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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 

 
                                                                               EDITAL N. 175/2013 

 
Dispõe sobre a abertura de inscrições para o Processo Seletivo 
externo de Docentes que ministrarão aulas na Universidade do 
Extremo Sul Catarinense – UNESC, a partir do primeiro semestre 
de 2014. 

 
 

A UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC, mantida pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 
CRICIÚMA – FUCRI, pessoa jurídica de direito privado, faz saber a todos os interessados que estão abertas inscrições 
para o Processo Seletivo de Docentes, visando à contratação de professores, nos termos da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT e da normatização interna da Instituição, observadas ainda, as condições constantes na Lei 8.213/91, 
relativamente à contratação de pessoas com deficiência, para ministrarem aulas a partir do primeiro semestre de 2014. 
 
1 )  DAS INSCRIÇÕES 
 
1.1 Do período e local de inscrições 
 
1.1.1 As inscrições estarão abertas no período de 24 de outubro a 13 de novembro de 2013 podendo ser 

realizadas de segunda a sexta-feira, das 09h às 12h e das 14h30 às 19h, no Departamento de 
Desenvolvimento Humano - DDH, na Sala nº. 13, do Bloco Administrativo da UNESC, com sede na Av. 
Universitária, n. 1105 – Bairro Universitário – Criciúma/SC, CEP 88806-000, ou por correspondência, 
encaminhada pelos correios ao mencionado endereço. 

1.1.2 Somente serão aceitas as inscrições realizadas pelo correio quando postadas até o último dia do período de 
inscrição. 

 
1.2  Das condições de inscrição 
 
1.2.1 Do brasileiro: 
1.2.1.1 Estar quite com a Justiça Eleitoral; 
1.2.1.2 Estar no gozo dos direitos políticos e civis; 
1.2.1.3 Não ter sido demitido pela Instituição nos últimos 05 (cinco) anos, contados da data da publicação do presente 

Edital; 
1.2.1.4 Cumprir uma das condições abaixo, obedecidos ainda os requisitos mínimos exigidos para cada vaga, conforme 

o disposto nos quadros do item 2 deste Edital: 
 

a) Possuir diploma de doutorado ou de mestrado reconhecidos oficialmente, com recomendação da CAPES, 
quando for programa brasileiro, ou revalidado por programa com essa qualificação quando for obtido no 
estrangeiro, e relacionados com a área de ensino, matéria ou disciplina pretendida; 

 
b) Possuir certificado de pós-graduação lato sensu que possibilite o exercício do magistério superior, ou 

residência médica com registro na CNRM (Comissão Nacional de Residência Médica), e ter cursado matéria, 
disciplina ou grupo de disciplinas afins com a disciplina pretendida. 

     
1.2.2 Do estrangeiro: 
 
1.2.2.1 Estar em situação regular no país; 
1.2.2.2 Ser portador de visto permanente; 
1.2.2.3 Possuir autorização de trabalho junto ao Ministério do Trabalho; 
1.2.2.4 Cumprir os itens 1.2.1.3 e 1.2.1.4 das condições de inscrições;  
1.2.2.5 Ter os respectivos títulos revalidados ou reconhecidos no Brasil, nos termos do artigo 48 § 2º e 3º da LDB. 
 
1.2.3 Os candidatos poderão efetuar inscrição em até 03 (três) disciplinas. 
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1.2.4 O valor das despesas de deslocamento reembolsadas pela UNESC aos docentes que residam a mais de 50 km 
(cinquenta quilômetros), seguirá normativa da Pró-Reitoria de Administração e Finanças. Tal condição, para fins de 
homologação da inscrição, será verificada considerando-se todas as disciplinas em que o candidato se inscreveu.  
 
1.3   Dos procedimentos para as inscrições 
 
1.3.1 A inscrição para o processo seletivo é realizada mediante preenchimento de ficha de inscrição, à disposição na 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, no endereço citado no item 1.1.1 e na internet, no endereço: 
www.unesc.net, pagamento da taxa prevista no item 1.5.1, e entrega de toda a documentação descrita no item 1.4. 
 
1.3.2 É de inteira responsabilidade do candidato revisar e assinar a  ficha de inscrição, verificando a exatidão das 
informações nela contidas, ficando, após a assinatura, inteiramente responsável pela mesma. Bem como, trazer toda a 
documentação necessária para cumprimento do edital, conforme previsto no item 1.4, e com base nestes documentos, 
será feita a pontuação. 
 
1.3.3 Será admitida inscrição por procuração pública ou particular, com firma reconhecida. 
 
1.4 Dos documentos para inscrição 
 
1.4.1 Deverá se anexada à ficha de inscrição, a seguinte documentação: 

a) Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição; 
b) Cópia da carteira de identidade ou de documento equivalente com foto;  
c) Cópia da folha de identificação e páginas de contratação da Carteira de Trabalho;  
d) Cópia autenticada frente e verso do diploma e histórico do curso de graduação; 
e) Cópia autenticada frente e verso do diploma dos cursos de pós-graduação stricto sensu e/ou  certificado  de 

pós-graduação lato sensu e respectivos históricos; 
f) Currículo documentado: plataforma LATTES – CNPq http://lattes.cnpq.br/ (produção científica dos últimos 

5 anos e trabalhos mais relevantes; experiência docente e técnico-profissional); 
g) Memorial Descritivo: Apresentação e análise da experiência acadêmica e profissional do candidato e 

justificativa do interesse pela disciplina pretendida, conforme modelo orientativo, anexo II (máximo - 02 
páginas); 

h) Certidão negativa de Processos Cíveis, Criminais e Fiscais, emitida pela Justiça Federal (emitida há no 
máximo 30 dias antes da data de inscrição) – disponível no site - www.jfsc.gov.br.; 

i) Certidão negativa de Processos Criminais, emitida pela Justiça Estadual da Comarca onde o candidato 
mantenha residência atual (emitida há no máximo 30 dias antes da data de inscrição). 
 

  
1.4.2 Os documentos devem ser entregues na mesma ordem prevista no quadro acima e não devem estar 
encadernados. 

 
1.4.3 Os documentos a que se referem às alíneas “d” e “e”, devem ser reconhecidos por órgãos oficiais competentes. 
 
1.4.4 A Universidade do Extremo Sul Catarinense não se responsabiliza por inscrição não recebida por motivo de 
atrasos nos serviços de postagem, bem como outros fatores de ordem técnica ou organizacional que impossibilitem o 
recebimento dos dados e/ou dos documentos. 
 
1.5 Da taxa de inscrição 

 
1.5.1 A taxa de inscrição, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), deverá ser recolhida à Fundação Educacional de 
Criciúma – FUCRI, mediante depósito na Conta Corrente n. 2647-6, da agência n. 3422-3, do Banco do Brasil ou Conta 
Corrente n. 13000862-2, da agência 3599, do Banco Santander.       
 
1.5.1.1 Os valores pagos a título de taxa de inscrição não serão devolvidos em nenhuma hipótese. 
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2) DAS VAGAS OFERECIDAS PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2014 
 
 
2.1 UNA CSA – UNIDADE ACADÊMICA CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 
2.1.1 CURSO: ADMINISTRAÇÃO 
         
Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

12270 / 11302 

Análise das 
Demonstrações 
Financeiras 

Noções de Contabilidade. Perspectiva Gerencial; Demonstrações e 
relatórios financeiros; Análise dos índices econômico-financeiros; Índices 
comparativos; Usos e limitações da análise de índices. 

04 

 

04 

2ª  

 

2ª 

19h às 22h35 

Quarta-feira 

 

19h às 22h35 

Sexta-feira 

Graduado em Administração com Especialização. Indeterminado 

 
2.1.2 CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
         
Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

*10964 

Contabilidade 
Pública 1 

Entidades Públicas: conceitos, classificação dos serviços públicos e 
administração direta e indireta. Estrutura de Planejamento: Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual. 
Orçamento. Orçamento-Programa. Receitas públicas. Despesas públicas. 
Restos a pagar. Dívida pública. Licitações públicas. Plano de contas e 
lançamentos contábeis. Balanços públicos: estrutura, conteúdo, análise e 
interpretação. Responsabilidade Fiscal e suas implicações legais. Tópicos 
especiais e/ou interdisciplinares.  

04 8ª 
19h às 22h35 

Quinta e Sexta-feira 

Bacharel em Ciências Contábeis.  Pós-graduação 
na área de Ciências Contábeis. Conhecimento em 
Sistemas Informatizados de Contabilidade 
Pública. Experiência prática na área pública. 
Conhecimento da Legislação em Contabilidade 
Pública. Experiência em docência no ensino 
superior. 

Indeterminado 

*10953 

Estágio 1 / 
Centro de 
Práticas 
Contábeis 

Plano de Estágio. Planejamento Estratégico Empresarial. Elaboração de 
Orçamento Econômico-Financeiro. Análise das Demonstrações 
Contábeis. Análise comparativa entre valores Orçados X Realizados. 
Procedimentos de auditoria. Verificação e acompanhamento de práticas 
e/ou procedimentos contábeis em organizações. Relatório de Estágio. 
Tópicos especiais e/ou interdisciplinares. 

04 5ª 
19h às 22h35 

Sexta-feira 

Bacharel em Ciências Contábeis. Pós-graduação 
na área de Gestão Estratégica e Controladoria. 
Experiência prática na área de controladoria 
estratégica; gestão; finanças; análise de 
viabilidade econômico-financeira de projetos; 
elaboração e implantação de projetos 
empresariais e sociais; implementação, 
acompanhamento e controle do planejamento 
estratégico; procedimentos de controle interno; 
processo de tomada de decisão; orçamento 
integrado aliado ao planejamento estratégico da 
organização; análise das demonstrações 
contábeis e de relatórios gerenciais. Experiência 
em docência no ensino superior. 

