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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO  

FACULDADE SENAC PERNAMBUCO  
 
 

EDITAL Nº 02/2016, de 22 de julho de 2016 

PROGRAMA FACULDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE  

O Sistema FECOMÉRCIO de Pernambuco, por meio da Faculdade Senac Pernambuco oferta vagas nas 

disciplinas dos Cursos de Graduação (Design de Moda, Eventos, Administração, Gestão de Recursos 

Humanos e Gastronomia), vinculados ao Programa de Extensão Faculdade Aberta à Terceira Idade, que 

visa promover a integração e desenvolvimento educacional, sociocultural, política e intergeracional de 

pessoas da Terceira Idade do Estado de Pernambuco, por meio de atividades educacionais, culturais e de 

lazer na Faculdade Senac Pernambuco. 

 

1. DAS VAGAS 

 

Serão ofertadas 38 (trinta e oito) vagas nas disciplinas dos cursos de graduação da Faculdade Senac 

Pernambuco, referente ao Programa de Extensão da Faculdade Aberta à Terceira Idade, conforme tabela 

abaixo: 

 

Disciplinas  
 

Graduação 
 

Dia 
Horário 

Nº 
Vagas 

Estilo (Tarde) 
Design de 

Moda 
Segunda-feira 13h30 às 17h 02 

Estilo (Noite) 
Design de 

Moda 
Terças-feiras 18h30 ás 22h 02 

História da Arte e Estética da 
Indumentária (Noite) 

Design de 
Moda 

Quartas-feiras 18h30 às 22h 02 

Moda, Cultura e Sociedade 
 

Design de 
Moda 

Sextas-feiras 18h30 às 22h 02 

Cultura, Atualidades e 
Tendências em Eventos 

Eventos Quartas-feiras 
Sextas-feiras 

9h50 às 11h30 
 

02 

Ética, Cidadania e 
Sustentabilidade 

Eventos 
Terças-feiras 9h50 `as 11h30 02 

Cozinha Fria I (Manhã) Gastronomia Terças-feiras 08h às 10h40 02 

Cozinha Fria I (Tarde) Gastronomia Segundas-feiras 14h20 às 17h 02 

Cozinha Fria I (Noite) Gastronomia Quartas-feiras 19h20 às 22h 02 

Cozinha Internacional I 
(Manhã)  

Gastronomia 
Segundas-feiras 8h às 10h40 02 

Cozinha Internacional I (Tarde)  Gastronomia Terças-feiras 13h30 às 16h10 02 

Cozinha Internacional I  
(Noite) 

Gastronomia 
Quartas-feiras 19h20 às 22h 02 

Cozinha Francesa (Manhã) Gastronomia Quintas-feiras 9h às 12h20 02 

Cozinha Francesa (Tarde) Gastronomia Sextas-feiras 13h30 às 17h 02 

Cozinha Francesa (Noite) Gastronomia Terças-feiras 18h30 às 22h 02 

Gestão da Qualidade (Noite) Administração Terças-feiras 18h30 às 22h 02 

Processo Decisório Administração Segundas-feiras 18h30 às 22h 02 
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Comportamento 
Organizacional 

GRH 
Segundas-feiras 18h30 às 22h 02 

Gestão da Carreira 
Profissional 

GRH 
Terças-feiras 18h30 às 22h 02 

 

 

As vagas serão destinadas para idosos, a partir dos 60 anos.  

 

O processo para preenchimento das vagas ocorrerá conforme realização das etapas a seguir: 

 

1.1 - Inscrição presencialmente na Secretaria da Faculdade Senac Pernambuco, conforme 

cronograma descrito no item 8; 

1.2 – Realização de entrevista, no ato da inscrição. 

1.3 - Divulgação da lista dos selecionados para realização da matrícula, por meio do site 

www.faculdadesenacpe.edu.br e no quadro de aviso fixado na Secretaria da Faculdade Senac 

Pernambuco; 

1.4 – Realização da matrícula na Secretaria da Faculdade Senac Pernambuco, conforme 

cronograma e documentação exigida. Caso o selecionado não compareça na data e horário 

estabelecidos será considerado desistente. 

  

As disciplinas nas graduações serão realizadas na sede da Faculdade Senac Pernambuco, terão a duração 

do segundo semestre letivo de 2016, iniciando em agosto/2016 e finalizando em dezembro/2016. Os 

participantes do Programa da Faculdade Aberta à Terceira Idade deverão vivenciar as metodologias 

utilizadas e avaliações aplicadas pelos docentes.  

Obtendo aproveitamento na disciplina, o participante do programa (aluno) receberá Certificado de 

Participação. 

