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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO  

FACULDADE SENAC PERNAMBUCO 
 
 

EDITAL Nº 01/2016, de 22 de janeiro 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 46 (quarenta e seis) 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 Quartas-feiras 13h30 às 17h00 02 

Estilo (Noite) Design de Moda Terças-feiras 18h30 às 22h00 02 

História da Arte e Estética da 
Indumentária (Tarde) 

Design de Moda 
Segundas-feiras 13h30 às 17h00 02 

História da Arte e Estética da 
Indumentária (Noite) 

Design de Moda 
Quartas-feiras 18h30 às 22h00 02 

Desenho de Moda (Tarde) Design de Moda Quintas-feiras 13h30 às 16h10 02 

Desenho de Moda (Noite) Design de Moda Segundas-feiras 18h30 às 21h10 02 

Moda, Cultura e Sociedade 
(Tarde)  

 

Design de Moda 
Sextas-feiras 13h30 às 17h00 02 

Moda, Cultura e Sociedade 
(Noite)  

 

Design de Moda 
Quintas-feiras 18h30 às 22h00 02 

Cerimonial, Protocolo e Etiqueta 
(Manhã) 

Eventos Segundas-feiras e 
Terças-feiras 

09h50 às 11h30 02 

Gestão de Alimentos e Bebidas 
em Eventos (Manhã) 

Eventos 
Sextas-feiras 08h às 11h30 02 

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

Cozinha Fria I (Tarde) Gastronomia Segundas-feiras 14h20 às 17h00 02 

Cozinha Fria I (Noite) Gastronomia Quartas-feiras 19h20 às 22h00 02 

Cozinha Internacional I (Manhã)  Gastronomia Segundas-feiras 08h00 às 10h40 02 

Cozinha Internacional I (Tarde)  Gastronomia Terças-feiras 13h30 às 17h00 02 

Cozinha Internacional I  
(Noite) 

Gastronomia 
Quartas-feiras 19h20 às 22h00 02 

Cozinha Francesa (Manhã) Gastronomia Quintas-feiras 09h00 às 11h40 02 
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Cozinha Francesa (Tarde) Gastronomia Sextas-feiras 13h30 às 17h00 02 

Cozinha Francesa (Noite) Gastronomia Terças-feiras 18h30 às 22h00 02 

Gestão de Marketing (Noite)  Administração Terças-feiras 18h30 às 22h00 02 

Empreendedorismo (Noite)  Administração Quartas-feiras 18h30 às 22h00 02 

Responsabilidade Social e 
Corporativa (Noite)  

Administração 
Sextas-feiras 20h20 às 22h00 02 

Fundamentos de Gestão (Noite)  GRH Sextas-feiras 18h30 às 22h00 02 

 

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 serão considerados desistentes. 

  

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

do primeiro semestre letivo de 2016, iniciando em fevereiro/2016 e finalizando em julho/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 22 a 29 de janeiro 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 a vaga. 

 

3.1 - Documentação necessária: 

http://www.faculdadesenacpe.edu.br/
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- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido, disponível na Secretaria da Faculdade Senac 

Pernambuco 

- RG e CPF (cópias e originais) 

- Comprovante de residência (cópia) 

- Ficha 19 (Conclusão de Ensino Médio) (cópias e originais) 

- 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. DO RESULTADO 

A relação dos candidatos participantes será divulgada no dia 01 de fevereiro de 2016, por meio do site 

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

 
 
6. DA MATRÍCULA 

As matrículas serão realizadas nos dias 02 e 03 de Fevereiro de 2016, na Secretaria da Faculdade Senac, 

no horário das 08h às 20h, conforme as seguintes etapas: 

 

- Assinatura do Contrato de Matrícula 

- Aquisição das credenciais (carteira da Faculdade Senac Pernambuco e/ou crachá de identificação) 

O acesso aos ambientes físicos da instituição será realizado mediante identificação por meio das 

credenciais.  

 

7. DAS VAGAS REMANESCENTES 

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

divulgada no dia 04 de janeiro de 2016, 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 
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Pernambuco para realizar proceder matrícula no dia 04 e 05 de fevereiro, de acordo com horário de 

funcionamento da instituição a ser divulgado. 

8. CRONOGRAMA 

 22/01/2016 a 29/01/2016 - Período de Inscrição  

 01/02/2016 – Divulgação dos Candidatos Participantes na página eletrônica da Faculdade 

SENAC (www.faculdadesenacpe.br) e no quadro de aviso da instituição; 

 02 e 03/02/2016 – Matrícula dos Participantes; 

 04/02/2015 - Publicação da lista dos Remanejados na página eletrônica da Faculdade SENAC 

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

 04 a 05/02/2016 – Matrícula dos remanejados; 

 11/02/2016 - Início das aulas (Disciplinas nas Graduações). Para os cursos de extensão, datas 

a serem confirmadas; 

 07/07/2016 - Fim das aulas (Disciplinas nas Graduações). Para os cursos de extensão, datas a 

serem confirmadas; 

  

 

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 

 

Pré-requisito 

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. 

