
 
 
 

EDITAL N° 79/2007 
 
 

Dispõe sobre a abertura de inscrições para 
realização de provas de suficiência, nos 
termos da Resolução do CONSEPE n. 
04/2003, para as disciplinas dos cursos de 
graduação que especifica. 
 

  

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Universidade o 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. 04/2003 do CONSEPE e das condições estabelecidas no presente Edital. 
 
 
1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 Os acadêmicos interessados em realizar prova de suficiência poderão retirar boleto 
na CENTAC e efetuar pagamento da taxa de inscrição no Banco REAL, no período 
de 22 de outubro a 09 de novembro de 2007, das 11h às 12h e das 14:30h às 21h, 
no Campus da UNESC.  

1.2 Os acadêmicos deverão efetivar a inscrição no curso de origem da disciplina 
pretendida, até o dia 09 de novembro de 2007, 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 2007; 
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.  

 
4. DAS DISCIPLINAS OFERTADAS PARA A PROVA DE SUFICIÊNCIA 

 

4.1 Os acadêmicos interessados poderão fazer a prova de suficiência das disciplinas 
abaixo relacionadas: 

 

 4.1.1 Curso de Administração – Habilitação Comércio Exterior   

Código Disciplina Matriz 
Curricular 

Crédito Ementa 

619 INGLÊS I 01 
(Comércio 
exterior) 

02 História da língua. Conversação. Estrutura 
gramatical. Leitura e de textos e 
correspondências com ênfase na área de 
conhecimento específico de Administração 
Comércio Exterior. Redação de 
correspondências. Estudo do vocabulário. 

626 INGLÊS II 01 
(Comércio 
Exterior) 

02 História da língua. Conversação. Estrutura 
gramatical. Leitura e de textos e 
correspondências com ênfase na área de 
conhecimento específico de Administração 
Comércio Exterior. Redação de 
correspondências. Estudo do vocabulário. 

5046 INGLÊS III 01 
(Comércio 
Exterior) 

02 História da língua. Conversação. Estrutura 
gramatical. Leitura e de textos e 
correspondências com ênfase na área de 
conhecimento específico de Administração 
Comércio Exterior. Redação de 
correspondências. Estudo do vocabulário. 

5047 INGLÊS IV 01 
(Comércio 
Exterior) 

02 História da língua. Conversação. Estrutura 
gramatical. Leitura e de textos e 
correspondências com ênfase na área de 
conhecimento específico de Administração 
Comércio Exterior. Redação de 
correspondências. Estudo do vocabulário. 

630 ESPANHOL 
I 

01 
(Comércio 
Exterior) 

02 O alfabeto, saudações, o artigo, as 
contrações, acentuação gráfica, os 
monossílabos, pronomes pessoais,emprego 
de formas afirmativas e negativas. Numerais 
Ordinais. Leitura e Tradução de textos 
básicos. 



634 ESPANHOL 
II 

01 
(comércio 
exterior) 

02 Verbos: "Hablar, tener, ir;venir, gustar", 
etc...Verbo + complemento direto e indireto. 
Leitura de textos e tradução. Sistema 
monetário, emprego de "muy, mucho". Leitura 
e interpretação de textos e livros diversos. 

5048 ESPANHOL 
III 

01 
(Comércio 
Exterior) 

02 Verbos regulares e irregulares. Adjetivos e 
pronomes demonstrativos, conjugação e 
emprego dos verbos "ser e haver", fórmulas 
afirmativas e negativas; verbos ir + a + 
infinitivo.Os pronomes possessivos, apócope 
dos possessivos. Leitura e interpretação de 
textos e livros de negócios. Conversação 

5049 ESPANHOL 
IV 

01 
(Comércio 
Exterior) 

02L Verbos regulares e irregulares. Sufixos 
aumentativos, diminutivos e respectivos 
preposições - frases prepositivas, pronomes 
indefinidos, interjeição. Verbos de 1º, 2º e 3º 
conjunção. Formação de imperativo. Leitura e 
interpretação de textos e livros de negócios. 
Conversação. 

 
4.1.2 Curso de Ciências Contábeis 

 

Cód. Disciplina Matriz Créditos Ementa 
916 
927 
940 

Espanhol I 
Espanhol II 
Espanhol III 

 

3 
3 
3 

04 
04 
04 
 
 
 
 

12 

Linguagem, estrutura gramatical e 
ortográfica, acentuação, habilidades 
básicas de produção e comunicação 
textual; componentes do vocabulário 
específico; particularidades do idioma; 
estruturas gramaticais, redação oficial, 
leitura e tradução de textos, 
conversação 

989 
992 
1001 

Inglês I 
Inglês II 
Inglês III 

3 
3 
3 

04 
04 
04 
 
 
 
 

12 

Linguagem, estrutura gramatical e 
ortográfica,  habilidades básicas de 
produção e comunicação (escrever, ler, 
ouvir, interpretar), textual; componentes 
do vocabulário específico; 
particularidades do idioma; redação 
oficial, tradução de textos, conversação. 

