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EDITAL UNIFEBE no 16/09 
 
 
 
O Vice-Reitor, no exercício do cargo de Reitor 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, em especial o disposto no ar-
tigo 22, inciso XVI do Estatuto da Unifebe, faz saber, através do presente EDITAL, que está ins-
taurado o PROCESSO SELETIVO DOCENTE para o 2º Semestre Letivo de 2009, de acordo 
com as normas estabelecidas no Regulamento do Processo Seletivo Docente, aprovado pela Reso-
lução 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 preten-
dida 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 26 de maio a 03 de junho de 2009, 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 en-
trega do currículo atualizado (Plataforma Lattes - inscrito e disponibilizado no CNPq), acompa-
nhado de fotocópia de todos os documentos comprobatórios especificados no currículo e na Lista 
de Documentos Necessários, recibo ou comprovante de depósito bancário do encargo de expedi-
ente previsto para a inscrição e de 02 (duas) vias, devidamente preenchidas, do Requerimento de 
Inscrição. Quando o Requerimento de Inscrição for protocolado pessoalmente no Setor de Recur-
sos Humanos, os demais documentos exigidos deverão ser entregues em envelope lacrado. 
 
03. Para os professores que já lecionam na Unifebe, não haverá necessidade de entregar os do-
cumentos 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 2009.2”, via SEDEX, com Aviso de Recebimento, e com data de postagem compro-
vada, impreterivelmente, até o dia 03 de junho de 2009 (quarta-feira). 
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05. A inscrição obedecerá ao disposto nos artigos 24 a 28 do Regulamento do Processo Seletivo 
Docente, e as orientações da Lista de DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. Os documentos devem 
estar separados por especificidade e a partir do item 3 da referida ficha, por ordem cronológica in-
versa (ou seja, do mais recente ao mais antigo).  

 
05.01. ATENÇÃO: As inscrições que não obedecerem ao disposto no item 05 deste Edital serão 
automaticamente INDEFERIDAS. 
 
05.02. Candidatos que já tenham sido contratados e demitidos pela Instituição somente terão a ins-
crição homologada após análise e deliberação favorável do Setor de Recursos Humanos.  
  
06. O encargo de expediente previsto para a inscrição é de R$55,00 (cinquenta 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 03 de junho de 2009 (quarta-feira), no Banco Santander S/A – Agên-
cia 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 Curricu-

lum Vitae. 
 
08. A homologação das inscrições será publicada no Mural de Comunicações Oficiais da Unife-
be e divulgada na home page da Instituição, www.unifebe.edu.br, no dia 23 de junho de 2009 (ter-
ça-feira), após as 16 horas. 
 
09. Em nenhuma hipótese será devolvido o encargo de expediente pago como inscrição para 
participação no presente processo seletivo.  
 
10. A análise de títulos será efetuada com base no artigo 37 do Regulamento do Processo Seleti-
vo 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 úl-
timos 5 (cinco) anos.  
 
13. À prova didática será atribuída pontuação de 0 (zero) a 50 (cinquenta), de acordo com os cri-
térios 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 
após as 16 horas do dia 23 de junho de 2009 (terça-feira), no Mural de Comunicações Oficiais da 
Unifebe e por meio da home page www.unifebe.edu.br. 
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16. As provas didáticas serão realizadas na sede da Unifebe (Campus Santa Terezinha), nas da-
tas de 01, 02, 03, 06, 07 e 08 de julho de 2009, em horários a serem divulgados também no dia 23 
de junho de 2009 (terça-feira), após as 16 horas.  
 
17. No processo seletivo, a nota final atribuída a cada candidato será a média ponderada, resul-
tante 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 didá-
tica e na análise do currículo. 
 
19. O resultado do processo seletivo será publicado após das 16 horas do dia 16 de julho de 
2009 (quinta-feira). 
 
20. Excepcionalmente, caso alguma das disciplinas disponibilizadas neste Edital não tenha sua 
oferta efetivamente configurada no 2º Semestre Letivo de 2009 não haverá a contratação do pro-
fessor selecionado, podendo a disciplina ser ofertada novamente em processo seletivo subseqüen-
te. 
 
