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PALAVRA DO REITOR 
 

 

 

Novos tempos para você 

 

Teoria e prática se articulam em perfeita sintonia no Centro Universitário Senac. Aqui, você 
encontra uma infraestrutura de ponta, com laboratórios pedagógicos que propiciam pleno 
domínio de situações práticas do cotidiano da área que você escolheu. 

As inúmeras parcerias firmadas pelo Centro Universitário Senac enriquecem  a formação, pois 
possibilitam contato com profissionais do mercado, novas práticas em cada área do 
conhecimento, inovações tecnológicas e de processos, além de um rico calendário de eventos. 

Junta-se a isso um método de ensino que propõe o aprendizado por projetos, apresentando 
desafios que, além de tornarem o curso mais estimulante, enriquecem o perfil do futuro 
profissional. Mais ainda: professores qualificados e comprometidos com a qualidade do 
ensino e o aprendizado do aluno. E uma equipe que trabalha com o objetivo de desenvolver 
profissionais com perfil empreendedor e cidadão, que realmente façam a diferença em todos 
os ambientes em que atuam. 

 

Queremos ser parceiros de sua trajetória profissional de sucesso. 

 
Conte conosco. 
 
Sidney Zaganin Latorre 
Reitor 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

Bem-estar  

• Tecnologia em Estética e Cosmética  

  

Comunicação e Artes  

• Bacharelado em Audiovisual  
• Bacharelado em Publicidade e Propaganda  
• Tecnologia em Design de Animação 
• Tecnologia em Fotografia 

 

  

Design e Arquiterura  

• Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo  
• Bacharelado em Design  
• Tecnologia em Design Gráfico  
• Tecnologia em Produção Multimídia  
  

Gastronomia e Nutrição  

• Tecnologia em Gastronomia  
  

Gestão e Negócios  

• Bacharelado em Administração  
• Bacharelado em Ciências Contábeis 
• Tecnologia em Gestão Comercial 
• Tecnologia em Gestão Financeira 
• Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
• Tecnologia em Logística 
• Tecnologia em Marketing  
• Tecnologia em Processos Gerenciais  
  

Moda  

• Bacharelado em Design de Moda  
  

Saúde  

• Graduação em Educação Física  
• Tecnologia em Radiologia  
  

Tecnologia da Informação  

• Bacharelado em Sistemas de Informação  
• Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas  
• Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação  
• Tecnologia em Jogos Digitais  
• Tecnologia em Redes de Computadores  
• Tecnologia em Sistemas para Internet  
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC 

 
Sonhos + conhecimento = realização profissional 
 
Os cursos do Centro Universitário Senac contam com conteúdos interdisciplinares, instalações 
modernas, laboratórios temáticos, professores com bagagem acadêmica e profissional. Além 
de parcerias de prestígio internacional que permitem ao estudante vivenciar a atividade 
escolhida. 
 
São cursos de graduação, pós-graduação e extensão universitária em áreas inovadoras: 
 

 Bem-estar 

 Comunicação e Artes 

 Design e Arquitetura 

 Gastronomia e Nutrição 

 Gestão e Negócios 

 Meio Ambiente, segurança e saúde no trabalho 

 Moda e beleza 

 Saúde 

 Tecnologia da Informação 

 Turismo e Hospitalidade 
 
Qualidade que se sente! 
A qualidade do Centro Universitário Senac está também na infraestrutura de seus três campi 
e duas unidades: 

Campus Águas de São Pedro 

A 184 quilômetros da capital paulista, o campus é considerado um dos mais bem equipados 
centros de formação hoteleira e gastronômica 
do mundo e possui  uma instalação 
diferenciada para os alunos praticarem seus 
conhecimentos: o Grande Hotel São Pedro – 
Hotel-escola Senac. Durante o processo 
formativo, os estudantes são incentivados a 
participarem de experiências reais no hotel-
escola. 
 
O campus apresenta para todos os cursos, de 
ensino superior e educação profissional, uma 
proposta pedagógica dinâmica, integrando 
atividades presenciais e não presenciais e a 
conexão dos alunos com o mercado de trabalho. No percurso formativo, os estudantes são 
estimulados a vivências por meio de projetos que promovem o desenvolvimento de 
competências para a vida e trabalho, como o potencial empreendedor, habilidades 
socioemocionais e a oportunidade de internacionalização do conhecimento por meio de 
parcerias institucionais. 
 
