplina C/H Horário 2006.1 Ementa 

3ª 

 
Not. 

Sociologia Geral 60 3ª feira (18h30min às 
22h) 

O que é sociologia. Objeto, histórico 
e pioneiros da sociologia. Pessoa e 
sociedade. Socialização. Status 
social. Estratificação social. Grupos 
sociais. Padrões de comportamento 
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social e cultural. Papel social. 
Processos sociais. Instituições 
sociais. Valores sociais. Mobilidade 
e mudança sociais. Controle, desvio 
e integração social. 

 
7ª 
 

 
 
 

Not. Empreendedorismo 60 3ª feira (18h30min às 
22h) 

Empreendedorismo. Características 
dos empreendedores. Papel do 
empreendedor na sociedade. 
Oportunidades de negócios. Criação 
de novos negócios. Plano de 
negócio. Força das micro e pequenas 
empresas. Intra-empreendedorismo. 

 
 
CURSO DE DESIGN DE MODA: 

Fase Turno Disciplina C/H Horário 2006.1 Ementa 
 

Mat. 
6ª feira (07h45min às 
09h25min) 

1ª 
Not.  

 
Desenho Artístico e 
de Observação 

30 
3ª feira (18h30min às 
20h10min) 

Contextualização e fundamentação 
histórica do desenho. Sensibilização 
com relação aos meios expressivos. 
Conhecimento e domínio 
instrumental do desenho. Noções 
básicas de desenho. Formas Livres e 
Formas Geométricas. Representação 
bi e tri-dimensional. Estudo das 
proporções da figura humana e sua 
representação volumétrica. 

 
Mat. 

6ª feira (09h40min às 
11h20min) 

1ª  
Not.  

Filosofia 30 3ª feira (20h20min às 
22h) 

Filosofia como conhecimento 
reflexivo, crítico e sistemático. 
Filosofia e ciência. Filosofia e 
ideologia. Filosofia e tecnologia. 
Filosofia e sociedade. 

 
Mat. 

5ª feira (07h45min às 
11h20min) 1ª  

Not. 

 
História da 
Indumentária 
 

60 5ª feira (18h30min às 
22h) 

O homem primitivo: primeiras 
roupas. Egito. Antiguidade. Idade 
Média. Pré-Renascimento. 
Renascimento. 

1ª Mat. 

 
Metodologia da 
Pesquisa 
 

30 3ª feira (07h45min às 
09h25min) 

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

 
Mat. 

3ª feira (09h40min às 
11h20min) 1ª  

Not. 

Planejamento de 
Coleção 30 6ª feira (20h20min às 

22h) 

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

3ª 
 

Not. 
 

Desenho da Moda I 60 5ª feira (18h30min às 
22h) 

Desenho de figura humana. Estática 
e movimento. Representação gráfica 
vestuária. Modelo vivo. 
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3ª Not. 

 
Desenvolvimento de 
Coleção II 
(Calçados) 
 

60 6ª feira (18h30min às 
22h) 

Pesquisa de tendências de mercado. 
Pesquisa de materiais. 
Desenvolvimento e representação da 
coleção. Montagem. Processos de 
acabamento. 

3ª 
 

Not. 
 

Fotografia da Moda  60 Intensivo 
(18h30min às 22h) 

O processo analógico e digital da 
fotografia P&B e colorida. 
Explorando os conhecimentos sobre 
a história da fotografia. Estética 
associada à fotografia. 
Equipamentos fotográficos. 
Películas. Obtenção. Iluminação. 
Temperatura de cor. Filtros. 
Fotometragem. 

3ª 
 

Not. 
 

 
Materiais e Processo 
I 

30 3ª feira (20h20min às 
22h) 

História e evolução da indústria 
têxtil. Estudo das fibras têxteis. 
Estudo dos processos de fiação e 
titulação de fios. Estudo do processo 
de tecelagem e  padronagem. 
Estudos de processos de 
beneficiamento de tecidos. Estudo 
do processo de estamparia. 

3ª 
 

Not. 
 

Moulage 30 3ª feira (18h30min às 
20h10min) 

Alfaiataria. Técnicas de Drapping e 
sua adaptação para a modelagem 
plana e seu uso na indústria. 

 
3ª 
 

Not.  Sociologia da Moda 60 2ª feira (18h30min às 
22h) 

Conceitos fundamentais. Estudo dos 
aspectos culturais das relações entre 
o homem, o meio e o objeto em 
função da evolução da humanidade e 
suas relações com o sistema político 
e econômico.  

