
Objetivos
Fornecer aos participantes as mais recentes técnicas e tecnologias para 
quali�car pro�ssionais das áreas de informática, engenharia ou áreas 
a�ns que buscam ampliar e aprofundar seus conhecimentos e experiên-
cias em gestão segura da informação.

Público-alvo
Pro�ssionais de nível superior ligados às áreas de Ciências da Computa-
ção, Informática, Telecomunicações, Engenharia, Administração e outras 
áreas a�ns.

Modalidade
Pós-Graduação Lato Sensu | Presencial

Carga horária
440 horas mais trabalho 
de conclusão de curso - (TCC)

Duração
18 meses

Programação
As aulas são realizadas todos os sábados.

Objetivos
Analisar, projetar e implantar sistemas de informação para Servidores 
WEB e para Dispositivos Móveis iOSTM, AndroidTM e Windows PhoneTM.

Público-alvo
O curso de Pós-Graduação em Projeto e Desenvolvimento de Software 
para Mobile destina-se aos pro�ssionais com formação superior e experi-
ência pro�ssional nas áreas relacionadas com TI, que buscam atualizar ou 
adquirir uma sólida formação teórica e prática em desenvolvimento de 
sistemas de informações, com foco em desenvolvimento Mobile.

Modalidade
Pós-Graduação Lato Sensu
Especialização.

Carga horária
Carga horária total: 360 horas/aula.

Duração
Duração 18 meses.

Programação
As aulas acontecem três sábados por mês, das 08h às 17h.

Objetivos 
Proporcionar conhecimentos necessários para o atendimento ao novo 
ambiente das empresas e instituições, fornecendo ferramentas e desenvol-
vendo habilidades e competências para que os participantes possam atuar 
como lideranças transformadoras em suas organizações. Conscientizar o 
executivo da importância de gerir, criar ou investir em negócio, processos, 
produtos e serviços voltados a um mundo globalizado, dinâmico e integra-
do pela tecnologia da informação e da comunicação.

Público-alvo
Pro�ssionais com formação superior plena, que atuam em posição de 
liderança e gerência. E ainda: gerentes que ocupem funções estratégicas, 
que estejam sendo preparados para atuar como lideranças transformadoras 
e dirigir negócios em ambiente de transição permanente.

Modalidade
Pós-Graduação Lato Sensu | Presencial

Carga horária
380 horas presenciais mais trabalho de conclusão de curso TCC.

Duração
18 meses

Programação
As aulas são realizadas aos sábados, três sábados por mês

Pós-Graduação Lato Sensu Pós-Graduação Lato Sensu Pós-Graduação Lato Sensu 
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O SENAI se reserva o direito de adiar ou cancelar a realização destes cursos, caso
 não haja o número mínimo de participantes para composição da respectiva turma.

Faculdade SENAI Universitário
Rua 227-A, n° 95, Setor Leste Universitário - CEP 74610-155 - Goiânia-GO

Faculdade SENAI Universitário

 Inovação, Competitividade e
Desenvolvimento Pro�ssional

Pós-Graduação
 Lato Sensu Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos 

pela Faculdade SENAI Universitário

- Gestão Ambiental
- Gestão da Construção de Edi�cações
- Gestão da Industrialização de Açúcar e Álcool
- Gestão da Logística
- Gestão da Produção
- Gestão da Responsabilidade Socioambiental Empresarial e do 3° Setor
- Gestão da Tecnologia da Informação
- Gestão de Comércio Exterior
- Gestão Empresarial
- Projeto e Desenvolvimento de Software para Mobile
- Projetos de Estruturas de Aço para Edi�cações - MPEng
- Qualidade e Produtividade
- Segurança em Redes de Computadores

Um dos fatores para o sucesso de sua empresa é possuir um quadro de funcionários 
quali�cado e atualizado. Seja qual for a necessidade de educação pro�ssional de sua 
indústria, o SENAI tem solução para ela. Além desta programação, o SENAI oferece cursos 
especialmente desenvolvidos para as necessidades de cada organização. Com currículos 
e horários �exíveis, concebidos para atender à demanda especí�ca de cada cliente, os 
cursos sob medida do SENAI representam um forte diferencial para a sua empresa.
A atuação abrange os segmentos de Tecnologia da Informação, Telecomunicações, 
Logística e Gestão.


