
   

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO – UnC 

CANOINHAS – CONCÓRDIA – CURITIBANOS - MAFRA - PORTO UNIÃO – RIO NEGRINHO 
Correio eletrônico: reitoria@unc.br / Home Page: www.unc.br 

Av. Pres. Nereu Ramos, 1071 – Caixa Postal, 111 PABX/FAX: (047) 3641-5500 - CEP: 89.306-076 - Mafra – SC 
Mantida pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - FUnC  - CNPJ: 83.395.921/0001-28  

 

EDITAL UnC REITORIA 259/2021 
 

 
Estabelece os critérios e período para o Processo 
Interno de Recomposição de Carga Horária de Professor 
de Ensino Superior, para o Curso de Medicina, da UnC e 
dá outras providências. 

 

 
A Reitora da Universidade do Contestado - UnC, no uso de suas 

atribuições e de acordo com o Regimento da UnC, considerando o Plano de 

Carreira, Cargos e Salários da FUnC,  
 
RESOLVE, 

 
1. Estabelecer o período de 16 a 18 de julho de 2021 até às 

23h59hmin., para inscrição no Processo Interno de Recomposição de Carga 
Horária, de Professor substituto, de Ensino Superior para o Curso de Medicina da 
UnC, no campus de Mafra, com contrato de trabalho ativo, que tenha 
ministrado disciplina em sala de aula no semestre 2021/1, conforme 
disponibilidade de vagas, constantes no ANEXO ÚNICO. 

 
2. As vagas para Recomposição de Carga Horária estão condicionadas 

aos critérios para credenciamento de professores da educação superior, 
resguardadas as situações previstas por reconduções anteriores, diminuição do 
número de turmas, alteração de matriz curricular, inclusive com oferta de disciplina 
em modalidade remota, a qualquer tempo.  
 

3. Para Recomposição da Carga Horária, de acordo com o estabelecido 
no Art. 10 e Art. 33 do Plano de Cargos e Salários da FUnC e demais normativas, 
deverá ser atendido os critérios para credenciamento de professores da educação 
superior. 

 
4. A classificação ocorrerá pela pontuação obtida considerando o maior 

título apresentado, observado o item 3, sem somatório de pontos, conforme segue:  
 
a) Título de Especialista: 1,0 (um) ponto;  
b) Título de Mestre: 5,0 (cinco) pontos; 
c) Título de Doutor: 10,0 (dez) pontos. 
 
4.1 Havendo empate o primeiro critério utilizado será a nota do último 

desempenho docente na disciplina. Mantido o empate, será considerada a média 
global da última avaliação docente pela CPA. 

 
5. Para recomposição de carga horária deverão ser respeitadas as 

seguintes situações: 

a) O período entre o término de uma jornada e o início de outra, deverá 
ser de no mínimo de 11 (onze) horas consecutivas para fins de descanso; 
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b) O limite da jornada máxima diária será de 08 (oito) horas somadas 
todas as atividades, respeitado o limite da interjornada; 

 
c) O professor poderá assumir até 2 (duas) disciplinas por fase. 
 
5.1 Poderá participar do Processo de Recomposição de Carga Horária o 

professor que tenha atuado em função administrativa em 2020/2 e 2021/1. 
 
5.2 A recomposição de carga horária, quando ocorrer a partir do segundo 

classificado, fica condicionado aos itens 3 e 5 deste edital.  
 
6. Os efeitos do resultado da recomposição de carga horária serão para o 

segundo semestre de 2021, resguardadas as situações previstas por reconduções 
anteriores, diminuição do número de turmas, alteração de matriz curricular, inclusive 
com oferta de disciplina em modalidade remota, a qualquer tempo. 

 
6.1. Os efeitos do resultado da recomposição de carga horária somente 

se efetivarão quando do início da atividade letiva pelo professor, na data indicada no 
calendário acadêmico. 

 
6.2. Serão considerados, para fins de recondução, somente os 

professores classificados, que atuaram em sala de aula, conforme sua classificação. 
 
7. A inscrição deverá ser realizada exclusivamente através do site  

https://inscricoes.unc.br/inscricoes/?ID=2057 pelo preenchimento do formulário 
eletrônico e anexo da comprovação de titulação.   

 
8. Os casos omissos e específicos serão resolvidos pela Reitoria. 
 
 

Publique-se e cumpra-se. 
 

Mafra, SC, 16 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solange Sprandel da Silva 
Reitora  

Universidade do Contestado 
 
 
 
 
 
 

https://inscricoes.unc.br/inscricoes/?ID=2057
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ANEXO ÚNICO 

VAGAS DISPONÍVEIS 
 
 

Disciplina Vagas 
Fase do 
Curso 

Carga 
Horária 

Horário 
Requisitos: Formação e 

Titulação 

Psicologia Médica 01 2ª 30 

Segunda-
feira das 

15h 30min 
às 17h 
10min 

Graduação em  Medicina ou 
Psicologia. Pós-Graduação 
Stricto Sensu na Área da 

Saúde ou afins. 

