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4º TERMO ADITIVO AO EDITAL Nº 005/2020 
 

PROCESSO DE MATRÍCULA PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
– PRESENCIAIS E SEMIPRESENCIAIS DO SENAI PR 

 
 
O SENAI Paraná, no uso de suas atribuições legais, torna público o 4º Termo Aditivo ao Edital nº 
005/2020, o qual: 
 

1. Altera a data de início dos Cursos Técnicos Presenciais e Semipresenciais para dia 22/02/2021. 

Os Artigos 1º e 2 º passam a ter a seguinte redação: 

 

Art. 1º As aulas do 1º semestre de 2021 dos cursos técnicos presenciais iniciarão no dia 22/02/2021,  

na primeira unidade curricular, com possibilidades de novos ingressos nas demais unidades 

curriculares, conforme matriz curricular do curso e calendário da Unidade do primeiro módulo, de 

acordo com as ofertas do Anexo I.  

Parágrafo único: As ofertas das unidades curriculares do primeiro módulo ocorrerão 

continuamente no presente semestre letivo, de acordo com o anexo I do presente edital.  

 

Art. 2º As aulas do 1º semestre de 2021 dos cursos técnicos semipresenciais terão seu início na 

primeira unidade curricular a partir de 22/02/2021 (conforme calendário semanal), com possibilidades 

de novos ingressos nas demais unidades curriculares, conforme matriz curricular do curso e calendário 

da Unidade do primeiro módulo, de acordo com as ofertas do Anexo I.  

Parágrafo único: A divulgação das unidades curriculares do primeiro módulo ocorrerá 

continuamente durante o presente semestre, de acordo com o Anexo I do presente Edital.  Dessa 

forma, no primeiro módulo, a matrícula poderá ser realizada a cada início de unidade curricular.  

 

 

Permanecem válidas as demais informações do Edital nº 005/2020 do Processo de Matrículas 

dos Cursos Técnicos presenciais e semipresenciais do 1º semestre de 2021,  não alteradas por 

Aditamentos. 

 

Curitiba, 13 de janeiro de 2021. 
 
 

 
Alessandra Aparecida Campos 

 Coordenadora de Regulação da Educação Profissional 
 


