
 

1 

 

   

 

EDITAL UNIARP N. 001/2016, DE 31 DE MAIO DE 2016. 

                

Divulga e torna público o EDITAL UNIARP 
N.º 001/2016 sobre a oferta das disciplinas 
em aberto para o 2º. Semestre de 2016 
visando a ocupação por Docente 
devidamente habilitado já pertencente ao 
quadro de pessoal. 

 
 

A REITORIA divulga e torna público o EDITAL UNIARP n.º 001/2016 sobre a oferta 
das disciplinas em aberto para o 2º. Semestre de 2016, visando a ocupação por Docente 
devidamente habilitado já pertencente ao quadro efetivo de pessoal, nos seguintes termos: 

 
Art. 1o – As disciplinas em aberto para o 2º. Semestre de 2016 poderá ser 

pleiteada pelo docente efetivo, assim considerado aquele não contratado de forma 
temporária ou autônoma, devidamente habilitado, conforme descrição e exigência 
abaixo elencada: 

 
 
Quadro de Disciplinas  
 

 
 

 
  
 

CÓDIGO 

VAGA

Nº 

VAGAS
CURSO  

COMPONENTE 

CURRICULAR

CARGA 

HORÁRIA

DIA DA 

SEMANA 

FASE

CAMPUS EMENTA
FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA
COORDENADOR (A) 

DO CURSO

1
Quarta-feira 

6ª Fase

Márcio T. Kawamura           

(49) 3561-6279

2
Quarta-feira 

8ª Fase

Márcio T. Kawamura           

(49) 3561-6279

3 1
Engenharia 

Mecânica

Administração 

Aplicada e 

Economia

60 H
Sábado           

6ª Fase
Caçador

Correntes do Pensamento Administrativo: Escola Clássica.

Relações Humanas. Comportamentalista. Estruturalista,

Sistêmica e Contingencial. Novas tendências. Ciência

Econômica: Objeto que caracteriza as teorias econômicas.

A escola clássica: objeto e método. A escola marxista:

objeto e método. A escola neoclássica: objeto e método;

equilíbrio parcial e geral. Valor de preço nas teorias

econômicas. Análise Keynesiana: princípio da demanda

efetiva. O excedente econômico e a repartição da renda. O

capitalismo hoje. A questão do socialismo. Questões de

economia brasileira. Tópicos especiais de economia

Administração ou 

Economia com Pós 

Graduação

Márcio T. Kawamura           

(49) 3561-6279

4 1
Engenharia 

Mecânica

Estágio 

Supervisionado
60 H

Quinta-feira 

10ª Fase
Caçador

Elaboração do projeto de estágio, acompanhamento do

estagiário e orientações dos relatórios, organizar os

documentos legais e avaliações do estágio.

Márcio T. Kawamura           

(49) 3561-6279

5
Quinta-feira              

4ª Fase

Fabieli Spessato 

(49)3561-6275

Tecnologia dos processos de soldagem. Distorções e

tensões residuais. Metalurgia da soldagem. Fratura.

Soldabilidade. Inspeção e controle de qualidade.

Graduação em 

Engenharia Mecânica 

e Pós Graduação

1
Engenharia 

Mecânica
Soldagem 60 H Caçador

1 Caçador

Introdução ao estudo dos materiais de construção.

Propriedade dos materiais. Principais materiais utilizados

na construção civil e as suas vinculações ao projeto

arquitetônico. Novos materiais construtivos.

Graduação em 

Engenharia Civil, com 

Pós Graduação

1 Caçador

Descrição, dimensionamento, seleção e utilização de

elementos mecânicos, análise de sistemas mecânicos

para conversão e transmissão de energia; modelagem

matemática de sistemas dinâmicos.