Indeterminado 
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*10958 

Contabilidade 
Orçamentária 
Empresarial 

Planejamento estratégico. Aspectos fundamentais de orçamento 
empresarial. Sistema orçamentário global. Tipos de orçamento. 
Demonstrações financeiras projetadas. Controle orçamentário. Tópicos 
especiais e/ou interdisciplinares.    

04 7ª 
19 às 22h35 

Quarta e Sexta-feira 

Bacharel em Ciências Contábeis. Pós-graduação 
na área de Gestão Estratégica e Controladoria. 
Experiência prática comprovada em Controladoria 
e Estratégia. Conhecimento em Sistemas de 
Gestão e avaliação de desempenho. Experiência 
em docência no ensino superior. 

Indeterminado 

*Obs: Será realizada uma avaliação escrita para verificar o domínio dos conteúdos constantes na ementa da disciplina. 

 
 
2.1.3 CURSO: DIREITO 
         
Nome e Código da 

Disciplina 
Ementa 

Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

11013 - Matutino 

11102 - Turma 01- 
Noturno 

11102 - Turma 02 
Noturno 

Direitos Humanos 

Direitos Fundamentais e Direitos Humanos: terminologia. A afirmação 
histórica dos direitos fundamentais – das grandes declarações às Cartas 
Internacionais. As dimensões dos direitos fundamentais. Titularidade e 
Oponibilidade dos Direitos Fundamentais – teorias da verticalidade e da 
horizontalidade dos Direitos Fundamentais. As liberdades públicas. O 
princípio da igualdade e as minorais (aporte de gênero, raça, orientação 
sexual, portadores de deficiências). Os Direitos econômicos, sociais e 
culturais. A solução de conflitos entre direitos fundamentais: os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Os sistemas de 
proteção: sistema Global de Proteção (ONU). Sistema Interamericano. 
Sistema Nacional de Proteção. 

04 

 

04 

 

04 

8ª 

8h20 às 11h55 

Sexta-feira 

 

 19h às 22h35 

Sexta-feira 

 

 19h às 22h35 

Quinta-feira 

Graduação e Doutorado em Direito. Indeterminado 

11017- Matutino 

11106 - Turma 01 - 
Noturno 

11106 - Turma 02 - 
Noturno 

Filosofia do Direito 

Clássicos da Filosofia do Direito. Epistemologia Jurídica, Positivismo, 
Pós-positivismo, Nova Retórica e teoria da Argumentação Jurídica, 
Axiologia, Teorias da Justiça e Teoria Geral do Direito, Noções de 
Lógica Jurídica. 

04 

 

04 

 

04 

8ª 

8h20 às 11h55 

Terça-feira 
 

 19h às 22h35 

Terça-feira 
 

 19h às 22h35 

Segunda-feira 

Graduação e Mestrado em Direito. Indeterminado 

11026 - Matutino 

11115 - Turma 01 - 
Noturno 

11115 - Turma 02 - 
Noturno 

Tutela dos Interesses 
Difusos e Coletivos 

Evolução da sociedade, do direito e do Estado. Individualização versus 
coletivização dos litígios. Fases metodológicas do processo civil e o 
‘novo’ processo civil coletivo. Classificação de interesses (direitos): 
público (primário e secundário) e privado; Difusos, coletivos e individuais 
homogêneos. Tutela coletiva em espécie. Ação civil pública: condições 
da ação, competência, transação, conexão, litispendência, controle 
incidental de constitucionalidade, antecipação de tutela e tutela cautelar, 
coisa julgada, execução. Fundo de reconstituição de bens lesados. 
Inquérito Civil. Termo de Ajustamento de Conduta. Tutela coletiva 
através do Código de Defesa do Consumidor. Tutela coletiva no 
combate aos atos de improbidade administrativa. Tutela coletiva no 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Tutela coletiva no Estatuto do 
Idoso. Tutela Coletiva do meio ambiente. Ação Popular. Mandado de 

04 

 

04 

 

04 

9ª 

8h20 às 11h55 

Sexta- feira 

 

19h às 22h35 

Terça-feira 

 

19h às 22h35 

Sexta-feira 

Graduação em Direito com Especialização na 
área do Direito. 

Indeterminado 
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Nome e Código da 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

Segurança Coletivo. Tutela penal dos interesses difusos (funções do 
direito penal, bem jurídico e sua proteção penal, responsabilidade penal 
da pessoa jurídica). 

11024 - Matutino 

11113 - Turma 01 - 
Noturno 

11113 – Turma 02 - 
Noturno 

 

Direito Previdenciário 

A previdência e o estado social. Conceito de previdência social. 
Evolução das formas de proteção. A previdência social como direito 
fundamental para o desenvolvimento da cidadania.  Conceito, noções 
gerais, relações com outros ramos do direito. Fontes do direito da 
seguridade social. Previdência e seguridade social: origem e evolução. 
A seguridade social na constituição federal. Princípios da seguridade 
social. Os diversos regimes previdenciários. Beneficiários da previdência 
social. Prestações a cargo e mantidas pela previdência social. 
Benefícios (previdenciários e acidentários): benefícios de renda mensal;  
modalidades especiais de benefícios; acidente do trabalho (infortúnio). 
Benefícios assistenciais. Período de carência. Período de graça. 
Prescrição salário de contribuição. Salário de benefício. Renda mensal 
inicial e rendas mensais. Reajuste do valor dos benefícios. A via 
administrativa. Processo administrativo: contencioso previdenciário; 
justificação administrativa; avocatória; parecer. A via judicial: principais 
questões previdenciárias – ações revisionais e de reconhecimento de 
direito; isenção previdenciária; recolhimento em face de ações 
trabalhistas; ações regressivas. Financiamento da seguridade social. 
Regras gerais sobre o custeio da seguridade social. Contribuintes. 
Beneficiários. Arrecadação e recolhimento das contribuições. Crédito da 
seguridade social. Execução fiscal. Crimes conta a seguridade social. 

04 

 

04 

 

04 

9ª 

8h20 às 11h55 

Segunda-feira 

 

19h às 22h35 

Segunda-feira 

 

19h às 22h35 

Quarta-feira 

 

Graduação em Direito com Especialização na 
área do Direito. 

Indeterminado 

Estágio de Prática 
Jurídica IV 

11006 

Estágio de Prática Jurídica Nível IV: Acompanhamento e atendimento 
aos casos de assistência judiciária real. Elaboração minuciosa de 
relatórios dos casos, bem como síntese das pretensões. Preenchimento 
correto e completo da ficha de identificação dos assistidos e 
organização das pastas, contendo o relato dos casos de forma 
detalhada para o bom andamento processual administrativo e judicial. 
Elaboração de petições - iniciais, intermediárias e recursais sob a 
orientação dos Professores Assistentes, com a devida análise e estudo 
dos casos atendidos, inclusive com a realização de pesquisa na 
doutrina, princípios, CRFB/88, legislação infraconstitucional e 
jurisprudência atualizada.Pesquisas nas diversas áreas de abrangência 
do Gabinete Avançado da Cidadania, fechamento da relação dos 
clientes e dos casos, encaminhando-os para o arquivo do escritório. 
Participação efetiva em atos judiciais de 1º e 2º graus de jurisdição e de 
polícia judiciária. Participação efetiva em atos extrajudiciais nos 
julgamentos dos tribunais arbitrais e juntas comerciais. Consultoria e 
orientação na área trabalhista e penal – noções básicas, e 
acompanhamento nas audiências na Justiça Federal e Justiça Estadual.   

04 9ª 

 

8h20 às 11h55  

Segunda-feira a 

Sábado 

 

13h30 às 17h10  

Segunda a  

 Sexta-feira 

 

Das 19h às 22h35 

Segunda a  

 Sexta-feira 

Graduação em Direito. Pós-graduação em Direito 
Civil e/ou Processo Civil, e/ou Direito de Família 
e ou Processo Penal e áreas afins. Experiência 
na área jurídica. 

Indeterminado 
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2.2 UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS ENGENHARIAS E TECNOLOGIAS – UNA CET 
 
 
2.2.1 CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

12596  

História e Teoria 
da Arte e 
Arquitetura 
Brasileira 

Arquitetura no Brasil pré-colonial. A arquitetura colonial no Brasil e no 
estado de Santa Catarina. A arquitetura do século XIX: as influências do 
Império. O Ecletismo, o Art Noveau e o Art Decó brasileiros e 
catarinenses. O Movimento Moderno e a arquitetura contemporânea 
brasileira.  

04 5ª 
13h30 às 17h10  

Sexta feira 
Graduação em Arquitetura com Mestrado na área. Indeterminado 

12620 

Projeto 
Executivo de 
Interiores 

Sistemas e procedimentos atuais de desenvolvimento de projetos. O 
projeto e os meios de representação gráfica adequada. Racionalização 
dos processos do desenvolvimento do projeto; do detalhamento e de sua 
interação técnica e compositiva com o projeto; da interação entre projeto 
de arquitetura, projetos complementares e a obra. Desenvolvimento de 
projeto completo de execução para interiores.  

04 8ª 
15h10 às 18h50 
Segunda-feira  

Graduação em Arquitetura com Mestrado na área. Indeterminado 

12606  

 Teoria e 
Estética da 
Arquitetura 

Conceitos históricos do pensamento estético. A sensibilidade estética no 
início do século XX. Estética da racionalidade. Estética da abstração. O 
belo. Funcionalidade e beleza. Técnica e estética. A criação artística. A 
originalidade. As proporções como regra estética. A estética na 
arquitetura: significado e linguagem arquitetônica: intencionalidade 
estética como expressão do pensamento contemporâneo com relação ao 
lugar. As teorias estéticas da contemporaneidade. A concepção 
arquitetônica a partir das novas teorias estéticas. 

03 6ª 
16h20 às 18h50 
Segunda-feira  

Graduação em Arquitetura com Doutorado na 
área. 

