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FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC CURITIBA – FACULDADE SENAC 
 

PROCESSO SELETIVO – VESTIBULAR DE VERÃO 

 

1º TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 009/2022 

 

A Faculdade de Tecnologia Senac Curitiba, doravante denominada Faculdade 

Senac, situada na Rua André de Barros, 750, Centro, CEP 80010-080, na cidade 

de Curitiba, no Estado do Paraná, credenciada pela Portaria do MEC  nº 1.382, 

de 19 de dezembro de 2018, publicada em DOU 247 de 26 de dezembro de 

2018, mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO, conforme os termos da 

Lei 9.394/96, que estão abertas as Inscrições para o Processo Seletivo - 

Vestibular de Verão 2023, nos cursos de graduação da Faculdade Senac.  

 

Pelo presente termo aditivo, altera-se os seguintes artigos 31 e 38 do Edital 

001/2022. 

 

CAPÍTULO IX 

DA MATRÍCULA 

 

Onde consta: 

 

Art. 31. A matrícula deve ser efetuada pelo(a) candidato(a), se maior de idade, 

dentro dos prazos fixados orientados neste Edital, mediante a entrega presencial 

(previamente agendada) ou virtual (por e-mail) dos seguintes documentos:  

I. Histórico escolar original de conclusão do ensino médio ou equivalente. 

II. Cópia da certidão de nascimento ou de casamento.  

III. Cópia do documento oficial de identidade.  

IV. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF. 
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V. Cópia do comprovante de residência. 

VI. Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

§ 1º.  Caso o aluno que ingressar por meio do Processo Seletivo ou por meio do 

ENEM tenha disciplinas a serem aproveitadas, deverá apresentar também Cópia 

do Histórico Escolar de Curso Superior e Cópia dos conteúdos programáticos 

(ementas) das disciplinas cursadas, quando dispensadas, conforme explicitado 

no Capítulo X deste Edital. A matrícula só será efetivada após a análise dos 

documentos pelo coordenador de curso com a indicação das disciplinas a serem 

aproveitadas. 

 

§ 2º.  Além da apresentação dos documentos supracitados, a confirmação da 

matrícula fica condicionada ao pagamento por parte do(a) candidato(a) 

aprovado(a) da taxa correspondente à primeira mensalidade – no ato da 

matrícula presencial ou remotamente via boleto, no plano de pagamento 

aplicável conforme opção do(a) candidato(a) e período de efetivação da 

matrícula: 

  

I. Plano de 6 (seis) parcelas com matrícula efetivada até 31/01/2023; plano 

de 5 (cinco) parcelas com matrícula efetivada entre 01/02/2023 até 

28/02/2023. 

II. Aplicação do benefício de 50% de desconto na primeira mensalidade se 

efetivada matrícula até 23/01/2023, contemplando ou não na matrícula a 

adesão ao Programa de Parcelamento Acadêmico Senac, nesse último 

caso somando-se o percentual de 50% de desconto do contrato e do 

benefício de 50% supracitado. Caso o candidato faça matrícula até 

23/01/2023 ele terá desconto de 50% na primeira mensalidade, nas 

demais parcelas ele terá direito ao desconto pontualidade (20%), caso 

faça os pagamentos em dia. 
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III. Aplicação do benefício de 20% de desconto por pagamento com 

pontualidade se efetivada matrícula a partir de 24/01/2023, no plano de 6 

(seis); e a partir de 01/02/2023 no plano de 5 (cinco) parcelas, 

contemplando ou não na matrícula a adesão ao Programa de 

Parcelamento Acadêmico Senac, nesse último caso somando-se o 

percentual de 50% de desconto do contrato e do benefício de 20% 

supracitado. 

IV. Benefício Indique um Amigo: Faça sua matrícula e indique um amigo. Se 

o seu amigo se matricular você ganha um desconto de 30% na segunda 

parcela da mensalidade. 

 

§ 2º.  No caso de entrega virtual/por e-mail da documentação para efetivação da 

matrícula, a Faculdade se compromete a confirmar o recebimento, indicar 

eventuais pendências e enviar ao e-mail cadastrado do(a) candidato(a), seu 

responsável financeiro e/ou fiador, o boleto para o pagamento da referida taxa, 

permanecendo condicionada a efetivação da matrícula a esse pagamento.  