 

2. DOS REQUISITOS  

 

2.1 - Os requisitos para realização da inscrição são: possuir Ensino Médio concluído e ter idade mínima de 

60 anos.  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período de 25 a 28 de julho de 2016, na Secretaria da 

Faculdade Senac Pernambuco, localizada na Avenida Visconde de Suassuna, nº 500 - Térreo do Edifício 

José de Anchieta, no horário das 08h às 20h. No ato da inscrição será realizada uma entrevista com 

candidato à vaga. 

 

3.1 - Documentação necessária: 

 

http://www.faculdadesenacpe.edu.br/
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-  Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido, disponível na Secretaria da Faculdade Senac 

Pernambuco 

-  RG e CPF (cópias e originais) 

-  Comprovante de residência (cópia e original) 

-  Ficha 19 - Conclusão de Ensino Médio (cópia e original) 

-  1 Foto 3x4 

 
4. DO CRITÉRIO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

4.1 - O critério para preenchimentos das vagas será a ordem de inscrição, mediante comprovações dos 

requisitos exigidos aos candidatos, conforme item 2.1.  

4.2 – Os candidatos que se inscreverem após o preenchimento das vagas, serão inseridos numa lista de 

espera. A convocação destes candidatos se dará na medida em que houver vagas remanescentes, por 

meio de remanejamento. 

 
 
5. DA MATRÍCULA 

As matrículas serão realizadas nos dias 25 a 29 de Julho de 2016, na Secretaria da Faculdade Senac, no 

horário das 08h às 20h, conforme as seguintes etapas: 

 

- Assinatura do Contrato de Matrícula 

 

 6. DOS MATRICULADOS  

A relação final dos matriculados será divulgada no dia 30 de julho de 2016, por meio do site 

www.faculdadesenacpe.edu.br e/ou no quadro de aviso fixado na Secretaria da Faculdade Senac 

Pernambuco. 

 

7. DAS VAGAS REMANESCENTES 

As vagas remanescentes serão preenchidas por meio de remanejamento. A relação dos remanejados será 

divulgada no dia 01 de agosto, por meio do quadro de aviso e do site. 

A convocação dos remanejados será realizada por meio de contato telefônico e divulgação no quadro de 

aviso e no site da instituição. Os remanejados deverão comparecer à Secretaria da Faculdade Senac 

Pernambuco para realizar proceder matrícula de 01 e 03 de agosto de 2016, de acordo com horário de 

funcionamento da instituição a ser divulgado. 

 

8. CRONOGRAMA 
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 25/07/2016 a 29/07/2016 - Período de Inscrição e Matrícula 

 30/07/2016 – Divulgação dos Matriculados na página eletrônica da Faculdade SENAC 

(www.faculdadesenacpe.br) e/ou no quadro de aviso da instituição 

 01/08/2016 - Publicação da lista dos Remanejados na página eletrônica da Faculdade SENAC 

(www.faculdadesenacpe.br) e/ou no quadro de aviso da instituição 

 01 a 03/08/2016 – Matrícula dos remanejados 

 01/08/2016 - Início das aulas (Disciplinas nas Graduações) 

 21/12/2016 - Fim das aulas (Disciplinas nas Graduações) 

 

9. LOCAL DE INSCRIÇÃO 

 

Instituição Endereço 

Faculdade Senac Pernambuco Avenida Visconde de Suassuna, 500 

Santo Amaro - Térreo 

 

Apêndice A  

Ementas das Disciplinas nas Graduações 

 
Disciplinas 

 
Ementa 

Carga Horária 

Estilo 

Pesquisar e entender os diversos estilos de indivíduos e grupos sociais 
para aplicá-los com estética, na produção individual e industrial; 
Conhecer e analisar referências simbólicas dos estilos de moda para 
adequação da criação ao estilo individual e ao industrial. 
Construir protótipo com materiais adequados, com estilo próprio, 
aplicando conhecimentos de criação, modelagem e confecção; identificar 
possibilidades de uso de materiais têxteis, prevendo a consequências 
ecológicas, econômicas, sociais e políticas da interferência do estilista. 

80h 

História e Estética da 
Indumentária  

Analisar a evolução histórica do vestuário, da pré-história até o século 
XIX, assim como a evolução das artes, estabelecendo relações com 
aspectos socioculturais, antropológicos, políticos e econômicos das 
sociedades humanas e identificando a linguagem e estilo das 
indumentárias; 
Analisar os referenciais universais das linguagens artísticas, para 
compreender a função simbólica do vestuário, em diferentes períodos 
históricos. 

80h 

Moda, Cultura e 
Sociedade 

Estudar conceitos relativos à cultura, identidade cultural e códigos sociais; 

Compreender a moda como representação cultural e comportamental de 

indivíduos e grupos; Investigar os diferentes movimentos socioculturais 

contemporâneos (ênfase em tribos urbanas) incorporando as questões de gênero, 

pós modernidade e comunicação visual; Analisar a formação cultural do Brasil e 

seus reflexos na moda;  Entender a dinâmica de consumo e o consumo 

simbólico; Discutir e problematizar a questão socioambiental contemporânea; 

Contextualizar sustentabilidade e entender os campos em que opera, com ênfase 

em moda sustentável.  