Indeterminado 

 
 

2.2.2 CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

Nome e Código da 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

10858 
Cálculo I 

Limite e continuidade de funções de variável real. A derivada e 
diferenciais de funções de uma variável real. Aplicação de derivada. 
Derivadas Parciais diferencial. Aplicação das Derivadas Parciais. 

04 2ª 
19h às 22h35 

Quarta-feira 
Graduação em Matemática com Especialização 
na área. 

Indeterminado 

10863 
Estatística e 
Probabilidade 

Estatística descritiva. Amostragem. Estimação de parâmetros. Testes 
de Hipótese. Probabilidades. Teoria de Bayes. Distribuição binomial, 
distribuição normal. 

04 3ª 
19h às 22h35 

Sexta-feira 
Graduação em Engenharia com Mestrado. Indeterminado 
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2.2.3 CURSO: ENGENHARIA CIVIL 

Nome e Código da 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

11162 Topografia I 

Conceitos de topografia e geodésia. Rumos e azimutes. Medidas 
lineares e angulares. Medidas lineares e angulares diretas e indiretas. 
Sistemas de coordenadas. Coordenadas parciais. Escalas. Desenho 
topográfico. Interpretação de cartas topográficas (planimetria). Métodos 
de nivelamento. Atividades de campo 33%. 

05 3ª 
07h30 às 11h55 

Sábado 
Graduação em Engenharia de Agrimensura com 
Especialização. 

Indeterminado 

 
 

2.2.4 CURSO: ENGENHARIA MECÂNICA 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

16163 
Fundamentos da 
Termodinâmica 

Origens da termodinâmica: aspectos históricos. Conceitos básicos. 
Primeira lei. Segunda lei. Entropia. Equilíbrio termodinâmico (sistemas 
homogêneos, relações de Maxwell, relações envolvendo entalpia, 
energia interna e entropia; fator de compressibilidade isotérmica e 
coeficiente de compressibilidade volumétrica; comportamento de gases 
reais e equações de estado; diagrama generalizado para variações de 
entalpia a temperatura constante; diagrama generalizado para variações 
de entropia a temperatura constante; desenvolvimento de tabelas de 
propriedades termodinâmicas a partir de dados experimentais). 
Transições de fase. 

04 4ª 
8h20 às 11h55 

Sábado 
Graduação em Engenharia Mecânica com 
Mestrado na área 

Indeterminado 

 
 

2.2.5 CURSO: ENGENHARIA DE MATERIAIS 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

10085  

Ciência dos 
Materiais III 

Propriedades Elétricas, Magnéticas, Ópticas e Acústicas; Materiais 
Semicondutores e supercondutores; Introdução a Física de Estado 
Sólido. 

04 1ª 
 19h às 22h35 

Segunda-feira 
Graduação em Física-Bacharelado com Mestrado. Indeterminado 

 
 

2.2.6 CURSO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

13934  
 Pesquisa 

Operacional II 

Programação linear e inteira. Formulação de modelos de programação 
linear. Método simplex primal: forma tableau. Forma produto da inversa. 
Dualidade em programação linear. Análise de sensibilidade. Algoritmo 
simplex dual e primal: dual. Programação linear inteira: exemplos. 
Técnica de ramificação e limite. Algoritmo de Balas. Problema de 
atribuição. Problema de transportes. Programação dinâmica: modelos, 
determinística e estocástica. 

 

 

04 

 

 

5ª  

19h às 22h35 

Segunda-feira 
Graduação em Matemática ou Engenharia com 
Mestrado. 

Indeterminado 
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13954  
Projetos de 
Fábrica 

Unidades de uma instalação: produtiva e administrativa. Instalações e 
normas técnicas. Movimentação de Materiais: conceitos e 
equipamentos. Arranjo físico conceito, tipos de arranjo físico, estudo do 
fluxo, dimensionamento, métodos para elaboração de arranjo físico, 
layout de almoxarifado, layout de células de produção. Manufatura 
celular. Segurança Industrial: introdução e conceitos básicos. 
Legislação. Riscos ambientais. 

04 7ª  
 8h20 às 11h55 

 Sábado 
Graduação em Engenharia com Especialização. Indeterminado 

 
 

2.2.7 CURSO: ENGENHARIA QUÍMICA 

Nome e Código 
da Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário/Turno/ Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

Álgebra Linear 
Matrizes, determinantes, sistemas lineares e aplicações. Vetores, 
operação com vetores, ângulos entre vetores e aplicações. Estudo da 
reta e do plano. 

04 1ª 
19h às 22h35 

Segunda-feira 
Graduação em Matemática Bacharelado ou Física 
Bacharelado com Mestrado 

Indeterminado 

 
 
 

2.3 UNIDADE ACADÊMICA HUMANIDADES, CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 
 
 
2.3.1 CURSO: ARTES VISUAIS - BACHARELADO 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

12481 

Pintura e Pesquisa  

Pintura como arte. Pesquisa de materiais pictóricos alternativos. 
Técnicas experimentais, combinando técnicas e meios da composição 
dos temas pictóricos, livres, criativos na construção de imagens 
legítimas e contemporâneas. Memorial descritivo de todo o processo 
criativo. 

04 6ª 
19h às 22h35 

Sexta-feira 

Graduação em Arte; cursando mestrado ou 
mestre na área da arte ou área correlata. 
Experiência no Ensino Superior. 

Indeterminado 

 
 
2.3.2 CURSO: ARTES VISUAIS LICENCIATURA/BACHARELADO 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

10495 

Performance e 
Intervenção  

Origens, conceito e histórico da linguagem da performance. Processos 
vivenciais: corpo e espaço; Ampliações e prolongamentos, cruzamentos 
e desterritorializações da noção de Performance. 

04 7ª 
19h às 22h35 

Quarta e Sexta-feira 

Graduação em Arte, mestrado ou doutorado em 
Artes ou área correlata. Experiência no Ensino 
Superior. 

Indeterminado 
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2.3.3 CURSO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

11822 

 Zoologia IV 

 

Conceitos de biologia, ecologia, morfologia, anatomia, sistemática, 
filogenia e história evolutiva dos Chordata: Craniata: Agnata, 
Ganatostomata: Chondricthyes; Osteichthyes: Actinopterygii, 
Sarcopterigii; Tetrapoda: Amphibia, Aminiota: Testudinata, Squamata, 
Crocodilia, Dinosauria, Aves e Mammalia. Origem evolutiva dos 
Chordata: Urochordata e Cephalochordata.; Craniata: Agnata, 
Ganatostomata: Chondricthyes; Osteichthyes, Actinopterygii, 
Sarcopterigii; Tetrapoda: Amphibia, Aminiota: Testudinata, Squamata, 
Crocodilia, Dinosauria, Aves e Mammalia. 

4 6ª 
19h às 22h35  

Sexta-feira 

Graduação em Ciências Biológicas, Mestrado ou 
doutorado em zoologia, Biologia Animal ou áreas 
afins. 

Indeterminado 

 

 
2.3.4 CURSO: EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA/BACHARELADO 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

*16901  

Sociologia 

Contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia como 
ciência. Os clássicos da Sociologia. As instituições e as organizações 
da sociedade. Questões sociológicas na modernidade e os novos 
paradigmas. 

04 2ª Matutino 

Graduação em Sociologia, Mestrado em 
Sociologia, Ciências Políticas, Antropologia ou 

áreas afins. 
Indeterminado 

*17013  

Sociologia 

Contexto histórico do surgimento da sociologia. A sociologia como 
ciência. Os clássicos da Sociologia. As instituições e as organizações 
da sociedade. Questões sociológicas na modernidade e os novos 
paradigmas. 

04 2ª Noturno 

* Obs: O Candidato deverá obrigatoriamente se inscrever nas duas disciplinas. 
 
2.3.5 CURSO: HISTÓRIA  
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

11696  

 Estágio IV 

Normas estágio. Observação. Realidade. Análise escolar. Organização 
e elaboração da proposta de estágio (produção, seleção e uso do 
material). Metodologias, orientação e supervisão. Socialização de 
estágio. 

04 7ª 
19h às 22h35 

Quinta- feira 
Graduação em História com Mestrado em História, 
Educação ou áreas afins. 

Indeterminado 
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2.4 UNIDADE ACADÊMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE – UNA SAU 
 
 
2.4.1 CURSO: BIOMEDICINA 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

*17318 

Imagenologia e 
Radiação 

Física de processos de produção de raios X. Interação de raios X com a 
matéria. Formação e obtenção das imagens produzidas por raios X. 
Filmes utilizados em radiologia e qualidade das imagens . Aplicações 
dos raios X em diagnóstico radiográfico e tipos de equipamentos 
utilizados: Radioscopia convencional, radiologia digital, tomografia 
computadorizada, mamografia, fluoroscopia, fluorografia. Dosimetria. 
Efeitos biológicos dos raios X. Princípios básicos de Física Nuclear. 
Radiosiótopos e Radiações em Medicina Nuclear. Métodos de 
Detecção, detectores. Técnicas de Diluição. Formação de imagens em 
Medicina Nuclear. Cintilografia, tomografia de emissão de fóton único 
(SPECT) e tomografia de emissão de pósitrons. Dosimetria e Efeitos 
Biológicos da Radiação. Ultrassom . 

06 3ª  

15h10 às 18h50 
Segunda feira  

13h30 às 15h10  
Quarta-feira 

Graduação em Biomedicina com Especialização 
na área de Ciências Biológicas ou Ciências da 
Saúde ou área afim. 

Indeterminado 

*17312 

 Biofísica 

Conceitos básicos de Biofísica. Características biofísicas das células e 
do meio aquoso. Compartimentos e líquidos do organismo. pH e sua 
regulação nos organismos vivos. Membranas biológicas e biotransporte. 
Bioeletricidade. Biofísica das radiações. 

