SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO
FACULDADE SENAC – PE

EDITAL DE DISCIPLINAS ISOLADAS 2020.2
O Diretor da Faculdade SENAC Pernambuco, no uso de suas atribuições, torna público que, a partir de 17 de
setembro de 2020, torna público o edital do processo seletivo para cursar disciplinas isoladas nos cursos de
graduação, para o primeiro semestre do ano letivo de 2020, conforme art. 50 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação) e o Regimento Interno da Faculdade Senac Pernambuco, de acordo com o
capítulo III – Da matrícula, Subseção II – Matrícula em Disciplina Isolada.
1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo para cursar disciplinas isoladas, de que trata este Edital, será executado pela Faculdade
Senac Pernambuco Recife e Unidades Vinculadas de Caruaru e Petrolina.
1.2 Será permitida a inscrição em disciplinas isolados nos cursos de graduação da Faculdade Senac
Pernambuco, na condição de estudante em regime especial, para complementação e/ou atualização de estudos.
1.3 A inscrição em disciplinas isoladas não vincula o estudante a nenhum curso de graduação da Faculdade
Senac Pernambuco.
1.4 Poderão pleitear vaga em disciplinas isoladas, os candidatos portadores de diploma, estudantes de outra
Instituição de Ensino Superior, concluintes do ensino médio com a devida comprovação da ficha 19 e ou
estudantes de graduação da Faculdade Senac Pernambuco, com o deferimento do Conselho de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Inovação da FacSenacPE.
1.5 O estudante em regime especial poderá obter até seis matrículas em disciplinas isoladas podendo cursá-la
em um ou mais semestres.
1.6 Para fins de aprovação na disciplina especial, o estudante em regime especial deverá ter frequência mínima
de 75% (conforme determina a legislação) e ter desenvolvido as competências no decorrer das aulas.
1.7 A Faculdade Senac Pernambuco Recife e Unidades Vinculadas de Caruaru e Petrolina reserva-se ao direito
de ofertar as disciplinas isoladas na modalidade de aulas remotas ou híbridas, até que se regularize a situação da
pandemia do Covid 19.

2.

DAS VAGAS DISPONÍVEIS

2.1 A relação de vagas das disciplinas isoladas para o segundo semestre de 2020, estão disponíveis no item 10
deste edital e as matrículas deverão ser feitas no período de 28/09 a 30/09/2020.
3.

DAS SOLICITAÇÕES

3.1 A solicitação para cursar disciplinas isoladas no presente Processo Seletivo implica automaticamente o pleno
conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos reguladores,
dos quais o candidato ou seu procurador legal não poderão alegar desconhecimento.

4.

DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições para cursar as disciplinas isoladas na Faculdade Senac Pernambuco e nas Unidades
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Vinculadas da Faculdade em Caruaru e Petrolina, serão realizadas no período de 28/09 a 30/09/2020 e serão
realizadas através na secretaria acadêmica da Instituição de Ensino Superior.
4.2 As inscrições só serão confirmadas, após o pagamento da taxa de inscrição nas disciplinas isoladas.

5.

DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
5.1 Comprovante de Conclusão do Ensino Médio (Ficha 19 e ou equivalente);
5.2 Declaração de Vínculo (em caso de ser graduando e possuir vínculo com outra IES);
5.3 Histórico Escolar de Graduação (em caso de ser graduando e ou graduado);
5.4 Diploma de graduação (em caso de concluintes da graduação);
5.4 Documento de Identidade - RG;
5.5 Cadastro de Pessoa Física - CPF;
5.6 Quando estrangeiro, cópia do passaporte com visto temporário, devidamente atualizado ou, se for o caso,
cópia da carteira de identidade para estrangeiro.
Parágrafo Único: Em caso da não comprovação do documento, em acordo com o item 5 deste edital, a
inscrição do estudante em regime especial, será automaticamente cancelada.
6.