80h 

Cultura, Atualidades e 
Tendências em Eventos 

Discutir as diferentes manifestações culturais da sociedade atual, 
enfatizando sua contribuição para construção de práticas relacionadas 
ao universo dos eventos; 
Visualizar possibilidades e aguçar a criatividade a partir do cenário atual 
e das tendências do setor de eventos para desenvolver ações 

80h 

http://www.faculdadesenacpe.br/
http://www.faculdadesenacpe.br/
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empreendedoras com vistas ao mercado, de forma crítica e reflexiva. 

Ética, Cidadania e 
Sustentabilidade 

Discutir as relações humanas perpassadas pelo estudo da ética, da 

cidadania e da sustentabilidade, entendendo os desafios atuais da 

educação e da qualificação profissional emancipadora, frente às novas 

demandas sociais, com vistas ao desenvolvimento de uma visão ampla 

daquelas relações no mundo do trabalho, de forma a apontar caminhos 

que permitam analisar a realidade e colaborar para uma sociedade plural 

mais sustentável, equitativa e solidária. 
 

 

40h 

Cozinha Fria 
Identifica os cortes de carnes, aves e vegetais para montagem de 
diversos pratos. Identifica e classifica a anatomia do gado bovino, suíno 
e aves. 

60h 

Cozinha Internacional I 

 Classificar e executar as técnicas gastronômicas das cozinhas: Européia 
e das Américas. Elaborar pratos tradicionais usando produtos típicos 
regionais, seguindo a tradição gastronômica. Preparar pratos das 
culinárias regionais típicas Européias e das Américas, analisando 
aspectos culturais, étnicos, geográficos e históricos e identificando 
alimentos e condimentos especializados, que valorizem a qualidade do 
produto. 

60h 

Cozinha Francesa 

Pesquisar e analisar, desenvolver e executar técnicas e preparações da 
culinária da cozinha francesa. 
Estudar a terminologia e os aspectos históricos da cozinha francesa, 
elaborar produções clássicas e contemporâneas, considerando o uso 
racional e consciente dos recursos naturais 

80h 

Gestão da Qualidade  

Evolução histórica da qualidade e conceitos. Estudiosos da qualidade. 
Princípios da qualidade total. Características da qualidade em serviços e 
em produtos. Padrões genéricos da qualidade. Estratégia empresarial 
voltada para a qualidade. Gerenciamento das expectativas e percepções 
dos clientes. Custos da qualidade e garantias. Qualidade dos produtos e 
qualidade em serviços. Ciclo PDCA. 5 “S”. Controle da qualidade. 
Ferramentas e métodos de gestão e controle da qualidade. Programa 5 
“S”. Ciclo PDCA. MASP. Seis Sigma, Padronização e normatização – 
NBR ISO 9000:2000 e tópicos da ISO 14000. ISO 26000. ISO 
9001:2008. Auditorias da qualidade. Apresentação de projetos. Revisão. 

 

80h 

Processo Decisório  

A tomada de decisões: macrovisão do processo decisório. Quem deve 
tomar as decisões. A função decisão no contexto da Administração. 
Métodos e processos de decisão. A decisão participativa e a prática no 
contexto das organizações. Administração como um processo de tomada 
de decisões empresarial. Análise - estratégica - alocação e mobilização 
dos recursos, especificações e desempenho. O processo de tomada de 
decisão. O que os gerentes fazem para melhorar suas decisões. A 
utilização e disseminação de metodologia de resolução de problemas 
para a tomada de decisão. 

80h 

Comportamento 
Organizacional 

Comportamento Humano nas Organizações. A Motivação e Satisfação 
no ambiente de Trabalho. Liderança. Fundamentos do Comportamento 
de Equipes e Grupos. Comunicação Interpessoal. Tomada de Decisão. A 
dinâmica do ambiente organizacional e os processos de mudança. 
Inovação. Contexto das mudanças e os paradigmas. O RH como 
parceiro estratégico do processo de mudança. Desenvolvimento 
Organizacional. 

80h 

Gestão da Carreira 
Profissional 

Conceito de carreira. Responsabilidade das empresas e pessoas na 
gestão da carreira. Tendências na gestão de carreira. Mercado de 
trabalho e perfil profissional. Desemprego, empregabilidade e orientação 
profissional. Desenvolvimento profissional e pessoal. 
Autodesenvolvimento e aprendizagem continuada. Ferramentas do 
Marketing Pessoal. Os processos de gestão de carreiras e de 
remuneração com foco estratégico. Planejamento e direcionamento da 
carreira. 

80h 

 