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 clas-
sificação. 
 
22. A FEBE, mantenedora do Centro Universitário de Brusque, contrata seus professores no iní-
cio 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 Proces-
so Seletivo, 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 Do-
cente. 
 
23. A remuneração atual dos professores da Unifebe, por hora/aula, é a seguinte: Especialistas - 
R$25,03 (vinte e cinco reais e três centavos); Mestres - R$29,00 (vinte e nove reais); Doutores - 
R$33,80 (trinta e três reais e oitenta 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 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: 
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Curso de Administração:  
 

Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação Acadêmica 
do Candidato 

3ª 
 
 

Not. Custos e Controla-
doria 

60 5ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Conceitos de custos; tipos 
de custos de uma em-
presa; gestão estratégica 
de custos; custos como 
um fator de competitivi-
dade; plano de centro de 
custos, de despesa e de 
receitas. 

Graduação em Admi-
nistração, Ciências Con-
tábeis, Economia ou 
Ciências Econômicas, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização na 
área da disciplina ou 
afim. 

5ª Not. Administração 
Financeira e Or-
çamento I 

60 5ª feira 
(18h30min às 
22h) 

O papel da administração 
financeira e do adminis-
trador financeiro; admi-
nistração financeira de 
curto prazo; fontes de 
financiamento de curto 
prazo; administração do 
caixa; orçamento empre-
sarial. 

Graduação em Adminis-
tração, acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
na área da disciplina ou 
afim. 

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

Administração de marke-
ting e análise das oportu-
nidades de mercado: fun-
damentos, satisfação, va-
lor 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 consumido-
res, do comportamento de 
compra e identificação de 
segmentos de mercado; 
seleção de mercado alvo.  

Graduação em Adminis-
tração, 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 Lingua-
gem Visual 

60 6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Comunicação e percepção 
visual. Elementos básicos 
da comunicação visual. 
Estudo da cor. Estudo da 

Graduação em Design, 
Estilismo, Artes, Educa-
ção Artística, Comuni-
cação Social: Publicida-



                                      
 

______________________________ 
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 
 

forma e estruturas envol-
vidas na moda. Leitura de 
imagens. Estilo: a busca 
de novas formas e o estilo 
individual.  

de e Jornalismo, com 
experiência comprovada 
na área de Moda, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 

2ª Not. Projeto de Acessó-
rios 

60 2ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Pesquisa e planejamento: 
tendências, perfil do con-
sumidor e mercado, mate-
riais e processos produti-
vos, tema de inspiração. 
Conceituação. Concepção 
de produtos de moda vol-
tada para o mercado de 
acessórios. 

Graduação em Design, 
Moda ou Estilismo, a-
crescida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 

 
 

4ª Not. Ateliê de Costura 60 6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Introdução a Tecnologia 
do Vestuário. Máquina de 
ponto fixo e overloque. 
Aviamentos (linhas, zíper, 
entretelas, etiquetas, bo-
tões). Operações básicas 
de costura. Processo 
de preparação da confec-
ção de peças (fio do teci-
do, enfesto, encaixe e cor-
te) em tecido plano e ma-
lha. Acabamentos ade-
quados. Máquinas especi-
ais e aparelhos. Prepara-
ção e montagem de peças 
com seqüência de opera-
ções. 

Graduação em Design, 
Moda ou Estilismo, a-
crescida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
 

4ª Not. Projeto de Vestuá-
rio II 
  

60 2ª feira 
(18h30min às 
22h) 

 

Projeto conceitual. Pes-
quisa, análise e síntese das 
tendências de moda e 
comportamento. Planeja-
mento, 
conceituação e concepção 
de produtos de moda vol-
tada para o mercado de 
vestuário. 

Graduação em Design 
de Moda, Design Indus-
trial ou Moda (Estilis-
mo), acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
na área da disciplina ou 
afim. 
 

