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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 Cientista de Dados, 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 
 

Total de vagas oferecidas: 30 vagas 
Início das aulas: 27/03/2021 

Término das aulas: 19/03/2022 
Horário das aulas: sexta-feira das 13h30 às 22h30 

sábados das 8h30 às 17h30 
 

Encontros presenciais: 
  
1º Encontro: 27/03/2020 
 2º Encontro: 10/04/2020 
 3º Encontro: 24/04/2020 
 4º Encontro: 08/05/2020 
 5º Encontro: 22/05/2020 
 6º Encontro: 29/05/2020 
 7º Encontro: 12/06/2020 
 8º Encontro: 26/06/2020 
 9º Encontro: 03/07/2020 
10º Encontro: 17/07/2020 
11º Encontro: 24/07/2020 
12º Encontro: 07/08/2020 
13º Encontro: 21/08/2020 
14º Encontro: 28/08/2020 
15º Encontro: 11/09/2020 
16º Encontro: 25/09/2020 
17º Encontro: 02/10/2020 
18º Encontro: 16/10/2020 
19º Encontro: 22/10/2020 
20º Encontro: 23/10/2020 
21º Encontro: 06/11/2020 
22º Encontro: 20/11/2020 
23º Encontro: 04/12/2020 
24º Encontro: 05/02/2021 
25º Encontro: 19/02/2021 
26º Encontro: 05/03/2021 
27º Encontro: 18/03/2021 
28º Encontro: 19/03/2021 

 

Os encontros presenciais serão realizados nas dependências da Faculdade de Tecnologia 
SENAI Florianópolis, localizada na Rodovia SC 401, n° 3730 - Saco Grande - CEP 88032-005 
- Florianópolis - SC. 
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3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
A inscrição pode ser realizada presencialmente na Faculdade ou online.  
 
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 31 de agosto de 2020 até o dia 19 de março 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 do Setor Comercial 
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.  
 

http://www.sc.senai.br/cursos
http://www.sc.senai.br/cursos
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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 
 
 
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) 

− Histórico escolar da graduação (original e fotocópia) 

− Comprovante de residência (original e fotocópia) 

− Laudo médico atestando a deficiência (aplicável a Pessoas com Deficiência) 

 

 

 

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: 

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

• Preparar profissionais para implementar estratégias de business intelligence, desde a 
modelagem de banco de dados dimensionais até fluxos automatizados de coleta, 
transformação e carga de dados; 

• Apresentar técnicas de visualização de dados para que os profissionais conseguirem 
transmitir de forma mais assertiva as informações; 

• Apresentar conceitos estatísticos para um melhor entendimento de modelos de machine 
learning; 

• Preparar profissionais para entenderem os modelos de machine learning e decidirem o 
mais adequado para cada problema; 

• Preparar profissionais para realizar análise profundo dos dados para reconhecimento e 
classificação de imagem; 
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• Preparar profissionais para executar soluções em Big Data para a tomada de decisão, 
gerando insights de negócios com base em dados estruturados e não estruturados 

 
Perfil do Egresso: 

• Implementar processos de extração, transformação e carga de dados visando manter um 
ambiente integrado e automatizado; 

• Garantir a qualidade, confiança e governança dos dados para uma tomada de decisão 
mais certeira das organizações; 

• Criar visualizações adequadas para facilitar o processo de tomada de decisão. 
• Aplicar análise estatística e ferramentas computacionais para conduzir análises de dados 

no contexto organizacional das empresas; 
• Gerar informações com base em algoritmos estatísticos para realizar aprendizagem de 

máquina e análise preditiva; 
• Desenvolver habilidades para realizar análises profundas de dados e classificação de 

imagens; 
• Executar soluções em Big Data para a tomada de decisões, gerando insights de negócios 

com base em dados estruturados e não estruturados; 
• Planejar soluções para realizar análise de grandes volumes de dados em tempo real. 