 
4ª 
 

Not. Desenho da Moda II 30 4ª feira (18h30min às 
20h10min) 

Desenho têxtil e estamparia. 
Atividades criadoras em novos 
códigos de expressão. Estudo de 
texturas gráficas. Representação de 
tecidos, textura, caimento, 
transparência gráfica de calçados. 
Assessórios e aviamentos. 
Atividades criadoras em novos 
códigos de expressão. 

 
4ª 
 

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

Conceito de estética e sua evolução. 
Estética Poética. Moda e Beleza. 
Experiência estética. 

 
4ª 
 

Not. 

 
Estudo da 
Linguagem Visual 
 

60 3ª feira (18h30min às 
22h) 

Comunicação e percepção visual. 
Elementos da forma. Estudo da cor. 
Estudo da forma e estruturas 
envolvidas na moda. Leitura e 
imagem. Estilo. 
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4ª 
 

 
Not. 

 
Informática Aplicada 

 
30 

 
 
4ª feira (20h20min às 
22h) 

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

 
4ª 
 

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

Embasamento teórico do marketing. 
Comportamento do consumidor. 
Mercado. A influência do marketing 
na criação de novas famílias de 
objetos e produtos. Consumo e 
marcas. Áreas e formas de atuação 
profissional. Marketing aplicado à 
Moda. Plano de  Marketing. 

 
CURSO DE DIREITO: 

Fase Turno Disciplina C/H Horário 2006.1 Ementa 

2ª 

 
 

Not. 

 
Direito 
Constitucional I 
 

60 4ª feira (18h30min às 
22h) 

Constitucionalismo. Conceito de 
constituição. Poder constituinte. 
Controle da constitucionalidade. 
Participação política. Partidos 
políticos. Separação dos poderes. 

 
2ª 
 

 
 

Not. Teoria Geral do 
Processo 60 

 
2ª feira (20h20min às 
22h) e 3ª feira 
(18h30min às 
20h10min) 
 

Direito material e direito processual. 
Princípios gerais do direito 
processual. Interpretação da lei 
processual. Tutela constitucional. 
Jurisprudência. 

 
4ª 
 

 
 

Not. Direito Comercial I – 
Parte Geral 60 6ª feira (18h30min às 

22h) 

Evolução histórica. Teoria da 
empresa. Empresário. Registro de 
empresa. Livros empresariais. 
Estabelecimento empresarial. Nome 
empresarial. Propriedade industrial. 

 
7ª 
 

 
 

Not. Direito Civil – 
Direito das Coisas I 60 

5ª feira (18h30min às 
20h10min) e 6ª feira 
(20h20min às 22h) 

Noções fundamentais do Direito das 
Coisas. Posse: classificação, 
aquisição efeitos e perda. Da 
propriedade: uso, perda, ocupação. 
Usucapião e condomínio. 
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8ª 
 

 
 

Not. Direito Civil – 
Direito das Coisas II 60 

5ª feira (20h20min às 
22h) e 6ª feira 
(18h30min às 
20h10min) 

Conceito de direitos reais sobre 
coisas alheias. Modalidades: penhor, 
hipoteca, caução e anticrese. 
Direitos reais de gozo ou fruição. 
Direitos reais de garantia e 
aquisição. 

 
8ª 
 

 
 
 
 
 

Not. Filosofia Jurídica 60 
4ª feira (20h20min às 
22h) e 6ª feira 
(20h20min às 22h) 

Filosofia. Caracterização e 
perspectiva histórica do 
conhecimento filosófico. Filosofia 
do direito. Demarcação 
epistemológica. A filosofia do 
direito em ação. Momentos e 
correntes da filosofia jurídica. 
Jusfilosofia moderna. 
Jusnaturalismo racional. Jusfilosofia 
contemporânea: Positivismo jurídico 
e pensamento jurídico crítico. 

 
10ªC 

 
 

 
 
 
 
 
 

Not. Criminologia 
 

60 
 

6ª feira (18h30min às 
22h) 

A ciência criminológica: conceitos, 
objeto e método. Evolução histórica 
sumariada: principais momentos. 
Principais escolas criminológicas: 
Beccaria, Carrara, Lombroso, Ferri, 
Garofalo. A criminologia 
contemporânea: modelos científicos, 
teóricos e experimentais explicativos 
do comportamento criminal. 
Criminologia versus Sociologia: 
relação causa x efeito; o delito, a 
pena, o delinqüente, a vítima e a 
sociedade. Prevenção, punição,
ressocialização do apenado. 

