
EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
EM ENGENHARIA ELETRÔNICA E DA COMPUTAÇÃO

0 Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Chapecó, 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 em 
Engenharia Eletrônica e da Computação, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu.

1. PÚBLICO ALVO

O Curso destina-se aos portadores de diploma de graduação conforme Resolução 
CNE/CES n° 01, de 06 de abril de 2018, Art. 1o, § 3o.

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

Total de vagas oferecidas: 
Início das aulas: 

Término das aulas: 
Horário das aulas:

35 vagas
28/05/2022
20/05/2023
sábados das 8h às 12h e 13h às 17h

Encontros presenciais: 28/05/2022
25/06/2022
23/07/2022
20/08/2022
17/09/2022
22/10/2022
19/11/2022
03/12/2022
04/02/2023
11/03/2023
15/04/2023
20/05/2023

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Os encontros presenciais serão realizados nas dependências da Faculdade de Tecnologia 
SENAI Chapecó - Rua Frei Bruno, 201E - Parque das Palmeiras - 89803-785 - Chapecó -
SC.

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO OU PRÉ-MATRÍCULA

A inscrição ou pré-matrícula pode ser realizada de duas formas:

1) Presencialmente: O interessado deverá comparecer na Faculdade de Tecnologia 
SENAI Chapecó, o no endereço, Rua Frei Bruno, 201E - Parque das Palmeiras - 
89803-785 - Chapecó - SC, posse da documentação obrigatória descrita no item 4 
deste edital:

2) Pela internet por meio da compra online: Acesse o site do SENAI/SC 
<https://cursos.sesisenai.ora.br/pos-graduacao>. selecione o município local da 
oferta do curso, selecione o curso desejado e siga os passos até finalizar sua compra 
online.

A compra online não garante o acesso ao curso. É obrigatória a realização da confirmação
da matrícula, conforme orientações do Item 4 deste Edital.

Período de Inscrição:

Do dia 21 de dezembro de 2022 a 23 de maio de 2022.

4. PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA

SELEÇÃO:

A seleção será realizada por ordem de confirmação 

e matrícula até o limite de vagas disponíveis para cada turma.

MATRÍCULA - CONFIRMAÇÃO DE MATRÍCULA:

A matrícula é componente obrigatório para garantir vaga no Curso de Pós-Graduação. A 
confirmação da matrícula será realizada durante o período de inscrições descrito no Item 3 
deste Edital.

Documentos obrigatórios exigidos na confirmação de matrícula:
RG próprio - documento de identidade (original)

R. Frei Bruno, 201e - Parque das Palmeiras, Chapecó - SC, 89803-800 - (49)3321-7301 / www.sc.senai.br

ANEXO VI - NP-209-SENAI Revisão: 01 Data da Revisão: 
11/10/21

Aprovado por: Michael E. 
Siemeintcoski

Pág. 2 de 8

https://cursos.sesisenai.ora.br/pos-graduacao
http://www.sc.senai.br


CPF próprio (documento original que comprove o CPF)
RG e CPF do responsável financeiro, quando houver (original)
Diploma ou documento equivalente de conclusão de graduação (original) 
Histórico escolar da graduação (original)
Comprovante de residência (original)
Laudo médico atestando a deficiência (aplicável a Pessoas com Deficiência)

Os candidatos que comparecem presencialmente na Faculdade ou unidade/polo, 
devem:

• Apresentar os documentos descritos acima, originais ou cópias autenticadas em 
cartório;

• Assinar contrato e requerimento de prestação de serviços educacionais.
o Na impossibilidade de presença ou outra condição restritiva, o candidato deverá 

constituir procurador ou ter este procedimento cumprido pelo responsável 
financeiro.

Os candidatos que realizaram a inscrição ou pré-matrícula por compra online, devem:

• Após completar a compra online, apresentar os documentos descritos acima, originais 
ou cópias autenticadas em cartório; no local indicado no Item 2 deste Edital.

o Candidato tem a opção de anexar os documentos obrigatórios digitalizados 
durante o processo de compra online. Neste caso, é necessária a apresentação 
dos documentos originais, ou envio de cópias autenticadas em cartório, no 
endereço indicado no Item 2;

• O contrato e o requerimento de prestação de serviços educacionais, para a condição de 
compra online, é assinado eletronicamente, no momento de aceite das condições de 
pagamento.

