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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 de Pós-Graduação Lato 
Sensu, Especialização, a saber: 
  

MBA EM EMPREENDORISMO PARA STARTUPS  
 
1. PÚBLICO ALVO 
 
O Curso destina-se aos portadores de diploma de curso superior de graduação, que conferem 
diplomação, conforme Resolução CNE/CES nº 01/2018, de 06 de abril de 2018, Art. 1º, § 1º. 
 
2. VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

Total de vagas oferecidas: 40 vagas 
Início das aulas: 12/09/2020 

Término das aulas: 28/09/2021 
Horários das aulas:  Sábados das 08h30min  às 17h30min 

  
Encontros presenciais*: Aula inaugural 12/09/2020 

1º Imersão 26/09/2020 

2º Imersão 24/10/2020 

3º Imersão 14/11/2020 

4º Imersão 28/11/2020 

5º Imersão 27/02/2021 

6º Imersão 10/04/2021 

7º Imersão 22/05/2021 

8º Imersão 03/07/2021 

9º Imersão 24/07/2021 

10º Imersão 14/07/2021 

Shark Tank 28/08/2021 
 

 
 

Os encontros presenciais serão realizados nas dependências do SENAI ITAJAÍ – Rua 
Henrique Vigarani, 163 – Barra do Rio, Itajaí/SC, 88035-555. 
 
* Os locais das imersões serão divulgados 7 dias antes da imersão aos alunos.  
* Havendo necessidade as datas das aulas poderão ser alteradas. 

 
 
3 PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
A inscrição pode ser realizada presencialmente na Faculdade ou online.  
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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 junho de 2020 até o dia 04 de setembro de 2020 
 
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 Setor Comercial 
no endereço da Faculdade SENAI Florianópolis – Rodovia SC 401, 3730 – CEP 88032-005 – 
Florianópolis/SC.  

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 
 
 
Documentos obrigatórios: 

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

 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 
 

Empoderar empreendedores para que, a partir dos conhecimentos e técnicas aplicadas, 
possam empreender com eficácia e desenvolver negócios inovadores por meio de uma 
abordagem baseada em princípios e técnicas do Lean Startup para o desenvolvimento de 
novos produtos que contribuam para a transformação do país. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Suprir necessidades de conhecimento teórico, técnico e prático ao perfil empreendedor; 

 Contextualizar o empreendedor acerca dos desafios e meandros do mercado de startups; 

 Aumentar a assertividade das startups da região, de forma a diminuir os índices de 
fechamento;  

 Suprir necessidades de conhecimento teórico, técnico e prático quanto ao planejamento 
e execução de um projeto de startup. 

 Formar profissionais capazes de agir de forma focada naquilo que agrega valor ao 
produto/serviço. 

 Desenvolver nos profissionais um mindset voltado para a inovação e aprendizagem 
ininterrupta. 

 Inserir os profissionais num ecossistema de inovação e de negócios desruptivos. 

 Desenvolver nos profissionais as habilidades para a venda dos seus projetos/produtos ou 
serviços. 

 Subsidiar os profissionais com conhecimentos essenciais para a elaboração de um plano 
de negócios eficaz. 
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 Apresentar conceitos de Lean Startup e ferramentas adequadas para o desenvolvimento 
Ágil de Produtos/serviços. 
Preparar os profissionais para a elaboração do planejamento estratégico bem como 
conscientiza-los sobre aspectos essenciais para a formalização do negócio.   

 
 
 
Perfil do Egresso: 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de: 

 Reconhecer seu perfil empreendedor estimulado à inovação e aprendizagem. 

 Focar, priorizar e gerir suas ações baseadas naquelas que agregam valor no seu negócio. 

 Reconhecer oportunidades e vantagens agregativas para seu negócio. 

 Vender seu produto ou serviço baseado.  

 Elaborar um plano de negócios realístico e consistente. 

 Desenvolver produtos e serviços de forma ágil, eficaz sustentado por um plano estratégico 
sólido e confiável. 

 Compreender o cenário de empreendedorismo nacional e internacional, opções de 
carreiras, bem como o seu perfil empreendedor e inovador, forças e fraquezas. 

 Conhecer ferramentas e processos para dar apoio desde o entendimento da necessidade 
que deseja atender, criação do modelo de negócios e desenvolvimento do produto. 

 Saber como posicionar o seu produto estrategicamente no mercado a partir da utilização 
de técnicas de marketing. 

 Entender questões legais para a abertura e captação de recursos de sua empresa 

 Elaborar planilhas financeiras para a gestão do fluxo de caixa 

 Conhecer as competências e identificar necessidades de desenvolvimento das 
competências das pessoas e equipes. 

