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EDITAL UNIFEBE no 20/08 
 
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 2008, de acordo com as 
normas estabelecidas no Regulamento do Processo Seletivo Docente, aprovado pela Resolução 
CA nº 18/08, de 28/05/08, 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. 
 
01.01. Atendendo ao disposto no art. 24 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 MBA ou especialização, 
também na área da disciplina pretendida ou afim.  
 
02. As inscrições poderão ser realizadas de 03 a 10 de junho de 2008, 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 
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. 
 
03. Para os professores que já lecionam na Unifebe, não haverá necessidade de entregar os 
documentos que já constam arquivados no Setor de Recursos Humanos, devendo apenas atualizá-
los de acordo com a ficha de Documentos Necessários. 
 
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 2008.2”, via SEDEX, com Aviso de Recebimento, e com data de postagem 
comprovada, impreterivelmente, até o dia 10 de junho de 2008 (terça-feira). 
 
05. A inscrição obedecerá ao disposto nos artigos 24 a 28 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).  
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06. A taxa de inscrição é de R$55,00 (cinqüenta e cinco reais) por disciplina e poderá ser paga 
diretamente no Setor Financeiro da Unifebe ou por meio de depósito bancário, efetuado até o dia 
10 de junho de 2008 (terça-feira), no Banco Santander Banespa S/A – Agência 1234 – Banco 033 
– Conta 13000242-2. 
 
07. Quando o número de candidatos inscritos em uma disciplina for superior a 05 (cinco), serão 
homologadas as 05 (cinco) inscrições que obtiverem a maior pontuação na avaliação do 
Curriculum Vitae. 
 
08. 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 junho de 
2008 (terça-feira), a partir das 16 horas. 
 
09. 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 37 do Regulamento do Processo 
Seletivo Docente. 
 
11. A análise do Curriculum Vitae será efetuada segundo normas previstas nos artigos 37 a 39 
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 24 de junho de 2008 (terça-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 02, 03, 04, 07, 08 e 09 de julho de 2008, em horários a serem divulgados também no dia 
24 de junho de 2008 (terça-feira), a partir das 16 horas.  
 
17. No processo seletivo, a nota final atribuída a cada candidato será a média ponderada, 
resultante da pontuação da prova didática (desempenho docente), com peso 02 (dois) e da análise 
do Curriculum Vitae, com peso 01 (um). 
 
18. Em caso de empate, a precedência será definida pela maior nota, nesta ordem, na prova 
didática e na análise do currículo. 
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19. O resultado do processo seletivo será publicado a partir das 16 horas do dia 18 de julho de 
2008 (sexta-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 01 
(um) semestre letivo.  
 
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). 

 
22.01. Os professores selecionados para lecionar disciplina(s), após aprovados no presente Edital, 
serão credenciados pelo Conselho Universitário como titulares, em regime especial de 
acompanhamento, de acordo com o disposto no art. 17 do Regulamento do Processo Seletivo 
Docente. 
 
23. A remuneração atual dos professores da Unifebe, por hora/aula, é a seguinte: Especialistas - 
R$23,56 (vinte e três reais e cinqüenta e seis centavos); Mestres - R$27,29 (vinte e sete reais e 
vinte e nove centavos); Doutores - R$31,81 (trinta e um reais e oitenta e um 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 sua remuneração.  
 
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  
 

1ª 
 

Not. 
 
Metodologia 
Científica 

 
60 

 
Sextas – feiras 
(18h30min às 22h) 

 
Universidade e ciência; 
produção do 
conhecimento; natureza 
do conhecimento 
científico; métodos e 
técnicas de pesquisa; 
estrutura, apresentação e 

 
Graduação em 
qualquer área do 
conhecimento, 
acrescida de, no 
mínimo, Mestrado.  
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normatização de 
trabalhos científicos. 

 
Mat. 

 
Sextas - feiras  
(9h40min às 
11h20min) 
 

 
2ª  

 
Not. 