Cursos disponíveis no 2º semestre de 2022:  Tecnologia em Gastronomia.  
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Campus Campos do Jordão  

Inaugurado em 1996, é vizinho do sofisticado 
e equipado Grande Hotel Campos do Jordão – 
Hotel-escola Senac, onde os estudantes 
praticam os conhecimentos acadêmicos. 

Esse diferenciado centro de formação 
profissional oferece também cursos livres de 
hotelaria, gastronomia e turismo, além do 
ensino superior nessas áreas. O aprendizado 
ocorre em meio ao ar puríssimo de Campos do 
Jordão, um dos pontos mais altos do país, a 
1.600 metros de altitude e a 192 quilômetros 
da capital paulista. 

Cursos disponíveis no 2º semestre de 2022:  Tecnologia em Gastronomia. 

Campus Santo Amaro  

Estruturado horizontalmente, o espaço 
estimula a interação entre os estudantes dos 
diversos cursos. Assim como proporciona uma 
experiência sensorial de impacto, já que se vê o 
céu de praticamente qualquer ponto em que se 
esteja e o verde está presente por todo lado. 
Inaugurado em 2004, tem 120 mil metros 
quadrados de área total e 93 mil de área 
construída. 
 
O complexo é formado por dois prédios 
acadêmicos que concentram as salas de aula e 
os laboratórios. Além de centro gastronômico, 
centro de convenções, biblioteca, centro 
esportivo e academia. O projeto arquitetônico valoriza a sustentabilidade, permitindo 
ventilação e luminosidade naturais. Também oferece acessibilidade para pessoas com 
deficiência por meio de rampas e elevadores e pisos táteis. 
 
Cursos disponíveis no 2º semestre de 2022:  Bacharelado em Administração, Bacharelado em 
Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em  Audiovisual, Bacharelado em Ciências Contábeis, 
Bacharelado em Design, Bacharelado em Design Moda, Bacharelado em Publicidade e 
Propaganda, Bacharelado em Sistemas de Informação, Graduação Educação Física - 
Bacharelado e Licenciatura, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 
Tecnologia em Design de Animação, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Estética e 
Cosmética, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em 
Gestão da Tecnologia da Informação, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, 
Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Jogos Digitais, Tecnologia em Logística, 
Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Produção 
Multimídia, Tecnologia em Redes de Computadores e Tecnologia em Sistemas para Internet. 

 



 
 
Vestibular Digital 2022 
 

7 

 

Unidade Senac Lapa Scipião 

 
Localizado na zona Oeste da capital paulista, o Centro Universitário Senac – Lapa Scipião é 
referência nas áreas de Comunicação e Artes e 
sua estrutura surpreende pelos equipamentos 
de última geração e espaços planejados para 
estimular a criatividade e interação entre os 
estudantes. 
 
O Centro universitário Senac- Lapa Scipião 
conta com laboratórios e estúdios com o que 
há de mais atual, biblioteca especializada, 
galeria e espaços de exposições para colocar 
em prática todo o conhecimento adquirido. 

Cursos disponíveis no 2º semestre de 2022:  Tecnologia em Fotografia. 

 

Unidade Senac Tiradentes  

 
Na região central da capital paulista, o Centro Universitário – Senac Tiradentes oferece 
infraestrutura diferenciada, com instalações e equipamentos de alta tecnologia, tornando-se 
referência na área da Saúde em toda 
América Latina. 
 
No Centro universitário – Senac Tiradentes 
você conta com um parque tecnológico 
completo, que simula a rotina de clínicas, 
farmácias, hospitais e laboratórios e que 
reproduz condições reais de trabalho, para 
você colocar em prática todo o 
conhecimento adquirido e chegar 
preparado no mercado de trabalho.   
 
