
 
 

EDITAL N° 59/2010 
 

Dispõe sobre a abertura de inscrições para realização de 
provas 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 prova de suficiência poderão retirar boleto na 

CENTAC e efetuar pagamento da taxa de inscrição no Banco Real, no período de 17 de 
Maio a 07 de Junho de 2010, das 11h às 12h e das 14h30 às 21h, no Campus da UNESC.  

1.2 Os acadêmicos deverão efetivar a inscrição no curso de origem da disciplina pretendida 
até o dia 07 de Junho de 2010, 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 primeiro semestre letivo de 2010; 
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 abaixo 
relacionadas: 
 
 



 
 

4.1.1 Curso de Ciências Contábeis 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

 

 

916 

 

 

Espanhol I 

 

 

4 

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. 

 

 
 

03 

 

 

927 

 

 

Espanhol II 

 

 

4 

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. 

 

 
03 

 

 

940 

 

 

Espanhol III 

 

 

4 

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. 

 

 
03 

 

 

989 

 

 

Inglês I 

 

 

4 

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. 

 
 
 

03 

 

992 

 

Inglês II 

 

4 

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. 

 
03 

1001 Inglês III 4 

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. 

03 

 

887 

 

Matemática I 

 

4 

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

 
 

03 

898 Matemática II 4 

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

03 



909 

 

Matemática 

Financeira I 

 

4 

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. 

03 

 

891 

 

Língua Portuguesa I 4 

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. 

03 

885 Economia I 4 

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. 

03 

911 Estatística I 4 

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. 

03 

 

4.1.2  Curso de Letras - Habilitação Português / Espanhol 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

 

8931 

 

Língua Espanhola I 

 

04 

Introdução ao aprendizado do léxico e 
das estruturas gramaticais básicas do 
espanhol; desenvolvimento das quatro 
habilidades com ênfase na compreensão 
oral e escrita. 

 

04 

 

 

8935 

 

 

 

Língua Espanhola  

II   

 

 

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. 

 

 

04 

 

 

8940 

 

Língua Espanhola 

III 

 

04 

Aprofundamento do aprendizado do 
léxico e das estruturas gramaticais; 
continuidade do desenvolvimento das 
quatro habilidades com ênfase na 
produção textual. 

 

04 

 



 

Código 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

 

 

10555 

 

 

Língua Espanhola  

 

 

04 

Introdução ao aprendizado do léxico e 
das estruturas gramaticais básicas do 
espanhol; desenvolvimento das quatro 
habilidades com ênfase na compreensão 
oral e escrita. 

 

 

05 

 

 

10556 

 

 

Língua Espanhola 

II 

 

 

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. 

 

 

05 

 

 

10557 

 

Língua Espanhola 

III 

 

04 

Aprofundamento do aprendizado do 
léxico e das estruturas gramaticais; 
continuidade do desenvolvimento das 
quatro habilidades com ênfase na 
produção textual. 

 

05 

 

4.1.3  Curso de Letras - Habilitação Português / Inglês 

 

Código 

 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

 

8878 

 

Língua Inglesa I 

 

04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 
lingüísticas básicas, com ênfase na 
compreensão oral e escrita.   

 

15 

 

8881 

 

Língua Inglesa II 

 

04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 
lingüísticas básicas, com ênfase na 
produção textual. Elaboração de um 
projeto de pesquisa com tema específico. 

 

15 

 

8888 

 

Língua Inglesa III 

 

04 

Desenvolvimento das quatro habilidades 
lingüísticas básicas, com ênfase na leitura 
e interpretação de textos. 

 

15 

     

 

Código 

 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

 

 

 

10403 

 

 

 

Língua Inglesa I 

 

 

 

04 

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. 

 

 

 

16 

 

10404 

 

 

Língua Inglesa II 

 

 

04 

 

Estruturas gramaticais no passado 
simples e contínuo. Used to. Linking 
words. Produção Oral e Escrita 
(questionnaire). Uso do dicionário. 
Conceitos básicos de aprendizagem de 

 

16 

 



língua inglesa. Introdução às culturas de 
língua inglesa por meio da leitura de 
paradidáticos. Estudo da fonologia e 
fonética da língua inglesa. 

 

 

 

 

10405 

 

 

 

Língua Inglesa III 

 

 

 

04 

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.  

 

 

 

16 

 

4.1.4 Curso de Tecnologia em Gestão de Marketing 

 

Código 

 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

8360 

 

Fundamentos da 

Informática 

4 

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. 

02 

 

4.1.5  Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 

 

Código 

 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

8321 
Fundamentos da 

Informática 
4 

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. 

02 

 

4.1.6  Curso de Tecnologia em Gestão de Processos Gerenciais 

 

Código 

 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

8397 
Fundamentos da 

Informática 
4 

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. 

02 

 

 

 



4.1.7  Curso de Tecnologia em Gestão Comercial 

 

Código 

 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

 

9276 

 

Fundamentos da 

Informática 

 

04 

 

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. 