 
Leitura e Produção 
de Texto 

 
30 

 
Turma A : Sextas -
feiras 
(20h20min às 22h) 
 
Turma B: Sextas -
feiras 
(18h30min às 
20h10min) 
 

 
Leitura, produção e 
interpretação de textos; 
gêneros textuais; 
recursos de 
argumentação; a 
gramática no texto; 
estrutura virtual.  

 
Graduação em Letras
ou Comunicação 
Social, acrescida de, 
no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
 

 
3ª 

 
Not. 

 
Custos e 
Controladoria 

 
60 

 
Quartas - feiras 
(18h30min às 22h) 

 
Conceitos de custos; 
tipos de custos de uma 
empresa; gestão 
estratégica de custos; 
custos como um fator de 
competitividade; plano 
de centro de custos, de 
despesa e de receitas. 

 
Graduação em 
Administração, 
Ciências Contábeis, 
Economia ou Ciências 
Econômicas, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
3ª 

 
Not. 

 
Economia 

 
60 

 
Quintas - feiras 
(18h30min às 22h) 
 

 
Definições e conceitos de 
economia; 
macroeconomia; micro 
economia; a organização 
econômica; a atividade 
de produção; a moeda; a 
formação de preços; 
economia de mercado: 
consumo, poupança e 
investimento; cenário 
internacional 
macroeconômico e seu 
impacto na micro 
economia; PIB; balança 
comercial.  

 
Graduação em 
Economia ou Ciências 
Econômicas, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
4ª 

 
Mat. 

 
Ética e 
Responsabilidade 

 
30 

 
Quartas - feiras 
(7h45min às 

 
A contextualização da 
ética; a moral e a ética; 

 
Graduação em 
Filosofia,  acrescida 



         
 

______________________________ 
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 

9h25min) 

 
Not. 

Social 

 
Turma A : Sextas -
feiras 
(20h20min às 22h) 
 
Turma B: Sextas-
feiras 
(18h30min às 
20h10min) 
 

teorias normativas e sua 
aplicação; 
responsabilidade social e 
código de ética. 

de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
7ª  

 
Not. 

 
Estudos 
Avançados de 
Marketing 
 

 
60 

 
Quintas - feiras 
(18h30min às 22h) 

 
Decisões de marketing e 
gestão e execução de 
programas de marketing: 
gestão de marcas; 
produtos e serviço; 
gestão dos canais de 
marketing; gestão de 
varejo, atacado e 
logística do mercado; 
gestão da comunicação 
integrada de marketing; 
gestão de propaganda, 
promoção de vendas e 
relações públicas; 
gestão de vendas; ética 
no marketing. 

 
Graduação em 
Administração ou 
Marketing, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
Mat. 

 
Segundas – feiras 
(7h45min às 
11h20min) 
 
 

 
8ª 
 

 
Not. 

 
Empreendedorismo 

 
60 

 
Turma A: Sextas -
feiras 
(18h30min às 22h) 
 
 
 
Turma B: Quintas -
feiras 
(18h30min às 22h) 

 
Caracterização de 
empreendedores e intra-
empreendedores;  
empreendedorismo:  
alavancagem via capital 
de risco; o papel das 
incubadoras de empresas; 
apoio ao 
desenvolvimento 
empreendedor; plano de 
negócios como 
instrumento de 
planejamento de novos 
empreendimentos;  
empreendedorismo 

 
Graduação em 
Administração, 
Ciências Econômicas, 
Economia,  Ciências 
Contábeis ou 
Engenharias, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  
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social; 
empreendedorismo sem 
fins lucrativos; terceiro 
setor. 

 
8ª 

 
Mat. 

 
Análise do Capital 
e Investimentos 

 
60 

 
Sextas - feiras 
(7h45min às 
11h20min) 

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

 
Graduação em 
Administração,  
Ciências Contábeis, 
Matemática, ou 
Ciências Econômicas, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
8ª 

 
Mat. 