Cursos disponíveis no 2º semestre de 2022:  Tecnologia em Radiologia. 
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CURSOS OFERECIDOS 

BEM-ESTAR 

 
Tecnologia em Estética e Cosmética 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato regulatório: Portaria MEC nº 109/2021 (DOU 5/2/2021) 
Duração: 3 anos 
Total de vagas: 50 
Unidade: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 

COMUNICAÇÃO E ARTES 

 
Bacharelado em Audiovisual 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 795/2017 (DOU 28/7/2017) 
Duração: 4 anos 
Total de vagas: 100  
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: 50 vagas no período matutino, das 8 horas às 11h35 de segunda a sexta-feira e 

  50 vagas no período noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira. 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Bacharelado em Publicidade e Propaganda 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 3 anos e meio 
Total de vagas: 50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
 

https://www.sp.senac.br/graduacao/tecnologia-em-estetica-e-cosmetica
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/bacharelado/audiovisual
https://www.sp.senac.br/graduacao/bacharelado-em-publicidade-e-propaganda
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Tecnologia em Design de Animação  
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Resolução Consuni nº 2/2016 (27/6/2016) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas: 100 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro  
Período: 50 vagas no período matutino, das 8 horas às 11h35 de segunda a sexta-feira e 

  50 vagas no período noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula.  
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Fotografia 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 168/2019 (5/4/2019) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas: 45 
Local: Senac Lapa Scipião 
Período: noturno, das 19 horas às 22h35 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: Aulas e atividades complementares regulares aos sábados. Outras atividades 
acadêmicas poderão ser desenvolvidas fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 

DESIGN E ARQUITETURA 

 
Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 109/2021 (DOU 5/2/2021) 
Duração: 5 anos 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
  

https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/design-de-animacao
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/fotografia
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/bacharelado/arquitetura-e-urbanismo
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Bacharelado em Design 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 3 anos e meio 
Total de vagas:  100  
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: 50 vagas no período matutino, das 8 horas às 11h35 de segunda a sexta-feira e 

  50 vagas no período noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Design Gráfico 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Resolução Consuni nº 51/2020 (7/8/2020) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira  
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades. Trabalhos e outras atividades acadêmicas poderão ser 
realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Produção Multimídia 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 70/2017 (DOU 13/2/2017) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas: 50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
  

https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/bacharelado/design
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/design-grafico
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/producao-multimidia
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GASTRONOMIA E NUTRIÇÃO 

 
Tecnologia em Gastronomia 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas:  150 
 
Local: Centro Universitário Senac - Águas de São Pedro  
Período: 50 vagas no período matutino, das 8 horas às 12h25 de segunda a sexta-feira. 
 
Local: Centro Universitário Senac - Campos de Jordão 
Período: 50 vagas no período noturno, das 18 horas às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: 50 vagas no período matutino, das 8 horas às 11h35 de segunda a sexta-feira. 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades, bem como trabalhos e outras atividades acadêmicas 
poderão ser realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 

GESTÃO E NEGÓCIOS 

 
Bacharelado em Administração  
Inscrições: de 4 de abril de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 4 anos 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
  

https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/gastronomia
https://www.sp.senac.br/graduacao/bacharelado-em-administracao
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Bacharelado em Ciências Contábeis  
Inscrições: de 4 de abril de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 4 anos 
Total de vagas: 50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Gestão Comercial 
Inscrições: de 4 de abril de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 
Inscrições: de 4 de abril de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 2 anos  
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira  
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga 
horária, reposição de aulas e demais atividades. Trabalhos e outras atividades acadêmicas 
poderão ser realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
  

https://www.sp.senac.br/graduacao/bacharelado-em-ciencias-contabeis
https://www.sp.senac.br/graduacao/tecnologia-em-gestao-comercial
https://www.sp.senac.br/graduacao/tecnologia-em-gestao-de-recursos-humanos
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Tecnologia em Gestão Financeira 
Inscrições: de 4 de abril de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 2 anos  
Total de vagas: 50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira  
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades. Trabalhos e outras atividades acadêmicas poderão ser 
realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Logística 
Inscrições: de 4 de abril de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades. Trabalhos e outras atividades acadêmicas poderão ser 
realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Marketing 
Inscrições: de 4 de abril de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 205/2020 (DOU 7/7/2020) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades. Trabalhos e outras atividades acadêmicas poderão ser 
realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
  

https://www.sp.senac.br/graduacao/tecnologia-em-gestao-financeira
https://www.sp.senac.br/graduacao/tecnologia-em-logistica
https://www.sp.senac.br/graduacao/tecnologia-em-marketing
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Tecnologia em Processos Gerenciais 
Inscrições: de 4 de abril de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Resolução Consuni nº 62/2019 (25/11/2019) 
Duração: 2 anos 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: Noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira  
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades. Trabalhos e outras atividades acadêmicas poderão ser 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 

MODA 

 
Bacharelado em Design de Moda 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Resolução Consuni nº 44/2020 (30/7/2020) 
Duração: 3 anos e meio 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: matutino, das 8 horas às 11h35 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. Conheça mais sobre 
o curso clicando aqui. 
 

