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EDITAL UNIFEBE no 38/08 
 
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 1º Semestre Letivo de 2009, 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 10 a 14 de novembro 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. O material deverá ser entregue em envelope lacrado, exceto os Requerimentos de 
Inscrição, quando ela for efetuada pessoalmente. 
 
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 2009.1”, via SEDEX, com Aviso de Recebimento, e com data de postagem 
comprovada, impreterivelmente, até o dia 14 de novembro de 2008 (sexta-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 
14 de novembro de 2008 (sexta-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 26 de novembro de 
2008 (quarta-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 26 de novembro de 2008 (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 03, 04, 05 e 08 de dezembro de 2008, em horários a serem divulgados também no dia 26 
de novembro de 2008 (quarta-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 15 de dezembro 
de 2008 (segunda-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  

3ª Mat. Economia 60 Sextas-feiras  
(7h45min às 
11h20min) 

Definições e conceitos de 
economia; 
macroeconomia; 
microeconomia; a 
organização econômica; a 

Graduação em 
Economia, Ciências 
Econômicas  ou 
Administração, 
acrescida de, no 
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Not. 

 
Sextas-feiras 
(18h30min às 22h) 
 

atividade de produção; a 
moeda; a formação de 
preços; economia de 
mercado: consumo, 
poupança e investimento; 
cenário internacional 
macroeconômico e seu 
impacto na 
microeconomia; PIB; 
balança comercial.  

mínimo,  
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
  

5ª Mat. Administração 
Financeira e 
Orçamento I 

60 Segundas-feiras 
(7h45min às 
11h20min) 

O papel da administração 
financeira e do 
administrador financeiro; 
administração financeira 
de curto prazo; fontes de 
financiamento de curto 
prazo; administração do 
caixa; orçamento 
empresarial. 

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

7ª Mat. Estudos 
Avançados de 
Pesquisa e 
Desenvolvimento 
de Processos 

60 Segundas-feiras 
(7h45min às 
11h20min) 

Gerenciamento de 
processos; processos 
críticos; orientação para o 
cliente e valor agregado; 
visão processual da 
organização x visão 
funcional. 

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

7ª Mat. Sistemas de 
Informação 

60 Quintas-feiras 
(7h45min às 
11h20min) 

Fundamentos e conceitos, 
visão geral de aplicações 
de sistemas de 
informação; elaboração e 
utilização de sistemas de 
informação; classificação 
dos sistemas de 
informação. 

Graduação em 
Administração ou 
Computação e afins, 
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 

1ª  Not. Criatividade 60  Sextas-feiras 
(18h30min às 22h) 

Conceitos de criatividade. 
Criação e moda. 
Linguagem, identidade e 
estilo. Processo criativo. 
Desenvolvimento da 

Graduação em Artes 
Plásticas, Design ou 
Comunicação, acrescida 
de, no mínimo, 
Especialização na área 
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capacidade da análise e 
percepção visual no 
processo criativo. 
Pesquisa de conceitos de 
leitura verbal e não verbal 
aplicadas ao 
desenvolvimento da 
criação de moda. Criação 
livre de vestuário e 
confecção da roupa. 

da disciplina ou afim. 
 

1ª Not. História da 
Arte e do 
Design   

60 Segundas-feiras 
(18h30min às 22h) 

Conceitos fundamentais 
da arte e do design. 
Evolução das formas de 
expressão plástica e 
técnicas desde a 
antigüidade até hoje. 

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

1ª Not. Processo de 
Design  

30 Quintas-feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos  meses de 
abril, maio e 
junho. 

Conceito de Design. 
Processo de design. 
Metodologias de projeto 
de design. Ferramentas de 
projeto. 

Graduação em Design, 
Design Industrial ou 
Gráfico, acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
na área da disciplina ou 
afim. 

3ª Not. História da 
Moda  

60 Sextas-feiras 
(18h30min às 22h) 

O surgimento da moda. 
As Grandes Navegações e 
o mundo 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. Revolução 
Francesa. A Moda 
Romântica: 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 
indústria cultural, o 
mundo contemporâneo e a 
anti-moda. Moda no 
século XXI. 

Graduação em História, 
Artes ou Design de 
Moda, acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
na área da disciplina ou 
afim. 
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3ª Not. Modelagem I 60 INTENSIVO 
(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 
enfesto e corte. 
Tecnologia da 
modelagem: graduação e 
interpretação de modelos. 

