EDITAL Nº 01/2018
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI MG
PROCESSO DE MATRÍCULA PARA CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL SEMIPRESENCIAL - 1º SEMESTRE
2018
O Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI MG, em conformidade com o Regimento Interno da Instituição
e segundo as regras aqui dispostas, torna pública a abertura da matrícula para o curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial, no
período indicado neste edital

1. DO OBJETIVO
O Curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial tem o objetivo de proporcionar habilitação em domínios de competências de nível
técnico em Automação Industrial. Este edital apresentará os parâmetros para a oferta de vagas, da matrícula e da inscrição no Curso Técnico
em Automação Industrial Semipresencial.

2. DO CURSO
2.1. O Curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial é regulamentado pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura, seguindo o
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e oferecido de acordo com a legislação educacional brasileira vigente.
2.2. A Unidade SENAI MG que oferta o Curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial é chamada de “Unidade SENAI
Executora”, sendo responsável pela execução das aulas, tanto da fase à distância, quanto presencial, bem como todo o processo de
avaliação e certificação, quando da conclusão com êxito do curso.
2.3. O curso Técnico em Automação Industrial tem a carga horária total de 1.320 horas, sendo dividido em 04 (quatro) módulos.
2.3.1.

80% da carga horária total (1.056 horas) será realizada à distância, no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e com apoio
de materiais didáticos impressos, e 20% da carga horária total (264) horas presencialmente, na Unidade SENAI Executora.

2.3.2.

As aulas presenciais do Curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial serão ministradas quinzenalmente, nas
Unidades SENAI Executoras e no horário de 8h às 17h30.

2.4.

Para mais informações sobre do Curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial, o candidato deverá acessar o site
www.senaimg.com.br/ead, ou contatar uma das Unidades SENAI relacionadas no item 10 deste edital.

2.5.

O Curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial será ofertado por meio do preenchimento de 200 (duzentas) vagas
distribuídas entre as Unidades Executoras, participantes do 1º semestre de 2018, conforme disposto no quadro do item 10.

2.6.

Caso o número de inscritos exceda o número de vagas ofertadas, o SENAI/MG poderá abrir novas turmas, inclusive em outras
Unidades SENAI Executoras e com calendário específico.

3. DO INÍCIO DO CURSO
3.1.

No dia 24/03/2018 acontecerá a aula inaugural para todos os alunos devidamente matriculados e terá como objetivo apresentar a
Educação a distância do SENAI MG e a estrutura física da Unidade SENAI Executora. A presença na aula inaugural é obrigatória.

3.2.

As aulas no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) iniciarão no dia 02/04/2018.

3.3.

O SENAI se resguarda no direito de prorrogar o início das aulas, ou de não abrir as turmas, nas quais as vagas divulgadas não forem
preenchidas com o número mínimo de 80% de alunos.
Notas:
a. Em ambos os casos, o SENAI MG contatará os candidatos via e-mail no prazo de até 02 (dois) dias antes da data prevista para
início das aulas.
b. Nos casos de não abertura da turma, o SENAI MG restituirá o valor pago, mediante a solicitação de reembolso realizada pelo
próprio candidato ou solicitação de cancelamento do curso pelo candidato, antes da assinatura do Contrato de Prestação de Serviço
Educacional, na escola SENAI Executora de realização da matrícula.

c. A solicitação de reembolso ou cancelamento deve ser realizada via e-mail, ou presencialmente, na Unidade SENAI Executora, na
qual o candidato fez a matrícula conforme item 10. O candidato preencherá um requerimento solicitando o reembolso e deverá
apresentar os seguintes documentos:
-

Carteira de identidade;
CPF;
Comprovante de residência;
Boleto e comprovante de pagamento do boleto;
Dados bancários (banco, agência, conta e tipo de conta corrente ou poupança).

d. No caso de ser conta bancária dos responsáveis são necessários todos os documentos, citados no item 3.3 (Nota C), da pessoa que
receberá o reembolso.
e. No caso de ser um terceiro, o candidato deverá fazer uma declaração de próprio punho, autorizando o reembolso na conta de um
terceiro e anexar todos os documentos citados no item 3.3 (Nota C) da pessoa que receberá o reembolso.
f. O prazo para restituição do valor é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de envio da documentação completa para a solicitação do
reembolso.

