COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
E-MAIL: CPG@UNESCNET.BR | (69) 3441-4503

Ä APRESENTAÇÃO

Os cursos de Especialização consistem em um conjunto de atividades capazes de promover a adaptação de um
prossional já graduado às funções especícas do mercado de trabalho e o aperfeiçoamento de conhecimentos,
habilidades, competências e conceitos que compõem uma dada área da ciência.
Ä FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Resolução nº 01/2007 do CNE/CES, conferindo ao Certicado validade nacional.
Ä CARGA HORÁRIA E ESTRUTURA DOS CURSOS

360 horas (não computado o TCC, obrigatório para a conclusão do curso). Os cursos são constituídos de aulas
teóricas/práticas e horas-atividade, como leituras, pesquisas e estudos complementares. As disciplinas, de 24 horas, são
ministradas em sistema modular (quinzenalmente) de acordo com o calendário.
Ä PÚBLICO-ALVO E VAGAS

Portadores de diploma de cursos de graduação ou sequencial de formação especíca reconhecidos pelo MEC. As vagas
são limitadas.
Ä MATRÍCULA

A matrícula se procede com o preenchimento e assinatura do contrato de prestação de serviços educacionais, na
secretaria acadêmica da UNESC, até a data de início do curso.
Ä DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA

Diploma de Graduação ou Sequencial de Formação Especíca; Histórico Escolar de Graduação ou Sequencial; certidão
de nascimento ou casamento; RG; CPF; título de eleitor, comprovante de residência e 2 Fotos ¾.
Ä ESTRUTURA DISPONÍVEL AO ALUNO

Laboratórios de informática com acesso à internet, biblioteca e demais ambientes para a realização de atividades de
estudo e pesquisa durante o curso.
Ä INVESTIMENTO

Taxa de inscrição: R$ 100,00.
15 parcelas mensais: R$ 242,00.
Ex-alunos da UNESC – 15 parcelas mensais: R$ 205,00 (Bolsa parcial de 15%).
Pagamento integral do curso: desconto de 5%
Ä INFORMAÇÕES

E-mail: cpg@unescnet.br | Telefone: (69) 3441-4503 | Site: www.unescnet.br

CURSOS, OBJETIVOS E MATRIZES CURRICULARES
§Metodologia e Didática do Ensino Superior
Objetivo: Proporcionar capacitação prossional para o magistério de ensino superior a partir da reexão sobre a
prática pedagógica e a atualização de conteúdos relacionados à concepção teórico-metodológica que norteia o curso.
Matriz Curricular: Metodologia da Pesquisa Cientíca/Tendências Curriculares no Ensino Superior/Organização e
Legislação do Ensino Superior/Pesquisa Educacional: Processos e Procedimentos do Ensino Superior/Epistemologia do
Professor/Metodologia do Ensino Superior/Educação, Cultura e Sociedade/ Fundamentos Filosócos e Sociológicos da
Educação/Políticas Públicas e Educacionais do Ensino Superior/ Psicologia da Educação: Desenvolvimento e
Aprendizagem/Avaliação Educacional/Gestão da Educação Superior/Mídias e Tecnologias no Ensino
Superior/Didática do Ensino Superior/Seminários de Projetos de TCC.

§Gramática Normativa e Revisão Textual
Objetivo: Oportunizar novas competências e habilidades sobre o conhecer e ensinar a Gramática Normativa da Língua
Portuguesa com o objetivo de estabelecer a integração das teorias com as práticas pedagógicas, relacionando o
domínio das estruturas linguísticas com suas implicações para o uso da língua como elemento de interação social.
Matriz Curricular: Didática Geral/Princípios de Fonética e Fonologia/Morfologia I/Morfologia II/Introdução à
Estilística/Sintaxe I/Sintaxe II/Introdução à Semântica/Fundamentos da Pesquisa Cientíca e Elaboração de Projetos de
TCC/Gramática Aplicada ao Texto/Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa I /Metodologia do Ensino de Língua
Portuguesa II/Revisão Textual I/Revisão Textual II/Seminário de Apresentação de Projetos.

§Contabilidade, Auditoria e Planejamento Tributário
Objetivo: Atualizar e aprimorar conhecimentos técnicos na área de Contabilidade e Planejamento Tributário,
desenvolvendo habilidades e competências focadas nos possíveis ambientes tributários nas esferas Federal, Estadual e
Municipal para elaborar sistemas de planejamento tributário com o objetivo de evitar contingências, bem como otimizar
a favor das organizações o recolhimento dos impostos Federais, Estaduais e Municipais.
Matriz Curricular: Metodologia da Pesquisa Cientíca/Planejamento Tributário/Gestão Tributária: Tributos Diretos e
Processo Administrativo Tributário/Aspectos Gerais Relacionados à Legislação Trabalhista e Previdenciária/Normas,

Evidenciação e Elaboração das Demonstrações Contábeis/Matemática Financeira/ Análise das Demonstrações
Contábeis/Auditoria das Demonstrações Contábeis/Auditoria Contábil/Auditoria e Análise Financeira/Sistemas de
Informação Contábeis/Auditoria Atuarial/Gestão de Custos Aplicados ao Planejamento Tributário/Auditoria Pública
Contábil/Didática do Ensino Superior.

