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EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

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 Pós-Graduação Lato 

Sensu, Especialização/MBA, a saber: 
 

 

MBA em Gestão para Segurança de Alimentos – à distância* 

 

 

1. PÚBLICO ALVO 
 

O Curso destina-se aos portadores de diploma de curso de graduação na área de alimentos, 

química, saúde, gestão e afins interessados em aprofundar seus conhecimentos em 

segurança e qualidade de alimentos; profissionais da indústria de alimentos, atuantes ou 

não na área de qualidade e segurança de alimentos; gerentes, coordenadores, outras 

lideranças, consultores, auditores e profissionais ligados à área de gestão das indústrias de 

alimentos; profissionais de outras instituições de educação que queiram desenvolver seus 

professores em temas relacionados à área de segurança e qualidade de alimentos e 

empresas interessadas em realizar cursos in company para atualização, capacitação e 

desenvolvimento dos seus profissionais na gestão da segurança e qualidade de alimentos, 

conforme Resolução CNE/CES nº 01, de 08 de junho de 2007, Art. 1º, § 3º. 

 

2. VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

 

Total de Vagas: 30 vagas  

Semana de ambientação: 11 a 17/07/2016 

Início das aulas: 18/07/2016 

Término das aulas: 18/02/2018 

Horário das aulas: Aula à distância 

Local de realização das aulas: Encontros presenciais: Faculdade de Tecnologia SENAI 

Chapecó  localizada na Rua Frei Bruno, 201 E – Parque das Palmeiras – Chapecó/SC. 

Encontros presenciais:  

1º presencial: 20, 21 e 22/10/2016 

2º presencial: 30 e 31/03 e 01/04/2017 

3º presencial: 27, 28 e 29/07/2017 
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3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 

A inscrição é online, conforme segue: 

Acessar o site do SENAI/SC (www.sc.senai.br) e buscar o curso no link de cursos de pós-

graduação em Chapecó e preencher a ficha de inscrição online. Após a finalização da 

inscrição online você receberá um e-mail de confirmação dos dados cadastrais, forma 

de pagamento e orientação para realização da matrícula.  

Os documentos solicitados devem ser encaminhados para o e-mail 

chapeco@sc.senai.br  como inscrição para o curso Pós-Graduação Lato Sensu MBA 

em Gestão em para Segurança de Alimentos – à distância* 

 

Período de inscrição: até  06/07/2016. 
 

4.  SELEÇÃO 

 

A seleção será feita por ordem de chegada e a vaga será vinculada ao encaminhamento dos 

documentos solicitados, bem como o requerimento e contrato assinados pelo estudante. 

 

5. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA MATRÍCULA 

Os candidatos devem comparecer pessoalmente na Faculdade de Tecnologia do SENAI 

Chapecó com a documentação obrigatória (original e cópia), ou postar via SEDEX (neste 

caso todos os documentos deverão ser autenticados em cartório). 

O prazo para recebimento dos documentos e confirmação de matrícula é até 06 de julho 

de 2016, às 22 horas. 

• CPF próprio (documento original que comprove o CPF e fotocópia); 

• RG próprio documento de identidade (original e fotocópia); 

• RG e CPF do responsável financeiro, quando houver (original e fotocópia); 

• Diploma ou declaração de colação de grau da Graduação (original e fotocópia); 

• Histórico do Curso de Graduação (original e fotocópia); 

• Comprovante de residência (original e fotocópia). 

 
Observações:  

Os inscritos que optarem por enviar via SEDEX deverão aguardar a confirmação por e-

mail, anexo o Requerimento de matrícula e o contrato (duas vias), assinar os mesmos e 

enviar juntamente com a documentação obrigatória. 

Não serão efetuadas matrículas sem a apresentação de todos os documentos solicitados; 

Para estudantes com responsável financeiro, é obrigatório o mesmo estar presente no ato 

da matrícula; caso envie por SEDEX e tiver responsável o mesmo deverá assinar o 

contrato no campo responsável financeiro, conforme Documento de Identidade. 