6ª Not. Produção da Moda 60 5ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Conceituação, adoção e 
incorporação de um estilo. 
Concepção da idéia criati-
va. Ambientação. Passare-
la. Iluminação. Trilha 

Graduação em Design, 
Moda, Estilismo ou 
Comunicação Social: 
Publicidade e/ou Jorna-
lismo, acrescida de, no 
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sonora. Locução. Compo-
sição da equipe. Maquia-
gem. Cabelo. 
Coreógrafa. Composição 
das peças. Harmonia. 
Técnicas e modo de apre-
sentar.  

mínimo, Especialização 
na área da disciplina ou 
afim. 
 
 

 
Curso de Direito:  

 

Fase Turno  Disciplina C/H Horário Ementa Formação Acadêmica 
do Candidato 

1ª Not. Ciência Política e 
Teorias do Estado 

60 6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Ciência Política. Socieda-
de. Estado. Estado: con-
ceito, origem, elementos, 
evolução histórica. Teori-
as do Estado. Estado e 
Direito. Estado e Gover-
no. Formas de Estado e 
formas de governo. Poder 
Político. Regimes e Sis-
temas Políticos de Gover-
no. Formação Política 
Brasileira. Ideologia. As-
pectos das principais ideo-
logias contemporâneas. 
Estado contemporâneo. 
Estado liberal democráti-
co. Socialismo e Estado 
Socialista. Marxismo. 
Geopolítica. Imperialis-
mo. Blocos econômicos e 
políticos. Revolução.  

Graduação em Direito, 
Ciências Jurídicas ou 
Ciências Sociais e/ou 
Política, acrescida de, 
no mínimo, Especializa-
ção em Direito Consti-
tucional ou Processual 
Civil, ou ainda, área da 
disciplina ou afim. 

Mat. 3ª feira 
(7h45min às 
11h20min) 

4ª 

Not. 

Direito Processual 
Penal I 

60 

2ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Procedimentos preparató-
rios. 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 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização em 
Direito Penal, Processu-
al Penal ou Processual 
Civil, ou ainda na área 
da disciplina ou afim. 

6ª Mat. Direito Civil – 
Posse e Proprieda-
de 

60 4ª feira 
(7h45min às 
11h20min) 

Direito das coisas. Posse: 
classificação, aquisição, 
efeitos e perda. Proprie-

Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no míni-
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Not. 4ª feira 
(18h30min às 
22h) 

dade: uso, perda, ocupa-
ção. Usucapião. Condo-
mínio. Conceito de direi-
tos reais sobre coisas a-
lheias. Modalidades: pe-
nhor, hipoteca, caução e 
anticrese. Direitos reais de 
gozo ou fruição. Direitos 
reais de garantia e aquisi-
ção. 

mo, Especialização em 
Direito Civil ou Proces-
sual Civil, ou ainda na 
área da disciplina ou 
afim. 

Mat. 3ª feira 
(7h45min às 
11h20min) 

6ª 

Not. 

Direito do Traba-
lho II 

60 

5ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Aviso prévio. Indenização 
de rescisão contratual. 
Modos de extinção do 
contrato de trabalho. Di-
reito administrativo do 
trabalho. Direito coletivo 
do trabalho. Justiça do 
trabalho. Ministério pú-
blico do trabalho. Direito 
internacional do trabalho. 

Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização em 
Direito do Trabalho, 
Processual do Trabalho 
ou Processual Civil, ou 
ainda na área da disci-
plina ou afim. 

6ª Mat. Direito Penal IV 60 2ª feira 
(7h45min às 
11h20min) 

Crimes contra os costu-
mes. Crimes contra a fa-
mília. Crimes contra a 
incoluminidade pública. 
Crimes contra a paz pú-
blica. Crimes contra a 
administração pública. 

Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização Di-
reito Penal, Direito Pro-
cessual Penal ou Direito 
Processual Civil, ou 
ainda na área da disci-
plina ou afim. 

9ª Not. Direito Civil – 
Direito das Suces-
sões 

60 4ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Conceito. Sucessões em 
geral. Sucessão legítima. 
Sucessão testamentária. 
Liquidação da herança. 

Graduação em Direito 
ou Ciências Jurídicas, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização em 
Direito Civil ou Proces-
sual Civil, ou ainda na 
área da disciplina ou 
afim. 