04 2ª 
13h30 às 17h10  
Terça-feira 

**17310 

 Biologia Tecidual 

Tecido epitelial, conjuntivo (propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, 
ósseo e sanguíneo), muscular e nervoso. Histologia dos sistemas 
cardiovascular, digestório, urinário e imune. 

04 2ª 
13h30 às 18h50  
Quinta-feira 

Graduação em Biomedicina com Mestrado na 
área de Ciências Biológicas ou Ciências da Saúde 
ou área afim. 

Indeterminado 

**17303  

Citologia 

Princípios de microscopia óptica e eletrônica. Organização estrutural e 
funcional das células animais e vegetais. Membranas, compartimentos 
e organelas celulares. Interações e diferenciação celular. Ciclo celular e 
Divisão Celular. 

04 1ª 
13h30 às 18h50 
Quarta-feira 

**17342 

 Micologia e 
Virologia 

Classificação geral dos seres vivos. Reino Fungi: definição. Importância 
dos fungos. Micologia aplicada. Introdução à metodologia de exames 
micológicos em Laboratório de Análises Clínicas. Diagnóstico 
micológico das principais micoses humanas: superficiais, cutâneas, 
subcutâneas e sistêmicas (oportunistas e primários). Tratamento das 
micoses. Noções gerais em Virologia: caracterização, classificação e 
replicação. Mecanismos de patogenicidade dos vírus e resposta do 
hospedeiro às infecções virais. Coleta e processamento de amostras 
para diagnóstico. Métodos de pesquisa em biologia molecular. 
Diagnóstico sorológico das principais viroses humanas. 

04 5ª 
13h30 às 17h10 
Segunda-feira  

* Obs: O Candidato deverá obrigatoriamente se inscrever nas duas disciplinas. 
** Obs: O Candidato deverá obrigatoriamente se inscrever nas três disciplinas. 
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2.4.2 CURSO: ENFERMAGEM 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

14375 
Integralidades no 
processo de 
cuidar em 

enfermagem em 
obstetrícia e 
neonatologia 

Fisiologia da gestação: métodos de investigação da gravidez; 
modificações do organismo materno; higiene pré-natal - Planejamento 
do cuidado de enfermagem. Fisiologia do parto. Fisiologia do puerpério 
- Cuidado de enfermagem à mulher e ao recém-nascido em alojamento 
conjunto. Puerpério patológico. Cuidado de enfermagem ao recém-
nascido nas alterações mais frequentes do período neonatal. 
Caracterização da gravidez de risco. Cuidado de enfermagem no 
aleitamento materno e nas complicações da amamentação. Aspectos 
emocionais da gestação, parto e puerpério. Analgesia e anestesia em 
obstetrícia. Cuidado de enfermagem à mulher com doença hipertensiva 
na gestação. Diabete no ciclo gravídico-puerperal. 

05 6ª Noturno  
Graduação em enfermagem com Especialização 
em obstetrícia ou em Obstetrícia/ neonatologia ou 
Especialização em área afim. 

Indeterminado 

14361 
Integralidades em 
saúde coletiva IV 

Modelos assistenciais em saúde. Estratégia Saúde da Família.. 
Abordagens individuais em saúde: cuidado domiciliar, consulta de 
enfermagem, grupos terapêuticos em saúde, sala de espera. 
Atribuições do enfermeiro na Atenção Básica em Saúde. Construção de 
projetos terapêuticos singulares. Cuidados de Enfermagem à criança 
na APS. 

12 4ª Noturno 
Graduação em enfermagem com Especialização 
em Saúde coletiva ou Especialização em Saúde 
da Família . 

Indeterminado  

14370 
Integralidades no 
Processo de 
cuidar em 

enfermagem ao 
adulto e idoso 
hospitalizado  

Cuidado de Enfermagem ao sujeito adulto e idoso e sua família em 
situações de internação hospitalar. Procedimentos de alta 
complexidade em Enfermagem. 

15 5ª Noturno 
Graduação em Enfermagem com Especialização 
em Enfermagem Oncologica. 

Indeterminado 

 

 

2.4.3 CURSO: FISIOTERAPIA 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

16078 

Patologia Geral e 
de Órgãos e 
Sistemas 

Conhecimento dos processos patológicos básicos, fisiopatologia, 
citologia degenerativa e necrótica das mais diversas origens, com 
ênfase aos órgãos e sistemas de atuação do fisioterapeuta: órgãos, 
sistema nervoso e sistema musculoesquelético. 

04 2ª  
20h55 às 22h35 

Quinta-feira 
Graduação em Bacharelado em Fisioterapia e 
Especialização em áreas afins. 

Indeterminado 

 

11508 

Fisioterapia 
Dermato Funcional  

Anatomo-fisio-patologia do tecido epitelial e conjuntivo e abordagem 
fisioterapêutica nas diversas técnicas e recursos utilizados nos 
tratamentos estéticos. 

04 5ª  

07h30 às 10h  
Segunda-feira 

 
09h10 às 10h  
Quinta-feira 

Graduação em Bacharelado em Fisioterapia e 
Especialização em áreas afins. 

Indeterminado 
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2.4.4 CURSO: MEDICINA 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

 

 

Histologia dentro 
dos módulos: 

10503 - Mód. IV 

10504 - Mód. V 

10506 - Mód. VI 

 

 

Mód. IV: Histofisiologia das glândulas anexas ao sistema digestório: 
glândulas salivares, fígado, e pâncreas. Histofisiologia do sistema 
urinário. 
Mód. V: Tecido Sanguíneo e Hemocitopoese. Histofisiologia dos 
órgãos linfáticos: timo, baço, linfonodos e tonsilas palatinas.  
Mód. VI: Tecido muscular, Tecido nervoso. 

04 2ª 

8h20 às 11h55 

Segunda-feira 

 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins.   Registro no CRM-SC e 
Registro de Qualificação de Especialista em 
PATOLOGIA emitido pelo CRM-SC. Experiência 
com docência no ensino superior. 

Indeterminado 

 

Tutor 

10503 - Mód. IV 

10504 - Mód. V 

10506 - Mód. VI 

Mód. IV: Sistema digestório: Anatomia e histologia. A absorção de 
nutrientes, secreção de hormônios e barreira mucosa intestinal; 
metabolismo de proteínas, carboidratos e gorduras. Função secretora 
do pâncreas e fígado. Anamnese e semiologia.   
Mód V: Sistema urogenital: anatomia e histologia – masculino e 
feminino. Mecanismo da micção. Anamnese e semiologia. Sistema 
hematopoiético: células sanguíneas. Medula óssea e baço. Imunologia. 
Sistema músculo-esquelético: a célula muscular excitável. Anatomia e 
histologia – ossos, músculos e articulações. Fisiologia do movimento. 
Anamnese e semiologia. 
Mód. VI: Sistema nervoso central: As células nervosas e o impulso 
nervoso. Reflexos: arco reflexo. Anamnese e semiologia. 
Sistema nervoso autônomo: Simpático e parassimpático - anatomia e 
função. Anamnese e semiologia. 
Sistema nervoso central e periférico: anatomia e função órgãos dos 
sentidos; sensibilidade cutânea profunda e visceral. Anamnese e 
semiologia. Órgãos dos sentidos: Visão; Audição; Olfato e Paladar – 
anatomia e fisiologia. Anamnese e semiologia. 

19 2ª 
7h30 às 11h55  

Terça e Sexta-feira 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins.  Registro no CRM-SC e 
experiência com docência no ensino superior. 

Indeterminado 

Tutor 

10508 - Mód. VII 

10509 - Mód. VIII 

10510 - Mód. IX 

 

02 vagas 

 
 

Mód. VII: Sistema respiratório: Abordagem do paciente com doença 
respiratória. Causas e mecanismos das doenças respiratórias. Prova 
de função pulmonar e sua correlação fisiopatológica. Terapia 
farmacológica, interação medicamentosa e reações adversas. 
Anamnese, semiologia, investigação complementar e terapêutica. 
Medicina comunitária na prevenção, identificação e tratamento da 
doença respiratória.  Aspectos cirúrgicos das doenças respiratórias: 
Acesso cirúrgico a via aérea - manutenção da perviedade e da vida; ar 
e líquidos fora da via aérea; princípios da cirurgia. Anamnese, 
semiologia, investigação complementar e terapêutica. 
Mód. VIII: Sistema Cardio-Vascular: Abordagem do paciente com 
doença respiratória; causas e mecanismos das doenças cardíacas e 
vasculares. Prova de função cardiovascular e sua correlação 
fisiopatológica. Terapia farmacológica, interação medicamentosa e 
reações adversas. Hipertensão arterial. Aspectos cirúrgicos das 

19 3ª 
13h30 às 17h55 

Segunda e Quinta-feira 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins. Registro no CRM-SC e 
experiência com docência no ensino superior. 

Indeterminado 
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Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

doenças cardiovasculares. Medicina comunitária na prevenção, 
identificação e tratamento da doença cardiovascular. Anamnese, 
semiologia, investigação complementar e terapêutica. 
Mód. IX: Sistema digestório: Abordagem do paciente com doenças 
gastrointestinais; causas e mecanismos das doenças. Prova de função 
gastrointestinal e sua correlação fisiopatológica. Terapia farmacológica, 
interação medicamentosa e reações adversas. Princípios da cirurgia e 
aspectos cirúrgicos das doenças gastrointestinais. Anamnese, 
semiologia, investigação complementar e terapêutica. 

