
 
 

EDITAL n° 202/2015 
 
 

Dispõe sobre a abertura de inscrições para realização de prova de 
suficiência, nos termos da Resolução n. 76/2009/CÂMARA DE 
ENSINO DE GRADUAÇÃO, para as disciplinas dos cursos de 
graduação que especifica. 

 
A Pró-reitoria de Ensino de Graduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, no uso de 
suas atribuições, torna público que estão abertas as inscrições para as provas de suficiência em disciplinas 
de cursos de graduação, nos termos da Resolução n. 76/2009/CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
(artigos 57 a 63) e das condições estabelecidas no presente edital. 

 
 

1 DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Os acadêmicos interessados em realizar a prova de suficiência poderãoretirar boleto na CENTAC e 
efetuar pagamento da taxa de inscrição no Banco Santander, no período de 23/10 a 13/11, das 11h às 12h 
e das 14h30 às 20h, no Campus da UNESC.  

1.2 Os acadêmicos deverão efetivar a inscrição no curso de origem da disciplina pretendida até o dia 
13/11, apresentando comprovante de pagamento e documentos que comprovam experiência ou realização 
de cursos relacionados ao conteúdo programático da disciplina pretendida. 

1.2.1 A inscrição e a respectiva documentação deverão ser encaminhadas pelo curso de origem ao curso 
responsável pela elaboração da prova. 

 
2 DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
2.1 Poderão inscrever-se para as provas de suficiência os acadêmicos que atendam a todos os seguintes 
requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado no segundo semestre letivo de 2015; 

b) Comprovar experiência relacionada ao conteúdo programático da disciplina e/ou comprovar a realização 
de cursos em instituições públicas e privadas que se relacionem com o conteúdo programático da 
disciplina em que pretende realizar a prova de suficiência; 

c) Ter cumprido os pré-requisitos, se houver da disciplina pretendida; 

d) Não ter sido anteriormente reprovado na disciplina objeto da prova de suficiência. 

 
3 DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

3.1 A taxa de inscrição corresponde ao valor total da disciplina pretendida, obtida mediante a multiplicação 
do número de créditos relativos à mesma pelo valor vigente do crédito do curso.    

3.2 A taxa de inscrição é devida por disciplina. 

3.3 Os valores devem ser pagos em 02 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira devida no ato da inscrição 
e a segunda no dia imediatamente anterior à realização da prova.  

3.4 O valor da taxa de inscrição não será devolvido na hipótese de o acadêmico reprovar na prova de 
suficiência. 

 

4 DAS DISCIPLINAS OFERTADAS PARA A PROVA DE SUFICIÊNCIA 
 
4.1 Os acadêmicos interessados poderão fazer a prova de suficiência nas disciplinas a seguir 
relacionadas. 

 



4.1.1 Curso: ECONOMIA  

 

Código 

 

Disciplina 

 

Nº créditos 

 

Ementa 

Matriz 

Curricular 

11568 Economia da 
Tecnologia 2 

As abordagens neo-schumpeterianas, 
evolucionistas e neoclássicas sobre 
tecnologia. Tecnologia: invenção e difusão 
tecnológica. Tecnologia enquanto forma de 
acumulação de capital. As novas tecnologias: 
informática, novos materiais, biotecnologia, 
química fina, robótica, telemática. Tecnologia, 
emprego, desemprego e salário. 

3 

11569 Economia do 
Trabalho 2 

Os postulados neoclássicos e keynesianos 
sobre desemprego. Trabalho e sociedade. 
Produção e reprodução da força de trabalho. 
Modificação no processo de trabalho. A 
revolução técnico-científica e a degradação do 
trabalho. O problema do desemprego no 
capitalismo contemporâneo. Ajustes 
macroeconômicos e as novas formas de 
exclusão social. As novas ofensivas do capital 
e a crise do sindicalismo. A contradição em 
processo: a valorização do capital e a 
desvalorização do trabalho. 

3 

11571  
 
 

Mercado de 
Capitais 4 

Introdução ao mercado de capitais. Ativos 
financeiros. Poupança, CDB/RDB, FUNDOS 
de investimentos. Sistema financeiro Nacional. 
Sociedades Anônimas. Investimentos em 
Mercados de Capitais. Desenvolvimento 
econômico e mercado de capitais. A 
internacionalização do Mercado de Capitais. 
CVM. BOVESPA. BM&F. Mercado de Opções. 
Mercado de Derivados. Securitização. 

3 

 

4.1.2 Curso: LETRAS PORTUGUÊS/INGLÊS 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Nº créditos 

 
Ementa 

Matriz 
Curricular 

15708 Língua 
Inglesa I 4 

Estruturas gramaticais no presente simples e 
contínuo. Produção Oral. Uso do dicionário. 
Estudo das principais teorias de aquisição/ 
aprendizagem e suas implicações para o 
ensino de língua inglesa. Introdução às 
culturas de língua inglesa por meio da leitura 
de paradidáticos. Introdução à fonologia e 
fonética da língua inglesa. 

1 

15709 Língua 
Inglesa II 4 

Estruturas gramaticais no passado simples e 
contínuo. Used to. Linking words. Produção 
Oral e Escrita (questionnaire). Uso do 
dicionário.  Conceitos básicos de 
aprendizagem de língua inglesa. Introdução 
às culturas de língua inglesa por meio da 
leitura de paradidáticos. Estudo da fonologia e 
fonética da língua inglesa. 

