
 

  

 
Faculdade de Tecnologia SENAI Florianópolis e SENAI em Tubarão 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO  
 

Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Projetos 
 
 

A Faculdade de Tecnologia SENAI/SC em Florianópolis em parceria com o SENAI Tubarão informa 

a abertura de 30 vagas para o curso de Pós Graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Projetos. 

 

OBJETIVOS DO CURSO: 

Geral: Disponibilizar ao mercado de trabalho, profissionais capacitados para atuarem com visão 

corporativa de Gestão dos Projetos, em sintonia com as melhores práticas mundiais. 

 

Objetivos específicos: 
- Conduzir os profissionais a uma visão sistêmica dos processos e áreas de conhecimento 

associadas ao gerenciamento dos projetos. 

- Fornecer ao aluno condições para a aquisição das competências necessárias ao desenvolvimento 

de atividades de gerenciamento de projetos. 

- Atender uma demanda por profissionais com alta qualificação nas organizações envolvendo, 

inclusive, consultores e empresas fornecedoras de serviços de gerenciamento de projetos. 

- Permitir a especialização dos profissionais de nível superior na área de gestão de projetos, 

promovendo as melhores práticas e tendências mundiais. 

- Oferecer um curso focado, com alto grau de especialização em gerenciamento de projetos e áreas 

correlatas. 

 

PÚBLICO ALVO: Profissionais com atuação em gestão de empresas e projetos, e/ou formação em 

cursos nas áreas de Tecnologia, Engenharia e Administração, que desejam se inserir no mercado 

ou obter uma maior qualificação em Gestão de Projetos. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: As unidades curriculares serão realizadas no período de 29 

de maio de 2015 à 27 de agosto de 2016. 

 

 



 

  

MATRIZ CURRICULAR: 

 

Unidade Curricular 
Carga Horária 

Total 

01. Fundamentos em Gerenciamento de Projetos 24 

02. Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica de 
Projetos 

36 

03.  Processos de Gerenciamento de Projetos 24 

04. Ferramentas e Softwares de Gestão de Projetos 24 

05.  Gerenciamento de Integração e Escopo 24 

06.  Gerenciamento de Custos 24 

07.  Gerenciamento de Tempo e Qualidade 24 

08. Gerenciamento de Recursos Humanos e Capital 
Humano 

24 

09. Gerenciamento das Comunicações e Gestão de 
Stakeholders 

24 

10. Gerenciamento de Riscos e Aquisições 24 

11.  Avaliação Econômico-Financeira de Projetos 24 

12.  Marketing e Estratégias de Desenvolvimento de 
Produto e Serviços 

24 

13. Negociação e Administração de Conflitos 12 

14. Gestão do Conhecimento e da Inovação 24 

15. Orientação para TCC e Metodologia Científica 24 

CARGA HORÁRIA: 360 

16. Metodologia do Ensino Superior 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 440 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Para a realização do TCC o aluno terá o prazo de três 
meses após o final das unidades curriculares, totalizando 160 horas de estudos e preparação do 
trabalho, alinhado com o professor orientador.  



 

  

As demais regras deverão seguir as orientações descritas no Manual de Trabalho de Conclusão de 
Curso do SENAI/SC. O período previsto para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
é de 09 de setembro de 2016 a 09 de dezembro de 2016. 
O TCC a ser desenvolvido neste curso será em forma de Artigo Científico. 
 

UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS: As unidades curriculares optativas serão cobradas a parte. 
O valor e cronograma serão informados posteriormente. 
 
 
DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
 
Período de Inscrição: 
 De 20 de fevereiro a 28 de maio de 2015. 

 
INSCRIÇÃO ON LINE: Acessar o site do SENAI/SC (www.sc.senai.br), buscar o curso no link de 
cursos de pós-graduação no SENAI de Tubarão e preencher a inscrição cadastrando todos os 
dados.  Enviar cópia simples do comprovante de conclusão de graduação (diploma ou atestado de 
conclusão).  Este documento deve ser encaminhado para o e-mail: paulacosta@sc.senai.br 
solicitando inscrição no curso Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Projetos. 
Após inscrição online você receberá um e-mail para confirmação dos seus dados cadastrais, forma 
de pagamento e orientações para realização da matrícula. 

