
 

 
EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

 
O Gerente Executivo da Faculdade SENAI Srº Celson Pantoja Lima, 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 Engenharia de 
Manutenção Industrial, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu. 
 
1. PÚBLICO ALVO 
 
O Curso destina-se aos portadores de diploma de graduação conforme Resolução           
CNE/CES nº 01, de 06 de abril de 2018, Art. 1º, § 3º. 
 
2. VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
 

 

Os encontros presenciais serão realizados nas dependências da Faculdade de Tecnologia           
SENAI Chapecó, localizada na Rua Frei Bruno, Nº 201E – Bairro Parque das Palmeiras. 
 
3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
A inscrição pode ser realizada presencialmente na Faculdade ou online .  
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Total de vagas oferecidas: 30 vagas 
Início das aulas: 24/04/2021 

Término das aulas: 16/04/2022 
Horário das aulas: Sábados das 08:00h às 12:00h \ 13:00h às 18:00h 

 
Encontros presenciais: 

  
 1º Encontro: 24/04/2021 Aula Inaugural (08:00\12:00h) 
 2º Encontro: 08/05/2021 
 3º Encontro: 22/05/2021 
 4º Encontro: 05/06/2021 
 5º Encontro: 19/06/2021 
 6º Encontro: 03/07/2021 
 7º Encontro: 17/07/2021 
 8º Encontro: 31/07/2021 
 9º Encontro: 14/08/2021 
10º Encontro: 28/08/2021 
11º Encontro: 11/09/2021 
12º Encontro: 25/09/2021 
13º Encontro: 02/10/2021 
14º Encontro: 16/10/2021 
15º Encontro: 30/10/2021 
16º Encontro: 13/11/2021 
17º Encontro: 27/11/2021 
18º Encontro: 11/12/2021 
19º Encontro: 18/12/2021 
20º Encontro: 12/02/2022 
21º Encontro: 19/02/2022 
22º Encontro: 05/03/2022 
23° Encontro: 19/03/2022 
24° Encontro: 02/04/2022 
25° Encontro: 16/04/2022 



 

Para inscrições online acesse o site do SENAI/SC (www.sc.senai.br/cursos), selecione          
“Pós-graduação”, selecione o curso desejado entre os “Cursos em Aberto” e siga os passos              
até finalizar sua inscrição. 

A inscrição online não garante o acesso ao curso, é obrigatória a realização da matrícula,               
conforme orientações deste Edital. 
 

Período de Inscrição: 
● Do dia 04 de janeiro de 2021 até o dia 24 de abril de 2021. 

 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 
 
Seleção: 
A seleção será realizada por ordem de confirmação de matrícula até o limite de vagas               
disponíveis para cada turma.  
 
Matrícula: 
A matrícula é componente obrigatório para garantir vaga no Curso de Pós-Graduação e             
será realizada durante o período de inscrições descrito no item 3 deste Edital, por meio do                
site do SENAI (www.sc.senai.br/cursos), quando disponível, ou presencialmente na         
Faculdade SENAI ofertante do curso. 

 

Para confirmação da matrícula é imprescindível: 
● realização da inscrição presencial ou online ; 
● entrega/envio dos documentos obrigatórios de matrícula descritos abaixo; 
● contrato e requerimento de prestação de serviços educacionais assinados no ato da            

matrícula. Quando a matrícula for realizada online , pelo site, a assinatura acontecerá            
eletronicamente. 

 
A não observância dos procedimentos acima implica na não realização da matrícula. 
 
Os candidatos deverão apresentar a documentação obrigatória, via original e cópia,           
podendo, alternativamente, encaminhar tais documentos via Correios A/C de Patrícia          
Pereira de Oliveira no endereço da Faculdade citado no item 2 deste Edital.  

Para matrícula online  os documentos serão digitalizados e enviados via site.  
 
Quando os documentos forem encaminhados via Correios a matrícula será confirmada           
apenas após o recebimento da cópia do contrato assinado pelo cliente, sendo necessário o              
envio do comprovante de escolaridade (diploma) autenticado em cartório.  
 
Da mesma forma, as matrículas online serão confirmadas após a conferência da            
documentação enviada, sendo necessário que o comprovante de escolaridade (diploma)          
digitalizado seja autenticado em cartório 
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Documentos obrigatórios: 



 

 
Observação: 
● Candidatos que concluíram o curso de graduação 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 legislação em vigor. 

 
5. CURSO  
 
Objetivo Geral: 
 

O curso de pós-graduação em Engenharia de Manutenção Industrial busca          
desenvolver profissionais com alto nível de conhecimento na área de manutenção industrial,            
aplicando novas tecnologias de forma integrada com os demais setores da empresa, gerindo             
e atualizando o corpo técnico, inserindo-os no contexto tecnológico.  
 
