Faculdade de Tecnologia SENAI SC em Florianópolis e SENAI SC em Lages
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA A PÓS-GRADUAÇÃO

Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Lean Manufacturing
A Faculdade de Tecnologia SENAI SC em Florianópolis em parceria com o SENAI SC em Lages
informa que há 35 vagas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Lean Manufacturing.

OBJETIVOS DO CURSO:
Geral: Capacitar profissionais em Gestão Industrial aplicando o Lean Manufacturing como
ferramenta de gestão.

Objetivos específicos:
-

-

Preparar, atualizar e qualificar profissionais nas técnicas em gestão industrial japonesa
Lean Manufacturing.
Capacitar o aluno a examinar conceitos técnicos, mediante avaliação prática e analítica;
Refletir sobre as mudanças de paradigmas na Gestão Industrial contemporânea;
Desenvolver habilidades e competências teóricas e práticas que qualifiquem o profissional
para atendimento às crescentes necessidades do mercado;
Proporcionar informações e amplo conhecimento necessário ao desenvolvimento de
capacidade empreendedora e de geração de oportunidades no mercado, mediante a
integração multidisciplinar de diferentes áreas do conhecimento;
Oferecer subsídios para melhoria da gestão industrial das organizações, proporcionando
aos profissionais um diferencial competitivo em seu campo de atuação, seja ele corporativo
ou autônomo.

PÚBLICO ALVO:
O público alvo para o curo de Pós-Graduação Especialização Lato Sensu MBA em Lean
Manufacturing é formada por: Profissionais graduados nas áreas de Administração de Empresas,
Economia, Ciências Contábeis, Engenharias e áreas afins.
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CURSO: As unidades curriculares obrigatórias serão realizadas no
período de 26 de junho de 2015 a 12 de setembro de 2016.

MATRIZ CURRICULAR:

Unidade Curricular
01. Pensamento Enxuto
02. Desafios da Produção: Economia Internacional e
Competitividade dos Mercados

Carga Horária
Total
24 h
24 h

03. Ferramentas Enxutas 1

12 h

04. Ferramentas Enxutas 2

24 h

06. Lean 1: aprendendo a enxergar

36 h

07. Lean 2: Criando Fluxo Contínuo

24 h

08. Lean 3: Criando Sistema Puxado Nivelado

24 h

09. Lean 4: Integração

24 h

10. Lean e Seis Sigmas para Serviços

24 h

11. Desenvolvimento de Líderes

24 h

12. TQM - Gestão da Qualidade

24 h

13. TPM - Gestão da Manutenção

24 h

14. Gestão de Custos e eficiência

24 h

15. Gestão de Projetos Lean

24 h

Orientação para TCC e Metodologia Científica

24 h

Carga Horária

360

16. Metodologia do Ensino Superior

80

Carga Horária Total:

440

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC):
Para a realização do Artigo Científico o aluno terá o prazo de três meses após o final das disciplinas,
totalizando 160 horas de estudos e preparação do trabalho, alinhado com o professor orientador.
O trabalho será avaliado pela banca examinadora sem defesa presencial.
As demais regras deverão seguir as orientações descritas no Manual de Trabalho de Conclusão de
Curso da Faculdade de Tecnologia SENAI.
O Período previsto para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é de 21 de setembro
de 2016 a 20 de dezembro de 2016.
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 11/02/2015 a 17/06/2015.
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 Lages 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: dione.ribeiro@sc.senai.br
solicitando inscrição no curso MBA em Lean Manufacturing.
Após inscrição online você receberá um email 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 18 de junho de 2015, ou postar via SEDEX, até o dia 17 de junho de 2015
(UMA) FOTOCÓPIA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS listados abaixo, com especial atenção a
exigência de autenticação oficial em cartório, 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;
 Uma fotografia 3 x 4 recente;
 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 de matrícula na Unidade SENAI/SC em Lages:
A/C Secretaria Acadêmica –Elaine ou Karina.
Endereço: Rua Archilau Batista do Amaral, 745 - Universitário.
CEP: 88511 095– Lages/SC.

REALIZAÇÃO DAS AULAS
As aulas serão realizadas no SENAI Lages.
Horários: Sextas: 18h30min às 22h30min e Sábados: 8h30min às 12h e das 13h às 17h30min.
Endereço: Rua Archilau Batista do Amaral, 745 -Universitário - 88511-095 - Lages - SC

DA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS: A documentação das matrículas deferidas será incorporada
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 10/07/2015.
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 30/05/2015.
2) 10% para ex-alunos de cursos regulares do SENAI SC.
3) 15% para pagamento à vista;
4) 10% para 2 matriculas da mesma empresa (CNPJ);
5) 15% para 3 matriculas da mesma empresa (CNPJ);
6) 25% para 4 ou mais matriculas da mesma empresa (CNPJ);
7) 30% para colaboradores do Sistema CNI (SESI-SENAI-IEL).
Nota 1: os percentuais de descontos dos itens 4 a 7 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 Lages:
Dione Carlos Ribeiro (dione.ribeiro@sc.senai.br – (49) 3221 - 3812)
Coordenação - SENAI Lages:
Adriano Elias de Albuquerque (albuquerque@sc.senai.br - (49) 3221-3806)
Secretaria - SENAI Lages:
Karina Alkilina Cordova (karinag@sc.senai.br – (49) 3221-3808)

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

Lages, 24 de abril de 2014.

João Roberto Lorenzett
Diretor do SENAI/SC em Florianópolis