Preceptor 
Ambulatório 

Clínico 

10514 - Mód. XIII 

10515 - Mód. XIV 

10516 - Mód. XV 

Mód. XIII: Ementa do Módulo: Sexualidade: Sistemas reprodutivos e 
seus hormônios; fecundidade e fertilização; epidemiologia da 
reprodução. Embriologia Humana: Ambiente – útero. Normal – período 
embrionário e fetal; placenta e membranas fetais. Períodos críticos no 
desenvolvimento humano. Anormal – malformações e doenças 
genéticas.  Acompanhamento Médico Pré-Natal: clínico, laboratorial e 
imagem. Medicina Fetal e Malformações Congênitas: diagnóstico, 
tratamento e infecções pré-natais. Anamnese, semiologia, investigação 
complementar e terapêutica. 
Mód. XIX: Perinatologia: Parto - fisiologia e procedimentos clínicos 
cirúrgicos. Fisiologia da lactação e técnicas de amamentação. 
Psicologia da gestação e puerpério. Nutrição e higiene da nutriz. 
Primeiro atendimento – observação dos sinais de alarme clínico e 
cirúrgico. Neonatologia – Puericultura: enfermidades clínicas e 
cirúrgicas. Criança e adolescente. Puericultura – caracterização 
biopsicossocial e prevenção de doenças e acidentes. 
Mód. XV: Fatores intrínsecos: mal formações congênitas, genéticas e 
neuro-endócrinas.   
Fatores extrínsecos: físicos, químicos, biológicos e sociais-emocionais.  
Disfunções endócrinas: glândulas endócrinas e doenças.  
Reprodução e sexualidade do adolescente. 

16 5ª 
8h às 12h 

Quarta e Sexta -feira 

 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins. Registro no CRM-SC e 
experiência com docência no ensino superior. 

Indeterminado 

 

 

 

Tutor 

 

10517 - Mód. XVI 

10518 - Mód. XVII 

10519 - Mód. XVIII 

 

 

Mód. XVI: Fatores intervenientes no crescimento, desenvolvimento e 
amadurecimento. Fatores extrínsecos: físicos, químicos, biológicos, 
sócio-emocionais. Saúde da mulher: prevenção da doença e promoção 
da saúde, doenças prevalentes de intervenção clínica e cirúrgica. 
Saúde do homem: prevenção da doença e promoção da saúde, fase 
reprodutiva e doenças prevalentes de intervenção clínica e cirúrgica. 
Disfunções endócrinas: glândulas endócrinas e doenças. Doenças 
sexualmente transmissíveis. 
Mód. XVII: Fisiologia do envelhecimento: Morte celular; insuficiência 
hormonal – diagnóstico e reposição. Prevenção da doença e promoção 
da saúde. Fatores condicionantes do envelhecimento: ambientais, 
genéticos, hábitos e atitudes. Sistema imune e doenças: anamnese, 
semiologia, investigação complementar e terapêutica. Disfunção 
osteoarticulares: doenças reumatológicas. Saúde da mulher: climatério, 
menopausa e osteoporose. Saúde do homem: proctologia e urologia. 
O processo de envelhecimento e as drogas de suporte. Drogas 
utilizadas no tratamento de afecções das doenças geriátricas 

19 6ª 
7h30 às 11h55  

 Terça e Sexta- feira 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins. Registro no CRM-SC e 
Experiência com docência no ensino superior. 

Indeterminado 
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Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

prevalentes: reumatológicas, proctológicas, degenerativas, músculo-
esquelética e do tecido conjuntivo; drogas utilizadas na osteoporose, 
climatério e menopausa. 
Mód. XVIII: Epidemiologia do envelhecimento: indicadores de saúde, 
morbidade e mortalidade. Acompanhamento geriátrico: clínico, 
laboratorial, imagem, polifarmacologia e reabilitação. Polipatologias: de 
intervenção clínica e cirúrgica no idoso.  Oncologia: Epidemiologia do 
câncer; oncogênese e marcadores tumorais; síndromes 
paraneoplásicas; tumores sólidos; neoplasias do sistema hematológico; 
metástase.  Disfunção osteoarticular: doenças ortopédicas e 
traumatologia. Anamnese, semiologia, investigação complementar e 
terapêutica. 

 

Preceptor 
Ambulatório 

Clínico 

10517 - Mód. XVI 

10518 - Mód. XVII 

10519 - Mód. XVIII 

 

 

 
 

Mód. XVI: Fatores intervenientes no crescimento, desenvolvimento e 
amadurecimento. Fatores extrínsecos: físicos, químicos, biológicos, 
sócio-emocionais. Saúde da mulher: prevenção da doença e promoção 
da saúde, doenças prevalentes de intervenção clínica e cirúrgica. 
Saúde do homem: prevenção da doença e promoção da saúde, fase 
reprodutiva e doenças prevalentes de intervenção clínica e cirúrgica. 
Disfunções endócrinas: glândulas endócrinas e doenças. Doenças 
sexualmente transmissíveis. 
Mód. XVII: Fisiologia do envelhecimento: Morte celular; insuficiência 
hormonal – diagnóstico e reposição. Prevenção da doença e promoção 
da saúde. Fatores condicionantes do envelhecimento: ambientais, 
genéticos, hábitos e atitudes. Sistema imune e doenças: anamnese, 
semiologia, investigação complementar e terapêutica. Disfunção 
osteoarticulares: doenças reumatológicas. Saúde da mulher: climatério, 
menopausa e osteoporose. Saúde do homem: proctologia e urologia. 
 O processo de envelhecimento e as drogas de suporte. Drogas 
utilizadas no tratamento de afecções das doenças geriátricas 
prevalentes: reumatológicas, proctológicas, degenerativas, músculo-
esquelética e do tecido conjuntivo; drogas utilizadas na osteoporose, 
climatério e menopausa. 
Mód. XVIII: Epidemiologia do envelhecimento: indicadores de saúde, 
morbidade e mortalidade. Acompanhamento geriátrico: clínico, 
laboratorial, imagem, polifarmacologia e reabilitação. Polipatologias: de 
intervenção clínica e cirúrgica no idoso.  Oncologia: Epidemiologia do 
câncer; oncogênese e marcadores tumorais; síndromes 
paraneoplásicas; tumores sólidos; neoplasias do sistema hematológico; 
metástase.  Disfunção osteoarticular: doenças ortopédicas e 
traumatologia. Anamnese, semiologia, investigação complementar e 
terapêutica. 

16 6ª 

8h às 12h 
Segunda- feira 

 
12h às 16h 
Sexta- feira 

 

Graduação em Medicina em Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins.  Registro no CRM-SC; 
Registro de Qualificação de Especialista em 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA emitido pelo 
CRM-SC e Experiência com docência no ensino 
superior. 

Indeterminado 

Tutor 

10523 - Mód. XXII 

10524 - Mód. XXIII 

10525 - Mód. XXIV 

Mód. XXII: Diagnóstico das doenças prevalentes em nível de atenção 
primária. Raciocínio clínico: doenças prevalentes, sinais e sintomas 
num diagnóstico diferencial, valor agregado da informação para o 
diagnóstico. Aspectos bioéticos do ser humano em diagnóstico. Bases 
científicas da investigação clínica, cirúrgica e complementar: riscos, 
custos e benefícios. Bases científicas da terapêutica clínica, cirúrgica e 

19 8ª 
13h30 às 17h55  

Terça e Sexta-feira 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 

Indeterminado 
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Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

 
 

da reabilitação. Primeiro atendimento a urgências e emergências. 
Mód. XXIII: Diagnóstico das doenças prevalentes em nível de atenção 
secundária. Raciocínio clínico. Terapêutica: riscos, custos e benefícios. 
Recursos clínicos, cirúrgicos e complementares. Recentes avanços na 
terapêutica: dor, imunomoduladores, quimioterapia anti-neoplásica e 
terapia gênica. O ser humano em tratamento: ambiente familiar, 
ambulatorial e hospitalar.A reabilitação como terapêutica. Primeiro 
atendimento a urgências e emergências. 
Mód. XXIV: Raciocínio clínico e terapêuticas. Reabilitação: riscos, 
custos e benefícios. Reabilitação clínica e programas de 
acompanhamento: câncer, doenças metabólicas, cardiopulmonares, 
reumatológicas, renais, traumas e sequelas. Recursos cirúrgicos: 
recuperadores e estéticos. O ser humano em reabilitação: ambiente 
familiar, ambulatorial e hospitalar. 

da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins. Registro no CRM-SC e 
experiência com docência no ensino superior. 

Preceptor 
Enfermaria C. 
Médica - H. São 

José 

 

9338 - Clínica e 
Cirurgia I 

Internato 
Hospitalar 

 

03 vagas, sendo 

 02 vagas para 
Cardiologia e 01 

vaga para 
infectologia 

Treinamento supervisionado em atividades de ambulatórios, 
enfermarias, emergência e centro cirúrgico nas áreas de clínica médica 
e clínica cirúrgica. Suporte teórico em clínica médica e clínica cirúrgica 
com ênfase em medicina interna em nível de atenção primária e 
secundária. 

10 
cada 
vaga 

11ª 
 

7h30 às 11h55 
Segunda e Sexta-feira  

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins.  Registro no CRM-SC; 
Registro de Qualificação de Especialista em 
CARDIOLOGIA ou INFECTOLOGIA emitido pelo 
CRM-SC; Experiência com docência no ensino 
superior e Pertencer ao Corpo Clínico do Hospital 
São José, Criciúma, SC. 

 
Indeterminado. 

Preceptor 
Enfermaria C. 
Médica - H. São 

José 

9339 - Clínica e 
Cirurgia II 

Internato 
Hospitalar 

 
 

Treinamento supervisionado em atividades de ambulatórios, 
enfermarias, emergência e centro cirúrgico nas áreas de clínica médica 
e clínica cirúrgica. Suporte teórico em clínica médica e clínica cirúrgica 
com ênfase em clínica cirúrgica e em nível de atenção primária e 
secundária. 

10  12ª 
7h30 às 11h55 

Segunda e Quarta-feira 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins. Registro no CRM-SC; 
Registro de Qualificação de Especialista em 
UROLOGIA emitido pelo CRM-SC; experiência 
com docência no ensino superior e Pertencer ao 
Corpo Clínico do Hospital São José, Criciúma, SC. 

