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EDITAL Nº 154/2013 

 

Processo Seletivo Docente para os Cursos de Graduação 

Convocação para Apresentação à Banca Examinadora 

 

A Pró-Reitoria Acadêmica da Universidade Católica de Santos - UNISANTOS torna público o 

calendário para apresentação dos candidatos, frente às Bancas Avaliadoras, cujas inscrições 

foram deferidas, conforme publicação no Edital nº 139, de 12 de dezembro de 2013, nos dias e 

horários a seguir: 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS E DA SAÚDE  

  

Curso de Nutrição 

1. Bromatologia  

Ementa:  

Estudo dos alimentos segundo as fontes, propriedades, reações de interesse nutricional, 

tecnológico e funcional. Procedimentos gerais de análise de alimentos, controle de qualidade e 

fiscalização de acordo com a legislação vigente. Temas atuais de interesse bromatológico e  

alimentos funcionais.  

  

2. Microbiologia dos Alimentos  

Ementa:  

Estudo dos microorganismos de maior interesse para os alimentos, enfatizando bactérias, 

fungos e leveduras deteriorantes e patógenos. Vírus veiculados por alimentos e água. Fatores 

que afetam o desenvolvimento microbiano, a fisiopatologia das principais gastroenterites de 

origem alimentar, parâmetros para o controle microbiológico de alimentos, técnicas básicas de 

análise microbiológica  em alimentos e temas de pesquisa.  

 

Data da prova: 18 de dezembro de 2013, quarta-feira 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº 300, sala 213, prédio dos Laboratórios, no Campus D. idílio 

José Soares 

Candidata: Fabiana Sanches da Mota Ribeiro, RG nº 27.558.965-1 SSP/SP 

Horário: 9h  

Candidata: Marina Figueiredo Ferreira de Souza, RG 34.645.407-4 SSP/SP 

Horário: 10h30  

 



 

Reitoria 
Avenida Conselheiro Nébias, 300 – 11015-002 – Santos, SP – (13) 3205-5555 

 

 

Conteúdo: apresentar uma ação docente, acompanhada do respectivo plano de aula, a partir 

de um dos conteúdos descritos a seguir: 1. Bromatologia de produtos de origem animal. 2. 

Fiscalização de carnes e pescados. 3. Principais microorganismos envolvidos na transmissão 

de doenças de origem alimentar 4. Microorganismos indicadores. 

Observação: as candidatas deverão se apresentar no local, com dez minutos de 

antecedência. 

 

 

 

 

 

Santos, 17 de dezembro de 2013. 

 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora Acadêmica                                    


