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SOBRE A FACULDADE SENAI FATESG 

A Faculdade SENAI Fatesg é uma das unidades do Departamento Regional SENAI 

de Goiás, instituição do Sistema Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Mapa do estado de Goiás 

com as unidades SESI-SENAI. 

 

Nossa missão é promover a educação profissional e o ensino superior, a inovação e 

a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade 

da indústria. A Faculdade SENAI Fatesg tem 40 anos de existência, onde no ano de 

1999 teve sua certificação CEMEP, em 2001 conseguiu sua certificação ISO 

9002:1994 e em 2003 tivemos a migração ISO 9001:2000, em 2004 nos tornamos um 

centro de educação tecnológica do SENAI, em 2005 nos tornamos Faculdade SENAI 

Fatesg. 

A velocidade das informações e os contínuos avanços da tecnologia geram um 

cenário onde a capacitação profissional e a difusão de conhecimentos são 

fundamentais. Este é o papel e a competência da Faculdade: capacitar os 
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trabalhadores da indústria, para que os profissionais e as empresas acompanhem a 

evolução e as exigências do mercado. 

As demandas do mercado de trabalho estão em constante processo de 

transformação, o que exige a capacitação continuada para que seja possível lidar com 

novos desafios. 

 

1. DATA SCIENCE E IoT  

2. OBJETIVO GERAL 

O MBA em Data Science e IoT tem como objetivo geral atender a demanda de 

mercado de trabalho e formar especialistas com o perfil de gestor ou técnico que 

detenha o conhecimento, as habilidades e competências para especificar, 

desenvolver e integrar os sistemas embarcados, web e mobile utilizando protocolos 

de comunicação e Cloud Computing; bem como, analisar e gerar informações úteis 

ao negócio utilizando técnicas de Data Science e BI para posteriormente auxiliar as 

tomadas de decisão das empresas, minimizando custos e melhorando processos 

organizacionais de modo sustentável. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir o conhecimento e desenvolver o senso crítico mediante as 

fundamentações teóricas sobre a área de atuação; 

 Empreender e inovar os negócios utilizando Internet of Things, Data Science e 

Business Intelligence; 

 Planejar, executar controlar e monitorar projetos em IoT, Data Science e BI. 

 Especificar, projetar e construir circuitos eletrônicos utilizando sensores, 

atuadores e plataformas embarcadas; 

 Especificar e desenvolver sistemas embarcados que obtenham e enviam dados 

de sensores para o sistema web e mobile ou receba comandos deles para 

controlar remotamente o embarcado; 

 Especificar e desenvolver softwares web e mobile que recebam, persistam e 

visualizam os dados obtidos dos sistemas embarcados; 

 Implantar as aplicações web e mobile em um sistema Cloud Computing; 
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 Integrar os sistemas embarcados, web e mobile utilizando protocolos específicos 

de comunicação; 

 Gerir e produzir informações úteis e relevantes ao negócio mediante o tratamento 

e a análise dos dados obtidos dos sistemas embarcados, utilizando técnicas de 

Data Science e Business Intelligence. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Em decorrência da crescente demanda de mercado por profissionais qualificados em 

Data Science, IoT e BI que o MBA em Data Science e IoT tem o propósito de 

especializar e qualificar profissionais em Data Science e IoT com perfil de gestor ou 

técnico que detenham os conhecimentos, as habilidades e competências para 

especificar, projetar, construir, integrar, implantar e gerenciar os dados obtidos dos 

diversos tipos de dispositivos conectados à internet e gerar informações que 

agreguem valor aos negócios. Logo, julga-se de fundamental importância ser o SENAI 

como a instituição de ensino em Pós-graduação Lato Sensu em estruturar e formar 

especialistas habilitados com o perfil requerido pelo mercado. 

 

4. PÚBLICO-ALVO 

Analistas e desenvolvedores de sistemas, analistas e gestores de sistemas de 

informação, cientistas da computação, engenheiros de software, engenheiros da 

computação, engenheiros eletricistas, ou egressos de qualquer graduação ou 

bacharelado na área de Tecnologias da Informação, Elétrica e/ou Automação, bem 

como administradores e gestores em logística e áreas afins são futuros candidatos ao 

MBA em Data Science e IoT. 

 

5. TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Será elaborado um artigo, em que os temas serão propostos em conjunto pela 

faculdade, tendo graus de dificuldade semelhantes. Os artigos serão produzidos 

individualmente e entregues até 2(dois) meses posteriores à data da última aula do 

curso. 
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6. NÚMERO DE VAGAS 

Mínimo de 25 e máximo de 30. 

7. CARGA HORÁRIA DO CURSO 

386h em sala de aula 

 

8. PERÍODO E PERIODICIDADE DO CURSO 

Início do curso: março 2018. 

Término do curso:  março de 2020. 

Encontros mensais às sextas, sábados e domingos.  

Sextas      18:30 às 22:30  

Sábados   08:00 às 17:00. 