DA ANÁLISE DAS SOLICITAÇÕES E DO RESULTADO PRELIMINAR

6.1 A análise das solicitações de vagas em disciplinas isoladas será realizada, considerando os critérios
estabelecidos no item 1.4 deste edital.
6.2 O resultado preliminar dos candidatos selecionados para cursar as disciplinas isoladas nos cursos de
graduação da Faculdade Senac Pernambuco Recife e Unidades Vinculadas de Caruaru e Petrolina, será
realizado no dia 25/09/2020.
7.

DOS RECURSOS

7.1 Caberá recurso em face do resultado preliminar dos candidatos selecionados para cursar as disciplinas
isoladas nos cursos de graduação da Faculdade Senac Pernambuco Recife e Unidades Vinculadas de Caruaru e
Petrolina, até o dia 29/09/2020.
7.2 O recurso em face do resultado preliminar deverá ser interposto através de requerimento na secretaria
acadêmica das respectivas unidades acadêmicas.
7.3 O resultado dos recursos interpostos em face do resultado preliminar será divulgado ao candidato por meio
de e-mail institucional até o dia 30/09/2020.
8.

DA MATRÍCULA NA CATEGORIA DE ESTUDANTE EM REGIME ESPECIAL

8.1 O estudante em regime especial receberá o login e senha para acesso ao Portal Acadêmico, para
pagamento do valor da disciplina especial a ser cursada.
8.2 A coordenação do curso de graduação realizará todas as orientações para realização da disciplina e
cumprimento da carga horária da coordenação do curso de graduação;
8.3 Para fins de aprovação na disciplina especial, o estudante em regime especial deverá ter frequência mínima
de 75% (conforme determina a legislação) e ter desenvolvido as competências no decorrer das aulas.
Parágrafo único: É vedado ao estudante em regime especial realizar as aulas, sem ter quitado o pagamento da
taxa, referente a disciplina isolada.
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9.

CRONOGRAMA DAS DISCIPLINAS ISOLADAS OFERTADAS NO SEMESTRE DE 2020.2

Disciplinas Isoladas

Fundamentos de Gestão

Educação e Trabalho

Metodologia do Ensino e da Pesquisa

Psicologia Aplicada a Recursos
Humanos

Rotinas Administrativas de Pessoal

Projeto Interdisciplinar I

Ergonomia e Acessibilidade

Curso
Tecnológico
em
Gestão
de Recursos
Humanos.
Tecnológico
em Gestão
de Recursos
Humanos.
Tecnológico
em Gestão
de Recursos
Humanos.
Tecnológico
em Gestão
de Recursos
Humanos.
Tecnológico
em Gestão
de Recursos
Humanos.
Tecnológico
em Gestão
de Recursos
Humanos.
Tecnológico
em
Design
de Moda

Carga Horária

Início do Período
de realização da
Disciplina

Valor da
Disciplina Isolada

80 horas

05/10/2020

R$ 497,70

40 horas

05/10/2020

R$ 248,85

80 horas

05/10/2020

R$ 497,70

80 horas

05/10/2020

R$ 497,70

80 horas

05/10/2020

R$ 497,70

40 horas

05/10/2020

R$ 248,85

40 horas

05/11/2020

R$ 330,00

Parágrafo Único: As disciplinas Isoladas descritas no item 9, podem ser parceladas em até 6x no cartão de
crédito de acordo com a Ordem de Serviço nº 034 de 13 de setembro de 2016 do Senac/PE.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Será excluído do Processo Seletivo para cursar as disciplinas isoladas, o candidato que:
a) Uso de informações falsas, documentos irregulares ou meios ilícitos mesmo que verificado em momento
posterior à inscrição em disciplina isolada, podendo levar anulação da matrícula do candidato nesta Instituição de
Ensino Superior.

9.2 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela Comissão do Processo Seletivo de disciplinas isoladas e pela
Direção da Faculdade Senac Pernambuco, à luz da legislação em vigor. Para efeitos de direito e para conhecimento
geral, o presente Edital será publicado no site www.faculdadesenacpe.edu.br.

Recife, 17 de setembro de 2020.

Carlos Fernando de Araújo Calado
Diretor da Faculdade SENAC Pernambuco
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