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A PARCERIA

A SEMPE - Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa do MDIC - 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no âmbito do 

FPMPE - Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, firmaram parceria com o SENAC quanto a oferta de cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC), além de Cursos de Extensão 

Universitária, com desconto de 20%, para entidades vinculadas ao 

FPMPE.
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PRÉ-REQUISITOS TÉCNICOS PARA A 
MATRÍCULA ONLINE
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Para os cursos de Formação Inicial e Continuada:Para os Cursos de Extensão Universitária*:

 Ter conhecimentos em navegação na internet.
 Ter acesso a computador com internet banda larga.
 Configuração mínima do computador:
 Sistema Operacional:
 Windows 7,8 ou 10;
 Linux;
 Mac OS X.
 Processador: Dual Core 1.5 GHz ou superior;
 Memória RAM: 2GB ou superior;
 Browsers (Navegadores):
 Recomendado: Firefox 10 ou superior;
 Recomendado: Chrome atualizado;
 Safari atualizado;
 Internet Explorer 10 ou superior.
 Configuração do Browser:
 A opção JavaScript deverá estar habilitada no browser;
 A opção aceitar cookies deverá estar habilitada.
 Plugin Adobe Flash deverá estar habilitado.
 Resolução do Monitor:
 Recomendado resolução de 1024 x 728 ou superior.
 Leitor PDF:
 Acrobat Reader: 10.x ou superior
 Foxit Reader: 7.x ou superior

 Obrigatoriamente ter um e-mail válido.

Computador: 
 Mínimo de 1 GB de memória RAM;
 Caixas de áudio ou fone de ouvido;
 Microfone (em caso de conferências de áudio).
 Monitor configurado com resolução mínima de 1024 x

768 pixels.

Softwares: 
 Sistema operacional Windows ou Mac OS
 Navegadores de internet: Google Chrome, Internet

Explorer, Mozilla Firefox ou Safari.

Plug-in atualizados: 
 Flash Player, Windows Media Player, Acrobat Reader,

Java Runtime Environment.

Acesse: 
http://www.ead.senac.br/media/386423/requisitos.pdf e 
consulte a tabela de versão de navegadores certificados e 
atualizações de plug-in.

*Para os cursos de extensão, o prazo de inscrição tem
que ser no mínimo de 15 dias úteis antes do inicio dos 
mesmos. Os prazos serão informados no portal da Rede 
Senac EAD  (www.ead.senac.br)

http://www.ead.senac.br/media/386423/requisitos.pdf


PROCESSO DE INSCRIÇÃO – PRIMEIROS PASSOS

1. Conforme relação de cursos anexa, manifeste seu interesse por um ou mais títulos;

2. Conforme planilha anexa, forneça as informações solicitadas para matrícula;

3.

Aguarde o recebimento de um e-mail do SENAC, contendo as instruções para 
continuidade de sua matrícula e aplicação do desconto de 20%;

4.

Realize a matrícula de acordo com as instruções recebidas no e-mail. Atente-se 

para cada modalidade, pois o sistema de matrícula e acesso serão diferentes;
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5.

Após preenchimento da planilha, encaminhar para os Departamentos Regionais 

por meio dos e-mails: alessandro.machado@sc.senac.br e 

gabriela.smelo@sp.senac.br com cópia para daniela.brito@senac.br.