Domingos 08:00 às 12:00 

 
 

9. ESTRUTURA CURRICULAR E CORPO DOCENTE*:  

O corpo docente é formado por Especialistas, Mestres e Doutores, com experiência 

acadêmica e profissional relevante na área do curso, conforme tabela abaixo: 

Componente Curricular CH 
Disciplina 

Professor Responsável 

Desenvolvimento de Sistemas Embarcados 24 André Márcio de Lima Curvello 

Programação IoT com Python 16 Maxiwell Salvador Garcia 

Integração IoT com Sistema Computacionais 24 André Márcio de Lima Curvello 

Smart Cities e Indústria 4.0 8 Edjalma Queiroz da Silva 

Gerência de Projetos 8 Edjalma Queiroz da Silva 

Persistência de Dados em Bancos NoSQL 24 Maxiwell Salvador Garcia 

Desenvolvimento Web para IoT 32 Maxiwell Salvador Garcia 

Desenvolvimento Mobile para IoT 32 André Márcio de Lima Curvello 

Arquitetura Cloud Computing 24 André Márcio de Lima Curvello 

Governança Big Data 24 Edjalma Queiroz da Silva 

Plataformas Big Data 24 Diego Nogari 

Programação Big Data com Linguagem R 8 Francisco Calaça Xavier 

Análise de Redes Sociais em Text Mining e Crawling 24 Francisco Calaça Xavier 

Machine Learning Aplicada a Big Data 40 Diego Nogari 

Ferramentas Business Intelligence 40 Diego Nogari 

Open Lab 24 Francisco Calaça Xavier 

Trabalho de Conclusão de Pós-graduação 10  

Total de horas 386  

*Corpo docente poderá sofrer  alterações no decorrer do curso 
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10. PROCESSO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

10.1 Do período e valor das inscrições: 

10.1.1 Inscrições: 20/11/2017 até 21/03/2018 

10.1.2 Valor: R$ 200,00 

10.2 Matrícula  

10.2.1 19/02/2018 até 21/03/2018 

10.2.2 O valor pago na inscrição será revertido em desconto na primeira parcela do 

candidato aprovado.  

10.3 Do critério de seleção dos candidatos: 

10.3.1- Análise curricular e entrevista (a entrevista poderá ser feita por web 

conferência). 

10.4 Da forma de realização das inscrições: 

10.4.1 Pela internet (site www.senaigo.com.br), mediante preenchimento do 

requerimento de inscrição e pagamento da taxa de inscrição, devendo o candidato 

enviar o currículo para o e-mail do Coordenador Técnico, indicado no tópico 

coordenação. 

10.4.2 Na Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial – FATESG, 

mediante preenchimento do requerimento de inscrição e pagamento da taxa de 

inscrição, devendo o candidato enviar o currículo para o e-mail do Coordenador 

Técnico, indicado no tópico 15. 

 

11.PROCESSO  E  CRITÉRIOS  DE  MATRICULAS 

A faculdade poderá cancelar o curso ou adiar seu início, caso a quantidade de alunos 

matriculados não atinja o número mínimo previsto no item 6. 

O candidato deverá efetuar sua matrícula na Faculdade SENAI Fatesg, dentro do 

período estabelecido neste edital. 

São condições necessárias à matrícula: 

a) ser aprovado e classificado no processo e critérios de seleção, dentro do número 

de vagas existentes; 

b) preencher a ficha de matrícula; 

c) assinar o contrato de prestação de serviços educacionais. 
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No ato da matrícula, o candidato, ou seu representante legal, deverá apresentar a via 

original e uma cópia individualizada dos seguintes documentos: 

a) Diploma de Curso de Graduação acompanhado do respectivo histórico escolar; 

 Para recém- formados, é aceita, até a emissão do diploma, uma declaração de 

conclusão de curso que conste a data da colação de grau, desde que tenha não tenha 

sido emitida no máximo de 30 dias; 

 Para a graduação realizada nos países do MERCOSUL: documentos com visto da 

autoridade consular brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade consular 

competente no Brasil; 

 Para graduação realizada nos demais países: documentos com visto da autoridade 

consular brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade consular competente 

no Brasil, e a convalidação de uma Universidade Brasileira, conforme portaria do MEC 

b) Certidão de Casamento ou nascimento, com averbação, se for o caso; 

c) Documento de Identificação oficial com foto; 

d) 01 foto 3/4 recente; 

e) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) se for o caso; 

f) CPF, quando não constar na identificação; 

g) Certificado de dispensa de incorporação ou reservista ou certificado de isenção para 

maiores de 18 anos do sexo masculino; 

h) Título eleitoral com comprovação de votação na última eleição ou certidão de quitação 

eleitoral para maiores de 18 anos; 

i) Comprovante de endereço; 

 Ter emissão máxima de 03 (três) meses; 

 Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do aluno ou de seu 

responsável legal, este deve declarar (na cópia), que o mesmo reside no endereço 

apresentado; 

 Ser emitido por concessionária de saneamento, eletricidade, telefonia fixa ou móvel e 

correspondência do Detran. 

12. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Laboratório de embarcados, sala de aula climatizada, com cadeiras, recursos 

didáticos: projetor multimídia (data-show) e Quadro branco interativo. 
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13. COORDENAÇÃO 

 

 

Coordenação 

Técnica: Daniel Corrêa da Silva 

Fone: 62 98201-3888 

E-mail: danielcs.senai@sistemafieg.org.br 

Acadêmica e Administrativa: Elizabeth Maria de Souza 

Fone: (62) 3269 1200 

E-mail: elizabeth.senai@sistemafieg.org.br 

14. INVESTIMENTO 

14.1 24 parcelas de R$ 460,00. 

14.2 para os pagamentos efetuados até o dia 10 de cada mês, será concedido 

desconto de 10%, a título de pontualidade, inclusive na matrícula. 

 

15.  DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Situações e casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Geral 

do Processo Seletivo da Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento 

Gerencial – FATESG. 

A Comissão Geral do Processo Seletivo da Faculdade SENAI Fatesg publicará, 

sempre que necessário, editais de retificação, normas complementares e avisos 

oficiais sobre o processo seletivo no site do SENAI, ficando estas publicações 

incorporadas a este edital. 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (62) 3269-1200, de segunda-

feira a sexta-feira, no horário das 8h às 20h. 

 

 

 

 

 

Goiânia, Novembro de 2017 
Comissão de Seleção 

Faculdade SENAI Fatesg 