 
10ª C 

 
 

 
 

 
Not. 

 
 
 

 
Direito Penal 
Especial 
 

 
60 

 
 

 
5ª feira (18h30min às 
22h) 
 

Direito Penal Especial. 
Responsabilidade Civil e Penal. A 
proteção da flora e fauna. Proteção 
do meio ambiente. Direito Penal 
Econômico. Crimes contra a 
Economia Popular. Crimes 
Falimentares. Crimes Cambiários. 
Sanções penais e administrativas. 
 

 
 

10ª E 
 

 
 
 
 

Not. 

 
Direito Ambiental e 
Urbanístico 

60 6ª feira (18h30min às 
22h) 

Direito ambiental. Evolução 
histórica do direito ambiental. A 
ecologia. Direito antipoluição. A 
defesa do ambiente e das formas de 
vida e da paisagem. As cidades. 
Conceitos de direito urbanístico. O 
direito de morada. O planejamento 
urbano. A reforma urbana. 
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10ª E 

 
 

 
Not. Direito Comunitário 

e da Integração 
60 

 
4ª feira (18h30min às 
22h) 

Blocos Econômicos Regionais. 
Direito Comunitário Europeu. 
Mercosul. Nafta. O processo de 
formação da Alca. 

 
 
CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

Fase Turno Disciplina C/H Horário  2006.1 Ementa 

Mat. 

 
3ª feira (07h45min às 
11h20min) 
 

3ª 

Not. 

Didática Geral 60 

5ª feira (18h30min às 
22h) 

Compreensão do processo ensino-
aprendizagem. Articulação entre 
prática escolar e reflexão sobre as 
relações escola-sociedade. 
Tendências e correntes existentes no 
pensamento pedagógico brasileiro. 
Planejamento educacional, 
curricular e de ensino. Processo 
Político-Pedagógico. Avaliação. 

 
4ª 

 
 
 
 
 
 
 

Not. 
 

 
Cinesiologia 

 
60 

 
 
3ª feira (18h30min às 
22h) 

Terminologia descritiva. Tipos de 
movimentos. Planos e eixos. 
Cisnesiologia e sua aplicação  na 
Educação Física e Esportes. 
Características mecânicas dos 
componentes músculo-esqueléticos. 
Análise mecânica do movimento 
corporal. Adaptação estrutural do 
sistema músculo-esquelético. 
Implicações cinesiológicas que 
envolvem a coluna vertebral. 
Sistema de alavancas. Postura 
normal e patológica. Avaliação 
postural. 

4ª Not. 
 
Educação Física 
Especial 

60 
 
4ª feira (18h30min às 
22h) 

O Estudante com Necessidades 
Educativas Especiais (ENEE) 
incluído nos contextos escolar, 
familiar, social e esportivo. 
Educação Física especial/adaptada
na escola, para ENEE (Surdos, 
Cegos, NEE Física, NEE Mental, 
NEE Visual, Hiperativos e 
Superdotados) características e 
inclusão no processo de ensino 
aprendizagem. O planejamento das 
aulas de Educação Física Escolar 
que proporcionem a inclusão de 
todos os ENEE na práxis 
pedagógica. 
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4ª 
 

 
 
 

Not. Esporte Coletivo III – 
Basquetebol 

60 
 

6ª feira (18h30min às 
22h) 

Histórico, evolução e objetivos do 
basquetebol na escola. Uso do 
basquete e seus fundamentos como 
meio de conscientização e 
desenvolvimento das qualidades 
físicas básicas. Processos 
pedagógicos do basquetebol 
relacionado aos esportes coletivos. 

4ª 

 
 
 
 
 

Not. 
 
Esporte Individual II 
- Judô 

30 
 

Intensivo 
(18h30min às 22h) 

Histórico e fundamentos filosóficos 
do Judô e sua aplicação no Ensino 
Básico. Princípios fundamentais: 
Posturas básicas, desequilíbrios, 
ukemis. Técnicas: Nague-waza –
técnicas para arremesso e projeção. 
Ne-waza – técnicas de solo. Defesa 
pessoal. Relação dos movimentos 
específicos do judô com os 
movimentos dos demais esportes 
individuais. 

