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EDITAL Nº.  69/2014 

 

Processo Seletivo Docente em Graduação 

CONVOCAÇÃO PARA BANCA 

 

A Pró-Reitoria de Graduação  torna público a convocação para apresentação dos candidatos cujas 

inscrições foram deferidas nos Editais nº. 66 e 68/2014, frente às Bancas Avaliadoras, nos dias e 

horários a seguir: 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO – CCEC 

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

JORNALISMO 

 

Área do Conhecimento: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Ementas: 

1. A inserção dos indivíduos e das organizações nas redes globais de comunicação, a partir de 

uma visão crítica do significado da informação na era digital e do sentido das novas tecnologias e 

da cibercultura na sociedade contemporânea. 

2. Conceitos teóricos básicos relacionados aos novos ambientes comunicacionais orientados ao 

desenvolvimento de  conteúdo jornalístico de acordo com a linguagem da comunicação mediada 

por computador. 

3. Percepção crítica do modo como as novas tecnologias se desenvolvem e como, nesse 

processo, elas transformam a comunicação e, em particular, o jornalismo. 

4. Conhecimento das técnicas jornalísticas no contexto da comunicação on-line, com a aplicação 

da linguagem específica da Internet e utilização de recursos multimídia. Aplicação dos conceitos 

de webjornalismo e da comunicação mediada por computador. 

5. Os fundamentos básicos à prática do jornalismo pensado especificamente para os meios 

digitais, com a produção de matérias multimídia, abordando as habilidades no planejamento e 

execução de projetos jornalísticos de vídeo, foto e infografia para a web. 

Conteúdo do exame didático: a) apresentação de um plano de aula baseado no ementário do 

respectivo componente curricular; b) desenvolvimento da respectiva aula proposta, no tempo 

mínimo de 40 minutos e máximo de 50 minutos; c) arguição pela banca.  

 

Candidato: DOUGLAS DE ARAÚJO TEIXEIRA 

Data da Prova: 21/06/2014 

Hora: 9h 
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Local: Campus Dom Idílio José Soares (Av. Conselheiro Nébias, 300 - sala 214, prédio dos 

Laboratórios) 

 

Candidato: GÉRSON TRAJANO DE SANTANA 

Data da Prova: 21/06/2014 

Hora: 10h30 

Local: Campus Dom Idílio José Soares (Av. Conselheiro Nébias, 300 - sala 214, prédio dos 

Laboratórios) 

 

Observação: os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de antecedência. 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, ARTES E ENGENHARIA – CCEAE 

CURSO DE ENGENHARIA PORTUÁRIA 

 

Disciplina: MÁQUINAS DE GUINDAR E DE TRANSPORTE DE CARGAS 

Ementa: 

Especificação e projeto de equipamentos de elevação e transporte de cargas; dimensionamento de 

elementos de máquinas: cabos de aço, correias, correntes, parafusos, engrenagens; 

equipamentos de transportes de cargas: Portêineres, Rubber Tyred Gantry cranes (RTG), 

Guindastes, Reach Stackers. 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula escrito, com defesa oral, à escolha do candidato, 

dentre os tópicos que constituem a ementa. 

Candidato: ALUISIO DE SOUZA MOREIRA – RG 2.732.508-3 – SSP/RJ  

Data da prova: 24 de junho de 2014 

Horário:17h 

Local: Campus Dom Idílio José Soares (Av. Conselheiro Nébias, 300) 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de antecedência 

 

CURSO DE QUÍMICA TECNOLÓGICA 

 

Disciplina: OPERAÇÕES UNITÁRIAS 

Ementa: 

1. Classificação das indústrias químicas e dos processos de produção químicos e as principais 

operações unitárias utilizadas na indústria. O dimensionamento de equipamentos e a sua seleção 

para a aplicação nos processos químicos, bem como as fontes de energia utilizada nas indústrias. 
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2. Dimensionamento de tubulações. Bombas. Trocadores de calor. Evaporação. Secagem. 

Separação gás-líquido. Separação líquido-vapor. Separação líquido-líquido, líquido-sólido. 

Processos com membranas. Separação físico-mecânicas. 