 
Matriz Curricular: 

MÓDULOS 
UNIDADES 

CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 
DA UCr 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

EAD 

CARGA 
HORÁRIA 

DO 
MÓDULO 

MÓDULO I: 
Transformando Dados 
em Decisões 

1. Data Intelligence: 
Extração, 
Transformação e 
Armazenamento dos 
Dados 

40 24 16 

118h 2. Data Quality & Data 
Governance 

30 16 14 

3. Data Visualization: 
Visualizando os 
Dados utilizando 
Dashboards 

48 32 16 

Certificação 
Intermediária 

Transformando Dados em Decisões 

MÓDULO II:  
Métodos Estatísticos 
para identificação e 
interpretação de 
padrões 

4. Estatística Aplicada à 
Análise de Dados 

42 24 18 

142h 

5. Analytics e Técnicas 
de Machine Learning 

42 24 18 

6. Inteligência Artificial 
com ênfase em Deep 
Learning 

42 24 18 

7. Projeto Aplicado I 16 16 0 

Certificação 
Intermediária 

Métodos Estatísticos para identificação e interpretação de padrões 

MÓDULO III: 
Manipulação de 

8. Big Data e 
Arquitetura do 
Ecossistema Hadoop 

42 24 18 100h 
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Grandes Volumes de 
Dados 

9. Técnicas e 
ferramentas 
avançadas para Big 
Data 

42 24 18 

10.  Projeto Aplicado II 16 16 0 

Certificação 
Intermediária 

Manipulação de Grandes Volumes de Dados 

TOTAL 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

EAD 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

224h 136h 360h 

 
 

A relação de docentes da turma é apresentada no Anexo A. 
 
6. INVESTIMENTO 
 
A vista R$ 14.341,20. 
12 parcelas de R$ 1.258,00 (totalizando R$ 15.096,00). 
18 parcelas de R$ 838,66 (totalizando R$ 15.096,00). 
24 parcelas de R$ 629,00 (totalizando R$ 15.096,00). 

 

Observação:  

• O vencimento da primeira parcela será no dia 12/04/2021. 
• 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 

 
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.  
 
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. 

http://sc.senai.br/descontos
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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. 
 

 
Florianópolis, 26 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

Daniel José Tenconi 
Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis 
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ANEXO A – Relação de Docentes da Turma 

 

Docentes Minicurrículos 

 
Professor(a) convidado da 
aula inaugural 

A definir 

 
AFONSO MENEGOLA  
 

Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e Mestre em Engenharia Elétrica na área de 
Engenharia da Computação pela Universidade Estadual de 
Campinas. Atuando principalmente nos seguintes temas: Redes 
neurais (Computação), Aprendizado de Máquina, Melanoma, 
Imagem. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1990609862806266 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/afonsomenegola/ 
 

 
JOÃO PAULO CRITIS  
 

Graduado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 
pela Universidade Metodista de São Paulo e Pós-graduado em 
Direção de Arte em Comunicação pelo Centro Universitário Belas 
Artes. Especialista em Information Design aplicado a projetos de 
Business Intelligence e com experiência de mais de 15 anos em 
Projetos de Business Intelligence e E-Commerce com foco em 
Information Design e User Experience. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5434151138802092 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jpcritis/ 

LUIZ FELIPE MENDES 
NOGUEIRA 

Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de 
Itajubá e Pós-graduado em Engenharia de Manutenção pela 
Universidade Paulista. Atua como Cientista de Dados em uma 
consultoria multinacional, principalmente com projetos de 
detecção e tratamento de textos, chatbots, redes neurais para 
soluções de NLP e projetos em geral de machine learning e deep 
learning. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2810857073213195 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marcelaguitarrara/ 

MARCELA GUITARRARA 
NIRSCHL CROZARA 

Graduada em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal 
de Uberlândia e Mestra em Engenharia Elétrica na área de 
Engenharia Biomédica pela Universidade Federal de Santa 
Catarina. Tem experiência na área de educação tutorial como 
membro atuante do Programa de Educação Tutorial (PET) do 
Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de 
Uberlândia. Atualmente atua como Analista em Big Data em uma 
consultoria multinacional com projetos de grande porte. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4072664150571244 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/marcelaguitarrara/ 

Inserir o número de linhas necessárias para incluir todos os docentes da turma. 