4. DA MATRÍCULA
4.1.

Para ingressar no Curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:
4.1.1. Estar matriculado ou ser concluinte do Ensino Médio ou EJA – Educação de Jovens e Adultos de Nível Médio ou ter sido
aprovado parcialmente no Exame de Massa de Nível Médio.
4.1.2. Ter lido e concordado com as determinações deste edital.
4.1.3. Ter disponibilidade para participar das aulas presenciais quinzenais na Unidade SENAI Executora, conforme definido em
calendário (Anexo1).
4.1.4. O candidato deverá providenciar, com recursos próprios, o acesso à internet, sendo recomendável a seguinte configuração:

4.2.

O candidato matriculado arcará com as despesas das mensalidades do curso, deslocamento, hospedagem e alimentação para as aulas
presenciais.

5. INSCRIÇÃO
5.1.

A inscrição será realizada somente pela internet, pelo site www.senaimg.com.br/ead, mediante CPF do candidato.

5.2.

O período de matrícula será: 0h do dia 30/01/2018 até às 23h59 do dia 23/03/2018.
Nota:
a. O SENAI MG reserva-se no direito de prorrogar o prazo de inscrição informando sobre tal ação no site www.senaimg.com.br/ead.

5.3.

O CPF utilizado no ato da inscrição deverá ser exclusivamente do candidato, não podendo em hipótese alguma, a utilização do CPF dos
responsáveis, de terceiros ou CPF inválido.

5.4.

Ao realizar sua inscrição, o candidato deverá imprimir e pagar o boleto para fazer a etapa de Ambientação no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).

6. MATRÍCULA
6.1.

O período de matrícula será: 0h do dia 30/01/2018 até às 23h59 do dia 24/03/2018.
Nota:
a. O SENAI MG reserva-se no direito de prorrogar o prazo de matrícula informando sobre tal ação no site www.senaimg.com.br/ead.

6.2.

Os candidatos deverão no período de 30/01 a 24/03/2018, antes do início da aula inaugural, realizar a entrega da documentação descrita
no item 6.5, para análise da Unidade SENAI Executora, para a efetivação da matrícula.

6.3.

A documentação do item 6.5 poderá ser enviada autenticada para a Unidade SENAI Executora, pelos Correios ou entregue
presencialmente até o dia 24/03/2018.

6.4.

Para os candidatos que optarem por entregar os documentos na Unidade SENAI Executora, não será necessário autenticar as cópias,
porém devem apresentar os originais para validação dos dados.

6.5.

A matrícula somente será efetivada após o atendimento das seguintes premissas:
6.5.1. Conferência dos seguintes documentos pela secretaria da Unidade SENAI Executora:
i. Original e cópia do documento oficial de identificação com foto (Carteira de Identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência
Social - CTPS ou Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação).
ii. Original e cópia do CPF.
iii. Quando o aluno for menor original e cópia do documento oficial de identificação com foto (Carteira de Identidade ou
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação) e original e cópia do CPF
do responsável legal.
iv. Original e cópia do histórico escolar, fornecido pela Escola de Ensino Médio ou declaração original que comprove a matrícula
no Ensino Médio.
v. No caso dos alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Nível Médio, declaração original que comprove a
matrícula no Ensino Médio.
vi. No caso dos alunos aprovados parcialmente em disciplinas de Exame de Massa de Nível Médio, original do certificado ou da
declaração parcial da(s) disciplina(s) concluída(s).
vii. 1 (uma) foto 3x4 recente.
viii. Comprovante de endereço com CEP (conta de Luz, Água ou Telefone).
6.5.2. Atendimento a todos os pré-requisitos informados no item 4 deste edital, por parte do candidato.
6.5.3. Pagamento do boleto da matrícula.
6.5.4. Quórum suficiente para preenchimento da turma e que permita o início das aulas, conforme item 3.3.
6.5.5. Assinatura de deferimento da matrícula, pelo Diretor da Unidade SENAI Executora.