80h 
Ensino Médio 

Concluído 

http://www.faculdadesenacpe.br/
http://www.faculdadesenacpe.br/


Programa Faculdade Aberta à Terceira Idade                                                                                                                                                                                                                                 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 5 

Construir protótipo com materiais 

adequados, com estilo próprio, 

aplicando conhecimentos de 

criação, modelagem e confecção; 

Identificar possibilidades de uso de 

materiais têxteis, prevendo a 

conseqüências ecológicas, 

econômicas, sociais e políticas da 

interferência do estilista. 

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 
Ensino Médio 

Concluído 

Desenho da Moda 

Desenhar figura de moda, 

utilizando recursos do desenho 

geométrico, para desenvolver a 

percepção de proporção e simetria; 

Conhecer e identificar as 

proporções do corpo humano, seus 

movimentos e tridimensionalidade, 

aplicando os conceitos de 

antropometria; 

Aplicar com harmonia, cor, forma e 

textura no desenho de moda para 

representar graficamente as peças 

de vestuário; 

Utilizar o desenho de moda para 

adquirir conhecimentos da 

nomenclatura específica das peças 

60h Ensino Médio 
Concluído 
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do vestuário. 

 

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 Ensino Médio 
Concluído 

Cerimonial, Protocolo 

e Etiqueta 

As diferenças individuais. 

Percepção. Etiqueta social e 

elegância. Orientações sobre o 

vestuário e modo de se vestir. O 

andar e a postura. As diversas 

formas de comunicação e os 

recursos facilitadores. 

Apresentação e cumprimentos. O 

uso do telefone. Etiqueta à mesa. A 

medida certa para cada bebida. O 

manuseio de copos. Combinação 

de pratos e vinhos. Mesa: formato, 

lugares e precedência. Arrumação 

da mesa e uso dos talheres. 

Cerimonial: planejamento, reuniões 

prévias, convites, roteiro, check list. 

80h Ensino Médio 
Concluído 
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O mestre de cerimônia. O papel da 

recepcionista. A precedência em 

cerimonial. A colocação das 

bandeiras. Cerimonial de diferentes 

tipos de eventos. 

Origem, conceito e classificação 

dos eventos sociais. Técnicas de 

planejamento e organização de 

evento social. Recursos e estrutura 

para eventos. O processo de 

execução e a avaliação de eventos 

sociais. Normatização de cada tipo 

de evento social e as 

especificidades que devem ser 

observadas quando da sua  

realização.  

Gestão de Alimentos e 

Bebidas em Eventos 

Planejar, organizar e coordenar os 

diferentes tipos de serviços de 

alimentação, bebidas e cardápios 

no contexto de eventos diversos, 

preconizando a segurança e 

higiene dos alimentos, de forma 

ética e responsável. 

80h Ensino Médio 
Concluído 

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 Ensino Médio 
Concluído 

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 

60h Ensino Médio 
Concluído 
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valorizem a qualidade do produto. 

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 Ensino Médio 
Concluído 

Gestão de Marketing 

Papéis e funções do marketing. 

Ambiente de mercado. 

Comportamento do consumidor. 

Mix de marketing. Posicionamento 

estratégico de marketing. 

Diferenciação de produtos. 

 

80h Ensino Médio 
Concluído 

Empreendedorismo 

 O Conceito de empreendedorismo. 

Tipos de empreendedorismo. O 

empreendedor nas organizações. A 

importância do empreendedorismo. 

Estudos dos componentes do 

processo de desenvolvimento da 

capacidade empreendedora. A 

inovação e o espírito 

empreendedor. O processo 

empreendedor. Abertura de novos 

negócios. Plano de negócios. 

Legislação sobre 

empreendedorismo. A ética nos 

negócios. 

80h Ensino Médio 
Concluído 

Responsabilidade 

Social e Corporativa 

Conceitos ampliados de 

responsabilidade social. Ética 

empresarial e responsabilidade 

social. Ordem econômica. ONG e 

Oscip. Planos e programas de 

responsabilidade social corporativa. 

Questões emergentes de 

responsabilidade social nas 

organizações. 

40h Ensino Médio 
Concluído 
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Fundamentos de 

Gestão 

Cenários e ambiente de negócios. 

Visão sistêmica da empresa e dos 

subsistemas empresariais. 

Competências empresariais: 

eficiência e eficácia empresarial. 

Funções da Administração: 

planejamento, organização, direção 

e controle. Ambiente e vantagem 

competitiva. Novas abordagens  

80h Ensino Médio 
Concluído 

 


