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EDITAL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

MBI em MOBILIDADE ELÉTRICA e ENERGIAS RENOVÁVEIS  
 

O Gerente da Faculdade de Tecnologia SENAI Jaraguá do Sul, 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 MBI em Mobilidade 

Elétrica e Energias Renováveis, em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, ofertado em EAD. 

 

 

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 OFERTADAS, PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO  

    
Das vagas e período de 
realização 

                                               

 

 
Das datas das imersões e local de realização 
 

 Imersão 1 
Período: 01 a 03 de dezembro de 2022 

Podendo ser alterado  
 

Local de 
Realização 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC     
Laboratório de Sistemas Solares                                            
Avenida Luiz Boiteux Piaza, 1302 – Cachoeira do Bom Jesus  
Florianópolis/SC 

 

 Imersão 2 
Período: 01 a 03 de junho de 2023 

Podendo ser alterado  
 

Local de 
Realização 

Dia 01/06/2022                                                               
Instituto da Indústria Eggon João da Silva                            
Rua Cesare Valentini, 200 – Três Rios do Sul                 
Jaraguá do Sul/SC 

 

Total de vagas ofertadas: 60 vagas 

Início das aulas: 22/08/2022 

Término das aulas: 16/12/2023 
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Local de 
Realização 

Dias 02 e 03/06/2023  
Instituto SENAI de Inovação em Eletroquímica   
Rua Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico   
Curitiba/ PR 
Obs. -  O traslado entre Jaraguá do Sul e Curitiba será de responsabilidade da 

Faculdade SENAI/SC em Jaraguá do Sul com saída as 7h do dia 27/05/2022, do 

Instituto da Indústria Eggon João da Silva.                                                           

 

Imersão 3 
Período: 25 a 26 de agosto de 2023 

Podendo ser Alterado 

 

Local de 
Realização 

Instituto SENAI de Sistemas Embarcados   

Avenida Luiz Boiteux Piaza, 574 – Cachoeira do Bom Jesus  

Florianópolis/SC                                                             

 

OBSERVAÇÃO  

As reservas e os custeios com hospedagem, alimentação, deslocamentos/passagens 

são de responsabilidade do discente.  

É de responsabilidade da Faculdade SENAI/SC em Jaraguá do Sul o traslado entre: 

(i) Jaraguá do Sul / Curitiba / Jaraguá do Sul; (ii) Jaraguá do Sul / Florianópolis / 

Jaraguá do Sul; e (iii) Jaraguá do Sul /Florianópolis / Capivari de baixo / Florianópolis 

/ Jaraguá do Sul. 

 
 
3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
 
A inscrição ou pré-matrícula podem ser realizadas das seguintes formas:  

1. Presencialmente: na Faculdade de Tecnologia SENAI, Jaraguá do Sul. Rua 

Isidoro Pedri, 263 - Barra do Rio Molha.  

2. Por meio eletrônico - através do https://cursos.sesisenai.org.br/detalhes/mbi-em-

mobilidade-eletrica-e-energiasrenovaveis/25984/63074  

Para garantir sua matrícula e acesso ao curso, é obrigatório realizar a confirmação da 

matrícula, conforme orientações do Item 4 do Edital. 
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Período de Inscrição 

Do dia 20 de abril de 2022 à 22 de agosto de 2022. 

 
4. PROCESSO DE SELEÇÃO E MATRÍCULA 

 
SELEÇÃO 

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

 
COFIRMAÇÃO  
 

A matrícula é componente obrigatório para garantir vaga no Curso de Pós-

Graduação. A confirmação da matrícula será realizada durante o período de inscrições 

descrito no Item 3 deste Edital. 

 
Documentos obrigatórios exigidos na confirmação de matrícula: 

− RG próprio - documento de identidade (original) 

− CPF próprio (documento original que comprove o CPF) 

− RG e CPF do responsável financeiro, quando houver (original) 

− Diploma ou documento equivalente de conclusão de graduação (original) 

− Histórico escolar da graduação (original) 

− Comprovante de residência (original) 

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

 

Os candidatos que comparecem presencialmente na Faculdade ou unidade, 
devem: 

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

cartório. 

● Assinar contrato e requerimento de prestação de serviços educacionais.  

● Na impossibilidade de presença ou outra condição restritiva, o candidato deverá 

constituir procurador ou ter este procedimento cumprido pelo responsável 

financeiro. 
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Os candidatos que realizaram a inscrição ou pré-matrícula online, precisam: 

 
● Após completar a compra online, apresentar os documentos descritos acima, 

originais ou cópias autenticadas em cartório; no local indicado no Item 2 deste 

Edital. 

● Após completar a compra online, apresentar os documentos descritos acima, 

originais ou cópias autenticadas em cartório; no local indicado no Item 2 deste 

Edital. 

● Candidato tem a opção de anexar os documentos obrigatórios digitalizados 

durante o processo de compra online. Neste caso, é necessária a apresentação 

dos documentos originais, ou envio de cópias autenticadas em cartório, no 

endereço indicado no Item 2. 