 
Gestão da 
Qualidade 

 
60 

 
Terças - feiras 
(7h45min às 
11h20min) 

 
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.  

 
Curso de Ciências Contábeis 

 
 

Fase 
 

Turno 
 

Disciplina 
 

C/H 
 

Horário 
 

Ementa 
 

Formação Acadêmica 
do Candidato  

 
2ª 
 

 
Not. 

 
Leitura e 
Produção de 
Texto 

 
30 

 
Sextas - feiras  
(18h30min às 
20h10min) 

 
Leitura, produção e 
interpretação de textos; 
gêneros textuais; recursos 
de argumentação; a 
gramática no texto; 
estrutura virtual.  

 
Graduação em Letras ou 
Comunicação Social, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  
 

3ª 
 

Not. Economia 60 Terças - feiras  
(18h30min às 22h) 

A economia como 
ciência. Os problemas de 
natureza econômica. O 
sistema econômico. 
Teoria  elementar da 
demanda. Teoria 
elementar da produção. O 
mercado. Estrutura de 
mercado. Consumo e 

Graduação em 
Economia ou Ciências 
Econômicas, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  
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poupança. Introdução à 
teoria monetária. 
Economia internacional. 

 
6ª 
 

 
Not. 

 
Mercado de 
Capitais 

 
60 

 
Sextas - feiras 
(18h30min às 22h) 

 
Poupança e Investimento. 
Sistema Financeiro 
Nacional. O Mercado 
Brasileiro de Capitais. 
Bolsa de Valores. 
Mercado de Ações. 
Administração de 
Carteira. O Mercado 
Futuro. 
Mercado de Capitais X 
Desenvolvimento  
Econômico. 

 
Graduação em 
Administração, 
Ciências Contábeis, 
Economia ou Ciências 
Econômicas, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
8ª  

 
Not. 

 
Marketing 

 
60 

 
Sextas - feiras 
(18h30min às 22h) 

 
Administração de 
marketing. Mercado. 
Estratégias de marketing. 
Planejamento e decisões 
de marketing. Marketing 
de serviços.  

 
Graduação em 
Administração ou 
Marketing, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
Curso de Design de Moda 

 
 

Fase 
 

Turno 
 

Disciplina 
 

C/H 
 

Horário 
 

Ementa 
 

Formação Acadêmica 
do Candidato 

 
2ª 

 
Not. 

 
Estudo da 
Linguagem 
Visual 

 
60 

 
Sextas - feiras 
(18h30min às 22h) 

 
Comunicação e percepção 
visual. Elementos básicos 
da comunicação visual. 
Estudo da cor. Estudo da 
forma e estruturas 
envolvidas na moda. 
Leitura de imagens. 
Estilo: a busca de novas 
formas e o estilo 
individual.  

 
Graduação em Design, 
Estilismo, Artes, 
Educação Artística, 
Comunicação Social: 
Publicidade e 
Jornalismo ou Ciências 
da Linguagem, com 
experiência comprovada 
na área de Moda, 
acrescida de,  no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  

 
2ª 

 
Not. 

 
Projeto de 

 
60 

 
Segundas - feiras 

 
Pesquisa e planejamento: 

 
Graduação em Design, 
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Acessórios  (18h30min às 22h) tendências, perfil do 
consumidor e mercado, 
materiais e processos 
produtivos, tema de 
inspiração. Conceituação. 
Concepção de produtos de 
moda voltada para o 
mercado de acessórios.  

Moda ou Estilismo, 
acrescida de,  no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  

 
2ª 

 
Not. 

 
Psicologia 

 
30 

 
INTENSIVO 

 
Conceitos básicos de 
psicologia e sua aplicação 
na área da moda. 
Elementos determinantes 
do comportamento social 
e coletivo. Percepção 
sensorial e percepção 
social. Influência do meio 
do processo criativo. 
Psicologia do consumidor.  