SAÚDE 

 
Graduação em Educação Física  
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 109/2021 (DOU 5/2/2021) 
Duração: 4 anos  
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: Noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Conforme previsto na Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 6, de 18 de dezembro 
de 2018, os alunos do curso de graduação em Educação Física deverão optar, a partir do 
4°período, pelo Bacharelado ou Licenciatura, para a conclusão do curso. 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades, bem como trabalhos e outras atividades acadêmicas 
poderão ser realizados fora do horário de aula. Prevê-se a utilização de sábados para aulas 
regulares em alguns períodos. Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 

https://www.sp.senac.br/graduacao/tecnologia-em-processos-gerenciais
https://www.sp.senac.br/graduacao/bacharelado-em-design-de-moda
https://www.sp.senac.br/graduacao/bacharelado-e-licenciatura-em-educacao-fisica
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Tecnologia em Radiologia 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 109/2021 (5/2/2021) 
Duração: 3 anos  
Total de vagas:  50 
Local: Senac Tiradentes 
Período: noturno, das 19h20 às 22h05 de segunda a sexta-feira 
 
Egressos do Senac SP dos cursos Técnico em Radiologia ou de Especialização Técnica na da 
área de radiologia, poderão optar pelo aproveitamento de competências/estudos. O 
candidato deverá encaminhar uma cópia do diploma, ou declaração de conclusão, e uma 
cópia do histórico escolar e conteúdo programático para o e-mail 
ensinosuperiortir@sp.senac.br, onde uma banca formada por professores avaliarão os 
documentos.  
Além disso, no ato da inscrição, o candidato que indicar o aproveitamento de 
competências/estudos terá isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 25,00 (vite e cinco 
reais), aplicado automaticamente na ficha de inscrição. 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades. Alguns trabalhos e outras atividades acadêmicas 
poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. Os estágios serão realizados fora do 
horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui.  
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 
Bacharelado em Sistemas de Informação 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 915/2018 (DOU 28/12/2018) 
Duração: 4 anos 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
  

mailto:ensinosuperiortir@sp.senac.br
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/radiologia
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/bacharelado/sistemas-de-informacao
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Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 915/2018 (DOU 28/12/2018) 
Duração: 2 anos e meio 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Total de vagas:  150  
Período: 50 vagas no período matutino, das 8 horas às 11h35 de segunda a sexta-feira e 

  100 vagas no período noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: os sábados poderão ser utilizados quando for necessária a complementação de 
carga horária, a reposição de aulas ou para outras atividades. Alguns trabalhos e outras 
atividades acadêmicas poderão ser desenvolvidos fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 915/2018 (DOU 28/12/2018) 
Duração: 2 anos e meio 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira  
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades, bem como trabalhos e outras atividades acadêmicas 
poderão ser realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Jogos Digitais 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 277/2018 (DOU 23/4/2018) 
Duração: 2 anos e meio 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades, bem como trabalhos e outras atividades acadêmicas 
poderão ser realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
  

https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/gestao-da-tecnologia-da-informacao
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/jogos-digitais
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Tecnologia em Redes de Computadores 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 915/2018 (DOU 28/12/2018) 
Duração: 2 anos e meio 
Total de vagas: 50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: Noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades, bem como trabalhos e outras atividades acadêmicas 
poderão ser realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
Tecnologia em Sistemas para Internet 
Inscrições: de 15 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 
 
Ato Regulatório: Portaria MEC nº 276/2018 (DOU 23/4/2018) 
Duração: 2 anos e meio 
Total de vagas:  50 
Local: Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Período: noturno, das 19h10 às 22h45 de segunda a sexta-feira 
 
Observação: Os sábados poderão ser utilizados em caso de complementação de carga horária, 
reposição de aulas e demais atividades, bem como trabalhos e outras atividades acadêmicas 
poderão ser realizados fora do horário de aula. 
Conheça mais sobre o curso clicando aqui. 
 
