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EDITAL Nº 155/2013 

 

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 

142, de 12 de dezembro de 2013, nos dias e horários a seguir:  

 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DE COMUNICAÇÃO 

 

Curso de Relações Públicas 

 

Área: Comunicação 

1. Introdução às Relações Públicas  

Ementa:  

Estudo das Relações Públicas, com abordagem de suas definições ao 

longo da história e das tendências acadêmicas e de mercado. História 

e perspectivas da atividade profissional no mundo e no Brasil. 

Conceitos. Ênfase na visão estratégica da profissão, do papel do 

relações públicas como gestor da comunicação institucional e da 

imagem pública de pessoas físicas. A relação com outras áreas da 

Comunicação. 

 

2. Projetos Experimentais II 

Ementa:  

Proposição de alternativas criativas e inovadoras na elaboração de 

projetos de comunicação para organizações-clientes reais ou de uma 

monografia, possibilitando, além do exercício da futura atividade 

profissional, uma visão prática e interdisciplinar do planejamento 

estratégico das Relações Públicas, bem como da própria iniciação 

científica.  

 

Candidata:     Profª Me. Rosemary Tonhosolo Jordão, RG 5.998.458 

Data da prova: 19 de dezembro de 2013, quinta-feira 



 

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

 

 

Hora: 15h 

Local: Av. Conselheiro Nébias, nº 300, sala 311, prédio principal, no Campus D. idílio José 

Soares 

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

de um dos conteúdos descritos nas ementas. 

Observação: a candidata deverá se apresentar no local com dez minutos de antecedência. 

 

 

 

 

 

Santos, 18 de dezembro de 2013. 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora Acadêmica                                    


