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ARQUITETURA E URBANISMO 

 
Missão 
 

Graduar arquitetos e urbanistas com uma sólida formação humana, 
técnico-científica e profissional, que sejam capazes de transformar a realidade 
local e regional, através do uso das competências e habilidades específicas 
adquiridas ao longo do curso. 

 
Perfil Profissiográfico 

 
O perfil do egresso desejado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UNIFEBE está implícito na sua estrutura curricular e evidenciados no papel 
social do profissional a ser formado. 

Neste sentido, o curso de Arquitetura e Urbanismo pretende formar um 
profissional consciente da realidade socioeconômica e cultural da realidade 
onde ele está inserido, e que seja capaz de intervir nesta realidade. Para isto, o 
profissional arquiteto-urbanista deverá estar apto a enfrentar os desafios 
inerentes ao seu trabalho, através da aplicação dos conhecimentos específicos 
e gerais adquiridos ao longo do curso. 

A organização curricular proposta para o curso de Arquitetura e 
Urbanismo da UNIFEBE, possibilita ao egresso, no exercício de sua profissão, 
ter como fundamento em suas tomadas de decisões, o rigor técnico-científico 
necessário, aliado a princípios éticos e humanísticos. 

De acordo com as atribuições legais dos arquitetos-urbanistas e a 
matriz curricular do curso, o egresso estará apto a intervir nos espaços 
edificados, no que se refere a: edificações, conjuntos arquitetônicos e 
monumentos, arquitetura paisagística e de interiores; planejamento físico, local, 
urbano e regional; seus serviços afins e correlatos. Já nos espaços urbanos o 
arquiteto-urbanista estará apto a atuar no desenvolvimento urbano e regional, 
paisagismo e trânsito; seus serviços afins e correlatos. 
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 
Missão 

 
Formar contadores com visão gerencial e espírito empreendedor, com 

consciência ética e responsabilidade econômica, política e social. 
 
Perfil Profissiográfico 

 
Formar profissionais que primem pela ética profissional, com 

habilidades nos diversos ramos da Ciência Contábil, com caráter 
empreendedor,  participando ativamente da vida política e social da 
comunidade em que se insere. 
 
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 
Missão 

 
Graduar o bacharel em publicidade e propaganda para atuar no 

mercado profissional comprometido com valores éticos, criatividade, 
autonomia, empreendedorismo e com consciência crítica acerca do seu papel 
na sociedade. 

 
 

Perfil Profissiográfico 
 
Os egressos do Curso de Comunicação Social: Publicidade e 

Propaganda da UNIFEBE deverão ser capazes de interagir no cenário 
profissional e no mercado de trabalho, dominando não só os conceitos técnicos 
na criação de peças publicitárias, mas também ter o conhecimento sobre os 
processos comunicacionais que envolvem a prática publicitária. 

A matriz curricular do Curso proporciona uma formação humanística e 
profissional ampla, formando um profissional flexível dotado de raciocínio 
estratégico e adaptado às atividades da comunicação.  

O perfil profissiográfico proposto tornará o egresso capaz de atuar na 
criação, produção, distribuição, recepção e análise crítica de mídias e de 
práticas profissionais e sociais relacionadas à publicidade e propaganda. 

O profissional formado pelo Curso de Comunicação Social: Publicidade 
e Propaganda da UNIFEBE estará apto para compreender os impactos 
culturais, políticos e econômicos gerados a partir de suas atividades, bem 
como será capaz de refletir a variedade e mutabilidade das demandas sociais e 
profissionais de sua área de atuação, adequando-se à complexidade e 
velocidade do mundo contemporâneo. 

Nesse sentido, ele será capaz de compreender as dinâmicas das 
diversas modalidades comunicacionais e suas relações com os processos 
sociais que as originaram, com competência para atuar no planejamento, 
criação, produção, difusão e gestão da comunicação publicitária, em ações 
promocionais e de incentivo, eventos e patrocínio, atividades de marketing, 



 

 
 

Rua Dorval Luz, n° 123 – Bairro Santa Terezinha – Brusque - SC - CEP: 88352-400 – Caixa Postal 1501 

Fone/Fax: (47) 3211 7000 - www.unifebe.edu.br 

PROCESSO SELETIVO DOCENTE GERAL 

2015.1 (PSD-G 2015.1) 

venda pessoal, design de embalagens e de identidade corporativa, e 
assessoria publicitária de informação. 

Entendendo que a atividade publicitária está intimamente vinculada a 
questões mercadológicas, o publicitário egresso do Curso de Comunicação 
Social: Publicidade e Propaganda da UNIFEBE trabalhará na expectativa de 
identificar os problemas de comunicação do cliente, para então elaborar 
mensagens e codificá-las com competência técnica, articulando meios 
eficientes para que os públicos corretos sejam atingidos e seus 
comportamentos sejam afetados de acordo com os interesses do cliente, 
obviamente, respeitando o bom senso, as leis e os limites éticos descritos nos 
códigos de regulamentação da atividade profissional e no Código de Defesa do 
Consumidor. 