Em ambas as situações, poderá o candidato enviar, por correio ou outro meio, os 
documentos obrigatórios (cópias autenticadas em cartório), para o endereço indicado no 
item 2 deste Edital. Os documentos devem ser postados até cinco dias antes do início das 
aulas. A confirmação da matrícula está condicionada ao recebimento da documentação 
completa e validada pela secretaria acadêmica incluindo o contrato assinado pelo candidato.

A não observância dos procedimentos acima implica na não realização da matrícula.

Observações finais

• Candidatos que concluíram o curso de graduação, e cujos diplomas ainda não foram 
expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES) poderão se inscrever apresentando 
declaração de conclusão do curso.
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• 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 legislação em vigor.

5. CURSO

Objetivo Geral:

O curso de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e da Computação visa oferecer 
subsídios para o desenvolvimento de projetos, soluções e artefatos da computação e de 
eletrônica, atendendo as demandas de mercado global e legislação vigente, com atenção a 
segurança da informação, inovação e metodologias ágeis, buscando a melhoria contínua de 
processos face a utilização de técnicas de resolução de problemas complexos.

Objetivos Específicos:

Promover a formação continuada dos profissionais egressos de cursos de 
graduação;
Proporcionar avanços tecnológicos no desenvolvimento de artefatos de software e 
hardware;
Proporcionar a formação da capacidade de abstração e análise para resolução de 
problemas complexos;
Aprofundar a visão analítica de informações de mercado e a criação de estratégias 
de para negócios;
Desenvolver a capacidade de liderança perante aos desafios dos diferentes tipos 
perfis;
Desenvolver a visão forense;
Preparar, atualizar e qualificar profissionais dedicados ao desenvolvimento de 
modernas e inovadoras técnicas de computação e eletrônica.

Perfil do Egresso:

A organização curricular do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Engenharia Eletrônica 
e da Computação está direcionada para a formação de profissionais generalistas que atuem 
com Compliance, Sistemas computacionais, Sistemas de Controle e Automação, Sistemas 
de Programação e Sistemas Digitais, realizando definição, execução e coordenação de 
projetos de software e/ou hardware.

O profissional especialista em Engenharia Eletrônica e da Computação terá competência 
para:

Interpretar, elaborar e executar projetos que envolvam software e/ou hardware;
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Resolver problemas com flexibilidade e criatividade face aos diferentes contextos 
organizacionais e sociais;
Atuar em projetos de pesquisa e no desenvolvimento e aplicação de novas 
tecnologias;
Adaptar-se à evolução tecnológica, dos métodos e técnicas de computação e 
tendências e demandas mercadológicas;
Desenvolver aplicações de modelos diversos;
Aplicar técnicas de segurança da informação e de analise forense;
Possuir visão ética e humanística que lhe permita exercer suas funções de forma 
consciente e responsável para com a sociedade;
Trabalhar em equipes multidisciplinares;
Liderar e gerenciar equipes de desenvolvimento de software/hardware e suporte 
técnico;
Atender a obrigações legislativas (compliance) e aos interesses das partes 
interessadas (stakeholders);
Elaborar documentação de projetos de hardware/software;
Criar estratégias de desenvolvimento para a organização com base nas exigências 
legais e do mercado consumidor;
Desenvolver artefatos de software/hardware inovadores;
Resolver problemas complexos;
Desenvolver produtos de maior valor agregado atendo o perfil dos consumidores; 
Aplicar as ferramentas da qualidade visando à melhoria contínua do ambiente de 
trabalho.

Matriz Curricular:

CARGA
HORÁRI

CARGA 
HORÁRI 
A TOTAL 
DA UCr

CARGA
HORÁRIACARGA

HORÁRI
A EAD

MÓDULOS UNIDADES CURRICULARES A DO
PRESENCIA MÓDULOL

1. Design Thinking 
aplicado à Inovação 20 8 12

2. Análise de Mercado & 
Business IntelligenceMódulo I - 

Inovação e 
Gestão 
Disruptive

30 8 22

3. Liderança exponencial 
e equipes de alta 
performance

104h
30 8 22

4. Gerenciamento Ágil & 
Scrum 24 204

Certificação
Intermediári Gestor da Inovação Disruptiva
a
Módulo II - 
Engenharia

5. Lei Geral de Proteção 
de Dados & 
Compliance Digital

22 4 18 134hda
Computação
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6. Engenharia de 
Desenvolvimento de 
Software (DevOps)