 
Curso de Educação Física:  

 

Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação Acadêmica 
do Candidato 

6ª Mat. Gestão em Educa-
ção Física 

30 4ª feira 
(7h45min às 
11h20min) 

Funções administrativas 
aplicadas a Educação Fí-
sica. Planejamento, orga-

Graduação em Educa-
ção Física, acrescida de, 
no mínimo, Especializa-
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OBS: Concen-
trado nos me-
ses Outubro, 
Novembro e 
Dezembro/ 
2009 

Not. 4ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concen-
trado nos me-
ses Outubro, 
Novembro e 
Dezembro/ 
2009 

nização, direção e avalia-
ção. Estruturas organiza-
cionais e esportivas do 
setor público. Organiza-
ção de eventos esportivos 
e lazer. Política nacional 
de Educação Física, des-
portos e legislação. Elabo-
ração de projetos, mídia e 
marketing esportivo. 

ção na área da disciplina 
ou afim. 
 

Mat. 6ª feira 
(7h45min às 
11h20min) 

6ª 

Not. 

Emergência em 
Educação Física 

60 

6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Princípios gerais do aten-
dimento pré-hospitalar: 
manipulação, monitoriza-
ção e manutenção dos 
sinais vitais; Técnicas 
fundamentais de enferma-
gem. Biossegurança. Prin-
cipais emergências e ur-
gências em saúde. Com-
petências legais dos pro-
fissionais da 
Educação Física na pres-
tação do atendimento pré-
hospitalar.  

Graduação em Enfer-
magem, Medicina ou 
Educação Física, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
 

 

 
Curso de Engenharia de Produção:  

 

Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação Acadêmica 
do Candidato 

1ª Not. Álgebra Linear 60 3ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Matrizes. Determinantes. 
Sistemas lineares em duas 
ou três variáveis. Sistemas 
de equações lineares e 
transformações lineares. 
Coordenadas cartesianas. 
Retas no plano. Curvas 
quadráticas no plano. Cô-
nicas: circunferência, e-
lipse, hipérbole e parábo-

Graduação em Matemá-
tica, Física, Engenharias 
e outros, desde que a 
referida disciplina esteja 
contemplada no históri-
co escolar da graduação 
com carga horária igual 
ou superior, acrescida 
de,  no mínimo,  Especi-
alização na área da dis-
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la.  ciplina ou afim. 
1ª Not. Cálculo Diferenci-

al e Integral I 
60 5ª feira 

(18h30min às 
22h) 

Funções, Limites, Deriva-
das, Integrais indefinidas 
e definidas. 

Graduação em Matemá-
tica, Física, Engenharias 
ou outros, desde que a 
referida disciplina esteja 
contemplada no históri-
co escolar da graduação 
com carga horária igual 
ou superior, acrescida 
de,  no mínimo,  Especi-
alização na área da dis-
ciplina ou afim. 

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

Leitura, compreensão e 
análise de textos técnicos, 
objetivando o desenvol-
vimento gradual da deco-
dificação oral e escrita da 
língua inglesa.  

Graduação em Letras 
com habilitação em In-
glês (Língua e Literatu-
ra), acrescida de,  no 
mínimo,  Especialização 
na área da disciplina ou 
afim. 

1ª Not. Introdução à En-
genharia de Pro-
dução 

30 4ª feira 
(20h20min às 
22h) 

História da Engenharia. 
Técnica, Ciência e Tecno-
logia. O processo de estu-
do e de pesquisa tecnoló-
gica. Engenharia de Pro-
dução no Brasil. O siste-
ma profissional CONFE-
A/CREA. Mercado de 
trabalho. Perfil do enge-
nheiro do século XXI. Os 
novos rumos do mercado 
globalizado. Ética profis-
sional. Exercício profis-
sional: regulamentação, 
legislação. Seminários 
com a participação de 
empresários e profissio-
nais da engenharia de 
produção. Visitas técnicas 
a empresas.  