6.6.

DISPOSIÇÕES GERAIS PARA A MATRÍCULA

6.7. Quando o candidato for menor de 18 anos, deverá comparecer no ato da matrícula acompanhado pelo responsável legal para assinar o
contrato de Prestação de Serviços Educacionais do Curso.
6.8. Após finalizar a matrícula, os dados informados não podem ser alterados e o candidato arcará com os prejuízos advindos de informações
erradas.
6.9. O Requerimento de Matrícula e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais serão assinados pelo candidato ou responsável legal,
quando os documentos forem entregues presencialmente nas Unidades SENAI Executoras ou no dia da aula inaugural.
6.10. O candidato que utilizar documento inidôneo para a matrícula terá a matrícula anulada, perderá as taxas pagas e ficará sujeito às
punições previstas em lei.
6.11. O processo de matrícula será realizado sob a responsabilidade do SENAI MG, situado na Avenida do Contorno, 4456, 11º andar Funcionários - Belo Horizonte/MG.
6.12. As informações podem ser obtidas nas Unidades SENAI Executoras, e pelo site www.senaimg.com.br/ead.
7. DO VALOR DO CURSO E DAS MENSALIDADE
7.1.

O valor total do Curso Técnico em Automação Industrial Semipresencial é de R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais), dividido em
20 (vinte) parcelas fixas e iguais de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

7.2.

A matrícula equivale à 1ª mensalidade, sendo que as demais mensalidades deverão ser pagas nos 19 (dezenove) meses subsequentes,
coincidindo com os meses de execução do curso.

7.3.

O pagamento das 19 (dezenove) mensalidades deve ser realizado impreterivelmente até todo dia 10 de cada mês.

7.4.

Não haverá política de bolsas de estudo, isenção e descontos, para as mensalidades dos Cursos Semipresenciais.

8. SOBRE AMBIENTAÇÃO NA PLATAFORMA DE EAD
8.1.

Após a compensação bancária do boleto de matrícula, o candidato receberá um e-mail com as orientações para realizar a etapa de
Ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

8.2.

O candidato acessará o ambiente virtual de aprendizagem para conhecer os recursos de comunicação e informação e conhecer sobre
Educação a Distância. A etapa de Ambientação na Plataforma EAD é OBRIGATÓRIA e o candidato terá o prazo de 05 (cinco) dias
úteis para realização a partir da data do e-mail enviado pelo SENAI MG.

9. DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
9.1.

O candidato com deficiência deverá especificá-la no ato da matrícula, via internet, informando o tipo de deficiência.

9.2.

Cada Unidade SENAI Executora avaliará, juntamente com o candidato com deficiência ou seu responsável legal, a capacidade de
aproveitamento do candidato em relação ao curso desejado.

9.3.

Após avaliação, a equipe técnico-pedagógica da Unidade SENAI Executora deverá informar ao candidato ou a seu responsável a
situação e, quando for o caso, sugerir outra(s) opção (ões) de cursos.

10. UNIDADES SENAI EXECUTORAS DAS AULAS PRESENCIAIS DO CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
SEMIPRESENCIAL E NÚMERO DE VAGAS
CIDADE

