
EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

O 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 Engenharia de 
Automação Industrial, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu.

1. PUBLICO 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:

30 vagas
14/05/2022
24/06/2023
Sábados das 08:00h às 12:00h \ 13:00h às 18:00h

Imersões Presenciais:
1o Encontro: 14/05/2022 
2o Encontro: 28/05/2022 
3o Encontro: 11/06/2022 
4o Encontro: 25/06/2022 
5o Encontro: 09/07/2022 
6o Encontro: 23/07/2022 
7o Encontro: 06/08/2022 
8o Encontro: 20/08/2022 
9o Encontro: 03/09/2022 
10° Encontro: 17/09/2022 
11° Encontro: 01/10/2022 
12° Encontro: 15/10/2022 
13° Encontro: 29/10/2022

14° Encontro: 19/11/2022 
15° Encontro: 03/12/2022 
16° Encontro: 11/02/2023 
17° Encontro: 25/02/2023 
18° Encontro: 11/03/2023 
19° Encontro: 25/03/2023 
20° Encontro: 15/04/2023 
21° Encontro: 29/04/2023 
22° Encontro: 13/05/2023 
23° Encontro: 27/05/2023 
24° Encontro: 10/06/2023 
25° Encontro: 24/06/2023

Os encontros presenciais serão realizados nas dependências da Faculdade de Tecnologia 
SENAI Chapecó, R. Frei Bruno, 201 e - Parque das Palmeiras, Chapecó - SC, 89803-800.
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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 SENAI Chapecó 
no endereço R. Frei Bruno, 201 e - Parque das Palmeiras, Chapecó - SC, 89803-800 
de 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.orq.br/pos-qraduacao>, 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 2021 a 09 de maio de 2022.

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 - 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)
- 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)
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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 
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.

os

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.

• 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.
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5. CURSO

Objetivo Geral:

Formar profissionais com visão em automação industrial e novas tecnologias de forma 
integrada através de redes industriais, atualizando os conhecimentos de técnicos nas 
empresas e inserindo-os no novo contexto tecnológico.

Objetivos Específicos:
• Atender uma demanda por mão-de-obra com alta qualificação profissional exigida pela 

evolução tecnológica atual nas indústrias, principalmente envolvendo consultores e 
empresas com processos produtivos;

• Atender as necessidades de reciclagem e especialização de profissionais de nível 
superior na área de automação industrial, envolvendo a integração das tecnologias 
através de redes industriais e suas inovações tecnológicas;

• Envolver profissionais na melhoria contínua dos processos produtivos, aplicando técnicas 
de automação mais apropriadas para cada situação;

• Fornecer ao aluno condições para a aquisição de competências profissionais e pessoais, 
necessárias ao desenvolvimento de atividades ou funções típicas na área de automação, 
segundo os padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho;

• Promover a formação continuada dos egressos do SENAI.

Perfil do Egresso:

A proposta curricular do Curso de especialização Lato Sensu em Engenharia de 
Automação Industrial está direcionada para a formação de profissionais para atuar na área 
de automação e controle de processos industriais, manutenção industrial, pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos, gerenciamento de processos e coordenação de equipes 
de montagem nos diversos segmentos industriais, além de consultoria técnica.

O profissional especialista em Engenharia de Automação Industrial terá competência para:
• Aplicar diferentes tipos de motores para a automação;
• Identificar os principais instrumentos na área de automação industrial e interpretar 

suas utilizações;
• Examinar e aplicar recursos de automação industrial, envolvendo técnicas de análise 

eletrônica, hidráulica e pneumática, selecionando os mais adequados a determinados 
processos;

• Planejar processos de automação e aplicá-los em situações exemplos;
• Identificar e examinar as tecnologias e instrumentação envolvidas na automação 

industrial, permitindo a interligação entre elas através de redes industriais;
• Aplicar técnicas de sistemas controlados à automação industrial;
• Identificar as tendências da automação industrial;
• Flabilitar profissionais para o ensino tecnológico em cursos de graduação conforme 

legislação vigente.
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Matriz Curricular:

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL DA

CARGA
HORÁRIACARGA

HORÁRIA
PRESENCIAL

CARGA
HORÁRIAUNIDADES

CURRICULARESMODULOS DOEAD MÓDULOUCr
1. Eletrônica aplicada 24 09 15

2. CAD/CAE 24 18 6

3. Acionamento de 
máquinas 45 27 18

Módulo I:
4. Eletrônica Embarcada 24 09 15

Sistemas de
Automação
Industrial

177h
5. Sistemas Pneumáticos 

e Hidráulicos 24 9 15

6. Pneumática e
Hidráulica Proporcional 12 9 3

7. Integração de Sistemas 
de Manufatura 24 18 6

Certificação
Intermediária Sistemas de automação industrial

8. Projeto Aplicado 30 18 12

9. Controladores Lógicos 
Programáveis CLP 45 27 18

Módulo II:

10. Instrumentação e 
controle de processos

Gestão de 
processos de 
Automação 
Industrial

24 18 6 183h

11. Redes Industriais 36 27 9

12. Sistemas Supervisórios 24 18 6

13. Robótica 24 18 6

CARGA
HORÁRIA

PRESENCIAL

CARGA
HORÁRIA

CARGA
HORÁRIA

TOTALTOTAL EAD

225h 135h 360h

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

6. INVESTIMENTO

A vista: 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).
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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.