 
  

https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/redes-de-computadores
https://www.sp.senac.br/graduacao/curso/tecnologia/sistemas-para-internet
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CALENDÁRIO 

 

Vestibular Digital 

Graduação Presencial – 2º semestre de 2022 
  

INSCRIÇÕES 
 
De 15/3/2022* a 19/8/2022 
*Cursos da área de Gestão e Negócios terão as 
inscrições de 4/4/2022 a 19/8/2022 

  

PROVAS 
 
Redação on-line, envio da redação até 19/8/2022. 
Enem, resultados obtidos entre 2009 e 2021. 
 

  

RESULTADOS 

Os resultados serão divulgados diariamente, a 
partir de 17/3/2022*. 
*Cursos da área de Gestão e Negócios terão os 
resultados a partir de 7/4/2022. 
Redação on-line, resultado em até 72 horas após 
envio da redação. 
Enem, resultado em até 24 horas, após envio do 
número de inscrição. 

  

MATRÍCULA 
Prazo de 2 (dois) dias a contar da data de divulgação 
dos resultados¹. 
A matrícula deve ser realizada através do site 
www.sp.senac.br. 

  

INÍCIO DAS AULAS 

 

8 de agosto de 2022² 
 

  

DOCUMENTOS DE 

MATRÍCULA 

Até 9/12/2022 
48 horas após o aceite eletrônico do contrato, será 
habilitado automaticamente o campo para envio de 
documentos digitalizados.  

  
 
¹ As pessoas aprovadas no curso de Tecnologia em Radiologia serão convocadas para 
matrículas de acordo com o prazo de divulgação dos resultados, conforme escolha da forma 
de ingresso, exceto às que solicitarem aproveitamento de competências/estudos, onde poderá 
ocorrer a avaliação das competências pela banca de professores, ou a análise curricular  
² Para estudantes ingressantes após o início das aulas haverá reposição do conteúdo 
ministrado em sala de aula. Entretanto, caberá ao estudante observar o mínimo de frequência 
exigida para a aprovação no semestre, visto que não ocorrerá o abono da ausência até a 
efetivação da matrícula. 
  

http://www.sp.senac.br/


 
 
Vestibular Digital 2022 
 

19 

 

INSCRIÇÕES 

 
Como fazer a inscrição 
 
Para você participar do Vestibular Digital do Centro Univesitário Senac, é necessário realizar 
um cadastro no site www.sp.senac.br/usuario-unico/InsertUser.  
 
Se você já tem cadastro, acesse o site www.sp.senac.br/graduacao, no período de 15 de 
março de 2022 a 19 de agosto de 2022. Para visualizar os cursos com inscrições abertas 
selecione um título (bacharelado, tecnologia ou licenciatura) e escolha o curso de intesse. Ao 
final da página você deve selecionar o campus para visualizar as turmas disponíveis e em 
seguida clique em “Inscreva-se”. 
 
Durante a inscrição, você deverá optar por um único curso, turno e campus/unidade além da 
forma de avaliação para ingresso, que poderá ser por Redação on-line ou Nota do Enem e a 
forma de pagamento da taxa de inscrição. 
 
Nós utilizaremos o e-mail cadastrado por você como meio de comunicação durante todo a 
fase do processo seletivo. 
 
Taxa 
 
Para concluir a inscrição e poder prosseguir no processo seletivo, é necessário efetivar o 
pagamento da taxa de inscrição, onde você poderá optar pelo pagamento via boleto bancário 
ou cartão de crédito (Mastercard, Visa, Amex, Elo ou Dinners). 
 
O boleto bancário terá a data de vencimento programada para quatro dias corridos a partir 
de sua emissão, exceto para as inscrições realizadas nos últimos entre 17, 18 e 19 de agosto 
de 2022, que terão seu vencimento para o dia 19 de agosto de 2022. 
 
A taxa de inscrição é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e seu pagamento é necessário para a 
validação da inscrição e continuidade na participação do Vestibular Digital. 
 
Efetivação da inscrição 
 
A inscrição para Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação presencial do Centro 
Universitário Senac somente será efetivada após: 

1º - preencher e encaminhar a ficha de inscrição pela internet; 
2º - efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 
 

Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa de inscrição, exceto se houver cancelamento do 
curso pelo Centro Universitário Senac, antes da matricula, por insuficiência de número de 
inscritos e o candidato não optar por permanecer no processo seletivo para outro curso.  

http://www.sp.senac.br/usuario-unico/InsertUser
http://www.sp.senac.br/graduacao
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PROVAS 
 