Graduação em Engenha-
ria de Produção, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
 

1ª Not. Introdução à In-
formática 

60 6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Estrutura simplificada de 
um computador. Utiliza-
ções de computador. No-
ções de engenharia de 
software. Algoritmos e 
fluxogramas. Planilhas de 
cálculo. Editores de Tex-

Graduação em Compu-
tação/áreas afins, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
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to. 
2ª Not. Desenho Técnico 90 3ª feira 

(18h30min às 
22h) e  
4ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Nas ter-
ças-feiras a 
disciplina será 
oferecida na 
forma de con-
centrado no 
período de 
Julho a Setem-
bro de 2009. 

Introdução ao desenho 
técnico e de instrumentos. 
Desenho geométrico. Co-
tas e escalas. Métodos de 
representação e descriti-
vos. Superfícies e proje-
ções. Noções de projeção 
central. Perspectivas. Me-
canismos de determinação 
de verdadeira grandeza - 
Rebatimento e mudança 
de plano. Construção de 
objetos envolvendo, inter-
secção, secção, planifica-
ção e modelagem. Dese-
nho de instalações elétri-
cas. Desenho topográfico. 
Desenho arquitetônico. 
Traçado de linhas piezo-
métricas. Desenho de ins-
talações sanitárias urbanas 
e rurais. Desenho de sis-
temas de abastecimento 
de água predial e industri-
al. Convenções de ele-
mentos de saneamento. 
Normas técnicas.  

Graduação em Design 
de Produto, Design Grá-
fico, Engenharias ou 
Arquitetura, acrescida 
de, no mínimo, Especia-
lização na área da disci-
plina ou afim. 
 

 

2ª Not. Filosofia 30 3ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Outubro 
a Dezembro de 
2009. 

Introdução a Filosofia. 
Filosofia da Ciência. Aná-
lise e reflexão acerca dos 
fundamentos básicos da 
Ciência. O método cientí-
fico. Explicações; estrutu-
ra genérica das explica-
ções. Leis. Teorias. De-
terminismo e causalidade. 
O objeto da lógica. Dedu-
ção; indução; explicações 
probabilísticas. Diferença 
entre ciência e tecnologia; 
aspectos humanísticos da 
ciência. Os cientistas e a 
sociedade; a comunidade 
científica. 

Graduação em Filosofia 
ou Estudos Sociais, des-
de que a referida disci-
plina esteja contemplada 
no histórico escolar da 
graduação com carga 
horária igual ou superi-
or, acrescida de, no mí-
nimo, Especialização na 
área da disciplina ou 
afim. 

2ª Not. Física Geral 60 2ª feira Noções sobre erros. Cons- Graduação em Física, 
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(18h30min às 
22h) 

trução de gráficos. Ajus-
tamento de curvas. Gran-
dezas físicas. Sistemas de 
unidades. Cinemática e 
dinâmica da partícula. 
Trabalho e energia. Coli-
sões. Equilíbrio de corpos 
rígidos. Dinâmica da rota-
ção, conservação do mo-
vimento linear, quantida-
de de movimento angular, 
oscilações, gravitação. 
Estática dos fluidos, di-
nâmica dos fluidos, ondas 
em meios elásticos, ondas 
sonoras. Momento de i-
nércia. 

Engenharias ou outros, 
desde que a referida 
disciplina esteja con-
templada no histórico 
escolar da graduação 
com carga horária igual 
ou superior, acrescida 
de,  no mínimo,  Especi-
alização na área da dis-
ciplina ou afim. 
 

 
 

2ª Not. Sociologia 30 5ª feira 
(20h20min às 
22h) 

Introdução ao pensamento 
sociológico. Teorias so-
ciológicas. Cultura e soci-
edade. Ideologia e aliena-
ção. A sociedade pós-
moderna: neoliberalismo e 
neo-socialismo, globaliza-
ção e diversidade, traba-
lho e capital. O mundo do 
trabalho na atualidade e as 
repercussões sociais. A 
nova ordem mundial. As 
resistências e lutas contra 
a globalização excludente.  