40 8 32

7. Arquitetura de
Soluções em Nuvem 
& Segurança 
Cibernética

36 8 28

8. Machine Learning 36 8 28
Certificação
Intermediári Arquiteto de Soluções da Computação
a

9. Modelagem de 
Sistemas Eletrônicos 26 8 18

10. Circuitos Integrados 
aplicados à Internet 
das Coisas

Módulo III - 
Engenharia 
Eletrônica

30 12 18
122h

11. Sistemas Robotizados 
da Indústria 4.0 36 12 24

12. Projeto aplicado 30 8 22
CARGA
HORÁRI CARGA

HORÁRI
A EAD

CARGA
HORÁRIA

TOTAL
ATOTAL

PRESENCIA
L

96h 264h 360h

A relação de docentes da turma é apresentada no Anexo A.

6. INVESTIMENTO

Investimento: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). 
Parcelamento em até 24 vezes.

Â vista com 5% de desconto. Totalizando R$ 7.695,00 (sete mil e seiscentos e noventa e 
cinco reais).

Em 12 parcelas, sendo a 1a parcela de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco) mais 11 
parcelas de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco): Totalizando R$ 8.100,00 (oito mil e 
cem reais).

Em 18 parcelas, sendo a 1a parcela de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mais 17 
parcelas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais): Totalizando R$ 8.100,00 (oito mil e 
cem reais).
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Em 24 parcelas, sendo a 1a parcela de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais com 
cinquenta centavos) mais 23 parcelas de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais com 
cinquenta centavos): Totalizando R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).

Observação:

• A 1a parcela, a título de inscrição ou pré-matrícula terá vencimento para até cinco 
dias antes da data de início das aulas (indicada no Item 2 deste Edital).

• As demais parcelas deverão ser pagas até o dia 10 ou 20 de cada mês, a ser 
definida pelo candidato ou responsável financeiro no momento da assinatura do 
contrato.

• Os candidatos que optaram pelo pagamento por boleto bancário, os mesmos estarão 
disponíveis para consulta e posterior pagamento pelo próprio aluno no “Espaço do 
Estudante”, após o início do curso.

Política de Descontos
A Política de descontos para a Pós-Graduação lato sensu pode ser consultada no site 
http://sc.senai.br/descontos

Consulte ação promocional aplicada para o período de vigência deste Edital.

Os percentuais de desconto não são cumulativos, prevalecendo o maior desconto.

7. DOCUMENTOS

A emissão do certificado, ao final do curso, está condicionada a entrega de toda a 
documentação exigida, conforme previsto neste edital no ato da confirmação de matrícula.

A documentação coletada no ato da matrícula deferida será incorporada ao acervo da 
Faculdade, não sendo devolvida ao candidato.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A Faculdade reserva-se o direito de prorrogar o início da turma, bem como alterar o 
cronograma de aulas previamente definido, por motivo de força maior, comunicando 
antecipadamente aos alunos.

b) A Faculdade reserva-se o direito de cancelar a oferta da turma com menos de 80% das 
vagas preenchidas, após esgotadas todas as prorrogações de processos seletivos.

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 Faculdade reserva-se o direito de alterar a programação de docentes que irão lecionar 
na turma.
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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 cobra taxas acadêmicas, de acordo com suas normas internas, fixadas e 
atualizadas na forma da lei, cujos valores e formas de pagamento encontram-se 
disponíveis na Secretaria Acadêmica da Faculdade.

g) 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.

Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela 
Coordenação da Faculdade e aprovadas pela Direção.

Chapecó, 21 de dezembro de 2021.

Jtósiane Betat da Silva
Coordenadora pa Faculdade de Tecnologia SENAI 

Chapecó
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ANEXO A - Relação de Docentes da Turma

Mini currículos
Psicóloga, Especialista em Gestão Estratégica de 
Pessoas. Experiência em Gestão de equipes de 
Alta Performance e Inovação, criatividade e 
aprendizagem. Atua nos cursos de Pós-graduação 
da Faculdade SENAI Chapecó.

Docentes
Cássia Elencia Cavalli

Linkedln:
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A1ssia-elencia-
cavalli-58273b162/

Ederson Rafael Rincel Bacharel em Sistemas de Informação, Especialista 
em Desenvolvimento de Aplicativos Mobile, 
Especialista em Banco de Dados. Analista de 
Business Intelligence com forte experiência em 
Design de Dashboards e Análise de Dados em 
Tableau, Power BI, ETL (extração, transformação e 
carregamento).

