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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: DEISE FERREIRA DE SOUZA 
 

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 SPRINT EM CIENTISTA DE DADOS 
 
 
1. PÚBLICO ALVO 
 
O Curso destina-se profissionais que executam atividades de desenvolvimento de sistemas de 
TI, análise de dados ou inteligência de mercado para apoio a tomada de decisão das empresas, 
sendo portadores de diploma de curso superior de graduação ou egressos de cursos 
sequenciais. 
O curso confere diplomação conforme determina a 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: 30 vagas 
Início das aulas: 01/06/2019 

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

presenciais): 

Sexta das 13h30 às 17h30 e das 18h30 às 22h30 
Sábado das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30 

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

presenciais)*: 
1ª Imersão: 01/06/2019 
2ª Imersão: 15/06/2019 
3ª Imersão: 29/06/2019 
4ª Imersão: 13/07/2019 
5º Imersão: 27/07/2019 
6º Imersão: 10/08/2019 
7º Imersão: 24/08/2019 
8º Imersão: 14/09/2019 
9º Imersão: 20/09/2019 
10º Imersão: 21/09/2019 
11º Imersão: 05/10/2019 
12º Imersão: 19/10/2019 
13º Imersão: 26/10/2019 
14º Imersão: 09/11/2019 
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15º Imersão: 23/11/2019 
16º Imersão: 07/12/2019 
17º Imersão: 01/02/2020 
18º Imersão: 15/02/2020 
19º Imersão: 29/02/2020 
20º Imersão: 06/03/2020 
21º Imersão: 07/03/2020 
22º Imersão: 21/03/2020 
23º Imersão: 04/04/2020 
24º Imersão: 18/04/2020 
25º Imersão: 09/05/2020 
26º Imersão: 23/05/2020 
27º Imersão: 06/06/2020 
28º Imersão: 19/06/2020 
29º Imersão: 20/06/2020 
30º Imersão: 04/07/2020 

*Sujeito a alteração. 
  

Obs.: Os locais das imersões serão confirmados com 15 dias de antecedência aos alunos. 
  
3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
A inscrição pode ser feita presencialmente 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 Florianópolis e clique em “Buscar”.  
 
Selecione o curso SPRINT em Cientista de Dados 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 18 de abril de 2019 até o dia 30 de maio de 2019. 
 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 
 
Seleção: 

 São pré-requisitos obrigatórios: 
o Ensino Superior Completo; 

 São pré-requisitos recomendáveis: 
o Ser das áreas de tecnologia da informação, matemática, estatística e engenharia; 
o São desejáveis noções de programação de computadores, conhecimento da 

linguagem SQL, experiência com Linux, além de inglês técnico, ao menos para 
leitura. 

 A seleção será realizada por ordem de matrícula. 

http://www.sc.senai.br/
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 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 SPRINT Cientista de Dados. 
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 o dia 05 de abril de 2019, na Faculdade de Tecnologia SENAI 
Florianópolis (Rodovia SC 401, 3730 - Bairro Saco Grande, Florianópolis - SC). 

Para documentos enviados por e-mail, é necessário apresentar os originais no ato da 
assinatura do contrato para conferência. 
 
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  
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Objetivo Geral 
 

 Desenvolver profissionais na área de Cientista de Dados com a capacidade de planejar 
e aplicar técnicas e ferramentas para Big Data, envolvendo as atividades de extração, 
armazenamento, modelagem e processamento de dados, com o objetivo de criar 
insights para transformar grandes volumes de dados e informações em conhecimentos 
que agregam valor para a tomada de decisão das empresas. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Dominar conceitos fundamentais de arquiteturas de soluções para problemas 
envolvendo grande volume de dados, provenientes de diversas fontes. 

 Entender as características e os requisitos das técnicas necessárias para manusear 
bases de dados estruturadas e bases distribuídas e de grandes volumes (Big Data). 

 Preparar uma base de dados utilizando linguagens que visam sua utilização como 
ponto de partida para tomada de decisões, bem como análises preditivas. 

 Dominar framework para processamento e armazenamento de dados. 

 Conhecer diversos algoritmos de machine learning com o objetivo de indicar a solução 
mais adequada. 

 Desenhar a arquitetura computacional necessária para Big Data e plataformas 
analíticas de informação.  

