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FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FLORIANÓPOLIS 
DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE: DANIEL THIESEN HORONGOSO 
COORDENAÇÃO DA FACULDADE: LEONARDO BERNARDO DE OLIVEIRA 
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: DEMIS MARQUES 
 

EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

O Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis, no uso das atribuições que lhe 
confere o Regimento Interno da Faculdade, informa por meio do presente Edital, que estão 
abertas as inscrições para o preenchimento de vagas para o Curso de Pós-Graduação Lato 
Sensu, Especialização, a saber: 
 

PÓS-GRADUAÇÃO MBA EM LEAN MANUFACTURING 
 
 
1. PÚBLICO ALVO 
 
O Curso destina-se aos portadores de diploma de curso superior de graduação ou egressos de 
cursos sequenciais, de formação específica, que conferem diplomação, conforme Resolução 
CNE/CES nº 01, de 08 de junho de 2007, Art. 1º, § 3º. 
 

2. VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
 

Total de vagas oferecidas: 40 vagas 
Início das aulas: 13/07/2019 

Término das aulas: 04/07/2020 
Horário das imersões (momentos 

presenciais): 

Sábado das 08h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30 

Local de realização das aulas*: Concórdia/SC 
Data das Imersões (momentos 

presenciais)*: 
1º Imersão 13/07/2019 
2º Imersão 27/07/2019 
3º Imersão 17/08/2019 
4º Imersão 14/09/2019 
5º Imersão 05/10/2019 
6º Imersão 26/10/2019 
7º Imersão 23/11/2019 
8º Imersão 14/03/2020 
9º Imersão 18/04/2020 
10º Imersão 23/05/2020 
11º Imersão 04/07/2020 

*Sujeito a alteração. 
  

Obs.: Os locais das imersões serão confirmados com 15 dias de antecedência aos alunos. 
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3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
A inscrição pode ser feita presencialmente no SENAI Concórdia ou na secretaria acadêmica da 
Faculdade ou online. 
Para inscrição online, acesse o site do SENAI/SC (sc.senai.br/cursos), desça a barra de rolagem, 
clique no link “Pós-graduação”, selecione a cidade de Concórdia e clique em “Buscar”.  
 
Selecione o curso de MBA em Lean Manufacturing e clique no link “Tenho Interesse”, e na 
nova página clique no botão “Inscreva-se”. Preencha os campos solicitados, enviando para 
finalizar. Após a finalização da inscrição online, você receberá um e-mail de confirmação dos 
dados cadastrais, forma de pagamento e orientações para realização da matrícula. 
 
Período de Inscrição: 

 Do dia 02 de maio  até o dia 05 de julho de 2019. 
 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 
 
Seleção: 

 São pré-requisitos obrigatórios: 
o Ensino Superior Completo; 

 A seleção será realizada por ordem de matrícula. 
 Os candidatos inscritos serão chamados para a realização da matrícula até o limite de 

vagas disponíveis para cada curso.  
 A inscrição no site não garante o acesso ao curso, é obrigatória a realização da matrícula. 
 
Matrícula: 
A matrícula é componente obrigatório para garantir vaga no curso de MBA em Lean 
Manufacturing. Para confirmação da matrícula é imprescindível: 

 realização da inscrição online; 

 entrega dos documentos obrigatórios de matrícula; 

 contrato e requerimento de prestação de serviços educacionais assinado no ato da 
matrícula.  

A não observância deste procedimento implica na não realização da matrícula. 
 
Os candidatos deverão entregar pessoalmente a documentação obrigatória no ato da 
matrícula, a realizar-se até 05 de julho de 2019, na Unidade do Senai de Concórdia. 
  

http://www.sc.senai.br/
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Documentos obrigatórios: 

 RG próprio - documento de identidade (original e fotocópia) 

 CPF próprio (documento original que comprove o CPF e fotocópia) 

 RG e CPF do responsável financeiro, quando houver (original e fotocópia) 

 Diploma ou documento equivalente de conclusão de graduação (original e fotocópia) 

 Comprovante de residência (original e fotocópia) com data de emissão máxima de 6 meses. 
Podem ser aceitos documentos no nome do pai, mãe, esposo/esposa ou filho e caso o 
documento esteja em nome de outra pessoa, o estudante ou responsável financeiro pode 
apresentar auto declaração que reside neste endereço (esta auto declaração não precisa de 
registro em cartório) 

 Laudo médico atestando a deficiência (aplicável a PCDs) 
 

Observação: 

 Candidatos que concluíram o curso de graduação, ou curso sequencial, cujos diplomas 
ainda não foram expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES) poderão se inscrever 
apresentando declaração de conclusão do curso atualizada.  

 A declaração de conclusão de curso é um documento transitório e deverá ser substituído 
pelo Diploma, devidamente registrado, sendo este o requisito para a emissão do 
certificado de conclusão da Pós-graduação. 

 Serão aceitos diplomas de cursos de graduação expedidos por estabelecimentos 
estrangeiros de ensino superior desde que revalidados por instituição brasileira, nos 
termos da Resolução CNE/CES nº 8, de 4 de outubro de 2007. 

 
5. CURSO  
 
Objetivo Geral 
 

 Desenvolver competências em profissionais para entendimento do Pensamento Lean, 
proporcionando aprendizagem para desenvolver e aplicar os princípios, os métodos e 
as técnicas nas organizações. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Desenvolver competências para melhoria da eficiência de processos empresariais. 

 Analisar os diferentes desperdícios na cadeia de valor do processo produtivo, 
atribuindo prioridades e entendendo as fontes que geram esses desperdícios. 

 Aplicar os princípios e as diferentes ferramentas Lean, entendendo as circunstâncias 
em que cada uma é aplicada. 