Graduação em 

Engenharia Mecânica 

ou Produção Mecânica 

ou Controle e 

Automação  com Pós 

Graduação

Engenharia 

Mecânica

Mecanismos e 

Sistemas 

Mecânicos

60 H

Arquitetura 

e 

Urbanismo

MATERIAIS DE 

CONTRUÇÃO II
60 H

 



 

2 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

CÓDIGO 

VAGA

Nº 

VAGAS
CURSO  

COMPONENTE 

CURRICULAR

CARGA 

HORÁRIA

DIA DA 

SEMANA 

FASE

CAMPUS EMENTA
FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA
COORDENADOR (A) 

DO CURSO

6

Sábado 

(Matutino)     

8ª Fase

Fabieli Spessato 

(49)3561-6275

7
Terça-feira              

8ª Fase

Fabieli Spessato 

(49)3561-6275

8
Quinta-feira              

8ª Fase

Fabieli Spessato 

(49)3561-6275

9 1

Arquitetura 

e 

Urbanismo

MODELAGEM 60 H

Segunda-

feira            

4ª Fase

Caçador

Desenvolvimento do raciocínio espacial e da capacidade

proposição de espaços tridimensionais. Exploração do

potencial expressivo, utilizando técnicas de desenho em

software de modelação. Desenvolvimento da capacidade de

expressão através de desenhos de observação, de criação

e técnico com a modelação virtual em três dimensões.

Introdução aos métodos de desenho projetivo. Estudo da

forma e da cor. Prática de recursos de composição,

técnicas de representação e reprodução gráfica.

Construção de modelos virtuais que possibilitam e

visualização tridimensional.

Graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo, com Pós 

Graduação

Fabieli Spessato 

(49)3561-6275

10 1

Arquitetura 

e 

Urbanismo

PLANEJAMENTO 

ARQUITETÔNICO 

II

60 H
Terça-feira      

4ª Fase
Caçador

Elementos de estruturação dos espaços. Composição

espacial com envolvimento do entorno. Identidade do lugar.

Informações teóricas com análise crítica e história do tema.

Conceitos básicos de aspectos técnicos construtivos.

Metodologia de projeto: programa e análise, conceituação e

proposição ao nível de anteprojeto.

Graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo, com Pós 

Graduação

Fabieli Spessato 

(49)3561-6275

11 1

Arquitetura 

e 

Urbanismo

PLANEJAMENTO 

URBANO I
60 H

Sábado 

(Matutino)      

8ª Fase

Caçador

Levantamento e estudos relativos à percepção físico-

espacial da estrutura morfológica do espaço urbano.

Elementos da paisagem da cidade. Analise e avaliação

crítica dos aspectos constituintes de parcelas urbanas e

suas implicações funcionais e morfológicas. Problemas,

qualidades e potencialidades de áreas urbanas, e suas

apropriações pela população. Atividade de projeto em área

urbana consolidada.

Graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo, com Pós 

Graduação

12
Quarta-feira              

8ª Fase

Fabieli Spessato 

(49)3561-6275

13
Segunda-

feira 4ª Fase

Conhecimento da topografia e seus conceitos, através da

representação

gráfica de uma área definindo tamanho, contorno, relevo,

acidentes naturais, detalhes como edificações e sua

disposição relativa em uma parte da superfície terrestre. Os

processos de medição e normas de representação obtidos

através dos levantamentos topográficos planimétricos e

altimétricos, bem como efetuar o desenho através das

distâncias e coordenadas polares. Noções básicas de

cartografia e de Sistemas de Informações geográficas (SIG)

para entrada de dados espaciais, não espaciais,

planimétricos e altimétricos.

Luiz Augusto Grando 

Padilha                     

(49) 3561-6277

14
Quinta-feira   

8ª Fase

Objetivos e importância do melhoramento genético. Centros

de origem das plantas cultivadas. Variabilidade genética.

Introdução de ermoplasma. Cultivares e variedades.

Genética quantitativa e herdabilidade. Interação genótipo x

ambiente. Seleção de genitores. Seleção no melhoramento. 