 

§ 3º.  Quando o(a) candidato(a) for menor de 18 (dezoito) anos – apenas para 

cursos que não o Superior de Tecnologia em Gastronomia – será necessário o 

responsável legal e/ou financeiro para a efetivação da matrícula. Soma-se a 

entrega dos documentos citados no artigo acima as cópias dos documentos a 

seguir:  

I. Cópia do Documento Oficial de Identidade.  

II. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

III. Cópia do Comprovante de Residência. 

IV. Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

§ 4º. O(A) candidato(a) que se matricular com documento falso ou inidôneo terá 

sua matrícula cancelada, ficando sujeito às penalidades legais, sendo sempre 
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de sua total responsabilidade comprovar, se necessário ou solicitado, a 

originalidade dos documentos apresentados.  

 

§ 5º. Perderá o direito à matrícula o(a) candidato(a) classificado no Processo 

Seletivo - Vestibular de Verão 2023 que não apresentar todos os documentos 

exigidos no ato da matrícula.  

 

§ 6º. Nenhuma justificativa exime o(a) candidato(a) da apresentação dos 

documentos exigidos, no prazo devido. 

 

§ 7º. O discente poderá solicitar, formalmente, o cancelamento da matrícula 

antes do início das aulas, sendo realizada pela Mantenedora a devolução do 

valor efetivamente pago, conforme o contrato. Caso a solicitação de 

cancelamento de matrícula seja realizada após o início das aulas será aplicada 

multa na rescisão conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

Altera-se para: 

 

Art. 31. A matrícula deve ser efetuada pelo(a) candidato(a), se maior de idade, 

dentro dos prazos fixados orientados neste Edital, mediante a entrega presencial 

(previamente agendada) ou virtual (por e-mail) dos seguintes documentos, que 

serão digitalizados pela Secretaria e arquivados em sistema próprio:  

I. Histórico escolar original de conclusão do ensino médio ou equivalente. 

II. Certidão de nascimento ou de casamento.  

III. Documento oficial de identidade.  

IV. Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

V. Comprovante de residência. 

VI. Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
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§ 1º.  Caso o aluno que ingressar por meio do Processo Seletivo ou por meio do 

ENEM tenha disciplinas a serem aproveitadas, deverá apresentar também Cópia 

do Histórico Escolar de Curso Superior e Cópia dos conteúdos programáticos 

(ementas) das disciplinas cursadas, quando dispensadas, conforme explicitado 

no Capítulo X deste Edital. A matrícula só será efetivada após a análise dos 

documentos pelo coordenador de curso com a indicação das disciplinas a serem 

aproveitadas. 

 

§ 2º.  Além da apresentação dos documentos supracitados, a confirmação da 

matrícula fica condicionada ao pagamento por parte do(a) candidato(a) 

aprovado(a) da taxa correspondente à primeira mensalidade – no ato da 

matrícula presencial ou remotamente via boleto, no plano de pagamento 

aplicável conforme opção do(a) candidato(a) e período de efetivação da 

matrícula: 

  

I. Plano de 6 (seis) parcelas com matrícula efetivada até 31/01/2023; plano 

de 5 (cinco) parcelas com matrícula efetivada entre 01/02/2023 até 

28/02/2023. 

II. Aplicação do benefício de 50% de desconto na primeira mensalidade se 

efetivada matrícula até 23/01/2023, contemplando ou não na matrícula a 

adesão ao Programa de Parcelamento Acadêmico Senac, nesse último 

caso somando-se o percentual de 50% de desconto do contrato e do 

benefício de 50% supracitado. Caso o candidato faça matrícula até 

23/01/2023 ele terá desconto de 50% na primeira mensalidade, nas 

demais parcelas ele terá direito ao desconto pontualidade (20%), caso 

faça os pagamentos em dia. 

III. Aplicação do benefício de 20% de desconto por pagamento com 

pontualidade se efetivada matrícula a partir de 24/01/2023, no plano de 6 

(seis); e a partir de 01/02/2023 no plano de 5 (cinco) parcelas, 

contemplando ou não na matrícula a adesão ao Programa de 
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Parcelamento Acadêmico Senac, nesse último caso somando-se o 

percentual de 50% de desconto do contrato e do benefício de 20% 

supracitado. 

IV. Benefício Indique um Amigo: Faça sua matrícula e indique um amigo. Se 

o seu amigo se matricular você ganha um desconto de 30% na segunda 

parcela da mensalidade. 

 

§ 3º.  No caso de entrega virtual/por e-mail da documentação para efetivação da 

matrícula, a Faculdade se compromete a confirmar o recebimento, indicar 

eventuais pendências e enviar ao e-mail cadastrado do(a) candidato(a), seu 

responsável financeiro e/ou fiador, o boleto para o pagamento da referida taxa, 

permanecendo condicionada a efetivação da matrícula a esse pagamento.  

