
FAQ INSTITUCIONAL 

Quais os cursos de Graduação a faculdade SENAI CETIQT oferece 
de forma presencial? 

A Faculdade SENAI CETIQT oferta os cursos de:  
Design de Moda 
Engenharia de Produção 
Engenharia Química 

Qual a certificação que recebo ao final de cada curso?  

Bacharelado em Design. 
Bacharelado em Engenharia Química. 
Bacharelado em Engenharia de Produção. 
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Como faço para conhecer os Laboratórios de Engenharia e Moda? 

Conheça nossa infraestrutura através do tour virtual: 
https://kuula.co/share/7xzv9/collection/7PCfp?fs=1&vr=1&zoom=1&sd=1&autorotat
e=0.08&thumbs=1&alpha=0.91&inst=0&info=0&logo=1&logosize=160 

Agende seu horário para o tour virtual através dos seguintes canais: 

E-mail: atendimento@cetiqt.senai.br 
Telefone: (21) 2582-1001 
WhatsApp: (21) 98359-0060 

Qual a duração de cada curso? 

Design de Moda – 7 semestres 
Engenharia de Produção - 10 semestres 
Engenharia Química - 10 semestres 

Quais os turnos e o endereço do campus?   

De acordo com o edital para o processo seletivo 2022.1, os cursos estão em ofertas 
da seguinte maneira: 

UNIDADE BARRA DA TIJUCA:  
Av. Luís Carlos Prestes, 230 – Condomínio Barra Trade Prime - Barra da Tijuca, Rio 
de Janeiro – RJ 
 
Design de Moda (Turnos: Manhã e Noite) 
Engenharia Química (Turnos: Manhã e Noite) 
Engenharia de Produção (Turno: Noite)   

mailto:atendimento@cetiqt.senai.br
https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521983590060
tel:2125851001
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Qual a política de desconto do SENAI CETIQT?

As regras para a política de desconto do SENAI CETIQT poderão ser consultadas 
através do seguinte link: 
https://senaicetiqt.com/wp-content/uploads/2021/11/Pol%C3%ADtica-de-descont
os-SENAI-CETIQT-2021.2.pdf 

O SENAI CETIQT tem algum financiamento estudantil?

No momento não trabalhamos com financiamento estudantil, porém, de acordo 
com nossa política de descontos, ofertamos diversas oportunidades para estudar 
conosco.  

Qual a pontuação da Faculdade SENAI CETIQT pelo MEC? 

O nosso curso de Design de Moda possui conceito 5 pelo MEC, pontuação máxima 
de avaliação e reconhecimento.  
Os cursos de Engenharia Química e de Produção possuem conceito 4 pelo MEC.  

Qual a média mínima para aprovação do aluno em cada semestre?

Em cada semestre o aluno precisa manter pelo menos média 6, para aprovação.

É cobrado taxa de inscrição para realizar matrícula? 

Não cobramos taxas para inscrição em nosso processo seletivo, porém, consciente 
da sua responsabilidade social com a comunidade, promovemos uma ação 
solidária em conjunto com os candidatos ingressantes, a campanha do Vestibular 
Solidário, em que a inscrição está condicionada a doação de algum item, que varia 
de acordo com o edital vigente do processo seletivo.  
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Como faço para realizar a matrícula?

   A inscrição para o processo seletivo ocorrerá de forma on-line. O link de inscrição 
varia de acordo com a opção que você escolherá para ingresso que poderá ser via:

ENEM 

Destina-se exclusivamente aos candidatos que desejarem aproveitar o resultado 
obtido no ENEM a partir do ano de 2018, desde que o candidato apresente, no 
mínimo, média de 450 pontos e que não tenha zerado a prova de redação, bem 
como, tenha concluído o ensino médio ou equivalente ou ainda que venha a 
concluir até janeiro/2021, desde que comprovem até o início das aulas a sua 
conclusão. Caso o candidato não consiga comprovar a conclusão do Ensino Médio, 
estará sujeito a perda da vaga. 

a) Identidade válida;  
b) CPF; 
 c) Diploma de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;  
d) Boletim do ENEM. 
 