Ementa: Escolhas profissionais; expectativas em relação ao Curso de Medicina; o início do curso: 

mudanças lutos e desafios; o estudante de medicina e a morte. A relação estudante de 

medicina/paciente. Identidade e representações sociais e evolução da figura do médico na sociedade. 

Aspectos básicos da relação médico paciente. Aspectos psicológicos e definições das práticas de 

acolhimento. Características do modelo biomédico e do modelo psicossocial de atendimento em 

saúde. Compreensão a respeito da doença e do doente e do processo de adoecer; o lugar da perda e 

da morte na experiência humana. Aspectos comunicacionais da prática médica; modelos de 

comunicação humana; habilidades comunicacionais na prática médica; comunicação em saúde e as 

novas mídias; comunicação e dinâmica dos vínculos na relação médico-paciente. Grupos, 

abordagens teóricas; grupos e comunidades; grupos na formação e prática médica; grupos e equipes 

de saúde; grupos e aprendizagem; O funcionamento grupal de instituições; o estresse na prática 

médica. 

Disciplina Vagas 
Fase do 
Curso 

Carga 
Horária 

Horário 
Requisitos: Formação e 

Titulação 

Parasitologia 01 2ª 60 

Quarta-feira 
das 13h 
30min às 

17h 10min 

Graduação em  Medicina, 
Ciências Biológicas ou 

Farmácia. Pós-Graduação 
Stricto Sensu na Área da 

Saúde ou afins. 

Ementa: Biologia de parasitos. Sistemática em parasitologia. Estudo teórico dos principais grupos de 

protistas, metazoários e artrópodos transmissores e/ou causadores de doenças ao ser humano. 

Disciplina Vagas 
Fase do 
Curso 

Carga 
Horária 

Horário 
Requisitos: Formação e 

Titulação 

Imunologia 01 2ª 60 

Quarta-feira 
das 07h 
30min às 

11h 10min 

Graduação em Medicina, 
Ciências Biológicas ou 

Farmácia. Pós-Graduação 
Stricto Sensu na Área da 

Saúde ou afins. 

Ementa: Sistema imunológico. Células do sistema hematopoiético. Complexo antígeno e anticorpo. 

Sistema complemento. Complexo de histocompatibilidade. Resposta imune. Imunidade ativa e 

passiva. Hipersensibilidade. Tolerância imunológica. Imunodeficiência e imunoproteção. Doenças 

epidêmicas no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).  
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Disciplina Vagas 
Fase do 
Curso 

Carga 
Horária 

Horário 
Requisitos: Formação e 

Titulação 

Metodologia Científica e 
da Pesquisa 

01 2ª 30 Semanada 

Graduação em Medicina, 
Fisioterapia, Enfermagem ou 

Educação Físcia. Pós-
Graduação Stricto Sensu na 

Área da Saúde. 

Ementa: O método científico. Racionalização e formação do espírito científico. Modelos de pesquisa 

médica. Informática como instrumento de processamento e busca de informações. Instituições de 

fomento à pesquisa. Projeto de pesquisa. Formatos de um trabalho científico. Pesquisa científica na 

Internet. Ética na pesquisa clínica e experimental. A formação do pesquisador. Docência, Carreira 

universitária e Ensino médico. Plataforma Lattes e Currículo Lattes. A pesquisa e a sociedade.  

Disciplina Vagas 
Fase do 
Curso 

Carga 
Horária 

Horário 
Requisitos: Formação e 

Titulação 

Planejamento Estratégico 
em Saúde 

01 3ª 30 Semanada 

Graduação em Medicina, 
Enfermagem, Fisioterapia ou 
Farmácia. Stricto Sensu na 

Área da Saúde 

Ementa: Conceitos introdutórios do planejamento em saúde, com ênfase no enfoque estratégico. 

Fundamentos e atributos das redes de atenção à saúde e ferramentas de microgestão dos serviços e 

da clínica com vistas a capacitar o aluno para reconhecer e atuar sobre problemas identificados em 

seu campo de prática.  

Disciplina Vagas 
Fase do 
Curso 

Carga 
Horária 

Horário 
Requisitos: Formação e 

Titulação 

Patologia Clínica 01 5ª 60 

Segunda-
feira das 

07h 30min 
às 11h 
10min 

Graduação em Medicina ou  
Farmácia. Pós-Graduação 
Stricto Sensu na Área da 

Saúde 

Ementa: Princípios básicos do trabalho laboratorial. Estudos morfológicos macro e microscópicos dos 

processos patológicos gerais voltados para: Bioquímica clínica. Microbiologia, Parasitologia clínica e 

Imunologia clínica. Diagnóstico e alterações clínicas. Fundamentos da medicina laboratorial. Causas 

de variação nas determinações laboratoriais. Solicitação e interpretação de exames laboratoriais.  

 

 

 

 

 

 