Hibridação. Métodos de melhoramento genético para

plantas autógamas e alógamas e ideótipos. Melhoramento

genético das principais culturas agrícolas. Biotecnologia.

Melhoramento visando a resistência a doenças.

Perspectivas do melhoramento genético.

Luiz Augusto Grando 

Padilha                     

(49) 3561-6277

15
Terça-feira      

8ª Fase

Importância da produção de sementes e seu

beneficiamento, mercado global de sementes, normas para

produção de sementes, beneficiamento de sementes

(fases) controle de qualidade, dormência em semente,

tecnologiade sementes (amostragem, analise de pureza,

vigor, poder germinativo eoutros testes), danos em

sementes a campo, tratamento de

sementes,armazenamento, condições de produção.

Luiz Augusto Grando 

Padilha                     

(49) 3561-6277

16 1 Farmácia
Práticas 

Farmacêuticas III
60 H

Período 

Vespertino
Caçador

Aplicação dos conhecimentos adquiridos no decorrer do

Curso de Graduação em Farmácia nas atividades

farmacêuticas magistrais.

Graduação em 

Farmácia, com Pós 

Graduação

Talize Foppa       (49) 

3561-6280

Graduação em 

Agronomia ou Área 

afins, com Mestrado 

e/ou Doutorado

1 Agronomia
Topografia e 

Geoprocesamento

Graduação em 

Agronomia ou Área 

afins, com Mestrado 

e/ou Doutorado

1 Agronomia

Prodição e 

Tecnologia de 

Sementes

60 H Caçador

60 H Caçador

1

Arquitetura 

e 

Urbanismo

SISTEMAS 

ESTRUTURAIS II - 

CONCRETO

60 H Caçador

1 Agronomia
Melhoramento 

Vegetal
60 H Caçador

Estudo dos materiais: concreto, aço e concreto armado.

Flexão. Cisalhamento. Flexão composta normal. Tração.

Torção. Estudo das peças comprimidas. Peças sujeitas à

esforço normal e momento fletor (flexocompressão).

Dimensionamento de peças sujeitas à torção. Estudo e

dimensionamento das marquises. Dimensionamento e

detalhamento das fundações superficiais. Reservatórios de

água.

Graduação em 

Engenharia Civil, com 

Pós Graduação

Graduação em 

Agronomia ou Área 

afins, com Pós 

Graduação

Ergonomia. Organização e dimensionamento dos espaços

internos de edificações residenciais, aplicando conceitos

de funcionalidade, ergonomia, conforto,

luminotécnica. Metodologia de projeto: Desenvolvimento de

propostas conceituais a nível de projeto executivo.

Graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo, com Pós 

Graduação

1

Arquitetura 

e 

Urbanismo

PROJETO DE 

INTERIORES
60 H Caçador

Legislação de uso, ocupação e parcelamento do solo

urbano. Conceitos e aplicação de plano diretor. Políticas

públicas e gestão municipal. Sistemas estruturadores do

espaço urbano. Atividades de projeto em área de expansão

urbana.

Graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo, com Pós 

Graduação

1

Arquitetura 

e 

Urbanismo

PLANEJAMENTO 

ARQUITETÔNICO 

VI

60 Caçador

Estudos e aplicações de projetos de grande complexidade

–reabilitação arquitetônica/urbana – criação de conjuntos

ou complexos aplicando conceitos de sustentabilidade

econômica, social e ambiental. Metodologia de projeto:

programa e análise, conceituação e proposição ao nível de

anteprojeto.

Graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo, com Pós 

Graduação e 

Experiência em 

Projetos 

Complementares.