● O contrato e o requerimento de prestação de serviços educacionais, para a 

condição de compra online, é assinado eletronicamente, no momento de aceite 

das condições de pagamento. 

 

Em ambas as situações, poderá o candidato enviar, por correio ou outro meio, os 

documentos obrigatórios (cópias autenticadas em cartório), para o endereço 

indicado no item 2 deste Edital. Os documentos devem ser postados até cinco dias 

antes do início das aulas. A confirmação da matrícula está condicionada ao 

recebimento da documentação completa e validada pela secretaria acadêmica 

incluindo o contrato assinado pelo candidato.  

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

Observações finais 

● Candidatos que concluíram o curso de graduação, e cujos diplomas ainda não foram 

expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES) poderão se inscrever apresentando 

declaração de conclusão do curso.  

● A declaração de conclusão de curso 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.  
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● 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 
 
O curso de MBI em Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis formar profissionais 

especializados no mercado e na regulamentação de mobilidade elétrica e energia renovável, 

com uso de tecnologias modernas e inovadoras de geração, transformação, armazenamento 

de energia elétrica, voltadas para a integração dos sistemas de geração de energias 

renováveis e mobilidade elétrica. 

 
Objetivos Específicos 
 
1. Desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a inovação, focado no mercado 
levando em consideração a regulamentação vigente. 

2. Capacitar o aluno a planejar, organizar e estruturar projetos de geração, 
comercialização de energias renováveis e recarga de veículos elétricos envolvendo aspectos 
técnicos, pedagógicos e didáticos orientados para o desenvolvimento de negócios. 

3. Compreender as diferentes formas de gerar energia elétrica através da fonte de 
energias renováveis a partir da aplicação de conceitos básicos de cognição. 

4. Compreender as diferentes formas de armazenar energia elétrica através da fonte de 
energias renováveis a partir da aplicação de conceitos básicos de cognição. 

5. Compreender as diferentes formas de transformar energia elétrica para acionamento 
de máquinas elétricas utilizadas na mobilidade elétrico a partir da aplicação de conceitos 
básicos de cognição. 

6. Compreender as tecnologias embarcadas em veículos elétricos para monitoração, 
proteção e interação com os processos de recarga de energia na mobilidade elétrica a partir 
da aplicação de conceitos básicos de cognição. 

7. Elaborar planos de negócios estruturados de forma eficiente e eficaz, a partir do uso 
das diferentes tecnologias utilizadas em energias renováveis e mobilidade elétrica. 

 
Perfil do Egresso 
 
Gerar negócios na área de mobilidade elétrica e energias renováveis, de acordo com a 

regulação vigente do mercado, aplicar novas tecnologias para o tratamento, armazenamento 

e controle de energia elétrica e desenvolver competência técnica para soluções de problema 

que permeia a cadeia de mobilidade elétrica e geração de energia. 
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FUNÇÃO 1 Gerar negócios na área de energias renováveis e mobilidade elétrica, 
de acordo com    a regulamentação vigente do mercado. 

FUNÇÃO 2 
Aplicar tecnologias para o tratamento, armazenamento e controle de 
energia elétrica que permeia a cadeia de geração de energia e a 
mobilidade elétrica. 

FUNÇÃO 3  Desenvolver competência técnica para soluções de problema que 
permeia a cadeia de geração de energia e a mobilidade elétrica. 

 
 
Matriz Curricular 
 
 

 

MÓDULO UNIDADE CURRICULAR  (OBRIGATÓRIAS) TOTAL 
C.H. 

MODULO 

I.NEGÓCIOS 
DAS ENERGIAS 
RENOVÁVEIS E 

MOBILIDADE 
ELÉTRICA 

1. Conceito de Mobilidade Elétrica. 18h 

126h 

2. Mercado e Mobilidade Elétrica 18h 

3. Rede de Serviços e Infraestrutura de Energia 
elétrica I 

18h 

4. Rede de Serviços e Infraestrutura Energia elétrica 
II 

18h 

5. Fontes de Energias Renováveis I ( Solar 
Fotovoltaica e armazenamento de energia) 

18h 

6. Fontes de Energias Renováveis II (Eólica, 
Centrais Hidráulicas, Biomassa) 

36h 

II. TRAÇÃO 
ELÉTRICA 

1. Conversores aplicados em Tração Elétrica 18h 

126h 

2. Powertrain 36h 

3. Eficiência Mecânica 18h 

4. Eletrônica Embarcada 18h 

5. Baterias e Equipamentos de Armazenamento de 
Energia. 

18h 

6. Células de Hidrogênio 18h 
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III. 
INTELIGÊNCIA 
DE SISTEMAS 

1. Conectividade Eletrônica – Internet das coisas 
(IOT) 

36h  

72h 

2. Comunicação e Dados dos sistemas embarcados 36h 

IV. PROJETO 
APLICADO 

1. Mentoria de Projetos Aplicativos 36h 36h 

Carga Horária total 360 horas 

 
 

A relação de docentes da turma é apresentada no Anexo A. 
 
 
6. INVESTIMENTO 
 
Valor do Curso R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais).  