 

01 

 

4.1.8  Curso de Secretariado Executivo 

 

Código 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

 

 

 

 

 

 

6931 

 

 

 

 

 

 

 Língua Espanhola I 

 

 

 

 

 

 

4 

Estudo da língua espanhola em nível 
básico de conhecimento, direcionado a 
satisfazer as necessidades de 
comunicação, tanto oral quanto escrita, no 
âmbito do secretariado comercial ou 
administrativo. Tópicos dos sistemas 
fonológico e gráfico do Espanhol e seus 
correspondentes em Português. 
Desenvolvimento das habilidades 
lingüísticas a partir da compreensão leitora 
e auditiva e da produção oral e textual em 
contextos de comunicação real e 
dificuldade crescente, com ênfase na 
conjugação verbal no modo indicativo. 
Vocabulário geral e específico adequado 
ao perfil do curso. Conteúdos gramaticais 
distribuídos e contextualizados na prática 
das diferentes habilidades. 

2 

6932  Língua Espanhola II 4 

Estudo da língua espanhola direcionado a 
satisfazer as necessidades de 
comunicação, tanto oral quanto escrita, no 
âmbito do secretariado comercial ou 
administrativo. Produção de textos orais e 
escritos. Leitura, interpretação, 
conversação e audição. Estudo de 
vocabulário em textos informativos (jornais, 
revistas e textos da área). Conteúdos 
gramaticais distribuídos e contextualizados 
na prática das diferentes habilidades com 
ênfase na conjugação verbal dos diferentes 
tempos do modo indicativo. 

2 

6933 Língua Espanhola III 4 

Desenvolvimento das quatro habilidades 
linguísticas a partir da leitura, interpretação 
e produção de textos orais e escritos e 
compreensão auditiva, utilizando 
documentos e procedimentos da profissão. 
Estudo de vocabulário temático. Conteúdos 
gramaticais distribuídos e contextualizados 
na prática das diferentes habilidades com 
ênfase nos tempos do modo subjuntivo e 
condicional e o correto uso das formas 
átonas.  

2 



6934 

 

Língua Espanhola IV 

 

4 

Estudo da língua espanhola direcionado a 
desenvolver a competência lingüística no 
contexto da realidade empresarial e do 
mundo dos negócios. Desenvolvimento das 
quatro habilidades lingüísticas a partir da 
leitura, interpretação e produção de textos 
escritos e documentos autênticos. Estudo 
de vocabulário específico da empresa e dos 
negócios. Conteúdos gramaticais 
distribuídos e contextualizados na prática 
das diferentes habilidades com ênfase nos 
tempos do modo subjuntivo e nos tempos 
compostos dos diferentes modos. 

2 

6935 Língua Espanhola V 2 

Estudo da língua espanhola direcionado a 
desenvolver a competência lingüística no 
contexto da realidade empresarial e do 
mundo dos negócios. Desenvolvimento das 
quatro habilidades. Produção de textos 
orais e escritos. Tópicos gramaticais e 
ortográficos, leitura, interpretação, 
conversação e audição. Produção textual 
(coerência e coesão). Vocabulário 
específico do âmbito da empresa e dos 
negócios. O paradigma da conjugação 
verbal, ênfase nas irregularidades. 

2 

6936 
 

Língua Espanhola VI 
 

2 

Estudo da língua espanhola direcionado a 
desenvolver a competência lingüística, em 
nível avançado, e no contexto da realidade 
empresarial e do mundo dos negócios. 
Desenvolvimento das quatro habilidades 
básicas da língua, com exercícios e 
atividades comunicativas que permitam a 
familiarização com documentos e 
procedimentos da empresa. Produção de 
textos orais e escritos. Estudo lexical, com 
ênfase na diversidade lingüística dos países 
de fala espanhola. Leitura, interpretação, 
conversação e audição. Vocabulário 
temático (jornais, revistas e textos da área). 
Ênfase em algumas particularidades do 
idioma espanhol, como realização do voseo, 
o uso de alguns tempos verbais, como o 
futuro do subjuntivo, etc 

2 

6925 Língua Inglesa I 4 

Estudo da língua inglesa em nível básico de 
conhecimento, direcionado a aquisição de 
vocabulário para a comunicação, tanto oral 
quanto escrita, em situações sociais e de 
escritório. Produção oral e textual com 
ênfase em e-mails e em situações 
relacionadas com o dia-a-dia do profissional 
de secretariado. Conteúdos gramaticais 
distribuídos e contextualizados na prática 
das quatro habilidades com ênfase no 
presente simples e advérbios de freqüência. 

2 

6926 
 

Língua Inglesa II 
 

4 

Estudo da língua inglesa direcionado ao 
uso, tanto oral quanto escrito, de situações 
no passado no âmbito social e secretarial. 
Produção de textos orais e escritos. Leitura, 
interpretação e conversação. Estudo de 
vocabulário por meio de textos informativos. 
Conteúdos gramaticais distribuídos e 
contextualizados com ênfase na prática de 
entrevista de emprego e na organização de 
viagens de negócios. 