 
CURSO DE LETRAS: 

Fase Turno Disciplina C/H Horário 2006.1 Ementa 

1ª 

 
 
 
 
 

Not. 
  

Língua Espanhola I 60 
 
2ª feira (18h30min às 
22h) 

A língua meta: origem, difusão, 
importância e situação com relação a 
Língua Portuguesa e o Brasil. 
Emprego de vocabulário básico para a 
comunicação verbal em situações do 
dia a dia: saudações, identificação, 
tratamento formal e informal, 
agradecimentos, fórmulas de cortesia, 
nacionalidades, profissões, ambiente 
de estudo e/ou trabalho. Estações e 
meses do ano, dias da semana, 
numerais e horas. Estruturas 
gramaticais básicas: alfabeto, fonética, 
pontuação, pronomes pessoais, 
sujeito, artigos, preposições e 
contrações, regras de eufonia, verbos 
auxiliares (ser, estar, haber y tener) e 
paradigma dos verbos regulares no 
Presente do Indicativo, concordância 
com substantivo e adjetivo em gênero 
e número. Advérbios de tempo, lugar 
e modo. Possessivos e 
demonstrativos. 

3ª 
 

 
 
 

 
Estudos da Língua 

60 
 

5ª feira (18h30min às 
22h) 
 

Introdução aos princípios Gerais da 
Fonética Articulatória. Prática da 
Transcrição Fonética. Relação entre 
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Not. 

Portuguesa 
II:Fonética e 
Fonologia 

Fonética e Fonologia. Introdução às 
Premissas da análise fonológica 
(conceito de fonema, oposição 
significativa, distribuição 
complementar, alofonia). Variações 
lingüísticas. Estudo comparativo em 
gramáticas normativas. 

3ª 
 

 
 
 
 

Not. 
 

Latim Aplicado à 
História da Língua 

60 
 

2ª feira (18h30min às 
22h) 

Língua Latina: panorama histórico. 
Língua Portuguesa: panorama 
histórico. A Língua Latina: fonemas, 
vocábulos, morfossintaxe e 
fenômenos da evolução para a Língua 
Portuguesa. Português arcaico. O 
Latim pelo viés do Português 
contemporâneo. Latim e internet. 
Acordos ortográficos em Língua 
Portuguesa. 

 
3ª 
 

 
 
 

Not. 
 

Lingüística Aplicada 60 3ª feira (18h30min às 
22h) 

Lingüística teórica e aplicada. 
Aspectos da lingüística textual: 
conceito e análise. Lingüística 
aplicada ao texto: aspectos sintáticos, 
semânticos e pragmáticos na leitura e 
produção textual. Argumentação: 
fundamentos e operações pragmáticas.

 
5ª 
 
 

 
 

 
Not. 

 
 
 

 
 
 
Estudos da Língua 
Portuguesa IV: 
Semântica e 
Estilística 
 

60 
 

6ª feira (18h30min às 
22h)  

Sentido e referência. Enunciado e 
Enunciação. Semântica e pragmática. 
Fenômenos de indeterminação 
semântica. Estilística nos níveis 
fonológico, morfossintático e 
semântico. Aspectos estilísticos 
aplicados ao texto. Figuras de estilo: 
de construção e de pensamento. 

 
CURSO DE PEDAGOGIA: 

Fase Turno Disciplina C/H Horário 2006.1 Ementa 

1ª 

 
 
 

Not. 
 

Epistemologia 60 
 
6ª feira (18h30min às 
22h) 

O problema do conhecimento: três 
sentidos do termo “conhecer”; 
conhecimento proposicional x 
opinião; crença, justificação e 
verdade; a possibilidade de 
conhecimento; a Ciência como fonte 
conhecimento. 

5ª EI 

 
 
 

Not. 
 

Metodologia da 
Educação Infantil II 
(0 a 3 anos) 

60 
 

6ª feira (18h30min às 
22h) 

Relação aprendizagem e 
desenvolvimento e a ação docente. 
Linguagem, pensamento lógico e 
matemático, ciências, artes, 
desenvolvimento físico, motor, social 
e afetivo. Prática e Proposta 
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Pedagógica nas creches.  
 