 
Graduação em 
Psicologia,  acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
4ª 

 
Not. 

 
Desenho da 
Moda II 

 
60 

 
Quartas - feiras 
(18h30min às 22h) 

 
Texturas visuais e 
gráficas. Representação 
gráfica de aviamentos. 
Estamparia. 
Representação gráfica de 
calçados e tecidos, 
utilização de luz e sombra 
P/B e uso da cor, para 
obtenção de texturas, 
caimentos, volumes e 
transparências. 

 
Graduação em Design, 
Moda, Artes,  Educação 
Artística ou Publicidade, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  

 
6ª 

 
Not. 

 
Projeto de 
Moda II 
(Calçados) 

 
60 

 
Terças - feiras 
(18h30min ás 22h) 

 
Concepção e 
desenvolvimento de 
projetos. 

 
Graduação em Design, 
Moda, Artes ou 
Educação Artística, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  

 
Curso de Direito 

 
 

Fase 
 

Turno 
 

Disciplina 
 

C/H 
 

Horário 
 

Ementa 
 

Formação Acadêmica 
do Candidato 
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3ª 
 

 
Not. 

 
Direito Civil – 
Direito de 
Família 

 
60 

 
Sextas - feiras  
(18h30min às 22h) 

 
Casamento. Efeitos 
jurídicos, regime de bens. 
Separação judicial. 
Divórcio. 
União Estável. Relações 
de parentesco. Alimentos. 
Adoção. Tutela e curatela. 

 
Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
3º  
 

 
Not.  

 
Economia 
Política 

 
30 

 
INTENSIVO 

 
Conceito. Divisão do 
estudo da economia. 
Valor e Riqueza. Sistema 
monetário. Formação de 
preços. Relações 
econômicas com o 
exterior. Crescimento 
econômico. 
Liberalismo econômico. 
Economia marxista. 
Blocos econômicos. 

 
Graduação em 
Economia ou Ciências 
Econômicas, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
Mat. 

 
 
Quintas - feiras  
(7h45min às 
9h25min) 
 
 
 

 
4ª 

 
Not. 

 
 
 
Direito do 
Consumidor 

 
 

30 

 
 
Quintas - feiras 
(18h30min às 
20h10min) 

 
Direitos básicos do 
consumidor. Política 
nacional das relações de 
consumo. 
Responsabilidade por 
vício. Qualidade dos 
produtos e serviços. 
Oferta. Publicidade. 
Práticas abusivas. 
Proteção contratual. 
Contratos de Adesão. 
Infrações Penais. Ações 
Coletivas. Convenção 
Coletiva de Consumo. 
Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor. 

 
Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
4ª 

 
Mat. 

 
Ética Geral e 
Profissional 
 
 

 
30 

 
Quintas - feiras 
(09h40min às 
11h20min) 

 
Utilitarismo jurídico. 
Aspectos filosóficos da 
Ética. Visão Clássica. 
Conceito. Ética, Direito e 
Moral. Direito e ética. 
Ética e Política.Ética e 
Alteridade. Aspectos 
Gerais da Deontologia 

 
Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  
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Jurídica. Estatuto da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil. Código de Ética 
do Advogado e sua 
relação com atividades 
afins no âmbito dos 
operadores do direito. 

 
Mat. 

 

 
INTENSIVO 

 
4ª 

 
Not. 

 
Direitos 
Humanos 

 
30 

 
INTENSIVO 

 
Fundamentos e 
desenvolvimento 
histórico da construção 
dos direitos humanos. Os 
grandes valores ético-
jurídicos presentes na 
Declaração Universal dos 
Direitos 
Humanos. Cidadania 
enquanto fenômeno 
jurídico - direitos 
humanos e Constituição. 
Cidadania, direitos 
humanos e democracia. 
Cidadania na sociedade 
contemporânea. 
Ética e cidadania. 
Cidadania e meio 
ambiente.  Pluralismo, 
tolerância e cidadania. 
Direitos humanos no 
Brasil. 