Graduação em Filosofia, 
Sociologia ou Ciências 
Sociais ou Políticas, 
acrescida de, no míni-
mo, 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. Teoria Geral de 
Sistemas 

60 2ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Histórico e rumos da 
TGS. Concepções cartesi-
ana e mecanicista X enfo-
que sistêmico. Compo-
nentes, características, 
tipos e classificações de 
sistemas. Estados. Mode-
los. Conceituações. Pro-
cesso decisório e informa-
tivo. Metodologia para 

Graduação em Compu-
tação/áreas afins, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
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desenvolvimento de Sis-
temas de Informação. 

4ª Not. Fundamentos de 
Contabilidade  

60 2ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Contabilidade gerencial 
como sistema de informa-
ção contábil. Demonstra-
tivos contábeis básicos. 
Análise de balanços. Cus-
tos para decisão. Análise 
de investimentos. 

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

4ª Not. Programação Ori-
entada a Objetos II  

60 4ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Aborda tópicos relaciona-
dos ao desenvolvimento 
de sistemas orientados a 
objetos 

Graduação em Compu-
tação/áreas afins, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 

4ª Not. Banco de Dados II  60 6ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Conceitos básicos. Aspec-
tos de consistência, recu-
peração e controle de con-
corrência. Aspectos de 
segurança de dados. Ar-
quitetura de bancos de 
dados distribuídos. Proje-
to de Banco de Dados 
distribuídos. Replicação 
de Dados. Tópicos especi-
ais em Armazenamento e 
Recuperação de Dados. 

Graduação em Compu-
tação/áreas afins, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 

6ª Not. Administração e 
Gerência de Redes 

30 3ª feira 
(18h30min às 
20h10min) 

Introdução ao gerencia-
mento de redes. Modelos 
e software de gerencia-
mento, Áreas funcionais. 
A arquitetura SNMP. O 
modelo de gerenciamento 
OSI. Definição de domí-
nios e funções de gerenci-
amento. Modelagem da 
informação de gerencia-
mento. Definição de obje-
tos e serviços gerenciados. 
Gerenciamento de 
LANS/WANS. Tendên-
cias de mercado em ge-
rência de redes. Platafor-
mas de gerenciamento. 
Gerenciamento da segu-
rança em redes de 
Computadores. 

Graduação em Compu-
tação/áreas afins, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 
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6ª Not. Tópicos em Au-
tomação Industrial 

30 3ª feira 
(20h20min às 
22h) 

Introdução. Característi-
cas de Sistemas para au-
tomação industrial. Im-
pacto social do uso da 
tecnologia. Plano de con-
tingência. Estudo da robó-
tica e Automação Digital. 
Estudos de Casos. 

Graduação em Compu-
tação/áreas afins, Enge-
nharia Elétrica/afins e 
Engenharia Mecâni-
ca/afins, acrescida de, 
no mínimo, Especializa-
ção na área da disciplina 
ou afim. 

8ª Not. Segurança em In-
formação 

30 3ª feira 
(20h20min às 
22h) 

Definição dos conceitos 
de segurança. Necessida-
de da segurança. Análise 
de riscos e de contingên-
cia. Elaboração de projeto 
de segurança. Vírus, frau-
des, criptografia, políticas 
de segurança. Segurança 
na Internet. Modelos de 
segurança em sistemas. 
Segurança em Redes de 
Computadores. 

Graduação em Compu-
tação/áreas afins, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 

8ª 
 

Not 
. 

Auditoria de Soft-
ware 

30 4ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Quinze-
nalmente. 

Definição dos conceitos 
de auditoria de sistemas. 
Metodologia de desenvol-
vimento de auditoria de 
sistemas. Necessidade da 
auditoria em sistemas. 
Elaboração de projeto de 
Auditoria. 

Graduação em Compu-
tação/áreas afins, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 

 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial:  

 

Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação Acadêmica 
do Candidato 

4ª Not. Gestão da Quali-
dade 
 

60 4ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Outu-
bro/2009 a 
Abril/2010 

Conceito e dimensões da 
qualidade; abordagens 
teóricas de qualidade; 
gestão da qualidade total; 
sistema da qualidade: fer-
ramentas e técnicas. 

Graduação em Adminis-
tração ou Engenharias, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização na 
área da disciplina ou 
afim. 
 