REDAÇÃO AGENDADA ONLINE 

Destina-se exclusivamente aos candidatos que concluíram o ensino médio ou 
equivalente ou ainda que tenham concluído até janeiro/2021, desde que 
comprovado a sua conclusão até o início das aulas. Caso o candidato não consiga 
comprovar a conclusão do Ensino Médio, estará sujeito a perda da vaga. 

a) Identidade válida;  
b) CPF;  
c) Diploma de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; 
 
PORTADOR DE DIPLOMA E TRANSFERÊNCIA EXTERNA 
 
É destinado ao candidato que já tenha concluído o curso de graduação ou que 
possua matrícula, ativa ou trancada, em outra Faculdade. As inscrições devem ser 
realizadas no processo seletivo, no site do SENAI CETIQT, preenchendo formulário e 
anexando os seguintes documentos:  
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Para portadores de diploma:  

a) Identidade válida;  
b) CPF;  
c) Diploma de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;  
d) Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso Superior;  
e) Histórico Escolar de Conclusão do Curso Superior;  
f) Conteúdo programático/programa das disciplinas/ementas.  
 
Para Transferência Externa:  

g) Identidade válida;  
h) CPF;  
i) Diploma de conclusão do Ensino Médio ou equivalente;  
j) Declaração de Regularidade Acadêmica e Declaração do ENADE, caso não conste 
no Histórico.  
k) Histórico Escolar do Curso Superior;  
l) Conteúdo programático/programa das disciplinas/ementas. 
 
Para ambas as formas de ingresso, após a retomada das atividades presenciais, o 
aluno deverá comparecer na Coordenação de Suporte Acadêmico para assinatura 
oficial do contrato e entrega (original para consulta e cópia legível) da 
documentação abaixo, além dos documentos exigidos como mínimo, já citados:  

1. Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente;  

2. Certidão de Nascimento ou Casamento;  

3. Título de Eleitor, obrigatório para os maiores de 18 anos e comprovante de 
quitação eleitoral;  

4. Certificado militar para maior de 18 anos e menor de 45 anos (sexo masculino);  

5. Comprovante de residência em nome do candidato ou do responsável;  

6. 2 (duas) fotos 3x4 (iguais, recentes e de frente); 
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Qual o prazo máximo de retorno da secretaria acadêmica após 
efetuar inscrição?  

ENEM
 
Em até 48 horas após a inscrição. 
 
PROVA 

No prazo de até 5 dias, de acordo com o agendamento do candidato. 
 
PORTADOR DE DIPLOMA / TRANSFERÊNCIA EXTERNA
 
De acordo com o edital, em até 5 dias após a inscrição, desde que os documentos 
apresentados no ato da inscrição estejam corretos.

Como entro em contato com a secretaria acadêmica?  

O contato poderá ocorrer através do e-mail secretaria@cetiqt.senai.br  

Quando retornarão as aulas presenciais e qual o protocolo do SENAI CETIQT?

https://senaicetiqt.com/educacao/links-uteis/

Em 2022 todas as aulas serão presenciais, a não ser as que originalmente são na 
modalidade a distância.  

Qual material didático é oferecido ao aluno da graduação? 

A compra do material didático é de responsabilidade do aluno. Cada professor 
passará a lista do material necessário para a unidade curricular ministrada. 

mailto:secretaria@cetiqt.senai.br
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Como acesso o portal do aluno?   

O acesso poderá ocorrer através do link: 
https://sge.cetiqt.senai.br:8081/web/app/edu/PortalEducacional/login/ 
      
Como acontece o controle de frequência no momento on-line e presencial?

 
De acordo com o MEC, o aluno tem direito a 25% de faltas, que servem para 
contemplar desde problemas pessoais a problemas corriqueiros de saúde.  
A chamada é feita em todas as aulas presenciais.  
 
E sobre as avaliações e provas  

A Faculdade SENAI CETIQT trabalha com avaliação continuada com base em 
projetos e entregas referentes às atividades das situações de aprendizagem. No 
calendário acadêmico temos marcado somente o período de “lançamento de nota”, 
que é quando o professor registra a média alcançada pelo aluno até aquele 
momento.  
A média para aprovação é 6,0. 

Qual o Calendário Acadêmico para 2022.1? 

Ainda não foi divulgado, mas as aulas iniciam em 7 de março de 2022.  

Como entro em contato com a Coordenadora do curso? 