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.
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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.

Josiáne Betat da Silva
Coordenadora da Faculdade de Tecnologia SENAI 

Chapecó
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ANEXO A - Relação de Docentes da Turma

Docentes Minicurrículos
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.Anselmo Luchetta

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3150775377948938 
Linkedin: linkedin.com/in/anselmo-luchetta-iunior-02406934
Tecnóloga em Gestão Ambiental, Especialista em Engenharia da 
Qualidade, em Administração de Empresas e MBA em Gestão de 
Equipes de Alto Desempenho. Experiência em Sistemas de 
Gestão de Qualidade e Ambiental, Implantação de Lean 
Manufacturing. Auditora Líder NBR ISO/IEC 9001:2015 e 
14001:2015, Gestora de Qualidade SGS Academy, Green Belt, 
Gestora Lean, Black Belt, Gemba Group. Atua nas pós- 
graduações da Faculdade SENAI Chapecó.

Vanessa Feijó

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5862119294351853 
Linkedin: linkedin.com/in/vanessaquadros
Administrador de Empresas, Especialista em Manutenção 
Industrial. Experiência na área de Gestão da Manutenção 
Industrial, Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos, Planejamento e 
Controle de Manutenção. Atua nos cursos de Graduação e Pós- 
graduação em Manutenção Industrial e Automação Industrial.Ademir Capeletto

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9356613752895771 
Linkedin: linkedin.com/in/ademir-capeletto-8254066b

Graduado em Tecnologia de Automação Industrial pela 
Universidade Cruzeiro do Sul (2008), Especialista em Mecatrônica 
pelo IFSC (2016) e Especialista em Automação Industrial pelo 
SENAI/SP. Atualmente, sócio proprietário da empresa RCA 
Controle e Automação, atuante em desenvolvimento de projetos 
de máquinas e equipamentos para indústria. Lecionou para cursos 
Técnicos no SENAI-SP (Santo André), Técnicos e Tecnológicos 
SENAI -SC (Chapecó), disciplinas concentradas nas áreas de 
Eletroeletrônica e Automação Industrial. Tem experiência na área 
de Engenharia Elétrica com desenvolvimento de projetos elétricos 
para máquinas e equipamentos industriais, desenvolvimento de 
software para CLPs com utilização das linguagens do padrão IEC, 
redes industriais, programação de IHMs, supervisórios, drives e 
acionamentos para motores e controladores industriais.

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/02859Q0479142630______
Engenheiro Mecânico, Especialista em Engenharia de 
Manutenção Industrial, Especialista em Manufatura Avançada 4.0, 
Mestre em Projeto e Processos de Fabricação. Experiência em 
análise de falhas, consultoria no desenvolvimento de tratamentos 
térmicos/termoquímicos, ensaios destrutivos/não destrutivos e 
projetos na área metal-mecânica. Atua nos cursos de Graduação 
e Pós-graduação nas áreas de Manutenção Industrial e 
Automação Industrial.

Rafael Davi Lins

Matheus Borges
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Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6501745315002115 
Linkedin: linkedin.com/in/matheus-borges-8832b5194_________
Mestranda em Engenharia e Gestão do Conhecimento, Psicóloga, 
Especialista em Comportamento Humano nas Organizações e 
Educação para o Profissional do Futuro. Experiência em Recursos 
Humanos e Coordenação em educação. Docente em graduação 
e pós-graduaçãoDenise Wentz Forte

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9080370796217654 
Linkedin: linkedin.com/in/denise-forte-475bb626/
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 (SolidWorks e NX). Experiência em 
modelamento conceituai para design e interpretação de design. 
Atua nos cursos de Pós-graduação em Engenharia de Automação 
Industrial e em Engenharia de Manutenção Industrial.

Diego Zílio

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0353608989391332 
Linkedin: linkedin.com/in/diego-zilio-3757ab25_______________
Engenheiro Eletricista, Especialista em Automação Industrial. 
Experiência na área de Automação Industrial. Atua nos cursos de 
Graduação e Pós-graduação em Manutenção Industrial e 
Automação Industrial.Cesar Roveda

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7682410535083961 
Linkedin: linkedin.com/in/cesar-roveda-90006758
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.Renan Felipe do Vale

Linkedin: linkedin.com/in/renan-valle-638654171
Graduado em Sistemas de Informação pela Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó (2012), e Pós-Graduação em 
Engenharia de Automação pelo Centro de Tecnologia em 
Automação Industrial de Florianópolis (2015). Atualmente, sócio 
proprietário da empresa Automazoom Soluções Industriais, ativo 
em desenvolvimento de projetos de máquinas e equipamentos 
para indústria. Atua nos cursos de Pós-graduação em Engenharia 
de Manutenção Industrial e Automação Industrial.

Fabio Petik

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6312259270673207 
Linkedin: linkedin.com/in/fábio-araldi-b548831 Ob
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