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FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI JOINVILLE 
DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE 
COORDENAÇÃO DA FACULDADE
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

O coordenador da Faculdade de Tecnologia SENAI JOINVILLE, 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 Loto 
Sensu, Especialização/MBA, a saber:

iijiLiPÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS D

1. PÚBLICO ALVO

O Curso destina-se aos portadores de diploma de curso superior de graduação ou egressos de 
cursos sequenciais, de formação específica as áreas tecnológicas, que conferem diplomação, 
conforme Resolução CNE/CES n^ 01, de 08 de junho de 2007, Art. I9, § 39.

2. VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO
Total de vagas oferecidas: 30 vagas

Início das aulas: 23/07/2021
Término das aulas: 27/05/2023

Horário das aulas presenciais: Sexta-feira das 19:00 às 22:00
Sábado das 09:00 às 13:00

Local de realização das aulas: SENAI/SC em Joinville.
Rua Arno Waldemar Dohler, 957 
Bairro Distrito Industrial 
CEP: 89219-510 
Telefone: 47-3441-7700

Encontros presenciais: Quinzenais*

As aulas serão realizadas nas dependências da Faculdade de Tecnologia Senai Joinville.
Rua Arno Waldemar Dohler, 957, Distrito Industrial.
* Poderão ocorrer encontros sequenciais conforme organização de cronograma de aulas 
estabelecido pela coordenação do curso.

2 PROCESSO DE INSCRIÇÃO

A inscrição é online, para tanto acesse o site do SENAI/SC (www.sc.senai.br) e clique no link 
de "cursos", selecionando "Pós-graduação" para escolher entre os "Cursos em Aberto".

Rua Arno Waldemar Dohler, 957 - Distrito Industrial, CEP: 892219 - 510/SC 
(47) 344 1 7700 - www.sc.senai.br
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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 07 de maio de 2021 até o dia 19 de julho de 2021.

3 PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA

Seleção:

• 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 na Pós-Graduação em Gestão de 
Processos Industriais.

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 de 10/05/2021 à 20/07/2021.

A/C de Leonice Mais Lindner

• Endereço: Rua Arno Waldemar Dohler, 957 
Distrito Industrial 
Joinville - SC CEP 89219-510

Documentos obrigatórios i

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) 
Histórico escolar da graduação (original e fotocópia)
Comprovante de residência (original e fotocópia)
Laudo médico atestando a deficiência (aplicável a PCD's)

Rua Arno Waldemar Dohler, 957 - Distrito Industrial, CEP: 892219 - 510/ SC 
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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.

• 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 n^ 8, de 4 de outubro de 2007.

4 CURSO

Objetivo Geral

O curso de pós-graduação em Gestão de Processos Industriais busca desenvolver profissionais por 
meio da aplicação dos conceitos em Gestão de Processos Industriais, propiciando a integração, 
flexibilidade, confiabilidade e melhoria do desempenho dos processos produtivos, conscientizando-os 
da importância da gestão da manufatura industrial.

Objetivos Específicos

• Identificar oportunidades de melhoria do desempenho dos processos de manufatura;
• Aplicar ferramentas de gestão de manufatura;
• Desenvolver habilidades para liderança de equipes multidisciplinares;
• Aplicar ferramentas de gestão de manufatura utilizando softwares e ferramentas 

computacionais;
• Desenvolver visão sistêmica do processo de manufatura.

Perfil do Egresso:

O profissional com Pós-Graduação em Gestão de Processos Industriais, ao término do curso terá 
competências para:

• Gerenciar projetos e processos, propondo soluções inovadoras;

• Identificar, nos diferentes ambientes de atuação, oportunidades de melhoria continua;

• Coordenar equipes de trabalho multidisciplinares, tendo como objetivo a integração dos 
processos (Kaizen, Engenharia Simultânea, Engenharia Reversa);

• Desenvolver e aplicar, nos processos de manufatura, os conceitos de Lean Manufacturing;

• Otimizar os tempos dos processos de manufatura, definindo novos padrões;

® Analisar e controlar os componentes resultantes de cada processo de fabricação;

® Realizar o planejamento e a implementação da gestão industrial;

• Implementar técnicas de gestão da manufatura;

• Propor sistemas computacionais para gestão e controle da manufatura.
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MATRIZ CURRICULAR

CARGA
HORÁRIAC. H.C. H. C. H.MÓD UNIDADES CURRICULARES DOTOTAL PRESENCIAL EAD
MÓDULO
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093.GERENCIAMENTO DE PROJETOS 30 21

4.GESTÃO DE EQUIPES 
MULTIDISCIPLINARES 20 14 06 200 h

5.LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO 092130

6.GESTÃO DA QUALIDADE E 
PRODUTIVIDADE
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097.GESTÃO DE CUSTOS 30 21

Certificação Intermediária Gestão de Cadeia Produtiva
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À MANUFATURA
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10. GESTÃO DO TEMPO PADRÃO 30 21 09 160 h

11.GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 30 21 09

12.INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE 
MANUFATURA 20 21 093

-o
>o
2 13.PROJETO APLICADO 30 21 09

Gestão de Excelência OperacionalCertificação Intermediária

C. H. C. HC. H.
PRESENCIAL EAD TOTALTOTAL

252h 108h 360h

A matriz curricular acima apresenta as unidades curriculares do curso, a sequência de oferta 
seguirá orientações e cronograma desenvolvido pela Coordenação do Curso.
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5 INVESTIMENTO

24 x R$ 520,00 (totalizando R$ 12.480,00)Valor da Mensalidade:

Ou

18 x R$ 693,33 (totalizando R$ 12.480,00)

R$ 11.856,00 (valor já aplicado 5% desconto)Pagamento a Vista:

• O vencimento da primeira parcela é dia 10/08/2021.
• As demais parcelas deverão ser pagas até o dia 10 ou 20 de cada mês.
• Os boletos para pagamento serão impressos pelo próprio aluno no "Espaço do 

Estudante" após o início do curso.

Políticas de desconto

De acordo com a Política de Descontos da Faculdade de Tecnologia SENAI Joinville, os 
seguintes descontos poderão ser praticados:

Modalidade do desconto - Pessoa FísicaN2 %
Nas três primeiras mensalidades1 30%
Trabalhador da Indústria associada a Sindicato patronal filiado a FIESC 
Trabalhador da Indústria

2 25%
3 20%i

Trabalhador - não indústria4 15%

Nota 1: os percentuais de descontos não são cumulativos, prevalecendo o maior; 
Nota 2: a emissão de contrato está sujeita à aprovação de crédito.

N2 Modalidade do desconto - Pessoa Jurídica %
3 a 5 matrículas da mesma empresa1 30%
6 a 9 matrículas da mesma empresa2 35%
10 ou mais matrículas da mesma empresa3 40%

Nota 1: Desconto válido somente quando a empresa é 100% responsável financeira dos estudantes.

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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1 DISPOSIÇÕES GERAIS

a) A Faculdade reserva-se o direito de não oferecer nenhuma turma com menos de 25 (vinte 
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.

Joinville, 07 de maio de 2021.

'/dAvtljl'diu ó/ci
Vanderlei da Silva

Coordenador da Faculdade de Tecnologia SENAI Joinville
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