Objetivos Específicos: 
 
• Desenvolver nos profissionais uma visão sistemática da manutenção industrial praticada          

nas empresas; 
• Desenvolver nos profissionais os conceitos de administração, custos industriais e          

gerenciamento de recursos humanos para manutenção;  
• Habilitar os profissionais no uso das ferramentas da qualidade na Manutenção Industrial;  
• Aprimorar os profissionais no uso de técnicas de manutenção corretiva, preventiva e            

preditiva;  
• Despertar os profissionais para as questões de degradação do meio ambiente, as            

técnicas de tratamento de efluentes e os aspectos ligados ao controle de poluição             
ambiental advindas, principalmente, dos sistemas de manutenção praticados nas         
indústrias.  

• Desenvolver nos profissionais os aspectos de manutenção de equipamentos industriais,          
de elementos de máquinas, confecção de planos de lubrificação, etc.;  

• Possibilitar, aos profissionais, o contato com os novos avanços na área de soldagem e              
sua aplicação direta na manutenção;  

• Desenvolver nos profissionais os conceitos de automação industrial, os equipamentos          
para instrumentação e controle dos processos industriais, bem como, os conceitos de            
eletrometalmecânica, voltados para manutenção destes equipamentos e de outros. 

Rua Frei Bruno, 201 E – 89803-800 – Chapecó / SC – 3321-7300 / www.sc.senai.br 

 

 
− 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 Pessoas com Deficiência) 



 

• Possibilitar ao profissional de manutenção uma visão sistemática das tendências e           
tecnologias aplicadas na Indústria 4.0. 

 
Perfil do Egresso: 
 

A proposta curricular do Curso de especialização Lato Sensu em Engenharia de            
Manutenção Industrial está direcionada para a formação de profissionais para atuar na            
área de engenharia de manutenção industrial, pesquisa e desenvolvimento de produtos e            
processos ligados a manutenção, gerenciamento de processos e coordenação de equipes           
de montagem nos diversos segmentos industriais, além de consultoria técnica. O           
profissional especialista em Engenharia de Manutenção Industrial terá competência para:  

● Integrar recursos de diversas natureza para solução de problemas;  
● Planejar as atividades de manutenção, considerando aspectos dos recursos          

humanos, econômicos, financeiros e de materiais com vista a tornar eficientes os            
processos de manutenção;  

● Propor e executar ações que busquem a integração dos conceitos da manutenção,             
traduzindo-os no fortalecimento da organização. 

● Desenvolver procedimentos de manutenção que atendam as normas técnicas de           
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. 

Identificar, avaliar e aplicar modelos, procedimentos e ferramentas gerenciais no          
processo industrial, utilizando ferramentas da qualidade na melhoria contínua do ambiente           
de trabalho. 
 
Matriz Curricular: 
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MÓDULOS UNIDADES 
CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL DA 

UCr. 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

EAD 

CARGA 
HORÁRIA 

DO 
MÓDULO 

Módulo I:  
Processos de 

Manutenção Industrial 

1. Gestão da manutenção 28 18 10 

194h 

2. Instrumentação, 
Controle e Automação 28 18 10 

3. Manutenção 
eletroeletrônica 28 18 10 

4. Manutenção 
Eletrohidropneumática 20 18 2 

5. Soldagem para 
Manutenção 30 18 12 

6. Técnicas e 
Procedimentos de 
Manutenção 

30 18 12 

7. Análise de Falhas 30 18 12 

Certificação 
Intermediária Processos de Manutenção industrial  

Módulo II: 
Gestão de Processos 

da Manutenção 
8. Projeto Aplicado 30 18 12 166h 



 

 
 

A relação de docentes da turma é apresentada no Anexo A. 
 
6. INVESTIMENTO 
 
A vista R$ 9.360,00 (5%Desc) R$ 8.892,00. 
12 parcelas de R$ 780,00 (totalizando R$ 9.360,00). 
18 parcelas de R$ 520,00 (totalizando R$ 9.360,00). 
24 parcelas de R$ 390,00 (totalizando R$ 9.360,00). 
 
Observação:  

● O vencimento da primeira parcela será no dia 05/05/2021. 
● As demais parcelas deverão ser pagas até o dia 10 de cada mês. 
● Os boletos para pagamento serão disponibilizados para consulta 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 titulação do candidato, ao final do curso, está condicionada a entrega de toda a               
documentação exigida, conforme previsto neste edital no ato da matrícula. 