Com uma sólida formação integral, o publicitário habilitado pela 
UNIFEBE terá um perfil que o possibilitará trabalhar em agências de 
propaganda, promoção de vendas, incentivos, merchandising, marketing direto 
e comunicação integrada, em veículos de comunicação, institutos de pesquisa, 
produtoras de áudio/vídeo/digital. 

A organização curricular proposta para o Curso de Comunicação 
Social: Publicidade e Propaganda da UNIFEBE possibilita ao egresso, no 
exercício de sua profissão, ter como fundamento em suas tomadas de 
decisões, o rigor técnico-científico necessário, aliado a princípios éticos e 
humanísticos. 
 
DESIGN DE MODA 

 
Missão 
 

Contribuir, de forma significativa, para a formação profissional e 
científica na área do design de moda através da prática ética e reflexiva, 
pautada numa perspectiva humanista comprometida com o desenvolvimento 
voltado à qualidade de vida na sociedade. 

 
Perfil Profissiográfico 

 
O profissional de Design de Moda, formado pela UNIFEBE, deve 

possuir como princípio básico de fundamentação, o estudo do design e da 
moda dentro de seus contextos filosófico, sociológico, antropológico, 
psicológico, histórico e artístico, assim como de outras relações usuário-objeto-
meio ambiente, no domínio de planejamento, pesquisa, métodos e técnicas do 
design, sistematizando o conhecimento nas formas de utilização e de produção 
para vestuário e acessórios. Esse profissional deverá ter domínio do sistema 
da moda, respondendo às demandas locais, regional, e nacional. 
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DIREITO 

 
Missão 

 
Atuar no campo da Ciência Jurídica, por meio do ensino, pesquisa e 

extensão e pelo desenvolvimento de atividades de cooperação com diferentes 
setores da comunidade, para a formação de profissionais éticos e críticos, 
capazes de interagir nos diferentes ambientes sociais, visando a resolução de 
problemas sócio jurídicos. 

 
Perfil Profissiográfico 

 
O profissional formado pela Fundação Educacional de Brusque, 

levando-se em consideração o disposto nas Diretrizes Curriculares dos Cursos 
de Direito, traçadas pelo Ministério da Educação, deverá ser um bacharel com 
sólida formação geral, humanística e axiológica, com capacidade de análise, 
domínio de conceitos, da terminologia jurídica e vernacular forense, adequada 
argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, 
aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a 
aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício 
da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da 
cidadania. 

 
ENGENHARIA CIVIL 

 
Missão 

 
Graduar engenheiros civis com uma sólida formação humana, técnico-

científica e profissional, contribuindo para o desenvolvimento local e regional. 
 

Perfil Profissiográfico 
 
O egresso do curso de Engenharia Civil da UNIFEBE deverá possui 

uma sólida formação humana, técnico-científica e profissional, que o deixará 
apto a ter uma atuação crítica e reflexiva, na esfera científica, tecnológica e 
administrativa. Assim, de acordo com a matriz curricular do curso, o engenheiro 
civil formado pela UNIFEBE, possuirá as competências e habilidades 
necessárias para atuar nos processos de modernização da construção e 
desenvolvimento urbano e regional, seja através de sistemas construtivos ou 
de engenharia urbana, tendo como princípios básicos a funcionalidade, 
sustentabilidade, segurança e economia. 

O perfil profissiográfico proposto tornará o egresso capaz de interpretar 
a realidade de maneira eficaz, podendo nela interferir identificando, formulando 
e solucionando problemas, ou ainda, produzindo, aprimorando e divulgando 
tecnologias, produtos ou serviços. 

Com uma sólida formação integral, o engenheiro civil habilitado pela 
UNIFEBE, terá um perfil que o possibilitará participar ou coordenar equipes de 
trabalho, ou ainda interagir com outras pessoas conforme seus interesses 
profissionais. 
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A organização curricular proposta para o curso de Engenharia Civil da 
UNIFEBE possibilita ao egresso, no exercício de sua profissão, ter como 
fundamento em suas tomadas de decisões, o rigor técnico-científico 
necessário, aliado a princípios éticos e humanísticos. 

 
ENGENHARIA MECÂNICA  

 
Missão 

 
Graduar o bacharel em engenharia mecânica com sólida formação 

técnica-científica, capazes de atuar de forma crítica, inovadora e 
empreendedora, nos diversos campos de formação, de forma sintonizada aos 
desafios intelectuais, técnicos, ambientais e éticos da sociedade. 