 
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO: 

Fase Turno Disciplina C/H Horário 2006.1 Ementa 

 
1ª  
 

 
 
 
 

Not.  Administração Geral 60 
 
5ª feira (18h30min às 
22h) 

Introdução à administração. 
Antecedentes históricos da 
administração. Escolas de 
administração. Administração e suas 
perspectivas. Variáveis básicas da 
administração: planejamento, 
organização, liderança e controle. 
Tópicos avançados em administração. 

 
1ª 
 

 
 
 
 

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

Formas básicas de argumentos: 
dedução e indução. Indução e 
probabilidade. Dedução e validade. O 
Cálculo Proposicional: i) regras de 
formação de wff's; ii) a formalização 
de argumentos; iii) a dedução natural. 
Tabelas-verdade. Noções de Cálculo 
dos Predicados e de Lógicas 
Complementares. 
 

 
7ª  

 
 
 
 

Not. 
 

Sistemas Multimídia 30 
 
5ª feira (20h20min às 
22h) 

Introdução. Características de 
hardware e software multimídia. 
Aplicações Multimídia. Requisitos 
para comunicação multimídia. 
Gerenciamento da qualidade de serviço 
(QOS). Sincronização multimídia. 
Multimídia e Internet. Estudo e 
desenvolvimento de hipermídia 

 
8ª  
 

 
 

Not. Auditoria de 
Software 

30 
 

5ª feira (18h30min às 
20h10min) 

Definição dos conceitos de auditoria de 
sistemas. Metodologia de 
desenvolvimento de auditoria de 
sistemas. Necessidade da auditoria em 
sistemas. Elaboração de projeto de
Auditoria. 

 
8ª 
 

 
 
 
 
 

Not. 

 
Gerenciamento do 
Capital Intelectual 

30 
 
2ª feira (18h30min às 
20h10min) 

Os novos paradigmas do planejamento 
de carreira profissional; A gestão das 
mudanças no desenvolvimento 
organizacional; Motivação e satisfação 
do trabalhador emergente; Gestão dos 
recursos de tecnologia da informação; 
Administração da remuneração 
estratégica; Administração 
participativa; Gerenciamento do 
teletrabalho; Tópicos avançados em 
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gestão dos potenciais humanos. 
 

 
8ª 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Not. Informática e 
Sociedade 30 Intensivo 

(18h30min às 22h) 

Aspectos sociais, econômicos, legais, 
éticos e profissionais da informática. 
Aspectos estratégicos do controle da 
tecnologia. O impacto das tecnologias 
de comunicação e de automação na 
sociedade. Aplicações da computação
nas diversas áreas. Previsões de 
evolução da computação. Segurança, 
privacidade, direitos de propriedade, 
acesso não autorizado. Doenças 
profissionais. - Computadores no 
processo de tomada de decisão. 
Computadores no Brasil e a política 
Nacional de Informática. 
Regulamentos das profissões 
relacionadas com a computação. 
 

 
 

8ª 
 

 
 
 
 

Not. 
 

 
Segurança em 
Informação 

30 
 
2ª feira (20h20min às 
22h) 

Definição dos conceitos de segurança. 
Necessidade da segurança. Análise de 
riscos e de contingência. Elaboração de 
projeto de segurança. Vírus, fraudes, 
criptografia, políticas de segurança. 
Segurança na Internet. Modelos de 
segurança em sistemas. Segurança em 
Redes de Computadores. 

 
8ª 
 

 
 

Not. 

Tecnologias 
Emergentes em 
Sistemas de 
Informação 

60 6ª feira (18h30min às 
22h) 

Esta disciplina trata de uma área muito 
dinâmica, onde serão abordados temas 
adequados ao momento. A ementa e a 
bibliografia serão indicadas no 
momento da oferta da disciplina. 

 
8ª 
 

 
Not. Tópicos Especiais em 

Engenharia de 
Software 

60 4ª feira (18h30min às 
22h) 

Visão Geral do Ciclo de Vida da 
Engenharia de Usabilidade.
Perspectiva da Análise. Perspectiva da 
Síntese. Perspectiva da Avaliação. 

 
24.  Em caso de necessidade, a Instituição reserva-se o direito de alterar o horário das disciplinas. 
 
25. 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. 

 
26. As informações complementares que forem necessárias ao andamento regular do Processo 

Seletivo serão prestadas pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
 
27. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Brusque, 22 de setembro de 2005. 
 
 
 

                                                                               Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli                   
                                                                                                                          Reitora 