  
DO PROCESSO DE SELEÇÃO  E MATRÍCULA: A seleção será realizada por ordem de matrícula, sendo 
que os candidatos inscritos serão chamados para a realização da mesma até o limite de vagas 
disponíveis para cada curso. Somente a inscrição no site não garante o acesso ao curso, é 
obrigatória a realização da matrícula. 
Os candidatos deverão entregar pessoalmente a documentação original e uma fotocópia, no ato 
da matrícula, até 28 de maio ou postar via SEDEX, até o dia 25 de maio de 2015, 01 (UMA) 
FOTOCÓPIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS listados abaixo, com especial atenção a exigência 
de autenticação oficial em cartório (quando enviado via SEDEX), como forma de confirmação da 
matrícula. 
 
Os documentos obrigatórios são: 

 Diploma de Graduação, ou documento equivalente de conclusão de graduação (frente e 
verso); 

 Comprovante de revalidação do diploma, quando o diploma expedido por instituição 
estrangeira; 

 Histórico Escolar da graduação; 
 RG próprio - Documento de Identidade; 
 CPF; 
 Comprovante de residência recente (não é necessário autenticação); 

 



 

  

 
IMPORTANTE: Para confirmação de sua matrícula, é imprescindível a realização da inscrição 
online, entrega dos documentos de matrícula e contrato e requerimento de matrícula assinados.  
A não observância deste procedimento implica na não realização da matrícula. 
 
Responsável pelo recebimento da documentação da inscrição e matrícula na Unidade SENAI/SC 
em Tubarão:  
 
Relacionamento com Cliente: Paula Choaib Costa ou Yuhanna Mendes Ferreira Ramos 
Av. Marcolino Martins Cabral, 184 – Bairro: Centro 
CEP: 88.701-000 - Tubarão/SC 
 
 
REALIZAÇÃO DAS AULAS 
As aulas serão realizadas na Unidade do SENAI Tubarão. 
Horários: Sextas-feiras: 18h30 às 22h30 e Sábados: 8h00 às 17h00, as aulas serão quinzenais. 
Endereço:  Av. Marcolino Martins Cabral, 184 – Bairro: Centro 
CEP: 88.701-000 - Tubarão/SC 
 
 
 
DA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS: A documentação das matrículas deferidas serão incorporadas 
ao acervo do arquivo da Faculdade, não sendo devolvida ao candidato. Documentos de matrículas 
indeferidas não serão válidas para outros Editais e Processos Seletivos sequentes e serão 
incineradas 30 (trinta) dias, após a divulgação do resultado. 
 
FORMA DE PAGAMENTO:  
Mensalidade: 24 x R$ 430,00, sendo o primeiro vencimento para o dia 10/06/2015.  
 
Os boletos para pagamento serão impressos pelo próprio aluno no Espaço do Estudante após o 
início do curso. 
 
POLÍTICAS DE DESCONTOS: 
1) 10% para as matrículas realizadas até o dia 15/05/2015 
2) 15% para pagamento à vista; 
3) 10% para 2 matriculas da mesma empresa (CNPJ); 
4) 15% para 3 matriculas da mesma empresa (CNPJ); 
5) 25% para 4 ou mais matriculas da mesma empresa (CNPJ); 
6) 30% para colaboradores do Sistema CNI (SESI-SENAI-IEL). 
Nota 1: os percentuais de descontos dos itens 3 a 6 não são cumulativos, prevalecendo o maior  
desconto. 
Nota 2: a emissão de contrato está sujeita à aprovação de crédito. 
 

 



 

  

CONTATOS: 
 
Relacionamento com o cliente SENAI Tubarão: 
Paula Choaib Costa (paulacosta@sc.senai.br – (48) 3621.5604) 
Yuhanna Mendes Ferreira Ramos (yuhanna.ramos@sc.senai.br – (48) 3621-5634) 
 
Coordenação - SENAI Tubarão: 
Charlane Andreza Américo (charlane@sc.senai.br – (48) 3621.5626) 
 
 
 

 
O SENAI/SC reserva-se o direito de alterar a programação se o número de inscrições não atingir 

o mínimo de participantes estabelecido. 
 
 

Florianópolis, 20 de abril de 2015. 
 

 
 

João Roberto Lorenzett 
Diretor do SENAI/SC em Florianópolis 
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