887 
898 

Matemática I 
Matemática II 

3 
3 

04 
04 
 
 

08 

Funções Exponenciais e Logarítmicas. 
Estudo das Matrizes. Determinantes. 
Geometria Analítica. Progressão 
aritmética e Geométrica. Função. Limite. 
Derivada. 

909 
 
 

Matemática 
Financeira I 

 
 

3 
 
 

04 
 
 

Conceituação, moeda, capital, juros 
simples e compostos, descontos, 
equivalência de capitais, séries de 
pagamentos, prazo médio ponderado, 
dias médios ponderados, amortização, 
análise financeira de compras e de 



vendas, depreciação econômica. 
891 

 
 
 

Língua Portuguesa I 
 
 

3 
 
 

04 
 
 

Leitura, análise e produção textual. O 
texto e sua dupla dimensão: relações 
internas e externas. Habilidades básicas 
de produção textual: objetividade, 
clareza, concisão, precisão. Tipo de 
texto: o relatório (linguagem e estrutura, 
componentes discursivos, 
apresentação). Estudo e prática da 
norma escrita; ortografia e acentuação; 
concordância e regência; colocação 
pronominal. 

885 Economia I 3 04 Considerações gerais. O método da 
economia política e noções pré-
liminares. História do pensamento 
econômico. Sistemas econômicos e 
políticos com a participação estatal. 
Relações com o exterior. Economias 
globalizadas. Crises econômicas. 

911 Estatística I 3 04 Considerações Gerais. Organização  
apresentação de dados. Distribuição de 
freqüência. Representação gráfica. 
Medidas de tendência central. Medida 
de dispersão. Probabilidades. Análise 
das Séries Temporais. Técnicas de 
Previsão; Números índices. Testes de 
hipóteses. Amostragem. 

 
4.1.3 Curso de Letras Habilitação Espanhol 
 

 

Cód. 

 

Disciplina 

 

Matriz 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

 

6015 

 

 

Língua Espanhola I 

 

 

02 

 

 

06 

Treinamento intensivo de estruturas 

básicas da linguagem oral. 

Compreensão oral e escrita através de 

diálogos e textos. Enfoque específicos 

da gramática: artigo; contrações; verbos 

hablar, tener, ir, venir, etc.; acentuação 

ortográfica , pronomes pessoais; formas 

afirmativas negativas; verbo mais 

completo direto e indireto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinamento intensivo de estruturas 

mais complexas. Ampliação da 



 

 

6016 

 

 

Língua Espanhola 

II 

 

 

02 

 

 

06 

compreensão e da expressão oral e 

escrita: Leitura e interpretação de 

textos. Estudo de tópicos gramaticais 

específico: formação de feminino; 

apócope do adjetivo; pronome relativo; 

verbos da 1ª e 2ª conjugação; sufixos 

aumentativos, diminutivos e 

“despectivos”; preposições; pronomes 

indefinidos; interjeição. 

 

4847 

 

 

Língua Espanhola 

III 

 

02 

 

04 

Treinamento intensivo de estruturas 

complexas. Ampliação da compreensão 

e da expressão oral e escrita; leitura, 

interpretação e discussão de textos. 

Estudos gramaticais: verbos da 3ª 

conjugação; formação do imperativo; 

advérbios; conjugações; verbos 

irregulares; formação da voz passiva: 

graus de adjetivo; colocação dos 

pronomes átonos. 

 

7262 

 

Língua Espanhola I 

 

03 

 

04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 

lingüísticas básicas, com ênfase na 

compreensão oral e escrita. 

7268 

 

Língua Espanhola 

II 

03 04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 

lingüísticas básicas, com ênfase na 

produção textual. 

7273 

 

Língua Espanhola 

III 

03 04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 

lingüísticas básicas, com ênfase na 

leitura e interpretação de textos. 

 

8931 

 

Língua Espanhola I 

 

04 

 

04 

Introdução ao aprendizado do léxico e 

das estruturas gramaticais básicas do 

espanhol; desenvolvimento das quatro 

habilidades com ênfase na compreensão 

oral e escrita 



 

8935 

 

 

Língua Espanhola 

II 

 

04 

 

04 

Continuidade do aprendizado do léxico e 

das estruturas gramaticais básicas do 

espanhol; aprofundamento das quatro 

habilidades com ênfase na leitura e 

interpretação de textos. 

Elaboração de um projeto de pesquisa 

com tema específico. 

8940 

 

Língua Espanhola 

III 

04 04 

Aprofundamento do aprendizado do 

léxico e das estruturas gramaticais; 

continuidade do desenvolvimento das 

quatro habilidades com ênfase na 

produção textual. 