1

Arquitetura 

e 

Urbanismo

PLANEJAMENTO 

URBANO III
60 H Caçador
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Art. 2o -  O processo de solicitação de disciplina em aberto deverá ser protocolado no 
RH no período de 31/05/2016 a 06/06/2016, acompanhado dos 
seguintes documentos, os quais serão disponibilizadas fotocópias autenticadas no 
ato:  

  
I – Formulário de inscrição preenchido (Anexo 2), manifestando interesse em 

ministrar uma ou mais disciplinas em aberto para o 2º. Semestre de 2016, 
observando a compatibilidade de horários com as demais disciplinas que 
irá ministrar naquele semestre; 

II – Comprovante de residência com data dos últimos três meses; 
III – Certificado de graduação e pós-graduação (lato sensu) ou (pós graduação 

stricto sensu). 

 

CÓDIGO 

VAGA

Nº 

VAGAS
CURSO  

COMPONENTE 

CURRICULAR

CARGA 

HORÁRIA

DIA DA 

SEMANA 

FASE

CAMPUS EMENTA
FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA
COORDENADOR (A) 

DO CURSO

17 1
Engenharia 

Elétrica

Instalações 

Elétricas Prediais
60 H

Segunda-

feira 8ª Fase
Caçador

Dimensionar e projetar sistemas de instalações elétricas, 

de forca, iluminação e telefonia, nos níveis residenciais e 

prediais; realizar desenho utilizando ferramentas 

computacionais de engenharia.

Graduação em 

Engenharia Elétrica ou 

em Engenharia de 

Controle e Automação, 

com Pós Graduação

Fabrício Paris         

(49) 3561-6279                 

18 1
Engenharia 

Elétrica

Centrais 

Hidrelétricas I
60 H

Sábado            

8ª Fase
Caçador

Aspectos gerais e classificação de centrais hidroelétricas.

Estudo preliminar para aproveitamento hidrielétrico. Tipos

de turbinas hidráulicas. Tubulações de usinas. Perdas de

carga. Transientes hidráulicos (golpe de aríete).Elementos

constituintes de uma usina hidroelétrica.Dimensionamento,

instalação, operação e manutenção de uma usina

hidrelétrica. Ensaio de turbinas.Rendimentos. Simulação

em programas computacionais do funcionamento de uma

usina hidroelétrica. Cuidados para uma boa aparência.

Procedimentos de embelezamento facial e corporal,

criações de sugestões do uso de peças de vestuário e de

acessórios.

Graduação em 

Engenharia Elétrica, 

com Pós Graduação

Fabrício Paris         

(49) 3561-6279                 

19
Sexta-feira       

8ª Fase

Fabrício Paris         

(49) 3561-6279                 

20 1

Tec. 

Estética e 

Cosmética

Depilação e 

Estética Capilar
60 H

Quarta-feira 

6ª Fase
Caçador

Noções de terapia capilar, noções de tricologia. Revisão

anatômica do capelo e dos pelos. Noções de alopecia.

Tipos de alopecia. Conceito de higienização, hidratação e

queratinização capilar. Tipos de cabelos, distúrbios do

couro cabeludo. Tipos de shampoos e seus efeitos.

Condicionadores dos cabelos. Definições e indicações de

produtos para tratamento dos distúrbios do curo cabeludo.

Técnicas, novas tendências e cuidados necessários para

os procedimentos de depilação.

Graduação em 

Farmácia, Fisioterapia, 

com Pós Graduação 

Gabriela Basso        

(49) 3561-6205 

21 1

Tec. 

Estética e 

Cosmética

Fundamentos da 

Estética e 

Cosmética

60 H
Quinta-feira   

1ª Fase
Caçador

Resoluções, autarquias, equipes multidisciplinares, locais

de atuação e mercado de trabalho. O ensino da cosmética

e estética no Brasil. Questões éticas que envolvem o

conceito de cidadania (a construção social do estigma que

cerca esta população, o preconceito, o esteriótipo e a

segregação das diferenças); a representação social dos

diferentes. Ação do profissional junto a um público alvo

heterogêneo.

Graduação em 

Farmácia ou 

Fisioterapia, com Pós 

Graduação 

Gabriela Basso        

(49) 3561-6205 

22 1

Tec. 

