
  

 

 
 

 

PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES CURSOS DE GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA – 

 CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA 

 

 

O CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA - ESTÁCIO SANTA CATARINA – CAMPUS SÃO JOSÉ divulga 
o Edital para a seleção de Professores para o(s) curso(s) de graduação e/ou graduação tecnológica. 

 

Dúvidas e esclarecimentos sobre o processo seletivo deverão ser endereçadas ao Departamento de Recursos 
Humanos  do CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA –  mayara.pinheiro@estacio.br 
 

1. DA INSERÇÃO NO CADASTRO DE RESERVA 
 

1.1. A inserção no cadastro de reserva está aberta ao público em geral, inclusive pessoas com deficiência – PCD´s, e 
visa a uma possível ou futura composição do quadro docente da ESTÁCIO   SANTA CATARINA. 
 

1.2 As vagas serão para a categoria de Professor, podendo o número de turmas variar a cada semestre letivo, 
conforme variação natural no quantitativo de turmas de um período para o outro e/ou de acordo com o 
número de alunos inscritos no curso/disciplina.  
 

1.3 O cadastro será para a categoria de Professor com titulação mínima de Especialista e experiência na área 
relacionada às disciplinas discriminadas no ANEXO I. 
 

2 INSCRIÇÕES  

2.1  As inscrições deverão ser realizadas até 07.01.2018, por meio do preenchimento do formulário previsto no 
seguinte link: https://goo.gl/xLqQFF 

2.2 Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento do formulário de inscrição. 
 

 
3.ETAPAS DO PROCESSO  
 
O processo de cadastro compreenderá as seguintes etapas, todas eliminatórias: 
  
3.1. 1ª TRIAGEM: Inscrição e Análise do Currículo Lattes  
 

3.1.1. A análise do Currículo Lattes será baseada no perfil docente e nos requisitos descritos no ANEXO 
I, bem como na existência de aderência e adequação do candidato para ministrar as disciplinas pretendidas; 
 

3.1.2. Serão considerados aptos apenas candidatos portadores de diploma/certificado de pós graduação, 
conforme titulação informada no ANEXO I. 
 
3.2. 2ª TRIAGEM: Primeira Prova de Aula  
 
3.2.1. A instituição entrará em contato por email ou telefone (somente) com os candidatos selecionados para 
a 1ª prova de aula. A prova será realizada no período de 11 a 15.01.2018, na presença do Coordenador de Curso e 
um professor. 
 
3.2.2. O objetivo dessa etapa é verificar a atuação do docente em sala de aula, sua aderência ao perfil 
docente desejado, além da disponibilidade de horários/turnos para início em fevereiro de 2018. 
 

3.2.3. No dia agendado para a etapa da 1ª prova de aula, o candidato deverá entregar à Comissão de 
Seleção cópia dos documentos abaixo discriminados. Não será permitido fazer a prova de aula sem os referidos 
documentos: 

https://goo.gl/xLqQFF


  

 

 
 

 Cópia do Currículo Lattes atualizado (versão resumida); 
 Cópia dos Diplomas/ Certificados acadêmicos (graduação e pós graduação); 

 Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 Cópia da carteira de identidade e CPF; 

 Cópia do comprovante de residência; 

 Opcional – cópias de artigos e/ou publicações. 
 

3.2.4 Os membros da Comissão de Seleção poderão formular perguntas pertinentes às disciplinas pretendidas 
e ao curso para o qual o candidato se inscreveu. 
 
3.2.5 A aula não poderá exceder 15 (quinze) minutos. 
 
3.2.6 Se o tema da prova de aula não tiver sido designado no Anexo I, será de livre escolha do candidato, desde 
que relacionado à(s) disciplina(s) para a(s) qual(is) o candidato se inscreveu. Não haverá ementas ou sorteio de 
pontos.  

 
3.2.7 Ao entrar na sala para realização da prova de aula, o candidato deverá disponibilizar para a banca 
avaliadora cópia do plano de aula, conforme orientação abaixo: 
 
PROCESSO SELETIVO PARA DOCENTES CURSOS DE GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA CENTRO 
UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA 
 

 
Tema de aula  
De acordo com o Anexo I. Se o tema não tiver sido informado, será de livre escolha do 
candidato, desde que relacionado à disciplina para a qual se inscreveu.  
 