 
Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
6ª 

 
Mat. 

 

 
Direito Penal IV  

 
60 

 
Quartas - feiras   
(7h45min às 
11h20min) 
 

 
Crimes contra os 
costumes. Crimes contra 
a família. Crimes contra a 
incoluminidade pública. 
Crimes contra a paz 
pública. Crimes contra a 
administração pública.  

 
Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
6ª 

 
Mat. 

 
Direito do 
Trabalho II 

 
60 

 
Quintas -  feiras 
(7h45min às 
11h20min) 

 
Aviso prévio. Indenização 
de rescisão contratual. 
Modos de extinção do 
contrato de trabalho. 
Direito  administrativo do 
trabalho. Direito coletivo 
do trabalho. Justiça do 

 
Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  
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trabalho. Ministério 
público do trabalho. 
Direito internacional do 
trabalho.  

 
Curso de Educação Física 

 
 

Fase 
 

Turno 
 

Disciplina 
 

C/H 
 

Horário 
 

Ementa 
 

Formação 
Acadêmica do 

Candidato 
 

3ª 
 

Not. 
 
Esporte Coletivo II 
- Handebol 
 

 
60 

 
Quartas - feiras  
(18h30min  às 22h)

 
Origem e histórico do 
handebol; divisão do 
handebol; atividades 
básicas de iniciação ao 
handebol; fundamentos 
técnicos; fundamentos 
tático  defensivos; 
fundamentos táticos 
ofensivos; treinamento 
técnico e tático do jogo; 
treinamento de goleiro; 
preparação física e; regras 
básicas do mini-handebol 
e do handebol. 

 
Graduação em 
Educação Física, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
8ª 

 
Not. 

 
Atividade Física 
para Grupos 
Especiais 

 
30 

 
Terças - feiras  
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de 
Outubro, 
Novembro e 
Dezembro. 

 
Contribuições 
psicofisiológicas do 
exercício físico para a 
melhoria ou manutenção 
da saúde. Conceitos, 
caracterizações e 
especificidades de 
diversas condições 
especiais (hipertensos, 
cardiopatas, diabéticos, 
idosos, 
hipercolesterolemíacos, 
síndrome de down, 
deficientes visuais, 
deficientes auditivos), 
bem como suas 
implicações na 
elaboração de programas 
de exercício físico. 

 
Graduação em 
Educação Física, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  
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8ª 

 
Not. 

 
Atividades de 
Academia 

 
60 

 
Sextas - feiras 
(18h30min às 22h) 
 
 

 
Contribuições 
psicofisiológicas do 
exercício físico para a 
melhoria ou manutenção 
da saúde. Conceitos, 
caracterizações e 
especificidades de 
diversas condições 
especiais, bem como suas 
implicações na 
elaboração de programas 
de exercício físico. 
Recomendações básicas 
para a prescrição de 
exercícios aeróbios e 
anaeróbios. Prescrições 
de exercícios para as 
diferentes variáveis da 
aptidão física. 

 
Graduação em 
Educação Física –
habilitação 
Bacharelado, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
8ª 

 
Not. 

 
Biomecânica 
Aplicada às 
Atividades Físicas 

 
30 

 
Segundas - feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de 
Outubro, 
Novembro e 
Dezembro. 

 
O que é a biomecânica? 
Conceitos cinemáticos 
para a análise do 
movimento humano. 
Conceitos cinéticos para a 
análise do movimento 
humano. Biomecânica 
das estruturas do corpo 
humano. Cinemática 
linear e angular do 
movimento humano. 
Equilíbrio e movimento 
humano. Cinética angular 
do movimento humano. 
Movimento humano nos 
fluidos. 

 
Graduação em 
Educação Física, 
Fisioterapia ou 
Medicina, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
8ª 

 
Not. 