Não será aceito cópia de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como Documento de 

Identidade, deve ser obrigatoriamente o RG, tanto do estudante bem como do responsável 

legal ou financeiro quando houver. 
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6. DA DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS 

A documentação das inscrições deferidas será incorporada ao acervo do arquivo da 

Faculdade, não sendo devolvida ao candidato. Documentos de inscrições indeferidas não 

serão válidas para outros Editais e Processos Seletivos sequentes e serão incineradas 30 

(trinta) dias, após a divulgação do resultado.  

 

7. DO ENDEREÇO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Faculdade de Tecnologia SENAI CHAPECÓ 

Curso Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão em para Segurança de Alimentos  

Rua Frei Bruno, 201 – Bairro Parque das Palmeiras 

CEP: 89803-785– Chapecó/SC 

Fone: (49) 3321-7301  

 

8.   INVESTIMENTO 

Valor da Mensalidade: R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) 

Pagamento parcelado: 18 x R$ 395,00 = R$ 7.110,00 (sete mil e cento e dez reais) 

Vencimento da primeira parcela: 10/08/2016. 

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

Os boletos para pagamento serão impressos pelo próprio aluno no “Espaço do Estudante” 

após o início do Curso. 

 

Política de Bolsas e Descontos 

O SENAI oferece Bolsas/Descontos que podem chegar até 30%. Para mais informações 

entrar em contato através do e-mail: adrianam@sc.senai.br ou pelo telefone (49)3321-

7337. 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)** 

O TCC tem carga horária de 160 horas, será desenvolvido individualmente e apresentado 

no final do curso, perante uma banca composta por dois professores especialistas no tema 

desenvolvido pelo aluno e o professor orientador. O período previsto para elaboração do 

TCC é de maio/2017 a outubro/2017. O prazo para entrega do TCC versão final corrigida é 

até novembro/2017. 

Para a defesa do artigo o aluno deverá atender as seguintes condições: 

Obter média do orientador igual ou superior a 7,0 (sete), para estar apto para a defesa em 

banca. Se média do aluno for inferior a 7,0 (sete), não estará apto para apresentar em 

banca e poderá refazer o trabalho e reapresentar o artigo no período de três meses, 

mediante pagamento de uma mensalidade referente às horas de orientação.  

Sendo o Artigo aprovado pelo professor orientador para a defesa, o mesmo deverá sugerir 

ao coordenador nomes para serem convidados para serem membros da banca vinte dias 

antes da defesa. 
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A média final do artigo que será composta pela banca e pelo orientador deverá ser igual ou 

superior a 7,0 (sete). 

A avaliação do Artigo será realizada conforme Regimento Interno da Faculdade de 

Tecnologia SENAI/Chapecó. 

Em caso de reprovação na defesa a rematrícula estará atrelada ao período de 

integralização do curso. 

O aluno reprovado na banca deverá apresentar novamente o artigo dentro de um prazo de 

três meses, estando sujeito ao pagamento das novas horas de orientação no valor de duas 

mensalidades do curso. Havendo uma segunda reprovação, aluno será desligado do curso. 

** O TCC a ser desenvolvido neste curso será em forma de Artigo Científico.  

** As horas para a preparação do TCC não fazem parte da carga horária que é de 360 

horas. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) 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, respeitando os princípios legais. 

b) 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. 

c) Terá a matrícula cancelada, a qualquer época, o candidato que tiver realizado a 

matrícula fazendo uso de documentos ou informações falsas. 

d) A Faculdade reserva-se o direito de alterar o cronograma de aulas previamente 

definido, por motivo de força maior, comunicando antecipadamente os alunos. 

e) Todas as informações sobre o ambiente virtual de aprendizagem, projeto 

pedagógico, sistema de avaliação, etc., serão fornecidas na semana de 

ambientação. 

Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão avaliados pela 

Coordenação da Faculdade e aprovadas pela Direção. 

        

Chapecó, 30 de maio de 2016. 

 

 

João Roberto Lorenzett 

Diretor 

Faculdade de Tecnologia SENAI Chapecó 

 

 

 
 