Estrutura de conteúdos  
Neste item o candidato descreverá os itens a serem abordados na prova de aula  
 
Objetivos da aula e competências a serem desenvolvidas 
Neste item o candidato descreverá os objetivos da sua aula, levando em conta as 
competências que pretende desenvolver nos alunos  
 
Metodologias 
Neste item, o candidato descreverá as metodologias empregadas em sua aula 
 
Referências Bibliográficas  
Neste item, o candidato recomendará os principais títulos bibliográficos para esta aula.  
 

 
3.2.8. Na prova de aula, o candidato deverá demonstrar:  
• Capacidade de comunicação e interação;  
• Atualização e domínio de conhecimentos teóricos e práticos referentes ao tema;  
• Diversificação das metodologias didático-pedagógicas, com foco na aprendizagem invertida;  
• Uso de recursos tecnológicos e metodologias ativas/ híbridas.  
 

3.3. 3ª TRIAGEM: Segunda prova de aula e entrevista 
 
3.3.1 Os candidatos aprovados na segunda triagem serão chamados a realizar uma segunda prova de aula, 
de 17 a 19.01.2018, para uma breve apresentação do tema e de atividade(s)/ exercício(s) que demonstre(m) 
o uso de metodologias ativas e aprendizagem invertida/ híbrida. Nessa etapa, também será realizada a 



  

 

entrevista com o(a) Coordenador(a) de Curso e Gestor(a). Duração: 15 minutos para a apresentação e 15 
minutos para a entrevista. 
 
 

 
4. DOCUMENTAÇÃO  
 
4.1. Diplomas/ Certificados obtidos no exterior deverão estar revalidados em instituições brasileiras 
credenciadas. 
 
4.2. Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados da respectiva tradução, feita por 
tradutor juramentado. 
 
4.3. Para a admissão, os candidatos deverão apresentar, obrigatoriamente, a documentação descrita no item 
8, DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO.  
 

 
5. CRONOGRAMA PREVISTO DO PROCESSO SELETIVO  
 

EVENTO  DATA  

Inscrições pelo link https://goo.gl/xLqQFF Até 07. 01. 2018 

 

Divulgação das vagas disponíveis e contato por 
email com candidatos classificados para etapa de 
prova de aula e entrevista (a relação dos 
classificados não será divulgada no site) 

09.01.2018 

Realização da 1ª prova de aula e entrega da 
documentação  informada no item 3.2.3 

De 11 a 15.01.2018 

Em caso de aprovação na 1ª prova, realização da 
2ª prova para apresentação de atividade(s) com a 
aplicação de metodologias ativas e entrevista com 
Coordenador(a) de Curso e Gestor(a). 

De 17 a 19.01.2018 

Divulgação por email dos aprovados (a relação 
dos aprovados não será divulgada no site) 

De 19 a 20.01.2018 

Prazo para entrega de TODOS os documentos 
discriminados nos itens 8.1 a 8.4 

Até 24.01.2018 

Capacitação para docentes novos De 05 a 09.02.2018 
 

 

  
6. CONTRATAÇÃO  
 
6.1. A classificação no processo seletivo não é garantia de contratação;  
 
6.2. A classificação dos candidatos aprovados para admissão terá validade pelo prazo mínimo de até 06 (seis) 
meses após a data de realização deste processo seletivo;  
 
7. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção.  
 
 
8. DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO  
 
8.1 Até o dia 24.01.2018, os seguintes documentos deverão ser entregues no setor de RH do Centro 
Universitário Estácio de Santa Catarina: 
 

https://goo.gl/xLqQFF


  

 

1  
Carteira de Trabalho e Previdência Social (carteira profissional: cópia e original)  

2 Cópia da CTPS - Página da Foto, Qualificação Civil, Último Contrato de Trabalho e Contribuições Sindicais 
(mesmo que em branco)  

3 02 fotos 3x4 com fundo branco  

4 01 Cópia da Carteira de Identidade - Frente e Verso  

5 01 Cópia do CPF – Frente e verso e o Certificado do mesmo, junto a Receita Federal – Consulta Pública, 
site: http://www.receita.fazenda.gov.br  

6 01 Cópia do Comprovante de Residência Atual (máximo 3 meses), frente e verso (luz, gás, água ou 
telefone) em nome do próprio, dos pais ou do conjugue apresentando certidão de casamento 

7 01 Cópia do Título de Eleitor e Comprovante da Última Votação (caso não possua, retire no site: 
http://www.tse.gov.br/certidaoquitacao/emissaoCertidaoQuitacao.do)  

8 01 Cópia do cartão do PIS ou PASEP, MAIS a pesquisa do PIS junto a Caixa Econômica Federal OU o 
extrato do FGTS do último empregador.  
* A pesquisa do PIS deverá ser feita pessoalmente em qualquer Agência da Caixa Econômica Federal.  
** Este item não é necessário se o candidato nunca tiver trabalhado com carteira assinada.  