Indeterminado 

Preceptor 
Enfermaria GO H. 

São José 

Treinamento supervisionado em atividades de ambulatórios, 
enfermarias, emergência e centro cirúrgico nas áreas de ginecologia, 
obstetrícia e pediatria. Suporte teórico em ginecologia e obstetrícia e 

 
12 
 

 
9ª 

8h20 às11h55 
Quinta-feira 

 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 

Indeterminado 
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Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

9336 -  Mód. XXV: 
Saúde Materno 
Infantil II – 

Internato Hosp. 

 

03 vagas 
 

pediatria com ênfase na atenção primária e secundária. Elaboração do 
projeto de TCC. 

 
04 
 
 

7,6 

pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins.  Registro no CRM-SC; 
Registro de Qualificação de Especialista em 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA emitido pelo 
CRM-SC; experiência com docência no ensino 
superior e Pertencer ao Corpo Clínico do Hospital 
São José, Criciúma, SC. 

Preceptor 
Ambulatório 

Clínico dentro dos 
módulos: 

(10520) Mód. XIX 

(10521) Mód. XX 

(10522) Mód. XXI 

Mód. XIX: O homem: Doenças que interferem na percepção do homem 
e sua comunicação com o meio ambiente – doenças de caráter clínico 
e cirúrgico. Anamnese, semiologia, investigação complementar e 
terapêutica.  Agentes agressores: Físicos. Químicos. Biológicos. 
Sociais. Anamnese, semiologia, investigação complementar e 
terapêutica.  Prevenção de agravos e promoção da saúde. 

Mód. XX: O Ser Humano: Hábitos e atitudes; comportamento social; 
transtornos mentais devido a fatores intrínsecos e extrínsecos. 
Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Anamnese, semiologia, 
investigação complementar e terapêutica. Agentes Agressores: Físicos. 
Químicos. Biológicos. Sociais. Transtornos do humor, ansiedade, sono, 
alimentares e de personalidade. Anamnese, semiologia, investigação 
complementar e terapêutica. Distúrbios psiquiátricos: Distúrbios 
menores, ansiedade, dependência química, transtornos mentais de 
origem orgânica. Prevenção de agravos e promoção da saúde. 

08 7ª 
8h às 12h 
Sexta-feira 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins. Registro no CRM-SC; 
Registro de Qualificação de Especialista em 
Pneumologia emitido pelo CRM-SC e Experiência 
com docência no ensino superior. 

Indeterminado 

Tutor 

 

(10520) Mód. XIX 

(10521) Mód. XX 

(10522) Mód. XXI 

 

Mód. XIX: O homem: Doenças que interferem na percepção do homem 
e sua comunicação com o meio ambiente – doenças de caráter clínico 
e cirúrgico. Anamnese, semiologia, investigação complementar e 
terapêutica.  Agentes agressores: Físicos. Químicos. Biológicos. 
Sociais. Anamnese, semiologia, investigação complementar e 
terapêutica.  Prevenção de agravos e promoção da saúde. 

Mód. XX: O Ser Humano: Hábitos e atitudes; comportamento social; 
transtornos mentais devido a fatores intrínsecos e extrínsecos. 
Esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. Anamnese, semiologia, 
investigação complementar e terapêutica. Agentes Agressores: Físicos. 
Químicos. Biológicos. Sociais. Transtornos do humor, ansiedade, sono, 
alimentares e de personalidade. Anamnese, semiologia, investigação 
complementar e terapêutica. Distúrbios psiquiátricos: Distúrbios 
menores, ansiedade, dependência química, transtornos mentais de 
origem orgânica. Prevenção de agravos e promoção da saúde. 

19 7ª 
13h30 às 18h 

Segunda e Quinta-feira 
 

Graduação em Medicina com Residência Médica 
reconhecida pela CNRM; ou Especialização 
reconhecida pelo MEC; ou Mestrado reconhecido 
pela CAPES em Ciências da Saúde ou Ciências 
Biológicas ou Clínica Médica ou áreas afins; ou 
Doutorado reconhecido pela CAPES em Ciências 
da Saúde ou Ciências Biológicas ou Clínica 
Médica ou áreas afins. Registro no CRM-SC; 
Registro de Qualificação de Especialista em 
Pediatria/Clínica Médica emitido pelo CRM-SC e 
Experiência com docência no ensino superior. 

Indeterminado 
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2.4.5 CURSO: PSICOLOGIA 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

12013 

Técnicas de 
Exames 

Psicoterápicos I 

Teste Psicológico: histórico, conceito, classificação, objetivos, 
condições de uso, aplicação, atitude lógica e ética diante dos testes, 
características técnicas, padronização e estabelecimento de normas, 
noções de validade, precisão, fidedignidade, utilização. Testes de 
personalidade, aptidões e interesses. 

06 5ª 

07h30 às 09h10 

Quinta-feira 
 

 08h20 às 11h55  

Sexta-Feira 

Graduado em Psicologia com Doutorado. Indeterminado 

 

2.4.6 CURSO: ODONTOLOGIA 
 

Código/ 
Disciplina 

Ementa 
Nº de 
Créd. 

Fase 
Horário / Dia da 

Semana 
Requisitos Mínimos da Vaga Tempo de Contrato 

14068  

Estágio Curricular 
Supervisionado: 
odontologia em 
Saúde Coletiva VI 

Gestão em Saúde: sistemas de informação como subsídios para 
avaliação, planejamento, monitoramento e tomada de decisões. 
Vigilância em Saúde. Estágios clínicos em Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de municípios da Região Carbonífera. 

5 6ª 
7h30 às 11h55  

Terça-feira 
Graduado em Odontologia com Mestrado em 

Saúde Coletiva. 
Indeterminado 

 

 

2.5 Os horários, dias da semana e turnos dispostos no item 2, têm vigência apenas para o primeiro semestre de 2014, podendo ser alterados de acordo com o interesse da 
Instituição.
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3) DA REMUNERAÇÃO 
 
3.1 A remuneração obedecerá ao Plano de Carreira do Corpo Docente da UNESC, disponível em: 
http://www.unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/1837.pdf 
 
 
4) DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
 
4.1 As ações do Processo Seletivo de Docentes referentes ao Procedimento Eliminatório e à Etapa I do Processo 
Classificatório, serão realizadas por Comissão, composta pelo DDH e um professor designado pela Reitoria e a 
Comissão de Credenciamento. 
 
4.2 As ações do Processo Seletivo de Docentes referentes à Etapa II do Procedimento Classificatório serão realizadas 
por Comissões de Seleção específicas, organizadas pelo Departamento de Desenvolvimento Humano e pelas Diretorias 
das Unidades Acadêmicas, com a seguinte composição: 
 
 I – Diretor ou Coordenador de Ensino da Unidade Acadêmica em que está alocado o curso; 
II – Coordenador ou Coordenador Adjunto do curso em que se insere a disciplina; 
III – Professor com formação e titulação condizente ou afim com a área a que se destina a vaga; 
IV – Profissional do Departamento de Desenvolvimento Humano – DDH. 

 
 
5) DA SELEÇÃO 
 
5.1 – O Processo Seletivo de Docentes ocorrerá mediante a realização de Procedimento Eliminatório e de Procedimento 
Classificatório. 
 
5.2  Procedimento Eliminatório 
 
5.2.1 Durante o Procedimento Eliminatório serão verificadas as seguintes condições do candidato: 

a) se possui condições de inscrição; 
b) se cumpre com os requisitos mínimos para ocupação da vaga, conforme previsto nos quadros do item 2;  
c) se possui condições de credenciamento na disciplina pretendida; 
d) se obtém a pontuação igual ou superior a 25 pontos, conforme o quadro do item 5.3.1. 

 
5.2.1.1 A verificação do cumprimento dos requisitos mínimos para ocupação da vaga e da pontuação dos currículos será 
feita pela Comissão composta pelo DDH e um professor designado pela Reitoria, conforme os item 2  e  5.3.1. 
 
5.2.1.2 As condições de credenciamento serão verificadas pela Comissão de Credenciamento, com base na Resolução 
CONSU n. 07/2004, e mediante análise dos documentos e informações constantes no currículo do candidato.  
  
5.2.1.3 Somente estará habilitado a participar do Procedimento Classificatório o candidato que possua condições de 
inscrição, cumpra os requisitos mínimos, possua condições de credenciamento na disciplina pretendida e se obtiver a 
pontuação igual ou superior a 25 pontos, conforme o quadro do item 5.3.1. 
 