 
Perfil Profissiográfico 

 
O perfil do egresso do curso de Engenharia Mecânica da UNIFEBE 

atende o que rege a artigo 3º da Resolução CNE/CES 11, de 11 de março de 
2002 e a Resolução 2/2007.  A concepção do Curso também considerou a 
necessidade do profissional egresso de engenharia mecânica ter capacidade 
para executar as atividades previstas na resolução do CONFEA/CREA nº. 
1.010/2005 de 22 de Agosto de 2005, que trata das atribuições para o 
desempenho de atividades exigidas para o exercício profissional. 

O bacharel em Engenharia Mecânica deverá possuir além de uma 
sólida formação técnico-científica e profissional geral que o capacite a absorver 
e desenvolver novas tecnologias, também deverá ter compromisso com a 
identificação e resolução de problemas considerando seus aspectos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, sempre em atendimento às 
demandas do contexto social. 

A partir de uma sólida formação básica e uma visão geral e abrangente 
da Engenharia Mecânica espera-se do egresso uma alta capacidade crítica e 
criativa sempre que estiver à frente de novos problemas ou tecnologia.  

Os engenheiros mecânicos formados pela UNIFEBE atuam em estudos 
e em projetos de sistemas mecânicos e térmicos, de estruturas e elementos de 
máquinas, desde sua concepção, análise e seleção de materiais, até sua 
fabricação, controle e manutenção, de acordo com as normas técnicas 
previamente estabelecidas, podendo também participar na coordenação, 
fiscalização e execução de instalações mecânicas, termodinâmicas e 
eletromecânicas.  Além disso, coordenada e/ou integra grupos de trabalho na 
solução de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, 
econômicos, políticos, sociais, éticos, ambientais e de segurança.  Coordena e 
supervisiona equipes de trabalho, realiza estudos de viabilidade técnico-
econômica, executa e fiscaliza obras e serviços técnicos e efetua vistorias, 
perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres técnicos. Realiza pesquisas 
científicas nas áreas da engenharia mecânica, estudando, elaborando e 
aplicando novas técnicas científicas e matemáticas em sua área de atuação. 
Em todas suas atividades, considera aspectos referentes à ética, segurança e 
aos impactos ambientais. 
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Espera-se que o profissional de engenharia mecânica da UNIFEBE 
possa contribuir com o desenvolvimento da região por meio da realização de 
atividades técnicas, de ensino, de pesquisa e de extensão. 

A organização curricular proposta para o Curso de Engenharia 
Mecânica da UNIFEBE possibilita ao egresso, no exercício de sua profissão, 
ter como fundamento em suas tomadas de decisões, o rigor técnico-científico 
necessário, aliado a princípios éticos e humanísticos. 

 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
Missão 

 
Formar profissionais e pesquisadores com fundamentos científicos, 

técnicos e gerenciais aptos a atuar de forma inovadora e diferenciada em 
diversos segmentos da indústria e institutos de pesquisa que possam exercer 
suas atribuições profissionais com competência e responsabilidade ética, 
perante as organizações e a sociedade, dotadas de senso crítico e analítico, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e garantindo a 
sustentabilidade. 

 
Perfil Profissiográfico 

 
O Curso de Engenharia de Produção pretende formar um profissional 

com uma sólida formação técnico científica e profissional geral que o capacite a 
adquirir e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e 
criativa na identificação e resolução de problemas e no gerenciamento de 
equipes, considerando seus aspectos técnicos, administrativos, políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em 
atendimento às demandas da sociedade. 

 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
Missão 

 
Formar profissionais para atuarem na área de Sistemas de Informação, 

por meio da aplicação das tecnologias da informação e comprometidos com o 
desenvolvimento da sociedade. 
 
Perfil Profissiográfico 

 
Os egressos estarão aptos a analisar, projetar, implantar e gerir 

Sistemas de Informação, utilizando-se de tecnologias de informação 
adequadas, que possam solucionar os mais variados problemas 
organizacionais. 
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TECNOLOGIA EM DESIGN GRÁFICO 

 
Missão 

 
Contribuir para o fortalecimento do design na cidade de Brusque e 

região oferecendo preparo técnico, científico, artístico e humanista para 
atuação profissional na área do design gráfico. 

 
Perfil Profissiográfico 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico enseja a formação 

de um profissional capacitado na apropriação da sensibilidade artística e do 
pensamento reflexivo e científico. Por meio da observação e, assim, do 
ajustamento histórico e da correlação com os traços culturais e de 
desenvolvimento da comunidade em seu contexto socioeconômico e cultural, o 
profissional formado em design gráfico está apto a produzir projetos que 
envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas culturais e 
tecnológicas.  


