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EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

ENGENHARIA MECATRÔNICA 

O Diretor do Centro Universitário SENAI/SC – Campus Blumenau, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto e Regimento Acadêmico do UniSENAI, informa por meio do presente 
Edital, que estão abertas as inscrições para o preenchimento de vagas para o Curso de Pós-
graduação em Engenharia Mecatrônica em nível de Pós-Graduação Lato Sensu. 

 
1. PÚBLICO ALVO 
 
O Curso destina-se aos portadores de diploma de graduação conforme Resolução CNE/CES 
nº 01, de 06 de abril de 2018, Art. 1º, § 3º. 
 
2. VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
 

Total de vagas oferecidas: 30 vagas 
Início das aulas: 25/03/2023 

Término das aulas: 23/03/2024 
Horário das aulas: sextas-feiras das 18h às 22h 

sábados das 09h às 15h30 
 

Encontros presenciais: 
  
01° Encontro: --------------- e 25/03/2023 
02° Encontro: 14/04/2023 e 15/04/2023 
03° Encontro: --------------- e 29/04/2023 
04° Encontro: 12/05/2023 e 13/05/2023 
05° Encontro: 26/05/2023 e 27/05/2023 
06° Encontro: 16/06/2023 e 17/06/2023 
07° Encontro: 30/06/2023 e 01/07/2023 
08° Encontro: 14/07/2023 e 15/07/2023 
09° Encontro: 28/07/2023 e 29/07/2023 
10° Encontro: 11/08/2023 e 12/08/2023 
11° Encontro: 25/08/2023 e 26/08/2023 
12° Encontro: 15/09/2023 e 16/09/2023 
13° Encontro: 22/09/2023 e 23/09/2023 
14° Encontro: 06/10/2023 e 07/10/2023 
15° Encontro: 20/10/2023 e 21/10/2023 
16° Encontro: 10/11/2023 e 11/11/2023 
17° Encontro: 24/11/2023 e 25/11/2023 
18° Encontro: 08/12/2023 e 09/12/2023 
19° Encontro: 15/12/2023 e 16/12/2023 
20° Encontro: 09/02/2024 e 10/02/2024 
21° Encontro: 23/02/2024 e 24/02/2024 
22º Encontro: 08/03/2024 e 09/03/2024 
23º Encontro: 22/03/2024 e 23/03/2024 
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Os encontros presenciais serão realizados nas dependências do Centro Universitário SENAI 
Santa Catarina, localizado na Rua São Paulo, 1147 – Victor Konder, Blumenau/SC, CEP 
89012- 001 

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO E PRÉ-MATRÍCULA 

Período de Inscrição 

A inscrição será realizada no período de 24 de outubro de 2022 a 23 de março de 2023. 

Inscrição: 

A inscrição ou pré-matrícula poderá ser realizada de duas formas: 

1) Presencialmente: O interessado deverá comparecer no Campus Blumenau, no 
endereço Rua São Paulo, 1147 – Victor Konder, Blumenau – SC, 89030-001) de, em 
posse da documentação obrigatória descrita no item 4 deste edital; 

2) Pela internet por meio da compra online: o interessado deverá acessar o site do 
SENAI/SC <https://cursos.sesisenai.org.br/pos-graduacao>, selecionar o município e 
o curso desejado e realizar o preenchimento completo do cadastro, seguindo todos os 
passos indicados, lembrando de anexar a documentação obrigatória e dar o aceite no 
contrato e no termo de aceite, até finalizar a pré-matrícula online. 

● A pré-matrícula não garante o acesso ao curso. É imprescindível a apresentação 
dos documentos obrigatórios para a confirmação da matrícula, conforme 
orientações do Item 4 deste Edital.  

4. PROCESSO DE MATRÍCULA 

Período de Matrícula: 

A matrícula poderá ser efetivada no período de 24 de outubro de 2022 a 25 de março de 2023.  

A matrícula é componente obrigatório para garantir vaga no Curso de Pós-Graduação. A 
confirmação da matrícula ocorre durante o período de matrícula e após o recebimento dos 
documentos obrigatórios, descritos neste item do Edital. 

 Seleção e Confirmação de matrícula: 

A seleção será realizada por ordem de confirmação de matrícula e até o limite de vagas 
disponíveis para a turma. 