9 01 Cópia do Certificado de Reservista frente e verso – somente sexo masculino.  

10 01 Cópia do Registro Profissional (para profissionais liberais).  

11 01 Cópia da Certidão Casamento, Nascimento ou União Estável (frente e verso).  

12 01 Cópia do Comprovante Atual de Recolhimento de Contribuição Sindical (caso possua).  

13 01 Cópia do(s) Comprovante(s) de Escolaridade (diplomas/ certificados da graduação e da pós 
graduação) - Frente e Verso.  

14 OPCIONAL - 01 Cópia de Publicações: Artigos, Livros ou outros.  

15 01 Cópia do Vale Transporte, caso possua, Bilhete único e solicitar a empresa anterior que o desvincule  

16 01 Cópia do Cartão Magnético frente e verso, caso possua, Conta Corrente no Banco Itaú (SENDO 1º 
TITULAR OU INDIVIDUAL)  

 

 
8.2 CASO NÃO SEJA CORRENTISTA DO BANCO ITAÚ (além da documentação acima, também será 
necessário):  
• 01 Cópia da Carteira de Identidade (Frente e Verso)  
• 01 Cópia do CPF (Frente e verso)  
 
8.3 DOCUMENTOS DE DEPENDENTES – PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA E SALÁRIO FAMÍLIA  
• 01 Cópia da Certidão de Nascimento dos Filhos de até 14 anos 
• 01 Cópia da Carteira de Vacinação dos Filhos de até 06 anos 

• Declaração de Frequência Escolar para os filhos de 07 a 14 anos 
 

8.4 CADASTRO NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTÁCIO: somente para os APROVADOS  
• Para efetuar o cadastro, através do Internet Explorer, entrar no site da Estácio www.estacio.br, link 
"Trabalhe na Estácio" (canto direito inferior da página), “cadastre/atualize seu currículo”.  
O cadastro deve ser preenchido em letras maiúsculas, sem conter hifens, pontos, acentos, cedilhas, etc. NÃO 
SE ESQUECER DE “GRAVAR” SEUS DADOS ANTES DE PROSSEGUIR.  

 
A ausência de qualquer documento ou do cadastro no site da Estácio inviabiliza a contratação, uma 

vez que o processo de admissão é totalmente informatizado. 
 
 
 

 
Pró- Reitoria Acadêmica 

Centro Universitário Estácio de Santa Catarina 
Av. Leoberto Leal, 431, Bairro Barreiros, São José (SC)



  

 

 
ANEXO I – Disciplinas e requisitos  

 
 

DISCIPLINAS Tema da 1ª Prova em caso 
de Abertura de VAGA 

Perfil Docente Titulação 

GESTÃO DA CADEIA DE 
ABASTECIMENTO; ADMINISTRAÇÃO DA 
PRODUÇÃO E OPERAÇÕES; GESTÃO DE 

PROCESSOS E SERVIÇOS 

OS PROCESSOS NA GESTÃO 
DE OPERÇÕES E SERVIÇOS. 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA PROFISSIONAL E NO 
ENSINO SUPERIOR MÍNIMA DE 3 ANOS. Evidenciar o 
conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida     

GRADUADO EM 
ADMINISTRAÇÃO; ESPECIALISTA 

EM AREAS A FINS. 

TEORIA GERAL DA 
ADMINISTRAÇÃO; COMPETÊNCIAS 

GERENCIAIS; PRÁTICAS DE PESQUISA 
EM ADMINISTRAÇÃO 

A CONTRIBUIÇÃO DE 
TAYLOR NA ADMINISTRAÇÃO 

MODERNA 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA PROFISSIONAL E NO 
ENSINO SUPERIOR MÍNIMA DE 3 ANOS . Evidenciar o 
conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida     

GRADUADO EM 
ADMINISTRAÇÃO; ESPECIALISTA 

EM AREAS A FINS. 

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA; 
MATEMÁTICA FINANCEIRA; 

MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS; 
ESTATÍSTICA 

TEORIA DOS CONJUNTOS EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E NO ENSINO 
SUPERIOR COMPROVADA MÍNIMA DE 3 ANOS. 

Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida     

GRADUADO EM 
ADMINISTRAÇÃO; ESPECIALISTA 

EM AREAS A FINS. 

NOVOS NEGÓCIOS E 
EMPREENDEDORISMO; NEGOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL; GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS 

ANÁLISE SWOT NA GESTÃO 
DE PROJETOS 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E NO ENSINO 
SUPERIOR COMPROVADA MÍNIMA DE 3 ANOS . 

Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida     

GRADUADO EM 
ADMINISTRAÇÃO; ESPECIALISTA 

EM AREAS A FINS. 

GERENCIAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO; ANÁLISE DE 

INVESTIMENTO; MERCADO 
FINANCEIRO; ECONOMIA POLÍTICA 

(Direito) 

GESTÃO DO RETORNO DO 
INVESTIMENTO E DO RETORNO 

SOBRE O INVESTIMENTO 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E NO ENSINO 
SUPERIOR  COMPROVADA MÍNIMA DE 3 ANOS. 

Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida     

GRADUADO EM 
ADMINISTRAÇÃO; ESPECIALISTA 

EM AREAS A FINS. 

ARQUITETURA DA PAISAGEM I Abordagem histórica da 
paisagem 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo ou 
Paisagismo. Especialização  em arquitetura, urbanismo, 

paisagismo ou programas afins. Experiência docente 
com perfil pesquisador ou com experiência na área de 
arquitetura da paisagem. Currículo Lattes Atualizado.  

Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

Gestão Atuarial; Métodos 
Quantitativos Atuariais 

Gestão Atuarial e cálculos 
atuariais 

Conhecimento em Excel e SPSS; Conhecimento na 
área atuarial (Gestão Atuarial + Cálculos Atuariais) 

ESPECIALISTA/MESTRE  



  

 

Contabilidade Financeira; Práticas 
Contábeis Informatizadas; Gestão 

Tributária 

Contabilidade Financeira e 
Tributária 

Experiência em rotinas contábeis (Setor contábil, 
fiscal, trabalhista); Normas Contábeis; Experiência em 

docência. 

ESPECIALISTA 

DIREITO CIVIL Princípios do direito 
contratual: Liberdade de 
contratar /Autonomia da 

vontade/Pacta sunt servanda 

MÍNIMO DE 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA, evidenciar o 
conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

DIREITO PENAL Furto: bem jurídico 
tutelado; aplicação dos 
princípios da lesividade, 

insignificância e 
proporcionalidade para os 

delitos contra o patrimônio; 

MÍNIMO DE 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA profissional e 
no ensino superior, evidenciar o conhecimento e a 

aplicação de metodologias ativas/ sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

DIREITO TRIBUTÁRIO Limitações constitucionais 
ao poder de tributar vinculadas 

ao valor segurança 

MÍNIMO DE 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA, evidenciar o 
conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL Distinção entre a tutela 
provisória de urgência de 

natureza cautelar e a tutela 
provisória de urgência de 

natureza antecipada. 

MÍNIMO DE 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA, evidenciar o 
conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

DIREITO DO TRABALHO E 
PROCESSUAL DO TRABALHO 

Peculiaridades do trabalho 
do empregado doméstico 

MÍNIMO DE 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA, evidenciar o 
conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

Teoria e Prática do Lazer 
Planejamento de Eventos 

Produção de Eventos de Moda 

Organização de eventos Formação em Educação Física, pós graduado em 
turismo ou área afim. Evidenciar o conhecimento e a 

aplicação de metodologias ativas/ sala de aula invertida      

ESPECIALISTA 

Ensino Clínico Teórico e Prático em 
Alta Complexidade UTI 

Assis de Enf. UTI Experiência de no mínimo 4 anos em Unidade de 
UTI.  Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 

metodologias ativas/ sala de aula invertida. 
Disponibilidade para 20h semanais.  

Especialista 

ENS. Clínico Teórico Saúde Mental Assis. De Enf. Em Saúde 
Mental 

Experiência de no mínimo 4 anos em Unidade de 
Internação Psiquiátrica.  Evidenciar o conhecimento e a 
aplicação de metodologias ativas/ sala de aula invertida.   

Disponibilidade para 20h semanais.  

Especialista 



  

 

Ensino Clínico Teórico e Prático em 
SAÚDE DA MULHER 

Assis. De Enf. Em S da 
Mulher 

Experiência de no mínimo 3 anos em Unidade em 
Maternidade( Alojamento Conjunto e Sala de Parto).  

Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida.   

Disponibilidade para 20h semanais.  

Especialista 

Est. Curr. Sup. Saúde da Mulher Assis. De Enf. Em S da 
Mulher 

Experiência de no mínimo 3 anos em Unidade em 
Maternidade( Alojamento Conjunto e Sala de Parto).  

Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida.   

Disponibilidade para 40h semanais em campo de 
estágio 

Especialista 

Est. Curr. Sup. em SAÚDE MENTAL Assis. De Enf. Em Saúde 
Mental 

Experiência de no mínimo 4 anos em Unidade de 
Internação Psiquiátrica; disponibilidade para 40h 

semanais em campo de estágio 

Especialista 

Irrigação e drenagem Sistemas de drenagem: 
conceito e dimensionamento 

Engenheiro ambiental e sanitário com experiência 
na área. Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 

metodologias ativas/ sala de aula invertida.    

Especialista  

Instalações elétricas, Eletricidade 
aplicada, Física 3 

Elaboração de Projetos 
Prediais Elétricos de Baixa 
Tensão: Fator de Potência 

Engenheiro civil ou engenheiro eletricista com 
experiência na área.  Evidenciar o conhecimento e a 

aplicação de metodologias ativas/ sala de aula invertida.    

Especialista  

Física 1 e Física 3 Trabalho e energia Físico com experiência.  Evidenciar o conhecimento 
e a aplicação de metodologias ativas/ sala de aula 

invertida.    

Especialista 

Fenômenos de Transporte e 
Hidráulica; Estruturas 

Equação de Bernoulli e suas 
aplicações 

Engenheiro civil com experiência na área. 
Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida.    

Especialista  

QUÍMICA ORGÂNICA I e II Estudo de reações de 
substituição nucleofílica de 

primeira ordem 

MÍNIMO DE 2 ANOS DE EXPERIÊNCIA profissional e 
no ensino superior, evidenciar o conhecimento e a 

aplicação de metodologias ativas/ sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

Recursos terapêuticos manuais; 
fisioterapia dermatofuncional 

Recursos terapêuticos 
manuais em Fisioterapia e 

técnicas de palpação. 

Fisioterapeuta com experiência prática 
comprovada na área de atuação. 

Especialização em 
Fisioterapia.  

Anatomia do aparelho locomotor; 
anatomia palpatória; 

eletrotermofototerapia 

Recursos 
eletrotermofototerapêuticos nas 

lesões tendinosas. 

Fisioterapeuta com experiência prática 
comprovada na área de atuação. 

Especialização em 
Fisioterapia.  



  

 

Fisioterapia aplicada à Saúde da 
Mulher e Estágio supervisionado  

Avaliação e tratamento da 
incontinênica urinária feminina, 

abordagem nos três níveis de 
atenção à saúde.  

Fisioterapeuta com experiência prática 
comprovada na área de atuação. 

Especialização em 
Fisioterapia na Saúde da Mulher 

ou Fisioterapia em 
Uroginecologia e obstetrícia.  

Fisioterapia em Ortopedia e 
Traumatologia; Cinesiologia e 

Biomecânica. 

Abordagem Fisioterapêutica 
nas disfunções do movimento 

dos membros inferiores. 

Fisioterapeuta com experiência prática 
comprovada na área de atuação. 

Especialização em 
Fisioterapia Traumato-

Ortopédica ou Cinesilogia e 
Biomecânica. 

 ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E 
SALÁRIOS; T&D EM GESTÃO DE 

CARREIRAS 

A IMPORTÂNCIA DA 
CAPACITAÇÃO NO 

PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO 
DAS ORGANIZAÇÕES 

EXPERIÊNCIA COMPROVADA MÍNIMA DE 3 ANOS 
COMO DOCENTE  e evidenciar o conhecimento e a 

aplicação de metodologias ativas/ sala de aula invertida     

GRADUADO EM 
ADMINISTRAÇÃO; ESPECIALISTA 

EM AREAS A FINS. 

Jornalismo Especializado;  Técnica 
de Apuração e Pesquisa Jornalística; 

Técnica de Reportagem 

  Formação em Com. Social - Jornalismo, experiência 
profissional em redação jornalística (jornal, rádio, TV). 

Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida.     