 

Candidato: RENATO DE MARCHI VIEIRA DOS SANTOS – RG Nº. 29.476.540-2 – SSP/SP 

Data da Prova: 20/06/2014 

Hora: 14h 

Local: Campus Dom Idílio José Soares (Av. Conselheiro Nébias, 300) 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula escrito, com defesa oral, à escolha do candidato, 

dentre os tópicos que constituem a ementa. 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de antecedência 

 

FACULDADE DE DIREITO 

Disciplina: DIREITO EMPRESARIAL 

Ementa:  

1. Sociedade empresária, seus elementos e classificação. Espécies e sub-espécies, 

responsabilidades para com as dívidas perante credores e a desconsideração da personalidade 

jurídica que fará com que os sócios, também, respondam com seu bens pessoais, de forma 

solidária e subsidiária, por aquelas dívidas. Estudo do Contrato Social, observando os requisitos 

indispensáveis à existência jurídica da sociedade. Casos de dissolução e liquidação das 

sociedades. Direitos e deveres dos sócios perante a sociedade e perante terceiros  

2. Direito Concursal: estudo do processo falimentar, as consequências da decretação da quebra, 

quanto à pessoa do falido, quanto aos bens e quanto aos contratos, passando pelo encerramento 

da falência, até a extinção das obrigações do falido. Direito Marítimo: as relações do Direito 

Marítimo com outras áreas do direito; contratos próprios; fretamento; conhecimento marítimo; 

responsabilidade civil no transporte marítimo. Propriedade Industrial: análise e conhecimento da lei 

de marcas e patentes. O invento, o modelo de utilidade e a marca. O registro no Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial.  

 

Candidato: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA – RG 143138157 

Data da Prova: 25/06/ 2014 

Horário: 9h 
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Disciplina DIREITO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Ementa:  

Uma abordagem sobre a proteção social concedida aos trabalhadores, principalmente quanto 

àqueles considerados empregados, a partir da análise dos requisitos da relação de emprego e da 

diferenciação com outras relações de trabalho; bem como as obrigações decorrentes tanto 

pecuniárias quanto ligadas às condições de trabalho.  

Candidata: LILIAN MUNIZ BAKHOS – RG. 329966248 

Data da Prova: 25/06/2014 

Horário: 10h 

 

Candidato: CLAUDIMIR SUPIONI JÚNIOR – RG 192875140 

Data da Prova: 25/06/ 2014 

Horário: 11h 

Local: Campus Boqueirão (Av. Conselheiro Nébias, 589 - Sala de Audiência - prédio da 

Arquitetura) 

 

Conteúdo: Apresentação de um plano de aula baseado no ementário do respectivo componente 

curricular. 

Observação: Os candidatos deverão se apresentar no local, com dez minutos de antecedência. 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E DA SAÚDE - CCSAS 

CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

Área do Conhecimento CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Ementa: 

Balanço de Pagamentos. Mercados Internacionais de Moeda. Taxa de Câmbio. Mercados de 

Câmbio. Política Cambial. Regimes Cambiais. Modelos Macroeconômicos de Economia Aberta. 

Demanda e Oferta Cambial. Paridade de Juros. Inflação e Câmbio no Longo Prazo. PPC. 

Produção. Juros e Câmbio no Curto Prazo. Modelo IS-LM-BP. Sistemas Monetários Internacionais. 

O caso do Brasil. 

Conteúdo: apresentação de um plano de aula escrito, com defesa oral, à escolha do candidato 

dentre os tópicos que constituem a ementa 

   

  Candidato: LUIZ CARLOS BARNABÉ DE ALMEIDA – RG 4.107.874 – SSP/SP 

  Data da prova: 20/06/ 2014 

Horário: 10h 
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Local: Campus Dom Idílio José Soares (Av. Conselheiro Nébias, 300) 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de antecedência 

Candidato: CAIO CESAR MUSSOLINI – RG 25.523.900-2 – SSP/SP 

Data da prova: 20/06/2014 

Horário: 11h 

Local: Campus Dom Idílio José Soares (Av. Conselheiro Nébias, 300) 

Observação: o candidato deverá se apresentar no local, com dez minutos de antecedência 

 

 

 

 

 

Santos, 18 de junho de 2014. 

 

 

 

 

Profª. Me. Roseane Marques da Graça Lopes 

Pró-Reitora de Graduação 