§Desenvolvimento Regional
Objetivo: Desenvolver um processo de formação de empreendedores em nossa região que levem em consideração as
vantagens comparativas regionais em termos econômicos, a gestão competitiva e inovadora e a consideração pela
sustentabilidade ambiental.
Matriz Curricular: Metodologia da Pesquisa Cientíca/Economia da Região Amazônica: A Teoria das Vantagens
Comparativas/Desenvolvimento Regional na Amazônia/A Alma do Lugar: Cultura Amazônica e suas Especicidades
(culinária, usos e costumes)/Logística e Infraestrutura da Região Amazônica e Investimentos/ Gerenciamento
Empresarial/Economia de Mercado e Meio Ambiente/Conitos Agrários e Legislação/Pensar o Marketing a partir da
Região/Políticas Públicas para a Região Amazônica/Educação e Desenvolvimento Econômico: Qualicação de Mão de
Obra/Infraestrutura de Transportes para a Região/A Vocação da Região Amazônica: projetos, propostas e
perspectivas/Perspectivas para a Empresa na Região Amazônica: a atração de investimentos/Seminários de Projetos de
TCC.

§Desenvolvimento de Sistemas para WEB e Dispositivos Móveis
Objetivo: Oferecer embasamento teórico e prático necessário à capacitação de prossionais na utilização de
ferramentas, técnicas e métodos na área de desenvolvimento de sistemas e páginas para Web e dispositivos móveis.
Matriz Curricular: Metodologia da Pesquisa Cientíca em Informática/Metodologia do Ensino Superior em
Informática/Desenvolvimento Ágil de Software/Design de Interfaces para Web/Linguagem de Estilo para Web/
Segurança e Criptograa em Sistemas para a Web/Programação Front-end com jQuery e Ajax/Conguração de
Servidores WEB/Análise e Projeto Orientado a Objetos com Modelagem Web utilizando UML/Projeto de Banco de
Dados para Web/Linguagem de Programação Orientado a Objeto em PHP/Plataforma de Desenvolvimento Web:
Frameworks, PHP/Frameworks para Desenvolvimento Web em Java/Desenvolvimento de Aplicativos para a Plataforma
Android/Web Services.

§Georreferenciamento
Objetivo: capacitar prossionais das diversas áreas do conhecimento envolvidos com a temática da espacialização de
objetos e manejo de banco de dados geográcos para exercerem atividades de coleta, análise e aplicação de
informações, acompanhando, assessorando e scalizando projetos.
Matriz Curricular: Fundamentos Teóricos do Geoprocessamento/Metodologia Cientíca para Tratamento de
Dados/Linguagem de Programação: SQL/Banco de Dados/Cartograa e Projeções Cartográcos/Fundamentos da
Fotogrametria e Sensoriamento Remoto/Coleta e Tratamento de Dados/SIG/Aplicabilidade: SIG/Geodireito: aspectos
legais/Disponibilização de Dados Geográcos na Internet/Posicionamento por Satélite/Ajustamento de
Observações/Metodologia e Didática do Ensino Superior/Topograa.

§Gestão Financeira e Projetos
Objetivo: Capacitar o prossional para o aperfeiçoamento de competências produtivas em Gestão, na gama de
dimensões que esta proporciona, bem como elaboração, validação e acompanhamento de projetos nanceiros da mais
variada aplicação.
Matriz Curricular: Didática do Ensino Superior/Metodologia da Pesquisa Cientíca/Elaboração e Prática de
Projetos/Análise de Créditos/Estudo de Mercado/Viabilidade Econômico-Financeira/Orçamento Empresarial e Fluxo
de Caixa/Administração de Capital de Giro/Planejamento Estratégico/Contabilidade Gerencial/ Planejamento
Tributário/Gestão Financeira/Gestão Estratégica de Custo/Auditoria Financeira/Economia Empresarial.

§Direito Penal e Processual Penal
Objetivo: Aprofundar o estudo do processo penal por meio da abordagem detalhada das questões que lhe são
próprias, questionando a sistematização vigente à luz do paradigma constitucional, e permitir ao aluno perceber como
se dá a adaptação das normas à realidade por meio de um estudo sistêmico da legislação, doutrina e jurisprudência,
capacitando-o ao exercício da advocacia e docência em tal ramo do Direito.
Matriz Curricular: Metodologia da Pesquisa Cientíca/Direito Penal I: Parte Geral I/Direito Penal II: Parte Geral
II/Criminologia: estudo do crime, criminoso, vítima e criminalidade/Direito Penal III: Parte Especial/Direito Processual
Penal I: investigação criminal; procedimento comum ordinário e sumário; nulidades; recursos/Direito Processual Penal II:
Tribunal do Júri/Direito Penal e Processual Penal Internacional/Juizados Especiais Criminais e Procedimentos
Especiais/Direito Processual Penal III: provas e prisões/Atualização do Código Penal e do Código de Processo

Penal/Direito Penal Constitucional/Direito Penal Econômico e Ambiental/Legislação Penal Especial e Execução
Penal/Temas Contemporâneos de Direto Penal e Processual Penal.