  

Documentação: 
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Os documentos obrigatórios exigidos para matrícula são: 

Documentos obrigatórios: 
 
− 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) 

− Histórico escolar da graduação (original e fotocópia) 

− Laudo médico atestando a deficiência (aplicável a Pessoas com Deficiência) 
 

Obrigações do candidato: 

 Para inscrições e pré-matrículas realizadas presencialmente no Campus ou 
unidade/polo: 

● Apresentar os documentos descritos acima, originais ou cópias autenticadas em 
cartório; 

● Assinar contrato de prestação de serviços educacionais. 

Observação: Na impossibilidade de presença ou outra condição restritiva, o candidato deverá 
constituir procurador ou ter este procedimento cumprido pelo responsável financeiro. 

 Para inscrições e pré-matrículas realizadas por compra online: 

 O candidato deverá anexar os documentos obrigatórios digitalizados durante o processo 
de PRÉ-MATRÍCULA ONLINE; 

● A confirmação da matrícula está condicionada ao recebimento da documentação 
completa e validada pela secretaria acadêmica incluindo o contrato assinado pelo 
candidato. Os documentos devem ser postados até cinco dias antes do início das 
aulas. 

● O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais é assinado eletronicamente, no 
momento do aceite do contrato e das informações do termo de aceite. 

● A emissão do Certificado de Conclusão do Curso, está condicionada a entrega de 
cópia autenticada do Diploma de Graduação, que deverá ser enviada aos cuidados da 
Secretaria Acadêmica do Campus Blumenau, Rua São Paulo, 1147 – Victor Konder, 
Blumenau – SC, 89030-001) ou ainda, quando a autenticação for de forma eletrônica, 
encaminhar o PDF para o e-mail: juliana.girardi@fiesc.com.br 

 A não observância dos procedimentos acima implica na não realização da matrícula. 

 Observações finais:  
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● Candidatos que concluíram o curso de graduação, e cujos diplomas ainda não foram 
expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES) podem se inscrever apresentando 
Declaração/Certidão de Colação de Grau com o Histórico Escolar Final. 

● A Declaração/Certidão de Colação de Grau 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: 

Formar profissionais com visão em automação e mecatrônica industrial, aprofundando os 
conhecimentos em áreas vinculadas a automação, eletrônica, informática industrial e 
mecânica, aplicando novas tecnologias de forma integrada através de redes industriais, 
atualizando os conhecimentos dos corpos 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 de 
empresas que utilizem automação em suas plantas produtivas;  

 Atender as necessidades de reciclagem e especialização de profissionais de nível 
superior na área de automação e mecatrônica 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 e mecatrônica industrial, segundo os padrões de qualidade e 
produtividade requeridos pela natureza do trabalho; 

 Permitir a independência e articulação com o Ensino Superior. 
 Desenvolver estudos nas recentes áreas de aplicação da mecatrônica industrial 

vinculados ao contexto regional. 
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Perfil do Egresso: 

O profissional receberá uma formação multidisciplinar, com conhecimento das áreas de 
mecânica, informática industrial, automação e eletroeletrônica. Sua formação sólida, integrada 
e sinergética nas unidades curriculares das quatro diferentes áreas é voltada ao 
desenvolvimento de produtos e processos discretos, o que lhe permite planejar, implementar, 
manter e otimizar sistemas industriais. 

Ao final do curso o aluno deverá possuir as seguintes competências: 

 Executar projetos de integração em mecatrônica industrial em diversas áreas de 
aplicação; 

 Realizar e coordenar estudos de viabilidade econômica; 
 Identificar os principais instrumentos na área de mecatrônica industrial e interpretar 

suas utilizações; 
 Examinar e aplicar recursos de automação e mecatrônica industrial, envolvendo 

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

 Identificar e examinaras tecnologias e instrumentação envolvidas na automação e 
mecatrônica industrial, permitindo a interligação entre elas através de redes industriais; 

 Aplicar técnicas de sistemas controlados à automação e mecatrônica industrial; 
 Identificar as tendências da automação e mecatrônica industrial; 
 Habilitar profissionais para o ensino tecnológico em cursos de graduação conforme 

legislação vigente. 

Formato de realização: 

O curso possui 60% (sessenta por cento) da sua carga horária na modalidade presencial e 
40% (quarenta por cento) na modalidade à distância, a carga horária é de 360 (trezentos e 
sessenta) horas, com 12 (doze) unidades curriculares específicas que são acomodadas em 2 
(dois) módulos estratégicos. 