2 

     



 

6927 

 
 

Língua Inglesa III 
 

 

4 

Estudo da língua inglesa com ênfase na 
produção oral de telefonemas e na 
produção e pontuação de e-mails. 
Desenvolvimento das quatro habilidades 
lingüísticas a partir da leitura, interpretação 
e produção de textos orais e escritos, e 
compreensão auditiva. Conteúdos 
gramaticais distribuídos e contextualizados 
na prática de diferentes situações que 
envolvam números, mensagens e 
telefonemas. 

 
2 

 

 

 

 

6928 

 

 

 

 

Língua Inglesa IV 

 

 

 

 

4 

Estudo da língua inglesa direcionado a 
desenvolver a competência lingüística no 
contexto da realidade empresarial. 
Desenvolvimento das quatro habilidades 
lingüísticas a partir da leitura, interpretação 
e produção de textos escritos. Estudo de 
vocabulário específico de empresas e de 
negócios. Conteúdos gramaticais 
distribuídos e contextualizados na prática 
das diferentes habilidades com ênfase na 
produção oral para solução de problemas 
por telefone. 

 

 

 

 

2 

 

6929 

 
 

Língua Inglesa V 
 

 

2 

Estudo da língua inglesa direcionado a 
desenvolver a competência lingüística no 
contexto de empresas. Tópicos gramaticais, 
leitura, interpretação, conversação, audição 
e produção textual voltados para a solução 
rápida de problemas empresariais 
específicos. Aprofundamento de vocabulário 
específico do âmbito da empresa e dos 
negócios. 

 
2 

6930  Língua Inglesa VI 
 

2 

Estudo da língua inglesa direcionado a 
desenvolver a competência lingüística 
dentro do contexto empresarial e do mundo 
dos negócios. Desenvolvimento das quatro 
habilidades da língua com atividades 
comunicativas que permitam a 
familiarização com gerenciamento de tempo 
e planejamento empresarial. Produção de 
relatórios. Estudo lexical com ênfase na 
diversidade cultural entre países. 

2 

6938 

 
 

Informática Aplicada 
I 
 

2 

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). 

2 

6939 Informática Aplicada 
II 

4 

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. 

2 

6940 
 

Informática Aplicada 
III 
 

4 
Planilha Eletrônica e seus recursos 
avançados. Noções de Banco de Dados e 
Redes. 

2 

 

 

 



4.1.9 Engenharia de Agrimensura 
 

 

Código 

 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

7681 CAD (Optativa) 4 

Programas para Desenho assistido por 
Computador. O software AutoCad. 
Procedimentos Iniciais. Acessando o 
Programa. Tela Gráfica. Área de 
Trabalho. Arquivos de Desenho. 
Comandos de Desenho. Comandos de 
Auxílio. Desenho. Escalas. Desenho 
Topográfico em CAD. Planta de Situação. 
Impressão de Desenhos. 

6 

 

7634 

 

Processamento de 

dados 

 

4 

Calculadoras. Termos Usados em 
Processamento de Dados. Equipamentos 
de Informática. Sistemas Operacionais. 
Internet. Planilhas Eletrônicas e Editores 
de Textos. 

 

6 

 
4.1.10 Tecnologia em Design de Moda 
 

 

Código 

 

 

Disciplina 

 

Crédito 

 

Ementa 

 

Matriz 

Curricular 

3721 Perspectiva 04 
Sistemas de Representação – Desenho 
de Observação – Estrutura – Volume e 
Profundidade - Luz e Sombra 

 

1 

 

3723 
Técnicas de 

Montagem 
04 

Evolução histórica do processo 
tecnológico da produção: do artesanato 
manual à produção industrial em grande 
escala. A alta costura e o prêt-à-porter. A 
indústria de confecção no Brasil e o 
mundo. Processos industriais de 
confecção: máquinas e equipamentos. 
Fluxograma do processo produtivo da 
saia. Preparação, montagem, 
fechamento e acabamento. Projeção de 
capacidades de recursos necessários. 
Operações básicas.  

 

 1 

 

 

3740 

 

Análise de Produto 

 

02 

Análise da viabilização da 
industrialização do produto. 
Desenvolvimento de fichas técnicas para 
a operacionalização do produto. Análise 
da aviamentação. Descrição operacional. 

 1 

 

3741 

 

Custos 

 

02 

Composição geral dos custos. Cálculo do 
custo da matéria-prima, aviamentos, 
embalagens, mão-de-obra direta e 
indireta. 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. DAS PROVAS E 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 19 de Junho de 2010 em locais e horários a serem 
divulgados pelos respectivos cursos até o dia 14 de Junho de 2010. 
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, 13 de Maio de 2010. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ricardo Luiz de Bittencourt 
     Pró-reitor de Ensino de Graduação                 