 

§ 4º.  Quando o(a) candidato(a) for menor de 18 (dezoito) anos – apenas para 

cursos que não o Superior de Tecnologia em Gastronomia – será necessário o 

responsável legal e/ou financeiro para a efetivação da matrícula. Soma-se a 

entrega dos documentos citados no artigo acima os documentos a seguir, que 

serão digitalizados pela Secretaria e arquivados em sistema próprio:  

 

I. Documento Oficial de Identidade.  

II. Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

III. Comprovante de Residência. 

IV. Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

§ 5º. O(A) candidato(a) que se matricular com documento falso ou inidôneo terá 

sua matrícula cancelada, ficando sujeito às penalidades legais, sendo sempre 

de sua total responsabilidade comprovar, se necessário ou solicitado, a 

originalidade dos documentos apresentados.  
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§ 6º. Perderá o direito à matrícula o(a) candidato(a) classificado no Processo 

Seletivo - Vestibular de Verão 2023 que não apresentar todos os documentos 

exigidos no ato da matrícula.  

 

§ 7º. Nenhuma justificativa exime o(a) candidato(a) da apresentação dos 

documentos exigidos, no prazo devido. 

 

§ 8º. O discente poderá solicitar, formalmente, o cancelamento da matrícula 

antes do início das aulas, sendo realizada pela Mantenedora a devolução do 

valor efetivamente pago, conforme o contrato. Caso a solicitação de 

cancelamento de matrícula seja realizada após o início das aulas será aplicada 

multa na rescisão conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

CAPÍTULO X 

DA TRANSFERÊNCIA EXTERNA E DOS PORTADORES DE DIPLOMA 

 

Onde consta: 

 

§ 1º. O(A) candidato(a) com outra graduação já concluída deverá apresentar os 

seguintes documentos no ato da matrícula: 

I. Diploma original e cópia (frente e verso no mesmo documento), 

devidamente registrado pelo órgão competente; 

II. Cópia revalidada e/ou reconhecida do Diploma estrangeiro – apenas para 

candidato estrangeiro. 

III. Cópia do Histórico Escolar de Curso Superior; 

IV. Cópia do Histórico Escolar de Conclusão de Ensino Médio ou Equivalente; 

V. Cópia dos Conteúdos Programáticos (ementas) das disciplinas cursadas, 

quando dispensadas; 

VI. Cópia da Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

VII. Cópia do Documento Oficial de Identidade; 
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VIII. Cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

IX. Cópia do Comprovante de Residência; 

X. Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

 

§ 2º. O(A) candidato(a) ingressante por transferência externa deverá apresentar, 

além dos documentos citados no parágrafo anterior deste Edital, o Histórico 

Escolar de Curso Superior, contendo os respectivos valores de frequência, nota, 

carga horária, período, nome e titulação dos professores, com os conteúdos 

programáticos (ementas) das disciplinas cursadas, quando dispensadas. 

 

Altera-se para: 

 

§ 1º. O(A) candidato(a) com outra graduação já concluída deverá apresentar os 

seguintes documentos no ato da matrícula, que serão digitalizados pela 

Secretaria e arquivados em sistema próprio: 

I. Diploma original (frente e verso no mesmo documento), devidamente 

registrado pelo órgão competente; 

II. Revalidada e/ou reconhecida do Diploma estrangeiro – apenas para 

candidato estrangeiro. 

III. Histórico Escolar de Curso Superior; 

IV. Histórico Escolar de Conclusão de Ensino Médio ou Equivalente; 

V. Conteúdos Programáticos (ementas) das disciplinas cursadas, quando 

dispensadas; 

VI. Certidão de Nascimento ou de Casamento; 

VII. Documento Oficial de Identidade; 

VIII. Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

IX. Comprovante de Residência; 

X. Assinatura de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
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§ 2º. O(A) candidato(a) ingressante por transferência externa deverá apresentar, 

além dos documentos citados no parágrafo anterior deste Edital, a Declaração 

de Matrícula Atualizada da Instituição de Origem ou Declaração de Trancamento 

Válida, o Histórico Escolar de Curso Superior, contendo os respectivos valores 

de frequência, nota, carga horária, período, nome e titulação dos professores, 

com os conteúdos programáticos (ementas) das disciplinas cursadas, quando 

dispensadas. 

 

Curitiba, 09 de novembro de 2022. 

 

Marco Antonio de Oliveira Biss 

Gerência Executiva 

Faculdade Senac  

 

 