 Motivar o trabalho em equipe para solucionar problemas. 
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Perfil do Egresso: 
 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

 Gerenciar pessoas e processos de acordo com a cultura Lean (mentalidade enxuta), 
com foco na qualidade, prazos de entrega, satisfação de clientes e redução de 
desperdícios. 

 Identificar competências e necessidades de desenvolvimento das competências de 
pessoas e equipes. 

 Desenvolver os elementos de liderança e gestão aplicados ao desenvolvimento de 
equipes Lean. 

 Aplicar técnicas e ferramentas Lean nos processos produtivos de empresas de 
segmentos diversificados. 

 Reconhecer-se como agente de mudanças com foco na aprendizagem e nos resultados 
organizacionais.  
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 MATRIZ CURRICULAR: 

MÓDULO 
ÚNICO 

UNIDADE CURRICULAR  

(OBRIGATÓRIAS) 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

CARGA HORÁRIA 

Presencial 

(Imersão) 

À distância 

(Aprendizagem 
Assistida) 

1. Fundamentos e Princípios do Pensamento 

Enxuto 
32 12 20 

2. Ferramentas Lean 66 16  50 

3. Mapeamento de Fluxo de Valor 52 16 36 

4. Pensamento A3 42 8 34 

5. Hoshin Kanri: Desdobramento das Diretrizes 48 8 40 

6. Lean Service: Pessoas, processos e recursos 42 8 34 

7. Abordagem Lean aplicada ao 

Desenvolvimento de Produtos 
42 8 34 

8. Orientação ao roteiro de experiência 36 18 18 

Carga horária do módulo I 360h 94h 266h 

 CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA 360h 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 60h 

 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 420h 

- (*) Havendo a necessidade, as Unidades Curriculares (UC) obrigatórias poderão ser ofertadas em ordem 

diferente da apresentada neste edital, assim como o cronograma poderá ser alterado. 

 

UNIDADES CURRICULARES** 

(OPTATIVAS) 

CARTA 

HORÁRIA 

TOTAL 

CARGA HORÁRIA 

PRESENCIAL 

(Imersão²) 

A DISTÂNCIA 

(Aprendizagem 
Assistida¹) 

Metodologia do Ensino Superior 80 12 68 

 
¹ Aprendizagem Assistida: Realizada nos momentos a distância, são momentos colaborativos nos quais os 
participantes compartilham conhecimentos com a mediação de mentores e convidados especiais por meio de 
hangouts ao vivo, podcasts e outras plataformas tecnológicas.  
² Imersão: Realizada nos momentos presenciais, quando os conteúdos adquiridos durante a aprendizagem 
assistida são transformados em experiências e vivências, em ambientes e locais diferenciados.  
(**) A Unidade Curricular (UC) optativa de Metodologia do Ensino Superior será cobrada à parte. O valor e o 
cronograma serão informados posteriormente 
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TCC 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Carga horária Total: 60h 

Prazo para conclusão do processo de TCC – 
1ºoportunidade: 

04/07/2020 

Prazo para conclusão do processo de TCC – 2º 
oportunidade: 

04/08/2020 

Neste caso, haverá a cobrança equivalente a uma 

mensalidade do curso. 

Postagem final do TCC: 04/09/2020 

Observação: Os processos de TCC envolvem a orientação, entrega, 

correções, entrega da versão final e avaliação final do 

TCC, que deve ter o prazo máximo citado acima. 

A apresentação do TCC deverá ser realizada na última 
imersão. 

 
A matriz curricular apresentada traz a sequência das unidades curriculares do curso, que 
poderá ser alterada, por decisão da Coordenação do Curso, se necessário. 
 
5 INVESTIMENTO 
 

Valor do curso*: 18 x R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais) 

Total: R$ 8.442,00 (oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais) 

Pagamento a Vista*: R$ 8.020,00 (Oito mil e vinte reais) 

* Consulte nossa política de descontos corporativas. 

 

Observação:  

 O vencimento da primeira parcela é dia 10/08/2019. 
 As demais parcelas deverão ser pagas até o dia 10 de cada mês. 
 Os boletos para pagamento do curso serão impressos pelo próprio aluno no “Espaço 

do Estudante” após o início do curso. 
 

Políticas de desconto 

Para mais informações sobre o curso e política de descontos entrar em contato no e-mail: 
jean.may@sc.senai.br, pelo telefone (48) 3239-5801. 

 
6 DOCUMENTOS  

A titulação do candidato, ao final do curso, está condicionada a entrega de toda a 
documentação exigida, conforme previsto neste edital. 

A documentação das matrículas deferidas será incorporada ao acervo da Faculdade, não 
sendo devolvida ao candidato.  
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7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A Faculdade reserva-se o direito de não oferecer nenhuma turma com menos de 35 (trinta 
e cinco) alunos matriculados, após esgotadas todas as prorrogações de processos 
seletivos. 

b) O curso pode ser cancelado caso não consiga atingir o número mínimo de alunos. 
c) A Faculdade reserva-se o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, por 

meio de erratas, em qualquer fase do Processo Seletivo, em razão de atos ou fatos não 
previstos, respeitados os princípios legais. 

d) A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa aceitação, por parte 
do candidato, de todas as condições, normas e exigências constantes neste Edital, bem 
como os atos que forem expedidos sobre o Processo Seletivo. 

e) Terá a matrícula cancelada, a qualquer época, o candidato que tiver realizado a matrícula 
fazendo uso de documentos ou informações falsas. 

f) A Faculdade reserva-se o direito de alterar o cronograma de aulas previamente definido, 
por motivo de força maior, comunicando antecipadamente os alunos. 

 
Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela 
Coordenação da Faculdade e aprovadas pela Direção. 
 
Florianópolis, 02 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Daniel Thiesen Horongoso 
Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis 