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

3ª Not. Projeto de 
Vestuário I 

60 Terças-feiras 
(18h30min às 22h) 

Pesquisa de moda: fontes 
de pesquisa. Pesquisa e 
planejamento de projeto: 
tendências, perfil do 
consumidor e mercado, 
materiais e processos 
produtivos, tema de 
inspiração. Conceituação. 
Concepção de produtos de 
moda voltada para o 
mercado de vestuário. 

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

5ª Not. Acessórios 30 INTENSIVO 
(18h30min às 22h) 

Pesquisa e planejamento. 
Conceituação. Concepção 
de produtos de moda 
voltada para o mercado de 
acessórios. 

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

5ª  Not.  Semiótica 60 Sextas-feiras 
(18h30min às 22h) 

Fundamentos de 
comunicação. Estrutura 
do pragmatismo (filosofia 
de semiótica), noções de 
Fenomenologia, Ciências 
Normativas (Estética, 
Ética, Lógica e 
Metafísica). Classificação 
semiótica dos signos. 
Análises semióticas de 
produto de Moda. 

Graduação em Filosofia, 
Comunicação ou 
História, acrescida de, 
no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
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5ª  Not. Jornalismo de 
Moda 

30 Terças-feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos  meses de 
abril, maio e 
junho. 
 

Iniciação aos 
conhecimentos de forma e 
estrutura para 
desenvolvimento do texto 
jornalístico. Publicações 
de moda – veículos, perfil 
e estrutura. Assessoria de 
imprensa. 

Graduação em Moda ou 
Comunicação 
(Publicidade, Jornalismo 
ou Relações Públicas), 
acrescida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
 
OBS: Com comprovada 
experiência profissional  
na área de Comunicação 
de Moda. 

 
Curso de Direito 

 

 
Fase 

 
Turno 

 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

 
Formação Acadêmica 

do Candidato 

3ª Mat. Economia 
Política 

30 INTENSIVO 
(7h45min às 
11h20min) 
 

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

5ª Mat. Direito 
Processual 
Penal II 

60 Terças – feiras 
(7h45min às 
11h20min) 

Procedimento penal. Auto 
comum. Processo 
sumário. Crimes de 
responsabilidade de 
funcionários públicos. 
Crimes de difamação. 
Outros atos processuais. 
Nulidades. Recursos. 
Apelação. Protesto por 
novo júri. Embargos 
infringentes e de 
nulidades. Revisão. Carta 
testemunhável. “Habeas 
Corpus”. Execução Penal 
e Deveres do condenado.  

 Graduação em Direito, 
acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
em Processo Civil ou 
Penal. 
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7ª  Mat. Direito Civil 
– Direito das 
Coisas I 

60 Quintas-feiras 
(7h45min às 
9h25min) 
 
 e   
 
Sextas-feiras 
(7h45min às 
9h25min)  

Direito das coisas. Posse: 
classificação, aquisição, 
efeitos e perda.  
Propriedade: uso, perda, 
ocupação. Usucapião. 
Condomínio. 

Graduação em Direito, 
acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
em  Processo Civil ou 
Direito Civil. 

7ª Mat. Direito 
Comercial IV 
– Falências e 
Concordatas 

60 Segundas-feiras 
(7h45min às 
11h20min) 
 
 
 

Histórico. Elementos 
essenciais do estado de 
falência. Legitimidade 
ativa e passiva. Juízo 
competente. Sentença 
denegatória. Sentença 
declaratória. Recursos. 
Juízo universal. Efeitos de 
falência. A arrecadação de 
bens. Continuação do 
negócio. Pedido de 
restituição e embargos de 
terceiro. Habilitação de 
créditos. Classificação dos 
créditos. A liquidação e 
pagamento aos credores. 
Encerramento e extinção 
das obrigações. A 
concordata preventiva e 
suspensiva. Disposições 
gerais. O inquérito 
judicial. Os crimes 
falimentares. Empresas 
não sujeitas à falência. A 
liquidação das instituições 
financeiras, cooperativas e 
consórcios. 

Graduação em Direito, 
acrescida de, no 
mínimo, Especialização  
em Direito Comercial 
ou Processo Civil. 