Estética e 

Cosmética

Biossegurança 

Aplicada a Estética
60H

Sexta-feira       

4ª Fase
Caçador

Normas básicas de segurança. Técnicas de desinfecção e

esterilização de materiais. Processo saúde/Doença em

clinicas de estética. Gerenciamento de resíduos. Aplicação

de métodos eficientes de controle da transmissão de

doenças infecciosas através de instrumentos utilizados na

pratica clínica.

Graduação em 

Farmácia ou 

Fisioterapia, com Pós 

Graduação 

Gabriela Basso        

(49) 3561-6205 

23 1

Tec. 

Estética e 

Cosmética

Aromaterapia e 

Cromoterapia 

Aplicada a Estética

60 H
Quinta-feira       

6ª Fase
Caçador

Possibilitar o aluno a compreensão pratica e teórica dos

principais óleos essenciais aplicados em estética e

cosmética. Possibilitar o aluno a compreensão pratica e

teórica das principais cores essenciais aplicados em

estética e cosmética.

Graduação em 

Farmácia ou 

Fisioterapia, com Pós 

Graduação 

Gabriela Basso        

(49) 3561-6205 

Caçador

Analise de sinais periódicos. Filtragem. Modulacao de

pulso (PCM, DPCM e DM). Modulacao de onda continua

(AM, FM). Multiplexacao no tempo e na freqüência.

Aplicações em rádios AM e FM. Transmissão em TV.

Legislação do setor. Aulas em laboratório e simulação

usando programas computacionais. Cuidados para uma

boa aparência. Procedimentos de embelezamento facial e

corporal, criações de sugestões do uso de peças de

vestuário e de acessórios.

Graduação em 

Engenharia Elétrica 

e/ou Engneharia de 

Controle e Automação, 

com Pós Graduação

1
Engenharia 

Elétrica

Sistemas de 

Comunicação
60H
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Art. 3o – Uma Comissão composta por três membros indicados pela Reitoria 

classificará as inscrições, considerando: 
                   

I-       Documentação apresentada; 
II -  Parecer do Coordenador de Curso; 
III -  Parecer do Vice-Reitor Acadêmico; 

  
Art. 4º. – Caberá a Reitoria da UNIARP a definição e homologação final da 

distribuição de disciplinas, podendo vetar aquelas que julgar inadequadas. 
 
 
Parágrafo único - Por conta da condição de horista em que há semestralmente 

a distribuição de disciplinas, os docentes ora selecionados para ministrarem as 
disciplinas em aberto não possuem direito sobre ela para os demais semestres, 
ficando sujeito a nova distribuição de disciplinas. 

 
Art. 5º. - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão e 

serão revistos pela Reitoria.    
  

Art. 6º. – Este Edital entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 

 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
Caçador, 31 de maio de 2016. 
  

 
 
Prof. Adelcio Machado dos Santos, Pós-Dr. 
Reitor da UNIARP 
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ANEXO 01 - FICHA DE INSCRIÇÃO – E D I T A L Nº 001/REITORIA/2016 
 
Eu, ___________________________________, docente efetivo da UNIARP, não 
contratado de forma temporária ou autônoma, manifesto interesse em ministrar as  
disciplinas mencionadas a seguir: 
 

I – Dados da Vaga 
 

Código da Vaga Curso Disciplinas Curriculares 

 
 

  

 
 

  

  
II – Dados Pessoais 

Nome Completo  

 

Data de Nascimento  

Local de Nascimento  

Nacionalidade  

Filiação  

 

Estado Civil  

CPF nº  

Número do PIS/PASEP  

Título de Eleitor nº  

Cédula de Identidade nº (data e 
órgão expedidor) 

 

 

Endereço completo  

Bairro  

Cidade  

CEP  

Estado  

Telefone(s) - 

Email  

Data de Admissão  

 
 
___________________, ___de ___________________de _________. 
 

__________________________                                                              
Assinatura do Docente                                          