§Direito Civil e Processual Civil
Objetivo: Oferecer uma base doutrinária sólida e uma atualização jurisprudencial acerca dos principais temas do
Direito Privado, com os reexos processuais correspondentes.
Matriz Curricular: Metodologia da Pesquisa Cientíca/Direito Civil: Parte Geral/Direito das Obrigações e
Responsabilidade Civil/Direitos Reais/Contratos/Direito de Família e Sucessões/Teoria Geral do Processo e Processo de
Conhecimento/Processo de Execução/Recursos/Processo e Redes Socais Virtuais: Novo Marco Regulatório/Direito do
Consumidor/Tutela de Urgência e Procedimentos Especiais/Tópicos Especiais de Direito Civil e Processo Civil/Processo
Coletivo/Tutelas Jurídicas Diferenciadas e Métodos Alternativos de Solução de Conitos.

§Gestão Escolar
Objetivo: Proporcionar uma visão interdisciplinar dos especialistas na gestão coletiva da escola, capacitando o
prossional para ocupar de forma ecaz os postos de trabalho a que teve ou terá acesso com seu curso de graduação.
Matriz Curricular: Didática Geral/Metodologia da Pesquisa Cientíca/Políticas Públicas e Legislação
Educacional/Fundamentos Psicológicos do Processo Ensino-Aprendizagem/Avaliação Educacional/Seminários de
Projetos Interdisciplinares/Relações Humanas: gestão estratégica, liderança e inovação em escolas/Fundamentos
Teóricos e Metodológicos da Supervisão/Orientação e Gestão Escolar I/Fundamentos Teóricos e Metodológicos da
Supervisão/Orientação e Gestão Escolar II/Novas Tecnologias aplicadas à Educação/Filosoa da Educação: escola,
cultura e sociedade/Gestão Financeira e Orçamentária na Educação/Gerenciamento de Projetos/ Coordenação
Pedagógica e Formação Continuada do Professor/Educação Especial.

§Qualidade de Gestão e Segurança Alimentar
Objetivo: Capacitar gestores para atuar nas indústrias de alimentos, aplicando ferramentas de gestão para garantir a
segurança de alimentos; Fornecer instrumentos para o gerenciamento (planejamento, implementação e avaliação) da
qualidade em produção de alimentos, de forma a desenvolver senso crítico diante dos vários sistemas gerenciais
disponíveis; Permitir a identicação dos perigos e os riscos para a Segurança Alimentar associados a vários produtos e
processos, propondo medidas para o seu controle; Aprofundar os conhecimentos sobre as Boas Práticas de Fabricação
(BPF), os Procedimentos Operacionais Padronizados (POP) e o sistema Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle
(APPCC), bem como reconhecer e discutir sua inter-relação.
Matriz Curricular: Química dos Alimentos/Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal e Animal/Metodologia da
Pesquisa Cientíca/Gestão de Negócios Aplicados ao Setor de Produção de Alimentos/Microbiologia Geral/
Fundamentos de Microbiologia de Alimentos/Métodos de Conservação de Alimentos/Saúde Pública e Epidemiologia
das Doenças Veiculadas por Alimentos/Análise Sensorial dos Alimentos/Sistemas de Gestão da Qualidade de
Alimentos/Boas Práticas do Campo à Mesa/Procedimentos Operacionais Padronizados (POP)/ Sistema de Análise de
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC)/Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos/Métodos de Análise
Química dos Alimentos/Didática do Ensino Superior/Vigilância Sanitária e Legislação de Alimentos I/Vigilância
Sanitária e Legislação de Alimentos II.

Somente estão habilitadas a ofertar os cursos de Pós-Graduação lato sensu as Instituições de Educação Superior (IES)
credenciadas junto ao MEC para a oferta de curso superior do Sistema Federal de Ensino, além das Escolas de Governo
criadas e mantidas pelo Poder Público. [Norma Técnica nº 388/2013 CGLNRS/DPR/SERES/MEC]
Os cursos ofertados por meio de entidades não habilitadas serão considerados “cursos livres”, não autorizados a
expedir certicados de Pós-Graduação, mas apenas de participação, sem valor de título de curso superior. [Norma
Técnica nº 388/2013 CGLNRS/DPR/SERES/MEC]
A oferta de curso livre como se fosse curso de Pós-Graduação lato sensu poderá congurar indício de irregularidade no
campo dos direitos civil e do consumidor, além de irregularidade penal, devendo o prejudicado recorrer aos órgãos de
defesa do consumidor, aos órgãos de persecução criminal ou do Poder Judiciário. [Norma Técnica nº 388/2013
CGLNRS/DPR/SERES/MEC]