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

Rua Frei Bruno, 201 E – 89803-800 – Chapecó / SC – 3321-7300 / www.sc.senai.br 

 

9. Planejamento e 
Controle da Manutenção 
Industrial 

28 18 10 

10. Gestão de Equipes 20 9 11 

11. Gestão de Custos 
para Manutenção 20 9 11 

12. Gestão da Qualidade 
e Otimização da 
Produção de Manutenção 

28 18 10 

13. Gestão do Meio 
Ambiente na Manutenção 20 9 11 

14. Manutenção na 
Indústria 4.0 20 9 11 

TOTAL 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

EAD 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

216h 144h 360h 



 

 
 
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 os 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. 

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, 08 de fevereiro de 2021. 
 
 
 

 
Celson Pantoja Lima 

Gerente Executivo da Faculdade SENAI 
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ANEXO A – Relação de Docentes da Turma 
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Docentes Minicurrículos 

Matheus Borges da Silva 

 
 

Graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade de Passo        
Fundo (2010). Qualificação em Tornearia Mecânica (2012),       
Especialização Docente em Usinagem Convencional e CNC (2013),        
Especialização em Engenharia de Manutenção Industrial (2014),       
Especialização Docente em Metalurgia (2015), Mestrado em Projetos e         
Processos de Fabricação (2018). MBI Indústria Avançada (2019)        
Experiência em análise de falhas, consultoria no desenvolvimento de         
tratamentos térmicos/termoquímicos, ensaios destrutivos/não    
destrutivos e projetos na área metalmecânica. Atualmente       
Coordenador do Curso de Engenharia Mecânica e dos Cursos de          
Graduação Tecnológica e Pós-Graduação da área      
Eletrometalmecânica na Faculdade Senai - Chapecó SC . 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5862119294351853 
Linkedin: linkedin.com/in/matheus-borges-8832b5194 

 
Anselmo Luchetta 

Engenheiro de controle e automação pela Universidade do contestado         
UNC (2010), atua em projetos de automação e segurança na          
fabricação de máquinas e equipamentos, no segmento de frigoríficos,         
cosméticos, paletização, indústria alimentícia de forma geral e        
processos customizados conforme demanda do cliente.  
Atua a mais de 10 anos no segmento industrial. 
Possui pós-graduação em Engenharia de segurança do trabalho e         
MBA em Gestão de projetos pela FGV (2014). 
Atualmente é gestor de projetos e engenheiro de segurança do          
trabalho sendo responsável técnico pelo atendimento da NR-12 e         
demais normas regulamentadoras, emitindo laudos, assinando projetos       
elétricos e demais documentos envolvidos. 
 
 
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/anselmo-luchetta-junior-0240693
4 

 
Cesar Roveda 

Graduação em Engenharia Elétrica. UNOESC, (2012). Pós-graduação       
em Engenharia de Automação Industrial. UNOESC (2014).       
Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. UNIARP        
(2016). Pós-graduação em Gerenciamento de Projetos. UNOESC       
(2019) Técnico em Eletrônica Industrial. SENAI (2007). Atualmente        
Técnico em Manutenção Elétrica/Eletrônica/Automação Pleno BRF –       
Chapecó SC. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7682410535083961 
Linkedin: linkedin.com/in/cesar-roveda-90006758 

 

Ademir Capeletto 

 

Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Escolar pela Faculdade de         
Educação São Luís (2017); Pós-Graduado em engenharia de        
manutenção industrial pelo Senai Joinville (2016) e Bacharel em         
Administração pela Faculdade Exponencial - FIE (2006). Atuou nas         
empresas (Sadia Unidade Chapecó / Frigo Vale Itajaí / Cordilat          
Laticinios Cordilheira Alta SC / Frango Seva Pato Branco PR), no           
período 1991 a 2012 na área de gestão de equipes de Manutenção            
Industrial. Atualmente docente - Senai/SC - Chapecó. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9356613752895771 
Linkedin: linkedin.com/in/ademir-capeletto-8254066b 

Ivan David Filipon Possui Graduação Tecnológica em Manutenção Industrial pelo SENAI        
– Chapecó - SC (2011). Atualmente é Especialista de Ensino em           
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Metalmecânica na Faculdade de Tecnologia SENAI - Chapecó e         
Horista da UCEFF Faculdades. Tem experiência na área de Soldagem          
com ênfase em Manutenção Industrial. 
 