Através de e-mail, sendo:  
  
*DESIGN - É possível entrar em contato com a Coordenação através do WhatsApp: 
 21 3812-5895, de segunda a sexta das 8h às 17h. Pelo e-mail da Coordenadora 
aclopes@cetiqt.senai.br, se possível enviar com cópia para 
nsrocha@cetiqt.senai.br 
  
 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=552138125895
mailto:aclopes@cetiqt.senai.br
mailto:nsrocha@cetiqt.senai.br


*ENGENHARIAS - Através do número de  WhatsApp 21 97410-7808 da Coordenação 
de EQ e EP, de segunda a sexta das 8h às 17h, iremos marcar um agendamento para 
uma reunião no teams com a Coordenadora do curso. Ou pelo e-mail da 
Coordenadora mcibele@cetiqt.senai.br , se possível enviar com cópia para 
nsrocha@cetiqt.senai.br 

Como realizo o pagamento das mensalidades?

O pagamento das mensalidades ocorre via boleto bancário, no qual fica disponível 
no portal do aluno após matriculado.   
 
Até o pagamento do primeiro boleto o aluno não terá acesso às aulas e nem tem a 
vaga garantida no curso.  

Em quantas parcelas é diluído o valor de mensalidade do semestre? 

O semestre é parcelado em até 6 cotas, sendo:  
 
*1º semestre: de janeiro a junho 
*2º semestre: de julho a dezembro 
Caso o aluno não realize a matrícula no prazo estipulado em calendário, 
quantidade de cotas pode ser reduzida.  
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No caso de transferência externa:   

Qual a documentação que preciso entregar vindo de outra 
instituição de ensino?

Diploma de conclusão do Ensino Médio ou equivalente; Declaração de Regularidade 
Acadêmica e Declaração do ENADE, caso não conste no Histórico. Histórico Escolar 
do Curso Superior; Conteúdo programático/programa das disciplinas/ementas. 

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5521974107808
mailto:mcibele@cetiqt.senai.br
mailto:nsrocha@cetiqt.senai.br


Qual prazo máximo para entrega de documentação de transferência?

Excepcionalmente 10 dias antes do início das aulas. 

Qual o prazo máximo da secretaria acadêmica para retorno 
após efetuar inscrição? 

Em até 3 dias  
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A Faculdade SENAI CETIQT possui programas de complementação acadêmica? 

A Faculdade SENAI CETIQT possui diversos programas e projetos extraclasse, ou 
seja, de complementação acadêmica. A Coordenação de Empregabilidade Discente 
da Faculdade SENAI CETIQT é responsável pela gestão dessas ações, que auxiliam 
na inserção de alunos e egressos no mercado de trabalho. Iniciação Científica, 
Produção Técnica, Mentoria, Monitoria, Carreira em Foco e Capacitações são alguns 
dos diferenciais que proporcionam o desenvolvimento técnico, comportamental, 
socioemocional e aumentam os índices de empregabilidade. 

E sobre o estágio? Eu posso continuar fazendo? 

Com relação as atividades de estágio, elas poderão ser realizadas de forma 
presencial ou em regime home office, desde que o tipo da atividade realizada 
permita a supervisão do que está sendo executado à distância. A empresa deve, 
inclusive, oferecer ao estudante condições (estrutura) para poder realizar suas 
atividades de casa, sem prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem.

Em tempo, a Coordenação de Empregabilidade Discente da Faculdade SENAI CETIQT 
precisa estar devidamente informada sobre qualquer mudança com relação às 
alterações de realização das atividades, cabendo a inserção da informação no 
termo aditivo do estágio.  



Caso esteja iniciando um estágio agora, você deve entrar em contato com a 
Coordenação de Empregabilidade Discente para formalização, através do e-mail 
ced@cetiqt.senai.br 
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E a validação da disciplina de estágio supervisionado curricular? 

Para validação da disciplina de estágio curricular supervisionado, você deve 
verificar com a coordenação de curso quem é o professor orientador responsável. 
Ele dará os direcionamentos, prazos e modelo de relatório que deve ser 
preenchido.

Informações entrar em contato conosco através da Central de Atendimento. 
E-mail: atendimento@cetiqt.senai.br 
Telefone/ WhatsApp:  21 2582-1001  

mailto:ced@cetiqt.senai.br

