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EDITAL UNIARP N. 010/2017, DE 14 DE JUNHO DE 2017. 

                

Divulga e torna público o EDITAL UNIARP 
N.º 010/2017 sobre Homologação dos 
resultados para a oferta das disciplinas em 
aberto para o 2º. Semestre de 2017 visando 
a ocupação por Docente devidamente 
habilitado já pertencente ao quadro de 
pessoal. 

 
 

A REITORIA divulga e torna público o EDITAL UNIARP n.º 010/2017 sobre a 
homologação dos resultados para a oferta das disciplinas em aberto para o 2º. Semestre de 
2017, visando a ocupação por Docente devidamente habilitado já pertencente ao quadro 
efetivo de pessoal, conforme segue: 

 
A Reitoria decidiu pela distribuição das disciplinas em aberto para o segundo semestre 
de 2017 da seguinte forma. 

 
Quadro – Classificação Final 
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CÓDIG

O 

VAGA

NÚMERO DE 

VAGAS  - 

PROFESSOR 

ENSINO 

SUPERIOR

CURSO  DISCIPLINAS

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL

DIA DA 

SEMANA/FAS

E

CAMPUS EMENTA
FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA
CANDIDATO/SITUAÇÃO

1 1 Agronomia

Natureza e 

propriedade dos 

solos 

60 horas

Sexta-feira 

(noturno)                

2ª /6ª fase          

Sábado  

(vespertino)           

Caçador SC

Geologia geral. Fase sólida mineral do solo: conceitos,

composição, estrutura e efeitos sobre o solo. Origem

das cargas de superfície. Reações de troca. Natureza e

química da matéria orgânica do Solo. Química de

superfície em sistemas coloidais. Relações massa-

volume do solo e de suas partículas. Estrutura, espaço

poroso e consistência do solo. A fase líquida do solo:

propriedades, energia potencial, retenção e

movimentos da água no solo. Disponibilidade de água

às plantas. A fase gasosa do solo e aeração. Regime

térmico do solo. Propriedades físicas do solo e fatores

de crescimento de plantas.

Graduação em

Agronomia ou Área

afins, com 

Especialização

Rigléia Lima Brauer - Indeferido

2 1 Agronomia Bioquímica 60 horas

Sábado                   

(matutino)            

2ª fase

Caçador SC

Biomoléculas e células; Química de carboidratos;

química de lipídios; química de aminoácidos e

proteínas; lipoproteínas e membranas biológicas;

enzimas; química de nucleotídeos e ácidos nucleicos;

vias metabólicas.

Graduação em

Agronomia ou Área

afins, com 

Especialização

Nicole Trevisani-  Deferido                                              

Arã Paraguassu Ribeiro- Indeferido

3 1 Agronomia

Produção e 

Tecnologia de 

Sementes

60 horas

Terça-feira 

(noturno)              

8ª fase

Caçador SC

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, tecnologia de sementes (amostragem, analise

de pureza, vigor, poder germinativo e outros testes),

danos em sementes a campo, tratamento de sementes,

armazenamento, condições de produção.

Graduação em

Agronomia ou Área

afins, com Mestrado

e/ou Doutorado

Não houve inscritos

4 1 Agronomia Agroclimatologia 60 horas

Quinta-feira 

(noturno)              

2ª fase

Caçador SC

Introdução, estrutura da meteorologia; estações

meteorológicas (tanque classe A, Heliógrafo,

pluviômetro, orvalhografo, evapotranspirometro ,

anemômetro, cosmografia, termômetro de máxima e

mínima, abrigos) radiação solar; Estudo do Tempo e

Clima X Agricultura; Movimento da Terra e suas

Conseqüências; Radiação Solar e Plantas Cultivadas;

Temperatura do Ar e Plantas Cultivadas; Temperatura

do Solo; Ventos; Aspectos Agrometeorológicos da

Água; Estação meteorológica automatizada.

Graduação em

Agronomia ou Área

afins com 

Especialização

Rigléia Lima Brauer- Deferido

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Continua.../ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIG

O 

VAGA

NÚMERO DE 

VAGAS  - 

PROFESSOR 

ENSINO 

SUPERIOR

CURSO  DISCIPLINAS

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL

DIA DA 

SEMANA/FAS

E

CAMPUS EMENTA
FORMAÇÃO MÍNIMA 

REQUERIDA
CANDIDATO/SITUAÇÃO

5 1
Ciências 

Contábeis

Contabilidade 

Pública
60 horas

Quinta-feira 

(noutrno)
Caçador SC

Administração pública e campo de aplicação da

contabilidade pública. Orçamento Público. Princípios

Orçamentários. Receita pública. Despesa pública.

Licitações e contratos administrativos. Execução

orçamentária e controles contábeis. Créditos

orçamentários e adicionais. 

Graduação em

Ciências Contábeis, 

com Especialização

Não houve inscritos

6 1
Engenharia 

Elétrica

Sistemas de 

Comunicação
60 horas

Sexta-feira               

8ª fase
Caçador SC

Análise de sinais periódicos. Filtragem. Modulação de

pulso (PCM, DPCM e DM). Modulação 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. 