6ª 
 

Not. Planejamento Es-
tratégico 

60 2ª feira 
(18h30min às 
22h) 

Sistema de planejamento 
organizacional; conceito, 
característica e etapas do 

Graduação em Adminis-
tração, acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
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OBS: Concen-
trado no perío-
do de Novem-
bro/ 2009 a 
Junho/2010 

processo de planejamento 
estratégico; o planejamen-
to estratégico em diferen-
tes contextos (vantagens e 
desvantagens). 

na área da disciplina ou 
afim. 
 
 

6ª Not. Ética e Responsa-
bilidade Social 

30 3ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Novem-
bro/ 2009 a 
Março/ 2010 

A Moral e a Ética; Evolu-
ção e Escolas Éticas; Có-
digo de Ética do Adminis-
trador; Responsabilidade 
Social das Empresas. 

Graduação em Filosofia 
ou Ciências Sociais, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização na 
área da disciplina ou 
afim. 
 

6ª Not. Tópicos Contem-
porâneos em Ges-
tão de Comércio e 
de Serviços 

30 3ª feira 
(18h30min às 
22h) 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Março/ 
2010 a Maio/ 
2010 

Temas contemporâneos 
em gestão de Comércio e 
prestação de serviços. 
 
 

Graduação em Tecnolo-
gia em Gestão Comerci-
al ou Comércio Exteri-
or, acrescida de, no mí-
nimo, Especialização na 
área da disciplina ou 
afim. 
 

 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial:  

 

Fase Turno Disciplina C/H Horário Ementa Formação Acadêmica 
do Candidato 

2ª 
 

Not. Legislação Social 
e Trabalhista 

60 3ª, 4ª e 5ª fei-
ras (18h30min 
às 22h) – em 
SJB 
 
OBS: Concen-
trado nos me-
ses de Abril e 
Maio de 2010. 

Introdução ao estudo do 
direito trabalhista; relação 
de trabalho e de emprego; 
processos do trabalho. 
 

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

2ª Not. Matemática Fi-
nanceira 

60 3ª feira 
(18h30min às 
22h) – em SJB 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Outu-

Funções básicas da calcu-
ladora HP. Capitalização 
simples. Capitalização 
Composta. Séries de Pa-
gamentos. Depreciação. 
Amortização de Emprés-
timos. Inflação e Correção 

Graduação em Adminis-
tração, Ciências Contá-
beis, Economia ou Ma-
temática, acrescida de, 
no mínimo, Especializa-
ção na área da disciplina 
ou afim. 
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bro/2009 a 
Abril/2010 

Monetária. 

2ª Not. Empreendedoris-
mo 

60 4ª feira 
(18h30min às 
22h) – em SJB 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Outu-
bro/2009 a 
Abril/2010 

Habilitação em Gestão. 
Conceitos fundamentais 
de empreendedores.  Em-
preendedores: os energi-
zadores da pequena em-
presa. Intrapreneurschip: 
o empreendedorismo nas 
grandes organizações. O 
espírito empreendedor e a 
economia. O espírito em-
preendedor e os executi-
vos. A atividade empre-
endedora como opção de 
carreira. Construindo um 
empreendimento que fun-
ciona. Experiências de 
empreendedores. Auto-
avaliação do espírito em-
preendedor. 

Graduação em Adminis-
tração, Ciências Contá-
beis ou Engenharias, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização na 
área da disciplina ou 
afim. 

 2ª feira 
(18h30min às 
22h) – em NT 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Novem-
bro/ 2009 a 
Maio/2010. 

4ª Not. Marketing I 60 

6ª feira 
(18h30min às 
22h) e alguns 
Sábados (8h às 
17h) – em BQ 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Outu-
bro/2009 a 
Março/2010. 

Planejamento de Produ-
tos, Estratégias e Progra-
mas de Preços, Logística e 
Canais de Distribuição, 
Estratégias de Comunica-
ção e de Composto de 
Promoção.  
 
 

Graduação em Adminis-
tração, Marketing ou 
Comunicação Social 
e/ou Publicidade, acres-
cida de, no mínimo, 
Especialização na área 
da disciplina ou afim. 

