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UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC  
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA – PROACAD  

DIRETORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

 
 
 

EDITAL n. 187/2022 
 
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 Diretoria de Ensino de graduação, representando a UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – 
UNESC, pessoa jurídica de direito privado, 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 deverão, primeiro, retirar o boleto na CENTAC e 
efetuar pagamento da taxa, no período de 16/05 a 10/06/2022, das 13h30min às 19h30min, no Campus da UNESC. 

1.2 Após, os acadêmicos deverão efetivar a inscrição na coordenação do curso de origem da disciplina pretendida, 
até o dia 16/06/2022, 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.  

1.3 A inscrição e o pagamento da taxa de inscrição são de inteira responsabilidade do acadêmico, não se 
responsabilizando a Diretoria de Ensino de Graduação ou a UNESC por inscrição ou pagamento não recebido por 
fatores de ordem técnica ou organizacional. 

 

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 primeiro semestre letivo de 2022; 

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 a esta 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: 
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4.1.1 CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 
 

Código Disciplina 
Nº 

créditos 
Ementa 

Matriz 
Curricular 

16793 
Finanças 

Corporativas 
4 

Análise das demonstrações financeiras, ponto de equilíbrio, 
alavancagem operacional e financeira, análise custo-volume-
lucro, cálculo do preço de venda de produtos, orçamento de caixa 
e fluxo de caixa, decisão de financiamento de curto prazo e longo 
prazo, técnicas de análise de investimentos, custo e estrutura de 
capital, risco e retorno, teoria das opções. 

4 

16775 
Formação 

Econômica do 
Brasil 

4 

A evolução do pensamento social brasileiro nas obras de Gilberto 
Freyre, Sergio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Celso 
Furtado. O sistema colonial e a escravidão. A economia 
açucareira, e economia mineira, a pecuária e o complexo cafeeiro. 
A emergência do trabalho assalariado e o nascimento e a 
consolidação do capital industrial (1880-1933). A formação 
econômica do Brasil e degradação ambiental na economia do 
açúcar, ouro e café. 

2 

4.1.2 CURSO DE ECONOMIA 

Código Disciplina 
Nº 

créditos 
Ementa 

Matriz 
Curricular 

7734 
Atividade Física e 

Qualidade de 
Vida 

4 
Perceber o corpo/movimento como suporte de signos e sinais, 
contribuindo no sentido de uma reflexão sobre atividade física, 
saúde e qualidade de vida. 

2 

 
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 25/06/2022 em local e horário a ser divulgados pelo respectivo curso até o dia 
20/06/2022. 

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, conforme art. 62, §2º da Resolução 76/2009/CÂMARA 
DE ENSINO DE GRADUAÇÃO. 

5.7 O resultado da prova de suficiência será divulgado no dia 01 de julho de 2022, no mural do curso. 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino de Graduação da UNESC. 
 

7. DOS ANEXOS 

7.1 Estão anexados a este edital: 
I.Conteúdo Programático, que será objeto de prova, da disciplina “Finanças Corporativas”; 

II.Conteúdo Programático, que será objeto de prova, da disciplina “Formação Econômica do Brasil”; 
III.Conteúdo Programático, que será objeto de prova, da disciplina “Atividade Física e Qualidade de Vida”.  

 
Criciúma, 16 de maio de 2022. 

 
Prof. Me. Marcelo Feldhaus 

Diretor de Ensino de Graduação 
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ANEXO I 
Curso de Ciências Econômicas 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: disciplina Finanças Corporativas 

 
1  Estratégia Operacional nas Organizações  
1.1 Estratégia de Qualidade  
1.2 Estratégia de Custo  
1.3 Estratégia de Flexibilidade  
1.4 Estratégia de Rapidez 
1.5 Estratégia de Confiabilidade 
  
2 Determinação do Preço de Vendas 
2.1 Ponto de Equilíbrio  
2.2 Alavancagem Operacional  
2.3 Alavancagem Financeira  
2.4 Análise dos demonstrativos Financeiros  
  
3 Recuperação Judicial e Falência 
3.1 Responsabilidade 
3.2 Aspectos Legais  
  
4 Estrutura Capital  
4.1 Teorema de Modigliani Miller 
4.2 Endividamento 
4.3 WACC - Weighted Average Cost of Capital  
4.4 Criação de Valor  
  
5 Decisões de Investimento e Financeiro 
5.1 Decisões de Investimento em condições de Incerteza  
5.2 Fontes de Financeiro 
5.3 Necessidade de Capital de Giro  
5.4 Risco e Retorno  
  
6 Avaliação de Empresas  
6.1 Teoria das opções 
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ANEXO II  
Curso de Ciências Econômicas 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: disciplina Formação Econômica do Brasil 

 

1 Tendências do Pensamento Brasileiro  

1.1 As perspectivas de interpretação do Brasil  

1.1.1 O Pensamento de Celso Furtado 

1.1.1 Caio Prado Junior e o Sentido da Colonização  

1.1.1.1 Sérgio Buarque de Holanda e as Raízes do Brasil  

  

2 Da Expansão Europeia a estruturação da economia colonial brasileira 

2.1 O Brasil nos Quadros do Antigo Sistema Colonial  

2.1.1 Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial  

2.1.1.1 Economia Escravista de Agricultura Tropical (Séculos XVI e XVII) 

2.1.1.1.1 Economia Escravista Mineira (século XVIII)  

  

3 Liberalismo e Escravidão no Brasil Imperial  

3.1 A Era do Liberalismo (1808 - 1850)  

3.1.1 O Império Escravocrata e a Aurora Burguesa (1850 - 1889)  

  

4 A República Burguesa  

4.1 A Economia Cafeeira, urbanização e crescimento da indústria  

4.1.1 Os investimentos Estrangeiros no Início da Industrialização do Brasil  

4.1.1.1 A concentração Industrial em São Paulo  

4.1.1.1.1 A primeira Guerra Mundial e o Crescimento da Indústria Nacional  

4.1.1.1.1.1 O crescimento da Indústria e o Movimento Operatório na Primeira República 

4.1.1.1.1.2 A Crise de 1929 e os efeitos socioeconômicos no Brasil 

4.1.1.1.1 A primeira Guerra Mundial e o Crescimento da Indústria Nacional  
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ANEXO III  
Curso de Economia 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: disciplina Atividade Física e Qualidade de Vida 
 

1 Definição de qualidade de vida: Em busca da qualidade de vida. 

2 A dimensão emocional da qualidade de vida. 

3 
A dimensão física da qualidade de vida: Reeducação postural, alimentação saudável, 
atividade física. 

4 LER/DORT no trabalho. 

5 Motivação para um estilo de vida mais saudável. 

6 Atividades esportivas e recreativas na promoção da saúde. 

7 IMC (Índice de Massa Corporal). 

8 Qualidade de vida e saúde. 

9 Qualidade de vida Fator Nutrição. 

10 Sedentarismo- benefícios na qualidade de vida com Atividade Física. 

 