A certificação da pós-graduação está condicionada à conclusão, e aprovação, de todas as 
unidades curriculares. Caso o estudante não complete todo o percurso da pós-graduação, 
poderá receber certificados de extensão para os módulos concluídos com êxito. 
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Matriz Curricular:  

MÓDULOS 
UNIDADES 

CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL DA 

UCr 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

EAD 

CARGA 
HORÁRIA 

DO 
MÓDULO 

Módulo I - 
Projeto e 
Automação de 
Sistemas 
Mecatrônicos 

1. Projetos mecânicos e 
elementos de 
máquinas 

30 20 10 

175h 

2. Sistemas 
CAD/CAM/CAE e 
CNC 

30 20 10 

3. Acionamentos 
eletromecânicos 

30 20 10 

4. Controlador lógico 
programável 

40 24 16 

5. Sistemas Eletro-
Hidro-Pneumáticos 

25 16 9 

6. Redes industriais 20 10 10 

Certificação 
Intermediária 

Projeto e Automação de Sistemas Mecatrônicos 

Módulo II - 
Controle e 
Aperfeiçoamento 
de Sistemas 
Mecatrônicos 

7. Sistemas 
supervisórios 

20 10 10 

185h 

8. Eletrônica aplicada à 
mecatrônica 

30 20 10 

9. Robótica Industrial 30 20 10 

10. Sensores e Controle 
Aplicado em 
sistemas 
mecatrônicos 

35 20 15 

11. Sistemas 
embarcados e IOT 

40 24 16 

12. Projeto aplicado 30 16 14 

Certificação 
Intermediária 

Controle e Aperfeiçoamento de Sistemas Mecatrônicos 

TOTAL 

CARGA 
HORÁRIA 

PRESENCIAL 

CARGA 
HORÁRIA 

EAD 

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 

220h 140h 360h 

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

A vista R$ 8.892,00 (oito mil oitocentos e noventa e dois reais). – 5% de Desconto para 
pagamento à vista. 

12 parcelas, de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais): Totalizando R$ 9.360,00. 

18 parcelas, de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais): Totalizando R$ 9.360,00. 

24 parcelas, de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais): Totalizando R$ 9.360,00. 

 Observação: 

● A 1ª parcela, a título de inscrição ou pré-matrícula, terá vencimento em 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 20 de cada mês. 
● Para os casos de pagamento por boleto bancário, eles serão disponibilizados 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 de Conclusão do Curso está condicionada a entrega de Cópia 
autenticada do Diploma de Graduação, conforme item 4 deste edital. 

A documentação será incorporada ao acervo do Campus, não sendo devolvida ao candidato. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) O Campus reserva-se ao 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) O Campus reserva-se ao direito de cancelar a oferta da turma com menos de 80% das 
vagas preenchidas, após esgotadas todas as prorrogações de processos seletivos. 
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c) O Campus reserva-se ao 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) O Campus reserva-se ao direito de alterar os 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) O Campus 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 do Campus. 

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 pelo 
Conselho Universitário do Centro Universitário SENAI Santa Catarina. 

  

Blumenau, 12 de dezembro de 2022 
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ANEXO A 

Unidade Curricular Docente Mini Curriculum 

Projetos mecânicos e 
elementos de 
máquinas 

Heinz Gunther 
Schaaf 

Possui graduação em Engenharia Mecânica pela 
Faculdade Educacional Souza Marquez (1999), 
especialização em Administração da Produção pela 
Universidade Leonardo da Vinci - UNIASSELVI 
(2001), graduação em Formação Pedagógica de 
Educação Profissionalizante pela Universidade do 
Sul de Santa Catarina - UNISUL (2005) e mestrado 
em Engenharia Ambiental pela Fundação 
Universidade Regional de Blumenau - FURB (2006). 
Lecionou na Univali - Universidade do Vale do Itajaí 
(Itajaí/SC), na UDESC - Universidade do Estado de 
Santa Catarina (Ibirama/SC), na Uniasselvi - 
Universidade Leonardo Da Vinci (Indaial, Blumenau 
e Timbó/SC), no IFES - Instituto Cinecista Fayal de 
Ensino Superior (Itajaí/SC), na Faculdade SENAI - 
Blumenau e na Fundação Universidade Regional de 
Blumenau (FURB). Atualmente é Professor do 
Centro Universitário SENAI Santa Catarina. Tem 
experiência na área de engenharia mecânica, com 
ênfase em projetos de máquinas, atuando 
principalmente nos seguintes temas: 
automobilística, CNC, mecânica industrial, 
manutenção, desenho técnico, metrologia, 
materiais, soldagem pneumática e hidráulica. 