6ª Not. Direito 
Comercial III 
– Títulos e 
Crédito 

60 Quartas-feiras 
(18h30min às 
22h) 

Títulos de crédito. Teoria 
geral, características, 
conceitos, natureza 
jurídica e classificação 
dos títulos de crédito. 
Atos cambiais. Letra de 
câmbio. Nota promissória. 
Cheques. Duplicata. 
Títulos de créditos 
comerciais, industriais, 

Graduação em Direito, 
acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
em Direito Comercial 
ou Processo  Civil. 
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rurais e à exportação. 
Conhecimento de 
transportes e de depósito, 
“warrant” e outros títulos. 
Cartões de crédito. 

7ª  Mat. Direito 
Processual 
Penal I 

60 Terças-feiras 
(9h40min às 
11h20min) 
 
 e 
  
Quintas-feiras 
(9h40min às 
11h20min) 
 

Procedimentos  
preparatórios. Auto de 
prisão em flagrante. Ação 
penal. Relação entre ação 
penal e ação civil. 
Jurisdição e competência. 
Questões prejudiciais e 
incidentes. Provas. Prisão 
e liberdade provisória. 
Chamamento a 
juízo. Sentença.  

Graduação em Direito, 
acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
em Direito Processual 
Penal ou Processo Civil. 

 
Curso de Educação Física 

 

 
Fase 

 
Turno 

 
Disciplina 

 
C/H 

 
Horário 

 
Ementa 

 
Formação Acadêmica 

do Candidato 

6ª Not. Gestão em 
Educação Física 

30 Quartas-feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos  meses de abril, 
maio e junho. 
 

Funções administrativas 
aplicadas a Educação 
Física. Planejamento, 
organização, direção e 
avaliação. Estruturas 
organizacionais e 
esportivas do setor 
público. Organização de 
eventos esportivos e 
lazer. Política nacional de 
Educação Física, 
desportos e legislação. 
Elaboração de projetos, 
mídia e marketing 
esportivo. 

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

7ª Mat. 
 

Atividade Física 
e Saúde 

30 Quartas-feiras 
(7h45min às 
11h20min) 
 
OBS: Concentrado 
nos  meses de 
fevereiro, março e 
abril. 
 

Conteúdos referentes à 
atividade física com 
embasamento fisiológico;  
Cultura dos valores 
humanos e práticas 
esportivas relacionadas ao 
bem-estar e a saúde com 
vista à promoção da 
qualidade de vida. 

Graduação em 
Educação Física, 
acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
na área da disciplina ou 
afim.  
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Not. 
 

Quartas-feiras 
(18h30min às 22h) 
 
OBS: Concentrado 
nos  meses de 
fevereiro, março e 
abril. 
 

Mat. Segundas-feiras 
(7h45min às 
11h20min) 

7ª 

Not. 
 

Políticas 
Públicas 
Educacionais no 
Brasil 

60 

Segundas-feiras 
(18h30min às 22h) 
 

Definição e 
contextualização das 
diferentes políticas 
públicas na educação do 
Brasil. Estudo dos 
problemas da educação 
brasileira. Apresentação 
sistemática dos modelos 
teóricos, suas concepções, 
implementação e 
avaliação. Identificação e 
discussão das políticas 
públicas para a educação 
física e o esporte nas 
escolas e instituições 
sociais do país. Conceitos 
principais da educação 
brasileira do ensino 
fundamental ao superior, 
passando por programas 
de inclusão de pessoas 
com deficiência, da 
mulher e do indígena. 

Graduação 
(prioritariamente) em 
Educação Física  ou 
Pedagogia, Filosofia e 
Ciências Sociais, 
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 

3ª Not. 
 

Banco de 
Dados I 

60 Quartas-feiras 
(18h30min às 22h) 

Aspectos de modelagem e 
projeto de banco de 
dados. Normalização. 
Arquitetura do Banco de 
Dados. Sistemas de 
Gerenciamento de Banco 
de Dados (SGBD). 
Linguagem para 
Declaração e 

Graduação em 
Computação ou afins, 
acrescida de, no 
mínimo, 
Especialização na área 
da computação ou 
afins. 
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Manipulação de Dados. 
Administração do Banco 
de Dados. 

3ª Not. 
 