Critérios para correção da prova de redação on-line 

 
Ao optar pela prova de redação on-line, você deverá desenvolver um texto dissertativo a partir 

de um único tema proposto, sobre assunto de interesse geral. Os itens especificados a seguir 

serão avaliados em estreita correlação: 

 

 Conteúdo: se o texto corresponde às expectativas geradas pela proposta do tema; 

 Estrutura do texto: se o candidato ou candidata consegue fazer adequada utilização 

dos parágrafos e demais recursos de construção do texto;  

 Estrutura de ideias: se o candidato ou candidata consegue organizar o pensamento 

para expressar seu ponto de vista e permitir a compreensão do seu texto pelo leitor; 

 Vocabulário: se o candidato ou candidata demonstra rico repertório e consegue 

evitar a repetição de palavras, utilizando seu significado corretamente; 

 Domínio ortográfico: se o candidato ou candidata consegue redigir de acordo com as 

normas ortográficas vigentes no país. 

 

Na Prova de Redação, deverá ser rigorosamente observado o limite mínimo de 20 (vinte) 

linhas e máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos. 

 

A prova de redação on-line, será avaliada na escala de 0 a 100 pontos, considerando-se 

habilitado o candidato que obter nota diferente de ZERO. 

 

Será atribuída nota ZERO à redação que se enquadrar em uma das situações abaixo, hipótese 

em que o candidato será eliminado do Processo Seletivo: 

 Fugir à modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto; 

 Apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, 

números e palavras soltas ou em versos); 

 Entregar a folha de redação sem o texto ou de forma incompleta; 

 Plágio. 

A reprodução parcial ou total da obra intelectual de um autor sem a devida informação de 

referência é considerada “plágio”, nos termos da Lei Federal nº 9.610/1998, de 20/02/1998. 

Sendo constatado o plágio o candidato será desclassificado.  

 

Caso seja identificada qualquer irregularidade na prova de redação, o candidato ou candidata 

será automaticamente desclassificado do processo seletivo. 

 

Não haverá revisão nem vista de provas. 
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Os candidatos e candidatas do curso de Tecnologia em Radiologia, egressos de cursos técnicos 

e especialização técnica do Senac-SP, que optarem pelo aproveitamento de 

competências/Estudos, deverão se submeter a uma avaliação aplicada por banca de 

professores ou, enviar cópia do Diploma ou Declaração de conclusão, histórico escolar e 

conteúdo programático do curso técnico para o e-mail: ensinosuperiortir@sp.senac.br. 

 

Critérios para utilização da nota do ENEM 

 

Ao optar pelo ingresso com a nota da redação do Enem, você deverá informar o ano de 

realização da prova, que deverá ser entre os anos de 2009 à 2021, o número de inscrição e a 

nota obtida na redação, que deve ser diferente ZERO. 

 

DIVULGAÇÃO OFICIAL DOS RESULTADOS 

 
O resultado do processo seletivo será encaminhado para o e-mail cadastrado por você, 

conforme Cronograma, a partir do dia 17 de março de 2022, exceto para cursos da área de 

Gestão e Negócios, que terão como início da divulgação do resultados em  7 de abril de 2022. 

 

Os candidatos e candidatas classificados serão convocados para matrícula obedecendo-se a 

ordem decrescente de nota, por meio de chamada conforme datas ou prazos descritos no 

cronograma, exceto os candidatos e candidatas para ingresso no curso de Tecnologia em 

Radiologia que solicitarem o aproveitamento de competências/estudos que serão convocados 

em datas distintas. 

 

O resultado do processo seletivo será válido apenas para o preenchimento das vagas 

estipuladas no Edital do Vestibular Digital - 2º semestre de 2022, não havendo, em hipótese 

alguma, reserva de vagas para processos futuros. 

 

Resultados e matrículas 
 
Os candidatos e candidatas convocados para matrícula receberão o e-mail de convocação para 
matrícula, com o prazo de até 2 (dois) dias para efetivação da matrícula. 
 
A efetivação da matrícula vede ser realizada exclusivamente pelo site  
www.sp.senac.br/login/Login e informar seu login e senha. No menu “Serviços ao Aluno” 
localizado à esquerda, será exibido o link “Matrícula” para dar início ao processo de matrícula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ensinosuperiortir@sp.senac.br
https://www.sp.senac.br/documents/20125/43199727/edital_graduacao.pdf
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Documentos de Matrícula 
 

Dois dias após a realização da matrícula será habilitado automaticamente o campo de envio 

de documentos digitalizados em sua área exclusiva. 