4ª Not. Logística 60 2ª, 3ª e 4ª fei-
ras (18h30min 
às 22h) – em 
NT 
 

Introdução ao estudo de 
logística aplicada à mo-
vimentação e armazena-
gem de materiais; proces-
so de suprimento de mate-

Graduação em Adminis-
tração ou Logística, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização na 
área da disciplina ou 
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OBS: Concen-
trado nos me-
ses de Maio e 
Junho/2010. 
6ª feira 
(18h30min às 
22h) e alguns 
Sábados (8h às 
17h) – em BQ 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Março a 
Junho/2010. 

riais e a logística; custos 
logísticos; distribuição 
física; sistemas automati-
zados de informação. 
 
 
 

 

afim. 
 
 

4ª feira 
(18h30min às 
22h) – em NT 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Novem-
bro/ 2009 a 
Maio/2010. 

4ª Not.  Administração 
Financeira e Or-
çamento II 

60 
 
 

5ª feira 
(18h30min às 
22h) e alguns 
Sábados (8h às 
17h) – em BQ 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Outu-
bro/2009 a 
Março/2010. 

Risco financeiro; estrutura 
e alavancagem financeira; 
demonstrações financeiras 
básicas; análise de indica-
dores financeiros; fontes 
de financiamento de re-
cursos; tópicos avançados 
em gestão financeira de 
negócios. 

Graduação em Adminis-
tração, Economia ou 
Ciências Contábeis, 
acrescida de, no míni-
mo, Especialização na 
área da disciplina ou 
afim. 
 

 
 

4ª Not.  Administração de 
Recursos Huma-
nos II 

60 3ª feira 
(18h30min às 
22h) – em NT 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Novem-
bro/ 2009 a 
Maio/2010. 

Os novos paradigmas do 
planejamento de carreira 
profissional; motivação e 
liderança; trabalhador 
emergente; novas formas 
de remuneração, contratos 
e convênios; administra-
ção participativa; sistemas 
de avaliação de desempe-

Graduação em Adminis-
tração, acrescida de, no 
mínimo, Especialização 
na área da disciplina ou 
afim. 
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5ª feira 
(18h30min às 
22h) e alguns 
Sábados (8h às 
17h) – em BQ 
 
OBS: Concen-
trado no perío-
do de Março a 
Junho/2010. 

nho. 

 
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 com-
plexidade, a disciplina indicada ou afim a ser lecionada, além de possuir, no mínimo, título de es-
pecialista 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 e deliberados pela Co-
missão 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. 
 
26.04. A Comissão do Processo Seletivo Docente tem autonomia para analisar a aderência dos 
currículos dos cursos tecnológicos às disciplinas ofertadas no presente Edital. 

 
26.05. As disciplinas da 2ª fase do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial ofereci-
das no município de São João Batista/SC serão ministradas nas dependências da Escola de Educa-
ção Básica Alice da Silva Gomes, localizada na Praça Deputado Valério Gomes, s/nº, Centro, São 
João Batista/SC. 
 
26.06. As disciplinas da 4ª fase – turmas Brusque e Nova Trento - do Curso Superior de Tecnolo-
gia em Gestão Empresarial serão ministradas no Campus de Santa Terezinha, Brusque/SC e no 
CEIC – Centro de Encontros Imaculada Conceição, em Nova Trento/SC, respectivamente. 

 
26.07. Os professores classificados para as disciplinas do Curso Superior de Tecnologia em Ges-
tão Empresarial poderão assumir as disciplinas objeto do presente processo seletivo para a qual fo-
ram classificados, de acordo com a disponibilidade, nas turmas oferecidas na sede da Unifebe 
(Brusque) e fora da sede (Nova Trento/SC e São João Batista/SC), quando do seu oferecimento. 

 
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 tacitamen-
te, concordar integralmente com as disposições deste Edital, não podendo alegar em nenhuma hi-
pótese desconhecimento das regras e orientações nele instituídas. 
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29. As informações complementares que forem necessárias ao andamento regular do Processo Se-
letivo 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, 21 de maio de 2009. 

 
 
 

Antônio Carlos Schlindwein 
Vice-Reitor, no exercício do cargo de Reitor 