Sistemas 
Operacionais 
 

60 Terças-feiras 
(18h30min às 22h) 

Introdução: generalidades, 
classificação, estrutura e 
componentes básicos de 
um Sistema Operacional. 
Processos: conceito, 
sincronização e 
comunicação. Gerência de 
processador: tratamento 
de interrupção e 
escalonamento de 
processos. Impasse: 
detecção, prevenção. 
Gerência de memória: 
partição, alocação 
contígua, paginação e 
segmentação. Sistemas de 
arquivos: arquivos, 
catálogos e proteção de 
acesso. Sistemas 
operacionais distribuídos. 
Estudo 
de casos com tipos de 
sistemas operacionais. 

Graduação em 
Computação ou afins, 
acrescida de, no 
mínimo, 
Especialização na área 
da computação ou 
afins. 

5ª Not. 
 
 

Análise de 
Investimentos 

30 INTENSIVO 
(18h30min às 22h) 
 
 

Métodos determinísticos 
de análise de 
investimentos. Aplicações 
e avaliações de projetos 
de investimentos. 
Aplicações em 
substituição de 
equipamentos. Análise de 
Alternativas. Análise 
do processo de tomada de 
decisão. Análise de 
rentabilidade do capital. 
Método do Payback 
Simples, (PBS), PBD, 
PBD (sp), VPL, TIR Taxa 
interna de retorno do 
capital. Fluxo de caixa 
incremental. Simulação 
nas operações e mercado 
de capitais (NISPE). 

Graduação em 
Administração, 
Economia, Matemática 
ou Ciências Contábeis, 
acrescida de, no 
mínimo, 
Especialização numa 
das áreas acima.  



                                      
 

______________________________ 
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 
 

5ª Not. 
 

Análise e 
Projeto de 
Sistemas 
 

60 Terças-feiras 
(18h30min às 22h) 
 

O ciclo de vida de um 
sistema. Levantamento, 
modelagem e análise do 
sistema existente. Modelo 
lógico do novo sistema. 
Metodologias e técnicas 
de análise: análise 
orientada a 
objetos, diagramas de 
transição de estados, 
árvores e tabelas de 
decisão, Projeto de 
Sistemas de Informação. 
Uso de técnicas de projeto 
na implementação de 
Sistemas de Informação. 
Técnicas e ferramentas de 
documentação. 

Graduação em 
Computação ou afins, 
acrescida de, no 
mínimo, 
Especialização na área 
da computação ou 
afins. 

5ª Not. Redes de 
Computadores 

 
60 

Sextas-feiras 
(18h30min às 22h) 

Conceitos de 
Comunicação de Dados. 
Meios de transmissão de 
dados. Introdução e 
evolução das redes de 
computadores. 
Arquitetura de redes. 
Elementos da rede de 
computadores. Redes 
locais. Redes de longa 
distância. Redes 
convergentes/multi-
serviço. Redes de 
Armazenamento 
de dados. Redes de alta 
velocidade. Tecnologia de 
TCP/IP. 

Graduação em 
Computação ou afins, 
acrescida de, no 
mínimo, 
Especialização na área 
da computação ou 
afins. 

5ª Not. 
 

Tecnologia 
Internet 

60 Segundas-feiras 
(18h30min às 22h) 

Internet, Intranet, 
Extranet: origem, 
conceitos, terminologia, 
evolução, crescimento, 
utilização, benefícios. 
Utilização dos recursos da 
internet e intranet como 
meio de comunicação e 
ferramenta no processo 
decisório; Recursos e 
ferramentas da Internet. 

Graduação em 
Computação ou afins, 
acrescida de, no 
mínimo, 
Especialização na área 
da computação ou 
afins. 
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Ferramentas de 
desenvolvimento de home 
pages; Planejamento, 
implementação e 
publicação de home 
pages. Mecanismos de 
segurança e proteção de 
dados. 

7ª 
 

Not. 
 

Inteligência 
Artificial 

60 Segundas-feiras 
(18h30min às 22h) 

Introdução à Inteligência 
Artificial: 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 
artificial; Sistemas 
Especialistas; Redes 
Neurais Artificiais; 
Raciocínio baseado em 
casos; Agentes 
inteligentes; 
Algoritmo genético; a 
aplicação da IA como 
auxílio em tomada de 
decisões; a utilização de 
IA em automação de 
processos e em Sistemas 
de Informação.  

Graduação em 
Computação ou afins, 
acrescida de, no 
mínimo, 
Especialização na área 
da computação ou 
afins. 

 
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, 31 de outubro de 2008. 
 
 
 
 
 
 

                                                                               Maria de Lourdes Busnardo Tridapalli  
                                                                                                                                       Reitora 