 
Educação, Corpo, 
Gênero e 
Sexualidade 

 
30 

 
Quintas - feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de 
Outubro, 
Novembro e 
Dezembro. 

 
Corpo, gênero e 
sexualidade. Mídia, 
cinema, televisão, escola 
as identidades, diferenças 
sexuais gênero. 
 

 
Graduação em 
Educação Física, 
Pedagogia, Psicologia, 
História, Filosofia ou 
Ciências Sociais, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
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da disciplina ou afim.  

 
8ª 

 
Not. 

 
Educação Física e 
Meio Ambiente 

 
30 

 
Quintas - feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de 
Julho, Agosto e 
Setembro.  

 
Atividades físicas 
contemporâneas; 
Ecologia; Esporte e meios 
ecológicos; Atividades 
físicas em contato com a 
natureza; Inclusão 
pedagógica de esportes de 
aventura; Equipamentos, 
segurança. Meios urbanos 
e naturais para prática de 
esporte; Esportes de 
aventura e seus ambientes 
(água, terra e ar). 

 
Graduação em 
Educação Física, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
8ª 

 
Not. 

 
Empreendedorismo 
na Educação Física

 
30 

 
Segundas - feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de
Julho, Agosto, 
Setembro e 
Outubro. 

 
Empreendimentos de 
sucesso e de fracasso. 
Ciclo de vida das 
organizações. Empresas 
de pequeno, médio e 
grande porte. Campo de 
trabalho em Educação 
Física. Fontes de 
financiamento. Áreas 
emergentes de atuação e 
suas competências 
profissionais. 

 
Graduação em 
Administração, 
Ciências Contábeis, 
Economia ou 
Engenharias, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
8ª 

 
Not. 

 
Ergonomia e 
Qualidade de Vida 

 
30 

 
Quartas - feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de 
Julho, Agosto, 
Setembro e 
Outubro. 

 
Qualidade de Vida no 
Trabalho. Definição, 
importância e 
abrangência do PPST. 
Definição do perfil do 
trabalhador. Aspectos 
relacionados aos PPST 
visando o incentivo à 
prática regular de 
exercício físico, 
gerenciamento do 
estresse, prevenção aos 
DORT. Programa de 
ginástica laboral. 

 
Graduação em 
Educação Física, 
Fisioterapia ou 
Medicina, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  
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8ª 

 
Not. 

 
Medidas e 
Avaliação em 
Educação Física 

 
30 

 
Quartas - feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de 
Outubro, 
Novembro e 
Dezembro. 

 
Teoria e prática da 
avaliação postural, 
composição corporal 
(perímetros, dobras 
cutâneas, percentual de 
gordura, massa magra, 
cálculo da faixa 
recomendável da massa 
corporal, etc.), 
força/resistência muscular 
e flexibilidade. Medição e 
classificação da pressão 
arterial. Anamnese física. 
Aplicação de fórmulas na 
planilha do Excel. 

 
Graduação em 
Educação Física, 
acrescida de, no 
mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
8ª 

 
Not. 

 
Lesões, Prevenção 
e Procedimentos 
nas Atividades 
Físicas 

 
30 

 
Terças - feiras  
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos meses de 
Julho, Agosto e 
Setembro.  

 
Conhecimento das lesões 
seus mecanismos e 
formas de tratamento. 
Recuperação 
convencional e acelerada, 
as valências físicas e suas 
aplicações nas fases de 
tratamento, bem como a 
filosofia de vida de 
atletas e praticantes de 
atividade física pela 
opção de melhor 
qualidade de vida. 

 
Graduação em 
Fisioterapia, 
Medicina,  
Enfermagem ou 
Educação Física, 
acrescida de, no 
mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
Curso de Sistemas de Informação 

 
 

Fase 
 

Turno 
 

Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

 
Formação Acadêmica 

do Candidato 
 

2ª 
 

Not. 
 