ESPECIALISTA 

Assessoria de Comunicação, 
Comunicação Pùblica e Privada, 

Redação Jornalistica 

  Formação em Com Social - Jornalismo, experiência 
profissional em redação jornalística (jornal, rádio, TV) e 

assessoria de comunicação 

ESPECIALISTA 

Ateliê de Costura Básico/ Atelie de 
Costura Avançado/Modelagem/ 

Modelagem Avançada/ 
Moulagem/Oficina de Confecção 

Costura / Modelagem Formação em Design/ Design de Moda. Evidenciar 
o conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida.    

Especialista 

Design Gráfico/ Desenvolvimento 
de coleção/ Seminários Avançados II/ 

Fundamentos do Design/ Metodologia 
de Projeto/Desenho Artística e Figura 

Humana/ Desenho e Ilustração de 
Moda 

Design/ Design de Moda Formação em Design/ Design de Moda. Evidenciar 
o conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida.    

Especialista 

Materno infantil; Estágio de 
Nutrição clinica 

Adaptações fisiológicas da 
gestante 

Experiência em supervisão de estágio ou em 
nutrição clinica; evidenciar o conhecimento e a 

aplicação de metodologias ativas/ sala de aula invertida  

ESPECIALISTA 

Técnica dietética; Administração 
de UAN; Estágio em Alimentação 

coletiva 

Aula prática de técnica 
dietética 

Experiência  em UAN; experiencia de aula pratica; 
evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida  

ESPECIALISTA 



  

 

Projeto de TCC Construção de um trabalho 
de conclusão de curso 

Experiência  em orientação de TCC ESPECIALISTA 

Estágio de Saúde coletiva Nutrição no SUS Experiência  em saúde coletiva ESPECIALISTA 

Pesquisa em Psicologia 
História da Psicologia 

Métodos de Observação em Psicologia 
Psicologia Social II 
Processos Grupais 

Métodos e técnicas de 
pesquisa em psicologia/ História 
e epistemologia da psicologia/ 

Métodos e técnicas de pesquisa 
em psicologia/ Psicologia social e 

dinâmicada grupo 

Formação em psicologia, pós graduado Psicologia 
ou área afim, evidenciar o conhecimento e a aplicação 

de metodologias ativas/ sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

Psicopatologia I e II 
Técnicas de Exame Psicológico I e II 

Psicopatologia e Avaliação 
psicológica 

Formação em psicologia, pós graduado em 
Psicologia organizacional ou área afim,evidenciar o 

conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 
sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

Psicologia organizacional e do 
trabalho 

Psicologia da Saúde do trabalhador 
Orientação Vocacional 

Psicologia, Gestão e Responsabilidade 
Social 

Psicologia organizacional Formação em psicologia, pós graduado em 
Psicologia organizacional ou área afim, evidenciar o 
conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida      

ESPECIALISTA 

Psicologia da Motivação e Emoção 
Psicologia do Pensamento e Linguagem 

Desenvolvimento Idade Adulta e 3ª 
idade 

Desenvolvimento da Infância e 
Adolescência 

Psicologia do desenvolvimento e da 
aprendizagem (Educação Física) 

Processos Básicos  
Desenvolvimento humano e 

psicologia cognitiva 

Formação em psicologia, pós graduado em 
Psicologia Cognitiva ou área afim, evidenciar o 

conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 
sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

Redação Publicitária Mídias 
Gráficas - Redação Publicitária Mídias 

Audiovisuais - Profissões em 
Comunicação - Produção Audiovisual 

   Formação em Com Social - Publicidade. Evidenciar 
o conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida.    

ESPECIALISTA 

Produção Gráfica - PEX Plano de 
Negócios - PEX Campanha Institucional 

  Formação em Com Social - Publicidade. Evidenciar 
o conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 

sala de aula invertida.    

ESPECIALISTA 



  

 

Introdução à Fotografia - 
Fotografia Publicitária - Fotojornalismo 

  Formação em Comunicação Social, experiência em 
Meios de Comunicação/Agência de Propaganda. 

Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 
metodologias ativas/ sala de aula invertida   . 

ESPECIALISTA 

Fundamento das Ciências Sociais 
Sociologia Jurídica 
Economia Política 

  Formação em Sociologia, pós-graduação em área 
afim. Evidenciar o conhecimento e a aplicação de 

metodologias ativas/ sala de aula invertida.      

DOUTOR 

Comunicação e Semiótica/ 
Semiótica 

  Formação em Design Gráfico/Comunicação Social, 
pós-graduação em área afim. Evidenciar o 

conhecimento e a aplicação de metodologias ativas/ 
sala de aula invertida     

ESPECIALISTA 

 
 