 
 

4.1.4 Curso de Letras Habilitação Inglês 
 

 

Cód. 

 

 

Disciplina 

 

Matriz 

 

Crédito 

 

Ementa 

2614 Língua Inglesa I 06 06 

Introdução ao estudo da Língua Inglesa 

por meio da interação verbal, leitura e 

produção textual a nível básico. 

2620 Língua Inglesa II 06 06 

Estudo da Língua Inglesa por meio da 

leitura e produção textual com ênfase na 

interação verbal a nível básico. 

2624 Língua Inglesa III 06 06 

Estudo da Língua Inglesa com ênfase na 

interação verbal, leitura e produção 

textual a nível pré-intermediário. 

7219 Língua Inglesa I 14 04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 

lingüísticas básicas, com ênfase na 

compreensão oral e escrita. 

7225 Língua Inglesa II 14 04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 

lingüísticas básicas, com ênfase na 

produção textual. 

7230 Língua Inglesa III 14 04 Desenvolvimento das quatro habilidades 



lingüísticas básicas, com ênfase na 

leitura e interpretação de textos. 

8878 Língua Inglesa I 15 04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 

lingüísticas básicas, com ênfase na 

compreensão oral e escrita. 

8881 Língua Inglesa II 15 04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 

lingüísticas básicas, com ênfase na 

produção textual. Elaboração de um 

projeto de pesquisa com tema 

específico. 

8888 Língua Inglesa III 15 04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 

lingüísticas básicas, com ênfase na 

leitura e interpretação de textos. 

 
 

4.1.5 Curso de Secretariado Executivo 

Código Disciplina Matriz Créditos Ementa 

6925 Língua Inglesa I 02 04 Uso do verbo To Be e do tempo presente. 
Apresentações e cumprimentos. Palavras 
interrogativas, Pronomes pessoais. 
Adjetivos possessivos. Caso possessivo. 
Artigos. Numerais. Árvore genealógica. 
Alfabeto, Profissões. Preços.  
Nacionalidades e línguas.  
 

6926 Língua Inglesa II 02 04 Uso das terceiras pessoas no presente 
simples. Horas. Advérbios de freqüência. 
Pronomes demonstrativos. Palavras 
interrogativas.  Profissões.  Datas.  Dias 
da semana. Direções. Verbo modal Can. 
Tempo passado. 
 

6927 Língua Inglesa III 02 04 Passado simples. Solicitações e ofertas 
com o uso do modal CAN. Expressar 
gostos e preferências. Tempo presente e 
tempo presente contínuo. Presente 
contínuo indicando futuro. 
 

6928 Língua Inglesa IV 02 04 Passado simples. Expressões de tempo. 
Conectivos. Substantivos contáveis e 
incontáveis. Uso do verbo modal “would”. 
Pronome e artigo indefinido. Pedidos 



formais. Adjetivos. Grau dos adjetivos. 
Receber e dar Informações. Presente 
contínuo. Uso do pronome interrogativo – 
De quem ?. 
 

6929 Língua Inglesa V 02 02 Tempo verbal “to be + going to” na 
elaboração de diálogos e situações na 
área secretarial. Uso do infinitivo. 
Pronomes interrogativos. Advérbios e 
adjetivos . 
 

6930 Língua Inglesa VI 02 02 Os aspectos gramaticais são direcionados 
para  o  Inglês  comercial  visando  o  
domínio  e  o uso  da  Língua  Inglesa  em  
atividades  que envolvam  as  quatro  
habilidades  ( reading,  writing,  speking  
and  listening). 
 

6938 Informática 
Aplicada I 

02 02 Familiarizar o aluno com noções e 
conceitos básicos em informática 
(hardware e software). Ensino avançado 
do uso do software para elaboração de 
apresentações. Conceitos básicos de 
Internet. Ferramentas de navegação na 
Web. Manipulação de mensagens 
eletrônicas (e-mails). 
 

6939 Informática 
Aplicada II 

02 04 O emprego do Computador no Escritório. 
Diferenças entre as Plataformas. 
Editoração eletrônica avançada e 
tratamento de documentos para 
aplicações empresariais. Compactação de 
arquivos. Agenda eletrônica. 
 

6940 Informática 
Aplicada III 

02 04 Planilha Eletrônica e seus recursos 
avançados. Noções de Banco de Dados e 
Redes. 
 

 

 

 

 



5. DAS PROVAS E DA SUA REALIZAÇÃO 
 

5.1 As provas serão elaboradas, aplicadas e corrigidas 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 As provas serão realizadas no dia 24 de novembro 2007, em locais e horários a 
serem divulgados pelos respectivos cursos até o dia 21 de novembro de 2007. 
5.4 Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota mínima de 7,0 (sete).  
5.5 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, 19 de novembro de 2007. 
 

 
 

Profª. Neide Inês Ghellere De Luca 
     Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UNESC 

                  