         
5.3 Procedimento Classificatório – Etapa I 

 
 
5.3.1 A pontuação será feita nos termos do quadro abaixo, conforme a documentação entregue durante o ato de 
inscrição do candidato: 
 

            TÍTULOS Pontos 
Pontuação 
Máxima 

1 Título de Doutor na área 25 25 

2 Título de Doutor em área correlata 20 20 
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            TÍTULOS Pontos 
Pontuação 
Máxima 

3 Título de Mestre na área 15 15 

4 Título de Mestre em área correlata 12 12 

5 Título de Especialista na área 10 10 

6 Título de Especialista em área correlata 05 05 

7 Aulas ministradas em curso de mestrado/doutorado 
01 para cada 30 

horas 
10 

8 Aulas ministradas em cursos de pós-graduação lato sensu 
01 para cada 30 

horas 
06 

9 Experiência docente ensino superior 
05 por ano de 
experiência 

20 

10 Experiência de Magistério no Ensino Fundamental e Médio 
02 por ano de 
experiência 

10 

11 Experiência técnico-profissional na área de formação após a graduação 
02 por ano de 
experiência 

10 

12 Livros Publicados com ISBN 04 por livro 10 

13 Livros em Co-Autoria com ISBN 02 por livro 06 

14 Capítulo de livros com registro na IBN 01 por capítulo 04 

15 Organização de livro 
02 por livro 
organizado 

04 

16 Tradução de Livro Estrangeiro 02 por tradução 04 

17 Artigo em Revista com registro IBICT (ISSN) 02 por artigo 06 

18 Resenhas publicadas 01 por resenha 04 

19 Resumos publicados em anais de eventos e congressos 0,5 por resumo 04 

20 
Participação em cursos de aperfeiçoamento: seminários, congressos, encontros ou similares na área, nos 

últimos 05 (cinco) anos. 
01 para cada 40 

horas 
15 

21 
Cursos de aperfeiçoamento, seminários, congressos, encontros ou similares em que o candidato tenha sido 

ministrante nos últimos 05 (cinco) anos. 
01 por 

participação 
15 

22 Monitoria acadêmica 01 por semestre 05 

23 Participação em bancas examinadoras de teses/dissertações 01 por banca 04 

24 Participação em bancas examinadoras de Monografias ou Trabalhos de Conclusão de Curso 0,5 por banca 04 

25 Orientação de tese/dissertação 
02 por tese/ 
dissertação 

06 

26 Orientação de trabalho de conclusão de curso ou monografia de pós-graduação lato sensu 01 por trabalho 05 

27 Participação em grupos de pesquisas institucionais 
02 por 

participação 
04 

28 Elaboração de material didático para graduação 02 por material 08 

 
5.3.1.1 Será atribuída pontuação apenas a maior titulação do candidato. 

 
5.3.1.2 Serão classificados para a Etapa II os 03 (três) candidatos com maior pontuação na Etapa I, para cada vaga. 
 
5.3.1.3 Para fins de desempate, entre candidatos com igual número de pontos, os critérios de desempate serão os 
seguintes, nesta ordem: 
 
I – maior titulação; 
II – maior experiência de docência na graduação; 
III – maior experiência profissional na área de formação; 
IV – maior pontuação relativa a publicações. 
 
5.3.1.4 A relação dos candidatos classificados para a Etapa II, conforme os resultados apresentados pela Comissão de 
Seleção, será publicada até o dia 21 de novembro de 2013, por Edital da Reitoria da UNESC, no qual constará(o)  a(s) 
disciplina(s) de opção do candidato, juntamente com a data, local e horário em que os primeiros colocados (até três) 
em cada disciplina, ministrarão aula, farão entrevista e realizarão a prova (se for o caso). 
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5.3.1.5 Os candidatos terão prazo de 02(dois) dias úteis, contados da data da publicação da classificação da Etapa I, 
para apresentar pedido de reconsideração fundamentado junto à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. 
 
 
5.4 Procedimento Classificatório – Etapa II 
 
 
5.4.1 Na Etapa II os candidatos ministrarão aula, serão submetidos à entrevista e, somente na hipótese de se inserirem 
nos itens 5.4.1.1 abaixo, realizarão prova escrita, confome o estabelecido no item seguinte. 
 

5.4.1.1 Os candidatos às disciplinas de 10964-Contabilidade Pública 1 / 10953-Estágio 1 - Centro de Práticas 
Contábeis / 10958-Contabilidade Orçamentária Empresarial do Curso de Ciências Contábeis, antes de ministrarem 
aula e realizarem entrevista, prestarão prova escrita para verificar o domínio dos conteúdos constantes na ementa da 
disciplina, também os candidatos à disciplina de 11006 -  Estágio de Prática Jurídica IV do curso de Direito fará uma 
avaliação escrita de conhecimento nos procedimentos em Direito de Família, Direito Possessório e Direito Civil e que 
será considerada para fins de avaliação na entrevista, em data a ser divulgada quando de sua aprovação na Etapa I.  

 
5.4.1.2 As provas escritas, aulas e entrevistas da Etapa II serão realizadas nos períodos de 27 a 29 de novembro, de 
02 a 06 de dezembro e nos dias 09 e 10 de dezembro de 2013, no horário das 08h às 12h e das 13h30 às 18h, 
conforme os locais indicados na publicação da relação dos candidatos classificados, prevista no item 5.3.1.4. 
 
5.4.1.3 O candidato deverá comparecer ao local indicado com 15 (quinze) minutos de antecedência, munido de sua 
Carteira de Identidade e três (03) cópias do Plano de Ensino relativo(s) à(s) disciplina(s) para a qual foi 
classificado. 
 
5.4.1.4 O candidato ministrará aula de 15 (quinze minutos), sem utilização de recursos audiovisuais, e posteriormente 
será entrevistado pela Comissão de Seleção. 
 
5.4.1.4.1 Os candidatos às preceptorias serão submetidos somente à entrevista, não precisarão ministrar a aula. 
 
5.4.1.5 As aulas deverão ser ministradas conforme temas definidos a seguir: 

UNA CURSO DISCIPLINA TEMAS 

 

UNA CSA 

ADMINISTRAÇÃO 
Análise das Demonstrações 
Financeiras 

Perspectiva Gerencial. 

CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS 

Contabilidades Pública 1 Planejamento e Execução Orçamentária. 
Estágios 1 / Centro de Práticas 
Contábeis 

Plano de Negócios. 

Contabilidade Orçamentária 
Empresarial 

Utilização do BSC alinhada às diretrizes do 
Planejamento Estratégico. 

DIREITO 

Direitos Humanos 
Discutir os principais temas relacionados aos Direitos 
humanos. 

Filosofia do Direito Noções de Lógica Jurídica. 
Tutela dos Interesses Difusos e 
Coletivos 

A importância da tutela coletiva na formatação do 
Estado Democrático de Direito Brasileiro. 

Direito Previdenciário Princípios da seguridade social. 
Estágio de Prática Jurídica IV Guarda compartilhada. 

UNA CET 

ARQUITETURA E 
URBANISMO 

História e Teoria da Arte e Arquitetura 
Brasileira 

Aula expositiva sobre a contribuição da disciplina para 
com o processo de projeto através da análise de 
referenciais da arquitetura modernista. 

Projeto Executivo de Interiores 
Aula expositiva sobre o processo de projeto que será 
desenvolvido no semestre. 

Teoria e Estética da Arquitetura 
Aula expositiva sobre o significado da Estética na 
arquitetura com foco na relação entre a técnica e 
geração da forma. 

CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO 

Cálculo I Limite de função. 
Estatística e Probabilidade  Distribuição de probabilidade (Distribuição Normal). 

ENGENHARIA CIVIL Topografia I Planimetria. 
ENGENHARIA 
MECÂNICA 

Fundamentos da Termodinâmica  Fundamentos da Termodinâmica: Máquinas Térmicas. 

ENGENHARIA DE 
MATERIAIS 

Ciência dos Materiais III 
Propriedades elétricas nos materiais (cerâmicos, 
polímero e metais). 
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UNA CURSO DISCIPLINA TEMAS 

ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

Pesquisa Operacional II  
Programação dinâmica: Modelos, determinística e 
estocástica. 

Projetos de Fábrica 
Arranjo físico: tipos, estudo do fluxo e 
dimensionamento. 

ENGENHARIA 
QUÍMICA 

Álgebra Linear Operação com Vetores. 

UNAHCE 

ARTES VISUAIS 

BACHARELADO 
Pintura e Pesquisa Formas de expressão pictórica contemporâneas. 

ARTES VISUAIS  

LICENCIATURA 
Performance e Intervenção 

Dispositivos para performance: ampliações, 
prolongamentos, cruzamentos e desterritorializações. 

EDUCAÇÃO FÍSICA  Sociologia As instituições e as organizações sociais. 
HISTÓRIA Estágio IV Linguagens no Ensino de História. 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
Zoologia IV Filogenia e história evolutiva dos tetrápodes. 

UNASAU 

 

 

 

BIOMEDICINA 

Imagenologia e Radiação Formação de imagens em Medicina Nuclear. 
Biofísica Características biofísicas das células e do meio aquoso. 
Biologia Tecidual Tecido Conjuntivo ósseo. 
Citologia Divisão celular. 

Micologia e Virologia 
Micoses oportunistas e mecanismos de patogenicidade 
dos vírus. 

ENFERMAGEM 

Integralidade no processo de cuidar 
em enfermagem em obstetrícia e 
neonatologia 

Distócias. 

Integralidade em saúde coletiva IV Redes de atenção a Saúde. 
Integralidade no Processo de cuidar 
em enfermagem ao adulto e idoso 
hospitalizado 

Oncologia de forma geral. 

FISIOTERAPIA 
Patologia Geral e de Órgãos e 
Sistemas 

Inflamação Aguda e Crônica e a Intervenção 
Fisioterapêutica.  

Fisioterapia Dermato Funcional Fisioterapia em pacientes queimados. 

MEDICINA 

Histologia dentro dos módulos: 
Mód. IV /Mód. V/ Mód. VI. 

Histologia e fisiologia sistema urinário. 

Tutor -   Mód. IV /  Mód. V/ (Mód. VI. Fisiologia da absorção de carboidratos. 
Tutor - Mód. VII/ Mód. VIII / Mód. IX. Asma: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. 
Tutor - Mód. XVI/ Mód. XVII/ Mód. XVIII. Osteoartrite. 
Tutor - Mód. XXII/ Mód. XXIII/ Mód. 
XXIV. 

Dor torácica – diagnóstico diferencial. 

Tutor - Mód. XIX/ Mód. XX/ Mód. XXI. Cardiopatias congênitas. 
PSICOLOGIA Técnicas de Exames Psicoterápicos I Testes psicológicos. 

ODONTOLOGIA 
Estágio Curricular Supervisionado: 
Odontologia em Saúde Coletiva VIU 

Gestão em saúde. 

 
5.4.1.6 Na entrevista o candidato será avaliado segundo os seguintes critérios: 
 

I. Conhecimentos específicos na área da(s) disciplina(s), demonstrados mediante apresentação de plano de 
ensino, um para cada disciplina, bem como o teor do Memorial Descritivo apresentado no momento da 
inscrição.  

