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ERRATA 
EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

MBI em SMART CITIES 

O Diretor do Centro Universitário SENAI/SC – Campus Florianópolis, no uso das atribuições 

que lhe confere o Estatuto e Regimento Acadêmico do UniSENAI, comunica ALTERAÇÕES 

no Edital de Processo Seletivo do curso MBI em Smart Cities, 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  
 
Assim, o curso é direcionado para profissionais graduados e para equipes formada por 3 a 5 
pessoas. 
 
 
2. VAGAS OFERECIDAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO 
 

Total de vagas oferecidas: 60 vagas (12 a 20 equipes) 

Início das aulas: 31/03/2023 

Término das aulas: 02/12/2023 

Horário das aulas: Encontros síncronos online semanais às quintas-
feiras das 19:30 às 21:30 horas.  

 
Encontros presenciais: 

  
1º Encontro: 31/03/2023 e 01/04/2023 
 2º Encontro: 26/05/2023 
 3º Encontro: 31/08/2023 e 01/09/2023 
 4º Encontro: 02/12/2023 
 

 

Os encontros presenciais serão realizados nas dependências da FIESC, na Academia FIESC 

de Negócios, na Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi, Florianópolis – SC. As visitas técnicas 

acontecerão nas cidades de Joinville e Curitiba, ambas condicionadas a adesão de no mínimo 

40% dos alunos matriculados. As despesas de viagem/deslocamento, hospedagem e 

alimentação para participação na imersão é de responsabilidade do aluno 

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO E PRÉ-MATRÍCULA 
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 Período de Inscrição 

A inscrição será realizada no período de 21 de novembro de 2022 a 24 de março de 2023   

Inscrição: 

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

1) Presencialmente: A equipe interessada deverá comparecer no Campus Florianópolis 

no endereço Rodovia SC-401, nº. 3730, Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, ou na 

Academia FIESC de Negócios, na Rod. Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi, 

Florianópolis – SC em posse da documentação obrigatória descrita no item 4 deste 

edital; 

2) Pela internet por meio da compra online: um representante da equipe interessada 

deverá acessar a landing page do curso https://cadastro.sc.senai.br/smartcities e 

realizar o preenchimento completo do cadastro, seguindo todos os passos indicados. 

Após preenchimento de cadastro, a equipe de atendimento Academia FIESC de 

Negócios entrará em contato para concluir a matrícula. 

● 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   21 de novembro 2022 à 31 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: 

 

Os documentos obrigatórios exigidos para matrícula são: 

https://cadastro.sc.senai.br/smartcities
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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 de forma online, via link na landing page 

do curso: 

 Os candidatos, após atendimento da equipe da Academia FIESC de Negócios, deverão 

enviar via email ou correspondência, os documentos obrigatórios digitalizados: 

● 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 Florianópolis, endereço: rodovia SC-401, nº. 3730, 

Bairro Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88032-005, ou ainda, quando a 

autenticação for de forma eletrônica, encaminhar o PDF para o e-mail:  

karline.romancini@sc.senai.br     

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

 

mailto:karline.romancini@sc.senai.br
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) Demais informações deste edital, permanecem inalteradas. 

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

Conselho Universitário do Centro Universitário SENAI Santa Catarina. 

   

Florianópolis, 23 de janeiro de 2023 

  

_________________________________________________  

Fabrício Roulin Bittencout 

Diretor do Centro Universitário SENAI/ SC – Campus Florianópolis 