ENDEREÇO

E-MAIL e TELEFONE

VAGAS

SENAI Cidade
Industrial
Contagem

Ipatinga

Juiz de Fora

Pouso
Alegre

Rua Dr. José Américo
Cansado Bahia, 1784
- Cidade Industrial,
Contagem - MG,
32210-130.
SENAI Ipatinga
Avenida Pedro
Linhares Gomes,
5431 - Horto,
Ipatinga - MG,
35160-900.
SENAI Mergulhão
(JFN)
Avenida Barão do
Rio Branco, 1219 Centro, Juiz de Fora MG, 36035-000.
SENAI Pouso Alegre
Avenida Ver. Antônio
da Costa Rios, 322 São Geraldo, Pouso
Alegre - MG,

senaicidadeindustrial@fiemg.com.br

40

(31) 3363.8001

senaiipatinga@fiemg.com.br
(31) 3822.9604

40

senaijuizdeforamergulhao@fiemg.com.br
(32) 3239.2233

40

senaipousoalegre@fiemg.com.br
(35) 3423.7330

40

37550-000.
SENAI Uberaba
Uberaba

Praça Frei Eugênio,
85 - São Benedito,
Uberaba - MG,
38010-280.

11. CALENDÁRIO ESCOLAR

senaiuberaba@fiemg.com.br
(34) 3325.9300

40

O Calendário Escolar, com a previsão do período de aulas a distância e presenciais, está disposto no Anexo I, deste edital. Os alunos deverão
dedicar 16 horas de estudos semanais a distância e participar das aulas presenciais quinzenais de 8 horas aulas/dia.
O calendário escolar poderá sofrer alterações, desde que os alunos sejam comunicados com antecedência.

12. RESUMO DAS PRINCIPAIS DATAS

DATA

AÇÃO

30/01 a 23/03/2018

Período de divulgação

30/01/2018

Início da inscrição para a matrícula

30/01 a 24/03/2018

Envio de documentação para realização da matrícula

Até 05 (cinco) dias úteis após
compensação bancária do boleto
de matrícula

Período de ambientação no AVA

24/03/2018

Aula inaugural presencial

02/04/2018

Início das aulas a distância

Conforme calendário - Anexo I

Módulo 1

Conforme calendário - Anexo I

Módulo 2

Conforme calendário - Anexo I

Módulo 3

Conforme calendário - Anexo I

Módulo 4

Nota: O resumo das principais datas poderá sofrer alterações.

13. CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DAS MENSALIDADES

PARCELA
1ª mensalidade (Matrícula)

DATA DE PAGAMENTO
Período da inscrição

VALOR
R$210,00

2ª mensalidade

10/04/2018

R$210,00

3ª mensalidade

10/05/2018

R$210,00

4ª mensalidade

10/06/2018

R$210,00

5ª mensalidade

10/07/2018

R$210,00

6ª mensalidade

03/08/2018

R$210,00

7ª mensalidade

10/09/2018

R$210,00

8ª mensalidade

10/10/2018

R$210,00

9ª mensalidade

10/11/2018

R$210,00

10ª mensalidade

07/12/2018

R$210,00

11ª mensalidade

10/01/2019

R$210,00

12ª mensalidade

10/02/2019

R$210,00

13ª mensalidade

10/03/2019

R$210,00

14ª mensalidade

10/04/2019

R$210,00

15ª mensalidade

10/05/2019

R$210,00

16ª mensalidade

10/06/2019

R$210,00

17ª mensalidade

10/07/2019

R$210,00

18ª mensalidade

10/08/2019

R$210,00

19ª mensalidade

06/09/2019

R$210,00

20ª mensalidade

10/10/2019

R$210,00

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1.

O Processo de Matrícula e Mensalidades, objeto deste Edital, é válido para a matrícula inicial no 1º semestre letivo de 2018, ficando
anulados quaisquer resultados nele obtidos se a mesma, por qualquer motivo, deixar de efetivar-se.

14.2.

Os candidatos serão matriculados por ordem cronológica de efetivação da inscrição e após a compensação do pagamento do boleto
bancário emitido pelo site, dentro do limite de vagas ofertadas em cada Unidade SENAI Executora e desde que atendam aos requisitos
legais, para realizarem sua matrícula.

14.3.

O presente Edital será afixado em local acessível ao público interno e externo nas Unidades SENAI Executoras e será dada a ele plena
divulgação para o conhecimento de todos.

14.4.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Processos de Matrícula.

ANEXO I

CALENDÁRIO ESCOLAR 2018

CALENDÁRIO ESCOLAR 2019