 

À vista tem 5% de desconto, totalizando R$ 20.520,00 (vinte mil, quinhentos e vinte reais).  

 
12 parcelas - sendo 12 parcelas de R$ R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), totalizando R$ 

21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 

 
18 parcelas -  sendo 18 parcelas de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), totalizando R$ 

21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais). 

 
24 parcelas - sendo 24 parcelas de R$ 900,00 (novecentos reais), totalizando R$ 21.600,00 
(vinte e um mil e seiscentos reais). 
 
 

Observação:  
 

● As parcelas deverão ser pagas até o dia 10 ou 20 de cada mês, a ser definida pelo 

candidato ou responsável financeiro no momento da assinatura do contrato.  

● Os candidatos que optaram pelo pagamento por boleto bancário, os mesmos estarão 

disponíveis para consulta e posterior pagamento pelo próprio aluno no “Espaço do 

Estudante”, após o início do curso 
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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, ao final do curso, está condicionada a entrega de toda a 

documentação exigida, conforme previsto neste edital no ato da confirmação de matrícula. 

A documentação coletada no ato da matrícula deferida será incorporada ao acervo da 

Faculdade, não sendo devolvida ao candidato.  

 
8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) A Faculdade reserva-se o 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) A Faculdade reserva-se o direito de cancelar a oferta da turma com menos de 80% das 

vagas preenchidas, após esgotadas todas as prorrogações de processos seletivos. 

c) 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, respeitados os princípios legais. 

d) A Faculdade reserva-se o direito de alterar a programação de 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) A Faculdade 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 da Faculdade. 

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

Coordenação da Faculdade e aprovadas pela Direção. 

 

 
 

Jaraguá do Sul, 14 de abril de 2022. 
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ANEXO A – Relação de Docentes da Turma 
 

Docentes Minicurrículos 

Alexandre Jose Araujo 
dos Santos 

Cursando Doutorado em Eletrônica de Potência pela UDESC de 
Joinville, possui Mestrado em Engenharia Elétrica com ênfase em 
Eletrônica de Potência pela FURB, Especialização em Automação 
Industrial pela UDESC de Joinville, Especialização em 
Administração de empresas e Marketing pela Católica de Santa 
Catarina, Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Severino Sombra. Atualmente é Coordenador e professor dos 
Cursos de Engenharia de Controle e Automação e Tecnologia e 
Automação Industrial foi Coordenador dos Cursos de Pós 
Graduação do Faculdade SENAI em Jaraguá do Sul /SC, foi 
pesquisador e gerente do Instituto SENAI/SC de Tecnologia em 
Eletroeletrônica - Jaraguá do Sul / SC , foi também  Coordenador 
dos cursos superiores de Tecnologia em Elelroeletrônica e 
Automação Industrial durante 11 anos e professor titular das 
disciplinas de eletrônica de potência. Possui experiência na área 
de Engenharia Elétrica, com 25 anos na área de Engenharia 
Elétrica.  
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3433472913890217 

Carlos Henrique Vieira
  

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (2006), especialização em 
Projeto e Análise de Máquinas Elétricas Girantes (2008), 
especialização em Automação Industrial (2011) e mestrado em 
Engenharia Elétrica pela Universidade Regional de Blumenau. 
Atualmente é Instrutor de Treinamento no Centro de treinamento 
de Clientes WEG e Instrutor com Especialização - SENAI - 
Faculdade SENAI Jaraguá do Sul.  
Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/3433472913890217 
 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0924553913546826 

Valter Luiz Knihs 

 

Possui mestrado em Engenharia de Automação e Sistemas pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2011) . Tem experiência 
na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Eletrônica 
Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos.  
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9160221827008428 
 

Lucas Rafael do 
Nascimento 

 

Pesquisador na Universidade Federal de Santa Catarina, possui 
graduação em Eng. Elétrica e Doutorado em Eng. Civil pela 
mesma universidade, com período sanduíche na University of 
New South Wales - Austrália. Tem experiência na área de energia 
solar fotovoltaica, atuando principalmente nos seguintes temas: 
projeto, execução, engenharia do proprietário, comissionamento, 
operação, manutenção e avaliação de desempenho em sistemas 
fotovoltaicos isolados e conectados à rede elétrica pública (BAPV, 
BIPV e usinas fotovoltaicas). Atua desde 2005 no Grupo de 
Pesquisa Estratégica em Energia Solar da Universidade Federal 
de Santa Catarina (Fotovoltaica - UFSC), onde atualmente é 
pesquisador e conduz sua pesquisa de pós-doutorado. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2406959123663231 
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João Martins 

Doutor, Mestre e Graduado em Engenharia Elétrica. 
Atualmente é responsável pelo Departamento de Engenharia 
Eletrotécnica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Lisboa 
 

João Paulo Gualberto da 
Silva 

Graduado em Engenharia Elétrica pela UDESC (1990), 
Especialista em Comércio Exterior pela Universidade de Joinville 
(1994) e Especialista em Liderança e Gestão pela Georgia Tech 
University/EUA. Atualmente é Diretor Superintendente da WEG 
Energias (2008). 

 