Currículo Lattes : http://lattes.cnpq.br/9533200157336403 
Linkedin: http://linkedin.com/in/ivan-filipon-290357110 

 

Creciana Maria Endres 

Possui graduação em Tecnologia de Alimentos pelo Serviço Nacional         
de Aprendizagem Industrial de Chapecó (2012), MBA em Gestão para          
Segurança de Alimentos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem        
Industrial de Florianópolis (2015), Mestrado em Ciência e Tecnologia         
de Alimentos pela Universidade de Passo Fundo (2016). Atualmente         
está cursando o Doutorado em Ciência e tecnologia de alimentos na           
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora e          
Pesquisadora no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de        
Chapecó. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de          
Alimentos, com ênfase em Tecnologia de produtos de origem animal e           
vegetal, consultoria para empresas em Boas Práticas de Fabricação,         
análises de alimentos e implantação de Manual de BPFs e POPs,           
Desenvolvimento de novos produtos. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8523351550969890 
Linkedin: http://linkedin.com/in/creciana-maria-endres-7a25851b3 

 

Maristela Schleicher Silveira 

 

Doutora em Linguística PUCRS. Mestre em Letras (URI-FW).        
Especialista em Informática na Educação (URI-FW) Licenciada em        
LETRAS pela UNIJUI- Universidade Regional do Noroeste do Estado         
do Rio Grande do Sul (2000). Docente do Ensino Técnico e Superior no             
SENAI - Santa Catarina. Docente na UDESC. Tem experiência na área           
de Letras, com ênfase em Letras, atuando principalmente nos         
seguintes temas: Gênero Textual, Letramento, Leitura, comunicação;       
semântica. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7696383813993272 
Linkedin: linkedin.com/in/maristela-silveira-b2a68b129 

Jucely Kintschner 

Psicóloga, Especialista em Psicologia organizacional e do trabalho e         
Gestão de pessoas, Formação em Analista DISC, Psicologia Sistêmica         
e Coaching. Experiência como supervisora de RH e docente em          
graduação e pós-graduação. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6708826153122133 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jucely-kintschner-754929148/ 

Crivian Pelissier 

Possui graduação em Química - Licenciatura Plena pela Universidade         
de Passo Fundo - RS (2011), graduação em Engenharia Química          
-Bacharel pela Universidade Comunitária da Região de Chapecó        
(2014), Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade Comunitária        
da Região de Chapecó - Unochapecó, tendo sido bolsista         
FAPESC/CAPES. Atualmente é doutoranda em Engenharia Química       
pela UFPR. Atua como professora Colaboradora na UDESC. É         
professora no Curso de Tecnologia de Alimentos e Professora Efetiva          
na Secretaria de Educação de Santa Catarina ministrando a disciplina          
de Química para o Ensino Médio. Foi Analista de Qualidade e           
estagiária na Empresa Papelão União na área de produção de papel           
cartão, perfazendo dois anos de empresa. Atualmente Coordenadora        
do curso de Engenharia de Alimentos no SENAI Chapecó – SC. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0284767289528334 
Linkedin: http://linkedin.com/in/crivian-pelisser-78020321 

 Docente, escritor, programador, arquiteto de sistemas, pesquisador e        
administrador (CRA-SC: 6-01710). Possui graduação em Análise e        
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Valério Junior Piana 

 

Desenvolvimento de Sistemas (2018) e Especialização (MBA) em        
Gestão de Tecnologia da Informação (2019); Especialização (MBI) em         
Educação para o Profissional do Futuro (2019). Atualmente é         
Coordenador da Área de TI da Faculdade Senai –Chapecó/ SC. Tem           
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em          
Sistemas de Computação. Escritor co-autor dos livros Diálogos e         
práticas da educação profissional (Jaraguá do Sul: Departamento        
Regional de Santa Catarina, 2019. 91 p. ISBN 9788550503370),         
ensinar é aprender 2 e 3 (Ensinar é aprender: cases da educação            
profissional SENAI/SC e IFSC em 2017. 2. ed. Florianópolis:         
Expressão, 2018. 220 p. ISBN 9788587887177 / Ensinar é aprender:          
Situações de Aprendizagem do SENAI/SC em 2018. 3. ed.         
Florianópolis: Expressão, 2019. 86 p. ISBN 9788587887221). Líder da         
Cisco Networking Academy - SENAI-SC. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6719331027364107 
Linkedin: http://linkedin.com/in/vjpiana 

Denise Wentz Forte  

Possui graduação em Psicologia pela UNOCHAPECÓ e especialização        
em Comportamento Humano nas Organizações pela UNOESC -        
Campus Xanxerê-SC e MBI em Educação para o profissional do futuro           
pela Faculdade SENAI/SC. Trabalhou como Coordenadora de       
Recursos Humanos e como Coordenadora de Treinamento e        
Desenvolvimento. Atuou como docente em cursos de nível Técnico,         
Aprendizagem Industrial e MBA, na área de Gestão de pessoas e           
Administração de empresas. Atualmente é docente na Faculdade        
SENAI de Chapecó na área de Gestão de pessoas, Liderança e           
Comportamento organizacional em cursos de graduação e       
pós-graduação, atuando também como Coordenadora de cursos de        
pós-graduação na área de gestão. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9080370796217654 
Linkedin: http://linkedin.com/in/denise-forte-475bb626 