Sistemas 
CAD/CAM/CAE e CNC 

Plinio de 
Andrade Vieira 

Especialista em MBA de Gerenciamento de Projetos 
pelo Centro de Ensino Superior de Maringá (2016); 
possui graduação em Engenharia de Controle e 
Automação - Mecatrônica pelo Centro de Ensino 
Superior de Maringá (2014) e formação técnica em 
Mecânica pelo Instituto SENAI de Tecnologia em 
Metalmecânica de Maringá (2012). Possui 
experiência em desenvolvimento e execução de 
projetos nas áreas mecânica e mecatrônica 
utilizando tecnologia CAD e CAE, com certificação 
CSWA. Na área de docência, tem experiência em 
metodologias ativas, imersivas e ágeis (2012-atual), 
exercendo a função de tutor pedagógico nos cursos 
de engenharias na modalidade híbrido; ministrando 
também aulas para cursos em nível de graduação e 
técnico nas áreas de engenharias e design. 
Desenvolveu orientação e acompanhamento em 
projetos de pesquisa e de produtos. Participou como 
orientador da Consultoria Júnior em Engenharias 
Mecatrônica, Mecânica, Química e Elétrica (2016-
2017) e da Consultoria Júnior em Engenharia de 
Produção (2015-2016). Possui proficiência em 
inglês. Atualmente, trabalha como consultor de 
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projetos, ministrando aulas no Centro Universitário 
SENAI Santa Catarina. 

Acionamentos 
eletromecânicos e 
Sistemas embarcados 
e IOT 

Caio Felipe 
Maba 

Possui mestrado em Engenharia Elétrica pela 
Fundação Universidade Regional de Blumenau 
(2016). Graduação em Engenharia Elétrica pela 
Fundação Universidade Regional de Blumenau 
(2012). Tem experiência na área de Engenharia 
Elétrica, com ênfase em Circuitos Eletrônicos 
embarcados, Automação Industrial, IoT e 
Segurança de máquinas Industriais 

Controlador lógico 
programável e Redes 
industriais 

Jean André 
Quevedo 

Reymunde 

Possui graduação em Tecnólogo em Gestão de 
empresas de Serviços pela Faculdade de 
Tecnologia SENAC Blumenau (2007) e Pós 
Graduação em Engenharia de Automação pela 
Faculdade de Tecnologia do SENAI de 
Blumenau. Atualmente é sócio gerente - FIS 
Fabricação de Sistemas Industriais. Tem 
experiência na área de automação de 
geradores de vapor. 

Sistemas Eletro-
Hidro-Pneumáticos Stuart Volkert 

Mestre em Mecatrônica pelo IFSC Florianópolis 
(2019), Pós Graduado em Engenharia de 
Automação na Faculdade de Tecnologia SENAI 
(2016), graduação em Engenharia Elétrica pela 
Fundação Universidade Regional de Blumenau 
(2013). Atualmente é professor do Centro 
Universitário SENAI Santa Catarina no curso de 
Pós Graduação em Engenharia Mecatrônica, 
nos cursos de Engenharia de Controle e 
Automação, Graduação Tecnológica de 
Fabricação Mecânica, Automação Industrial e 
Mecatrônica Industrial e dos Cursos Técnicos 
de Eletrotécnica, Automação Industrial, 
Eletromecânica e Mecatrônica no Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI - 
Blumenau (SC). Tem experiência na área de 
Engenharia Elétrica, com ênfase em Circuitos 
Elétricos, Acionamentos Elétricos e Magnéticos 
e Projetos Elétricos Industriais e Prediais. 
Membro do CREA/SC. Celetista em caráter 
integral da empresa Domus Engenharia Ltda na 
função de Coordenador de Engenharia 
atuando com projetos de usinas fotovoltaicas. 
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Sistemas 
supervisórios e 
Robótica Industrial 

Ricardo Kratz 

Ricardo Kratz concluiu o Mestrado Profissional 
em Mecatrônica pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (2012), é graduado em Tecnologia em 
Processos Industriais pela Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (2006) e 
Tecnologia em Mecatrônica pela Faculdade 
Senai de Blumenau. Atualmente é 
coordenador de Cursos Superiores de 
Engenharia e Pós-Graduação, no Centro 
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