II. Plano de ensino com conteúdo, metodologias  de ensino, avaliação e bibliografias coerentes ao que foi 
proposto.  

III. Facilidade de expressão, objetividade e segurança, demonstradas quando dos questionamentos formulados 
acerca do conteúdo específico da disciplina, de questões de metodologia e didática, além de outros 
questionamentos a serem feitos pela Comissão de Seleção. 

IV. Desempenho na aula ministrada, atualização, profundidade e adaptação do conteúdo à realidade e, na prova 
escrita, quando for o caso. 
 

5.4.1.7 Cada membro da Comissão atribuirá ao candidato pontuação individual entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos. 
 
5.4.1.8 A pontuação final da Etapa II de cada candidato será a somatória de todas as pontuações atribuídas pelos 
membros da respectiva comissão, e varia de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.  
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5.5 Obrigatoriamente as entrevistas serão realizadas de forma presencial, nos termos do item 5.4.1.2. 
 
 
6) DA CLASSIFICAÇÃO 
 
6.1  A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontos, que será definida por somatória simples dos pontos 
relativos à Etapa I e à Etapa II do Procedimento Classificatório. 
 
6.1.1  Serão considerados aprovados no processo seletivo somente os candidatos que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 25 (vinte e cinco) pontos na Etapa I, e igual ou superior a 28 (vinte e oito) pontos na Etapa II.  
 
6.2 Para fins de classificação final, entre candidatos com igual número de pontos, os critérios de desempate serão os 
seguintes, nesta ordem: 
 
I – maior titulação; 
II – maior experiência de docência no ensino de graduação; 
III – maior experiência profissional na área de formação; 
IV – maior pontuação relativa a publicações. 
 
6.3 A classificação final dos candidatos será homologada até o dia 13 de dezembro de 2013, por Edital da Reitoria, 
conforme relações apresentadas pelas respectivas Comissões de Seleção. 
 
6.4 Caberá pedido de reconsideração fundamentado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis da data da homologação dos candidatos classificados. 
 
 
7) DA CONTRATAÇÃO 
 
7.1 A convocação para admissão dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação. 
 
7.2 Para contratação serão exigidos os seguintes documentos: 
 

Ref. Documento 
N. de 
cópias 

Original para conferência 

a) 02 (duas) fotos 3 x 4 recentes. Original -- 
b) Cédula de Identidade. 2 X 
c) Cadastro de Pessoa Física – CPF. 1 X 
d) Título de eleitor e comprovante de ter votado ou justificado a omissão, na última eleição. 1 X 
e) Certificado de reservista. 1 X 
f) Carteira de Trabalho (folha de identificação e páginas de contratação). 1 X 
g) Certidão de nascimento ou casamento ou União Estável. 1 X 

h) 
Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e/ou inválidos e comprovante das vacinas 
obrigatórias. 

1 X 

i) Comprovante de residência atual (conta de energia elétrica, água ou telefone). 1 X 

j) 
Comprovante de vacina contra Rubéola (para mulheres até 40 anos) conforme Lei 10.196 de 
24/07/96. 

1 X 

k) Cópia do registro profissional (para profissionais liberais). 1 X 

 
7.3 Para efeito de admissão o candidato aprovado fica sujeito à realização de exame médico e apresentação da 
documentação legal que lhe for exigida.  
 
7.4 Apesar do número de vagas existentes, os candidatos aprovados serão convocados conforme as necessidades da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, que se resguarda o direito de não chamar os aprovados para 
ministrarem aulas já no primeiro semestre de 2014. 
 
7.5 A contratação dos candidatos nas disciplinas para as quais foram aprovados estará sujeita às seguintes condições, 
que devem ser cumpridas cumulativamente: 
 
a) Observância do limite máximo de 40 (quarenta) horas semanais; 
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b) Compatibilidade de horários; 
c) Que o pagamento de valores relativos às despesas de deslocamento, reembolsadas pela UNESC nos termos de 

normatização da Pró-Reitoria de Administração e Finanças, não ultrapasse a 50% (cinquenta por cento) do valor a 
ser percebido pelo professor pelas aulas a serem ministradas. 
 

7.5.1 A condição prevista na alínea “c” será verificada no período de homologação, considerando-se todas as disciplinas 
em que o candidato se inscreveu, e novamente ao final do processo de seleção, momento em que se levará em conta, 
as horas correspondentes às disciplinas para as quais o candidato for aprovado. 
 
7.5.2 Caso o candidato aprovado não preencha as condições previstas nas alíneas “a” e “b” do item 7.5, será 
oportunizada a escolha entre as disciplinas para as quais foi aprovado, a fim de que promova a sua adequação àquelas 
condições.  
 
7.5.3 Na hipótese prevista no item 7.5.2 acima, bem como nos casos em que o candidato aprovado, por motivos 
diversos, não for contratado, será chamado para a ocupação da(s) vaga(s), o próximo candidato classificado.  

 
7.6 O candidato aprovado permanecerá em período probatório durante 12 (doze) meses, com avaliação permanente de 
desempenho, salvo quando sua contratação ocorrer por prazo inferior.  
 
 
8) DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Processo 
Seletivo estabelecidas no presente Edital. 
 
8.2 Não será realizada a entrevista, nem será permitida a realização de prova escrita, caso o candidato se apresente 
após o horário estabelecido. 
 
8.3 O candidato que no ato da inscrição prestar declaração falsa, inexata, ou apresentar documento adulterado ou 
inverídico, terá sua inscrição cancelada, sendo anulados todos os atos dela decorrentes, bem como noticiada a 
autoridade competente para apuração dos fatos delituosos. 
 
8.4 Na hipótese de haver apenas um candidato interessado em determinada vaga, somente será aprovado se 
apresentar condições de credenciamento, obtiver a pontuação mínima prevista no item 6.1.1 do presente Edital. 
 
8.5 O presente processo seletivo terá validade por 06 (seis) meses, podendo haver prorrogação, por igual período, a 
critério da UNESC. 
 
8.6 O candidato aprovado deverá participar do Programa de Formação Continuada de Docentes, organizado pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação e Unidades Acadêmicas, sendo condição para sua efetivação.  
 
8.7 Os pedidos de reconsideração dirigidos à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação deverão ser protocolados na própria 
Pró-Reitoria, no prazo de 2 (dois) dias úteis do ato questionado.  
 
8.8 Os candidatos não aprovados terão até o mês de abril de 2014 para retirarem a documentação entregue no ato de 
inscrição. Decorrido o referido prazo, os documentos serão reciclados. 
 
8.9 Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no presente 
Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UNESC. 

 
 

Criciúma, 24 de outubro de 2013. 
 
 

Prof. Dr. Gildo Volpato 
Reitor   
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    UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
             DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
PROCESSO SELETIVO EXTERNO DE DOCENTES - GRADUAÇÃO 
                                             EDITAL Nº 175/2013 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nº________ 

I - DADOS PESSOAIS 
Nome: _________________________________________________________________________________  

Endereço: ______________________________________________________________________________  

Bairro: _____________________  Cidade:______________________UF:______ Cep.: _________________  

Telefone residencial:___________Telefone celular:__________E-mail:_______________________________ 

Sexo:(    ) Masc (     )Fem      Carteira de Identidade: ___________ Data de Nasc: _____ / ______ / _______ 

Naturalidade: _____________________________ Nacionalidade: __________________________________ 

Estado Civil:      (      ) Solteiro      (      ) Casado      (      ) Outros 

Já trabalhou na Unesc anteriormente? (     ) Sim      (      ) Não   

Se Sim, qual o período: _____________________________________________________________________ 

 

II – FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Graduação: ___________________________________________________Ano de Conclusão: __________ 

Estabelecimento:______________________________________________Local:_______________UF:_____ 

Especialização: ___________________________________________________Ano de Conclusão: _______ 

Estabelecimento: ___________________________________________ Local: _________________UF:_____ 

Mestrado: ________________________________________________________Ano de Conclusão:________ 

Estabelecimento: _____________________________ Local: _______________________________UF:_____ 

Doutorado: ____________________________________________Ano de Conclusão:  _________________ 

Estabelecimento: _________________________________________ Local: ___________________UF:_____ 

 
III – ÁREA DE INTERESSE (Conforme quadro de vagas do item 2 do Edital) 

 
Disciplina(s): 1ª _______________________________________________  Curso: _____________________ 

                      2ª ______________________________________________   Curso: ______________________ 

                      3ª _______________________________________________ Curso:______________________ 

IV – GERAL 
 
 
 
 
 
Data: _____/_____/___                                            Assinatura do candidato 
 

 

 

FOTO 

3X4 
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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
PROCESSO SELETIVO EXTERNO DE DOCENTES - GRADUAÇÃO 
 

 

 

ANEXO II - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O Memorial Descritivo é uma autobiografia que descreve, analisa e critica acontecimentos sobre a 

trajetória acadêmico-profissional e intelectual do candidato, avaliando cada etapa de sua experiência. 

Recomenda-se que o memorial inclua em sua estrutura seções que destaquem as informações mais 

significativas, como a formação, as atividades técnico-científicas e artístico-culturais, as atividades 

docentes, as atividades de administração, a produção científica, entre outras. O texto deve ser 

redigido na primeira pessoa do singular, o que permitirá ao candidato enfatizar o mérito de suas 

realizações. 

 

Sugestão de Estrutura do Memorial 

 

Introdução: apresentação do objetivo do memorial, justificativa do ingresso na carreira docente, 

destacando aspectos relevantes para a área da disciplina pretendida; 

Formação Acadêmica; 

Experiência  profissional; 

Atividades Técnico-científicas e Artístico-culturais; 

Principais Produções Acadêmicas dos últimos 05 anos. 

 
 
 