Fundamentos 
de 
Programação 

 
60 

 
Segundas - feiras 
(18h30min às 
22h) 

 
Conceitos e linguagens de 
programação. Métodos  de 
solução de problemas. 
Classes e objetos. 
Introdução a uma 
linguagem de 
programação. Construção 
de interfaces com o 
usuário. 

 
Graduação em 
Computação/áreas afins, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  
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4ª 

 
Not. 

 
Fundamentos 
de 
Contabilidade 
Gerencial 

 
60 

 
Segundas - feiras 
(18h30min às 
22h) 

 
Contabilidade gerencial 
como sistema de 
informação contábil. 
Demonstrativos contábeis 
básicos. Análise de 
balanços. Custos para 
decisão. Análise de 
investimentos. 

 
Graduação em Ciências 
Contábeis, acrescida de, 
no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim.  

 
6ª 

 
Not. 

 
Administração 
e Gerência de 
Redes 

 
30 

 
Terças - feiras 
(18h30min às 
20h10min) 

 
Introdução ao 
gerenciamento de redes. 
Modelos e software de 
gerenciamento, Áreas 
funcionais. A arquitetura 
SNMP. O modelo de 
gerenciamento OSI. 
Definição de domínios e 
funções de 
gerenciamento. 
Modelagem da 
informação de 
gerenciamento. Definição 
de objetos e serviços 
gerenciados. 
Gerenciamento de 
LANS/WANS. 
Tendências de mercado 
em gerência 
de redes. Plataformas de 
gerenciamento.  
Gerenciamento da 
segurança em redes de 
Computadores. 

 
Graduação em 
Computação/áreas afins, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  

 
6ª 
 

 
Not. 

 
Gerência de 
Projetos em 
Informática 

 
60 

 
Quartas - feiras 
(18h30min às 
22h) 

 
Administração por 
projeto. Função gerencial. 
Planejamento de projetos. 
Negociação. Recursos. 
Cronogramas. Plano de 
projeto. Estimativas. 
Acompanhamento de 
projetos. Controle de 
projetos em Informática. 
Gerenciamento das 
mudanças. Documentação 

 
Graduação em 
Computação/áreas afins, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  
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de projetos. 
 

6ª 
 

Not. 
 
Tópicos em 
Automação 
Industrial 

 
30 

 
Terças - feiras 
(20h20min às 
22h)  

 
Introdução. 
Características de 
Sistemas para  automação 
industrial. Impacto social 
do uso da tecnologia. 
Plano de contingência. 
Estudo da robótica e 
Automação Digital. 
Estudos de Casos. 

 
Graduação em 
Computação/áreas afins, 
Engenharia 
Elétrica/afins e 
Engenharia 
Mecânica/afins, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  

 
8ª 

 
Not. 

 
Segurança em 
Informação 

 
30 

 
Terças - feiras 
(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. 

 
Graduação em 
Computação/áreas afins, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  

 
8ª 
 

 
Not 

. 

 
Tópicos 
Especiais em 
Engenharia de 
Software 

 
60 

 
Quartas - feiras 
(18h30min às 
22h)  

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

 
Graduação em 
Computação/áreas afins, 
acrescida de, no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  

 
26.01. São requisitos para o exercício do magistério superior na Unifebe, ser o docente portador de 
diploma de graduação na área correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de 
complexidade, a disciplina indicada ou afim a ser lecionada, além de possuir, no mínimo, título de 
especialista na área de conhecimento ou afim. 
 
26.02. Cursos não contemplados na Formação Acadêmica do Candidato exigidos nos quadros do 
item 26 e que atendam às exigências do item 26.01 poderão ser apreciados, de acordo com 
deliberação da Comissão do Processo Seletivo Docente. 
 
26.03. 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. 
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26.04. 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, 29 de maio de 2008. 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli  
                                                                                                                                       Reitora 
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