 Identificar padrões de comportamento dos dados (Data Mining) para aplicar em 
modelos matemáticos (Advanced Analytics). 

 Criar visualizações adequadas para facilitar o processo de tomada de decisão. 

 Implementar, administrar e dar suporte ao funcionamento de sistemas de TI que 
utilizem componentes de Big Data e sistemas analíticos dentro dos diversos tipos de 
organizações. 

 
Perfil do Egresso: 
 

Ao final do curso o aluno deverá possuir as seguintes competências: 

 Aplicar ferramentas de Big Data para obter inteligência dos dados de processos 
econômicos e industriais; 

 Realizar extração, armazenamento, modelagem e processamento de dados 
disponíveis na Web e em grandes repositórios; 

 Planejar e executar soluções em Big Data para a tomada de decisões, gerando insights 
de negócios com base nos diversos sensores e dados disponíveis;  

 Analisar e gerar soluções para problemas empresariais. 
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 Desenvolver conhecimentos aprofundados sobre modelagem de dados, análise 
quantitativa, identificação/resolução de problemas e gestão empresarial, a partir da 
aplicação prática de métodos. 

 Desenvolver entendimento sobre características e requisitos das principais técnicas e 
ferramentas analíticas aplicadas na formulação, modelagem e análise de bases de 
dados estruturadas e não estruturadas. 

 Aplicar fundamentos de análise estatística e dos métodos computacionais necessários 
para conduzir análises de dados no contexto organizacional de empresas e entidades 
estatais e governamentais.  
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 MATRIZ CURRICULAR: 

 

MÓDULO 
UNIDADE CURRICULAR  

(OBRIGATÓRIAS) 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

CARGA HORÁRIA 

À 
distância 

(Aprendizagem 

Assistida¹) 

Presencial 

(Imersão²) 

 

MÓDULO I: 
Transformando 

Dados em 
Decisões 

1. Data Intelligence: Extração, 

Transformação e Armazenamento dos 

Dados 

44 14 30 

2. Data Quality & Data Governance 32 12 20 

3. Data Visualization: Visualizando os Dados 

utilizando Dashboards 
44 14 30 

Carga horária do módulo I 120h 40h 80h 

MÓDULO II: 
Métodos 

Estatísticos 
para 

identificação e 
interpretação de 

padrões 

4. Estatística Aplicada à Análise de Dados 36 10 26 

5. Analytics e Técnicas de Machine Learning 48 16 32 

6. Inteligência Artificial com ênfase em Deep 

Learning 
44 14 30 

Carga horária do módulo II 128h 40h 88h 

MÓDULO III: 
Manipulação de 

Grandes 
Volumes de 

Dados 

7. Big Data e Arquitetura do Ecossistema 

Hadoop 
48 16 32 

8. Técnicas e ferramentas avançadas para 

Big Data 
44 12 32 

Carga horária do módulo III 92h 28h 64h 

TCC 
Orientação ao Roteiro de experiência 24 16 8 

Carga horária para o TCC 24h 16h 8h 

Carga Horária módulos 364h 124h 240h 

Carga horária total obrigatória 364h 

Trabalho de Conclusão de Curso TCC 24h 

Total 388h 

- (*) 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 A DISTÂNCIA 

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.  
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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 

 

TCC 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Carga horária Total: 24h 

Prazo para conclusão do processo de TCC – 
1ºoportunidade: 

 11/09/2020 

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. 

 
 
5 INVESTIMENTO 
 

Valor do curso*: 20 x R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais) 

Total: R$ 14.520,00 (catorze mil quinhentos e vinte reais) 

Pagamento a Vista*: R$ 13.794,00 (treze mil setecentos e noventa e quatro reais) 

*Consulte nossa política de descontos corporativas http://sc.senai.br/pt-br/para-voce/bolsas-e-financiamentos. 

 

Observação:  

 O vencimento da primeira parcela é dia 15/06/2019. 
 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.  
 
7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

http://sc.senai.br/pt-br/para-voce/bolsas-e-financiamentos
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a) A Faculdade reserva-se o direito de não oferecer nenhuma turma com menos de 30 (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, 14 de maio de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Daniel Thiesen Horongoso 
Gerente executivo Região Sudeste 