Linkedln:
https://www.linkedin.com/in/ederson-rincel-ab3022
138/

Jucely Kintschner Psicóloga, Especialista em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho. Experiência em 
Liderança, Gestão de Equipes de Alta 
Performance. Atua nos cursos de Pós-graduação 
da Faculdade SENAI Chapecó.

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/iucelv-kintschner-7549
29148/

Diego Muner Zilio Engenheiro Mecânico, Mestre em Projeto e 
Processos de Fabricação. Tem experiência na 
área de Engenharia Mecânica, com ênfase em 
Desenvolvimento de Produtos e Design. 
Experiência na área de projetos, atuando com 
diversidade de softwares 3D/2D. Sólidos 
conhecimentos em modelagem de superfícies 
complexas (Solid Works). Experiência em 
modelamento conceituai para design e 
interpretação de design. Atua nos cursos de 
Pós-graduação em Engenharia de Automação
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Industrial e em Engenharia de Manutenção 
Industrial.

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/dieao-zilio-3757ab25/

Leocenir Cleiton Rommel Advogado, Especialista em Direito Civil, Imobiliário 
e Urbanístico. Ampla experiência como servidor no 
Planejamento Urbano. Atua em escritório de 
Consultoria em LGPD e Compliance Digital.

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/leocenir-rommel-22a27
6108/

Valério Junior Piana Mestrando em Engenharia do Conhecimento, 
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Especialista em Gestão de Equipes de 
Alto Desempenho, Especialista em Educação para 
o Profissional do Futuro, Especialista em Gestão 
de Tecnologia da Informação. Possui vasta 
experiência e know-how em Arquiteturas CISCO e 
AWS,
cibersegurança, nuvem, 
tecnologias de data center, plantas industriais, 
sistemas, provedores de serviços, redes sem fio, 
loT e SmartGridnformação. Atua nas Graduações 
e Pós-graduações em Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas, Automação Industrial e Alimentos. 
Engenheiro de Controle e Automação, Engenheiro 
de Segurança do Trabalho, Especialista em 
Gerenciamento de Projetos. Experiência em 
Automação Industrial, Gestão de Projetos, NR-12. 
Atua nos cursos de Graduação e Pós-graduação 
em Manutenção Industrial e Automação Industrial.

bem em programação, 
colaboração, design,

como

Anselmo Luchetta Junior

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/anselmo-luchetta-iunior
-02406934/

Engenheiro Mecatrônico (Controle e Automação), 
Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas e 
Doutor em Engenharia de Automação e Sistemas. 
Experiência nas áreas de Análise e controle de 
sistema dinâmicos (tempo contínuo e discreto), 
bem com sistemas a eventos discretos,
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Modelagem/ldentificação de sistemas dinâmicos, 
Automação, Redes Industriais, Inteligência 
Artificial. Atua nas Graduações em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e Automação 
Industrial.

Linkedln:
https://www.linkedin.com/in/rafael-maestreHi-90628
938/

Renan Felipe do Vale Engenheiro de Controle e Automação, Especialista 
em Gestão de Projetos. Experiência em 
Automação Industrial e Instalações Elétricas. Atua 
nas Pós-graduações em Automação Industrial e 
Manutenção Industrial.

Linkedln:
https://www.linkedin.com/in/renan-valle-638654171
/

Maristela Schleicher Silveira Licenciada em Letras, Especialista em Informática, 
Mestre em Letras e Doutora em Linguística. Tem 
experiência na área de Letras atuando 
principalmente nos seguintes temas: Leitura, 
Escrita acadêmica, Interação discursiva. Atua nos 
cursos de Graduação e Pós-graduação da 
Faculdade SENAI.

Linkedln:
https://www.linkedin.com/in/maristela-silveira-b2a6
8b129/

Denise Wentz Forte Psicóloga, Especialista em Educação para o 
Profissional do Futuro. Experiência em Gestão de 
pessoas,
organizacional, Motivação, Produtividade e 
Qualidade de vida no trabalho. Atua nos cursos de 
Graduação e Pós-graduações da Faculdade 
SENAI Chapecó.

Liderança, Comportamento

Linkedln:
https://www.linkedin.com/in/denise-forte-475bb626/
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