1 



 
Código 

 
Disciplina 

 
Nº créditos 

 
Ementa 

Matriz 
Curricular 

15710 Língua 
Inglesa III 4 

Estruturas gramaticais no futuro Present 
Perfect e Present Perfect Continuous. 
Produção Oral e Escrita (letters and e-mails). 
Uso do dicionário. Conceitos básicos de 
aprendizagem de língua inglesa. Introdução 
às culturas de língua inglesa por meio da 
leitura de paradidáticos. Estudo da fonologia e 
fonética da língua inglesa. 

1 

 

4.1.3 Curso: TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Nº créditos 

 
Ementa 

Matriz 
Curricular 

14309 
Tecnologia 

da confecção 
Industrial III 

04 

Execução de modelos elaborados na 
disciplina de Modelagem do vestuário II. 
Elaboração de ficha técnica do Vestuário. 
Fluxograma do processo produtivo do 
protótipo. Projeção de capacidades e recursos 

02 

14312 
Desenho 
Técnico 

Informatizado 
04 

Utilização do software Corel Draw como 
ferramenta do desenho. Utilização de técnicas 
e convenções para execução do desenho 
técnico de produto do vestuário. Métodos de 
construção do desenho técnico e 
especificações dos modelos. Ficha técnica de 
produtos do vestuário. 

02 

 
18800 

 

Modelagem 
do Vestuário I 04 

Traçar bases de modelagem feminina. 
Interpretação de modelos do vestuário. 
Identificação dos moldes: piques, tamanho, 
referência, fio e nomenclatura. Graduação de 
Moldes. 

03 

14310 
Modelagem 
do Vestuário 

II 
04 

Traçar bases de modelagem Masculina e 
alfaiataria.  Interpretação de modelos do 
vestuário. Identificação dos modelos. 
Graduação de Moldes. 

02 

  

 

4.1.4 Curso: TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL 
 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Nº créditos 

 

Ementa 

Matriz 

Curricular 

13097 
Fundamentos 

da 
Informática 

2 

Utilização do computador por meio do 
sistema operacional do tipo "Windows" e 
aplicativos de: Edição de texto, planilha 
eletrônica e de apresentação. Utilização da 
internet e redes internas. 

2 

  
 



4.1.5 Curso: TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Nº créditos 

 
Ementa 

Matriz 
Curricular 

11379 Fundamentos 
da Informática 2 

Utilização do computador por meio do 
sistema operacional do tipo "Windows" e 
aplicativos de: Edição de texto, planilha 
eletrônica e de apresentação. Utilização da 
internet e redes internas. 

3 

11374 
Medicina e 

Segurança no 
Trabalho 

2 

Higiene do trabalho, Saúde ocupacional e 
segurança do trabalho: conceitos, 
importâncias, responsabilidades social e 
civil do empregador. 

NR - Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Saúde no Trabalho. 
Qualidade de vida no trabalho - definições, 
modelos e programas. 

3 

18689 
Saúde e 

Segurança no 
Trabalho 

2 

Higiene do trabalho, Saúde ocupacional e 
segurança do trabalho: conceitos, 
importâncias, responsabilidades social e 
civil do empregador. 

NR - Normas Regulamentadoras de 
Segurança e Saúde no Trabalho. 
Qualidade de vida no trabalho - definições, 
modelos e programas. 

4 

 
 
 
4.1.6 Curso: TECNOLOGIA EM PROCESSOS GERENCIAIS 

 
 

Código 
 

Disciplina 
 

Nº créditos 
 

Ementa 
Matriz 

Curricular 

11719 
Fundamentos 

da 
Informática 

2 

Utilização do computador por meio do 
sistema operacional do tipo "Windows" e 
aplicativos de: Edição de texto, planilha 
eletrônica e de apresentação. Utilização da 
internet e redes internas. 

3 

11753 
Medicina e 

Segurança no 
Trabalho 

2 

Higiene do trabalho, Saúde ocupacional e 
segurança do trabalho: conceitos, 
importâncias, responsabilidades social e 
civil do empregador. NR - Normas 
Regulamentadoras de Segurança e Saúde 
no Trabalho. Qualidade de vida no trabalho 
- definições, modelos e programas. 

3 

 
 
5  DA PROVA E SUA REALIZAÇÃO 

5.1 A prova será elaborada, aplicada e corrigida por bancas examinadoras especiais relativas a cada 
disciplina, compostas, cada uma delas, por 03 (três) professores. 

5.2 A prova abrangerá todo o conteúdo programático da disciplina e será constituída de avaliação escrita e 
avaliação oral ou prática em que se observará o conhecimento e as aptidões do aluno para a disciplina em 
questão. 

5.3 A prova será realizada no dia 28/11/2015 em local e horário a ser divulgados pelos respectivos cursos 
até o dia 23/11/2015. 



5.4 Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota mínima de 8,0 (oito). 

5.5 O não comparecimento à prova ou a não obtenção da nota mínima implicará na reprovação do 
acadêmico, que ficará, ainda, impedido de requerer nova Prova de Suficiência na mesma disciplina. 

5.6 Não caberá pedido de revisão da Prova de Suficiência. 

 

6  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UNESC. 

 
 

Criciúma, 21 de outubro de 2015. 
 

 
 
 

Prof.ª Robinalva Borges Ferreira 
Pró-reitora de Ensino de Graduação 

 
 
 