 

Para envio, acesse sua área exclusiva no site www.sp.senac.br/login/Login, no menu esquerdo 

“Serviços ao Aluno” selecione a opção  “Formulário de Solicitações” e, após, no campo 

“Solicitação” indique  “Matrícula” e “Documentos Digitalizados”. 

 

Os documentos deverão ser enviados até 9/12/2022, caso não sejam encaminhados até esta 

data, a matrícula não será renovada para o semestre seguinte e não ocorrerá devolução dos 

valores pagos. Havendo parcelas em atraso, o débito será cobrado. 

 

 
Documentos exigidos para matrícula 
 
Documentos do candidato: 

a) Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio; 

b) Documento de Identificação Civil ou Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM), no 

caso de estrangeiro residente no país; 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Uma foto 3x4 recente. 

 

Candidatos estrangeiros residentes ou não residentes no país: 

a) Passaporte e Visto Temporário de Estudante; 

b) Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM); 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

d) Plano de seguro, que assegure a cobertura de despesas médico-hospitalares e despesas de 

repatriação; 

e) Declaração de proficiência em língua portuguesa, assinada por professor habilitado; 

f) (uma) foto 3x4 recente. 

 

O Centro Universitário Senac se reserva o direito de não aceitar a matrícula do candidato ou 

candidata que, mesmo aprovado, não apresentar a documentação exigida. 

 

Demais regras do presente processo seletivo devem ser consultadas no Edital n° 008/2022 do 

Centro Universitário Senac, que vigora sobre as normas e regras gerais do processo seletivo 

da graduação presencial do 2º semestre de 2022. O presente manual de inscrição é 

subordinado ao referido edital e pode ser consultado clicando aqui. 

 

 

  

http://www.sp.senac.br/login/Login
https://www.sp.senac.br/documents/20125/43199727/edital_graduacao.pdf
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AGENDE UMA VISITA 

 
Os campi do Centro Universitário Senac estão sempre de portas abertas para receber você. 
 
Escolha o campus que deseja conhecer e entre em contato para agendar uma visita. 
 
Centro Universitário Senac - Santo Amaro 
Av. Eng. Eusébio Stevaux, 823 - São Paulo/SP 
CEP 04696-000 
Tel.: (11) 5682-7300 
Whatsapp: clique aqui 
universitariosantoamaro@sp.senac.br 
 
Centro Universitário Senac - Águas de São Pedro 
Pq. Av. Carlos Mauro, s/n° - Águas de São Pedro/SP 
CEP 13528-027 
Tel.: (19) 3482-7000 
Whatsapp: clique aqui 
universitarioaguasdesaopedro@sp.senac.br 
 
Centro Universitário Senac - Campos do Jordão 
Av. Frei Orestes Girardi, 3549 - Campos do Jordão/SP 
CEP 12460-000 
Tel.: (12) 3668-3001 
Whatsapp: clique aqui 
universitariocamposdojordao@sp.senac.br 
 
Senac Lapa Scipião  
Rua Scipião 67 – Lapa - São Paulo/SP 
CEP 05047-060 
Telefone: (11) 3475-2200  
lapascipiao@sp.senac.br 
 
Senac Tiradentes 
Av. Tiradentes, 822 – Luz - São Paulo/SP 
CEP 01102-000 
Tel.: (11) 3336-2000 
universitariotiradentes@sp.senac.br 
 
Informações 
Tel. 0800 883 2000 
Whatsapp: clique aqui 
www.sp.senac.br  

https://api.whatsapp.com/send?phone=55(11)%20958347685&text=Oi,%20gostaria%20de%20informacoes%20sobre%20o%20curso%20do%20Senac.
mailto:campussantoamaro@sp.senac.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=55(11)%20958347685&text=Oi,%20gostaria%20de%20informacoes%20sobre%20o%20curso%20do%20Senac.
mailto:campusaguasdesaopedro@sp.senac.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=55(11)%20958347685&text=Oi,%20gostaria%20de%20informacoes%20sobre%20o%20curso%20do%20Senac.
mailto:campuscamposdojordao@sp.senac.br
tel:(11)%203475-2200
mailto:lapascipiao@sp.senac.br
mailto:universitariotiradentes@sp.senac.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511958347685&text=Ol%C3%A1%2C%20preciso%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es
http://www.sp.senac.br/