 Desenvolver os elementos de liderança e gestão aplicados ao desenvolvimento de 
equipes de alto desempenho. 

 Reconhecer-se como agente de mudanças com foco na aprendizagem e nos resultados 
organizacionais 

 
MATRIZ CURRICULAR: 

MÓDULOS 
UNIDADES 

CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL DA 

UCr 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

EAD 

CARGA 
HORÁRIA 

DO 
MÓDULO 

Modulo I: 
Desenvolvimento e 
Gestão de Produto 
e Serviço 

1.Mindset Ágil: 
Empreendedorismo e 
Inovação 

30 12 18 

114h 
2. Marketing  3.0  30 8 22 

3. User  Experience 
(UX) e Design Thinking 

54 16 38 

Certificação 
Intermediária 

User Experience Agile   
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Modulo II: Modelo 
de Negócio e 
Inovação  

4. Lean Startup Startup 
e Customer 
DevelopmentetT 

40 8 32 

120h 5. Métodos Ágeis 40 8 32 

6. Business Model 
Canvas e Lean Canvas  

40 8 32 

Certificação 
Intermediária 

Model Canvas Lean    

Modulo III: 
Constituição da 
Empresa e 
Captação de 
Recursos 

7. Vendas e 
Negociação 

40 8 32 

126h 
8. Planejamento 
Financeiro e Gestão 
Estratégica  

56 16 40 

9. Projeto Aplicado 30 4 26 

Certificação 
Intermediária 

Gestão de Negócio    

 TOTAL 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

EAD 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

88h 272h 360h 

 
* Havendo necessidade, as Unidades Curriculares (UC) obrigatórias poderão ser ofertadas em 
ordem diferente da apresentada neste edital, assim como o cronograma poderá ser alterado. 

 
 
 
6 INVESTIMENTO 
 
A vista R$ 7.695,00. 
12 parcelas de R$ 675,00 (totalizando R$ 8.100,00). 
18 parcelas de R$ 450,00(totalizando R$ 8.100,00). 
24 parcelas de R$ 337,50 (totalizando R$ 8.100,00). 

 

Observação:  

 A data de vencimento da primeira parcela ficará para 20/09/2020 

 As demais parcelas deverão ser pagas até o dia 10 de cada mês. 

 Os boletos para pagamento serão impressos pelo próprio alunos no “Espaço do 
Estudante” após o início do curso. 

 

 

 
Política de Descontos 
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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, esta 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.  
 
 
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. 
 

 
Florianópolis, 02 de junho de 2020. 

 
 
 
 

Daniel José Tenconi 
Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis 

 
 
 
 
 

ANEXO A – Relação de Docentes da Turma 

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

 
Professor(a) convidado da 
aula inaugural 

A definir 

Patrícia Prado 

Co-fundadora e consultora de UX no Ideativo Design. Formada 
em design gráfico com especialização em UX design pela UFSC. 
Mestre em design na linha de pesquisa de Interfaces e interações 
comunicacionais pela UDESC. Voluntária do IxDA Florianópolis e 
organizadora geral do maior evento de design de interação da 
América Latina, o Interaction South America - ISAFloripa17. Pelo 
IxDA já organizou diversos eventos (palestras e workshops) 
relacionados a design, gestão de projetos, inovação e tecnologia. 
Professora colaboradora na especialização e graduação do 
Design da Univali e Docente do Senai. 
 
Linkedin: linkedin.com/in/prbprado 

 
Valder Zacarkin  

Bacharel em Ciência da Computação pela UNEMAT e especialista 
em Gestão de Projetos em Engenharia de Software, com 
experiência em desenvolvimento (Java, Ruby e C#), gestão e 
mentoria ágil de projetos com SCRUM. Atualmente é gerente de 
Projetos "from concept to cash" e dentre suas atividades as que 
se destacam são: Análise de requisitos, gerenciamento de 
Backlog e de portfólio de projetos. Como aluno regular de 
mestrado no curso de pós-graduação em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento (EGC) da UFSC, realiza estudos sobre 
Gerenciamento de Projetos e Empreendedorismo em 
organizações do conhecimento. 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9385035922977780 
 

Linkedin: linkedin.com/in/valder-zacarkim 

 
* A relação de docentes pode sofrer alterações antes e durante a execução do curso. 

http://lattes.cnpq.br/9385035922977780
https://www.linkedin.com/in/valder-zacarkim?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3B1gjKQ4JvRJaxL4I7D%2FzNlA%3D%3D