Graduação em 

Engenharia Elétrica, ou 

Engenharia de 

Controle e Automação 

ou Engenharia  de 

Telecomunicações  

com Especialização

Não houve inscritos

7 1 Direito
Direito Civil V- 

Família
60 horas

Terça-feira 

(noturno)               

6ª fase

Caçador SC

Conceito e princípios do direito de família. Direito

pessoal: casamento, relações de parentesco. Direito

patrimonial: regime de bens entre os cônjuges,

usufruto e administração dos bens de filhos menores,

alimentos, bem de família. União estável. Tutela e

curatela. Perspectivas do direito de família.

Graduação em Direito 

com Especialização
Não houve inscritos

8 1
Educação 

Física

Primeiros 

Socorros
60 horas

Terça-feira 

(noturno)        

6ªfase

Caçador SC

Realização de sinais vitais; Assistência de enfermagem

na emergência; Assistência de enfermagem em:

hemorragias, afogamento, contusão, insolação,

desidratação, distensão muscular, entorse, luxação,

fraturas e imobilizações; Assistência de enfermagem no

transporte de vítimas; Assistência de enfermagem na

ressuscitação cardiopulmonar; Assistência de

enfermagem no: choque elétrico, angina péctoris,

desmaios, convulsões, envenenamentos, mordeduras,

picadas de insetos; Assistência de enfermagem na

retirada de corpos estranhos, alcoolismo, parto,

emergência psiquiátrica. Trabalho em equipe no

atendimento pré-hospitalar, biosegurança,

Comunicação, registro de ocorrências, e prontuário,

riscos no desempenho dos procedimentos

terapêuticos. Avaliação primária e secundária em

situações de emergência pré-hospitalar.

Graduação em 

Enfermagem ou 

Fisioterapia ou 

Farmácia com 

Especialização.

Maria Teresa C. Kovalhuk - Deferido
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As demais disciplinas constantes do quadro do EDITAL UNIARP N. 010/2017, DE 14 

DE JUNHO DE 2017 não relacionadas acima sofreram o veto na sua distribuição ou 

não houve interessados. 

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. 
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9 1 Serviço Social Economia Política 60 horas

Sexta-feira 

(noturno)                

2ª fase                     

Caçador SC

A economia política clássica. A crise da economia 

política clássica. O significado das revoluções de 1848. 

Teorias econômicas - de Marx a Keynes. O pensamento 

de Smith e Ricardo. Concepções de mais valia, valor, 

capital, mercadoria, lucro, moeda, valor de uso, valor 

de troca, relações sociais e técnicas de produção, modo 

de produção. O que é capitalismo e suas características. 

Capitalismo comercial, concorrencial, monopolista. 

Acumulação capitalista. A economia política e o 

neoliberalismo. Reestruturação produtiva. 

Graduação em 

Economia ou Serviço 

Social com 

Especialização

Não houve inscritos

10 1

Tecnologia 

em Estética e 

Cosmética

Biossegurança 

Aplicada a 

Estética

60 horas

Sexta-feira 

(noturno)              

4ª fase

Caçador SC

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 Nutrição 

com Especialização em 

Nutrição

Não houve inscritos

11 1 Pedagogia Musicalidade 60 horas

Sexta-feira              

(noturno)               

4ª fase

Caçador SC

Musicalidade e a sua importância no processo de

aprendizagem e na formação do sujeito. Audição e

expressão corporal. Treinamento auditivo. Expressão

rítmica e prática instrumental. Expressão vocal e

canções. Improvisação vocal e instrumental. 

Licenciatura em 

Música ou Licenciatura 

em Artes ou 

Licenciatura em 

Pedagogia com 

Especialização

Não houve inscritos

12 1 Enfermagem

Gestão e 

Gerenciamento 

de Enfermagem

30 horas

Quarta-feira 

(Noturno)                  

8ª fase

Caçador SC

Introdução e princípios gerais de administração

hospitalar e pública. Teorias de Administração e sua

influência na enfermagem. Planejamento situacional e

estratégico em saúde. Auditoria interna e externa.

Gerenciamento do serviço de enfermagem:

dimensionamento de pessoal, previsão de material e

escala de serviço. A gestão do Programa de Saúde da

Família. Educação permanente. Identificação de

problemas, elaboração e execução  do planejamento

das atividades a serem desenvolvidas nas aulas práticas

nas unidades básicas de saúde e instituições

hospitalares.

Graduação em 

Enfermagem com 

Especialização em 

Gestão em Saúde

Não houve inscritos

13 1
Engenharia 

Civil
Estradas I 60 horas

  Terça-feira        

(Noturno)              

8a fase

Caçador SC

O traçado de uma rodovia; Elementos básicos para o

projeto; Curvas horizontais circulares; Curvas

horizontais com transição; Seção transversal;

Superelevação e superlargura; Perfil longitudinal;

Projeto de terraplenagem; Terminologia e classificação

dos pavimentos; Materiais para pavimentação;

Mecânica dos pavimentos; Projeto de pavimentos

novos e de reforço; Avaliação de pavimentos;

Conservação e gerência de pavimentos.

Graduação em 

Engenharia Civil com 

Mestrado

Não houve inscritos
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 Este Edital entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 
Caçador, 14 de junho de 2017. 

 
  

 
 
Prof. Adelcio Machado dos Santos, Pós-Dr. 
Reitor da UNIARP 
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