
 
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS AERONÁUTICAS (EaD) 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE AÉREO (EaD) 

              FAERO – Rua Marechal Guilherme, 127 - Centro – CEP: 88.015-190 - Florianópolis-SC - 
                          Telefone: (48) 3223-5191 - www.aerotd.com.br                         

 [Pág. 1 de 2] 

 
 EDITAL nº 05/AEROTD/2021  

PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE PORTADORES  
DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR NOS CURSOS DA AEROTD 

NO 2º. SEMESTRE DE 2021 
 
 

A Faculdade de Tecnologia AEROTD faz saber a quem possa 
interessar que estão ABERTAS as inscrições para o processo 
seletivo de ingresso de PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO 
SUPERIOR nos CURSOS DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS 
(EaD) E DE TECNOLOGIA EM TRANSPORTE AÉREO (EaD), 
ambos autorizados pela Portaria MEC nº 370/2018 (DOU nº 77-
23/04/18), de acordo com as normas e procedimentos 
especificados a seguir: 

 
 
01. DOS CURSOS E VAGAS  
 
1.1. Os cursos são autorizados pelo Ministério da Educação, com as seguintes vagas 
para o 2º. Semestre letivo de 2021. 
 

CURSO VAGAS TURNO 

Curso de Ciências Aeronáuticas (CCA) 15 EaD 

Curso Superior de Tecnologia em  
Transporte Aéreo (CTTA) 

15 EaD 

Total de vagas 30  
 

1.2. As aulas dos cursos são na Modalidade EaD, e as atividades presenciais, 
previstas em cronograma das aulas no final do semestre, serão ofertadas na sede 
da Faculdade de Tecnologia AEROTD, em Florianópolis-Santa Catarina. 

 

 
02. DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO E DATAS DE MATRÍCULAS 
 

2.1. As inscrições serão efetuadas, online – com encaminhamento de requerimento 
para a Coordenação do Curso (giovani.coordenador@aerotd.com.br), no período de 27 
julho a 05 de agosto de 2021, conforme o quadro abaixo: 
 
2.2. No ato da inscrição o candidato deve juntar ao requerimento os seguintes 
documentos: 
a) Requerimento; 
b) Cópia da Carteira de Identidade; 
c) Cópia do Diploma da Graduação que possui; 
d) Cópia do Histórico Escolar da Graduação e das ementas das disciplinas que 
pretende aproveitar no curso pretendido.  
 

http://www.aerotd.com.br/
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03 DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 

3.1. A seleção será feita considerando-se a média das notas obtidas no Curso de 
Graduação concluído. 
 

3.2. A classificação dos candidatos será efetuada por ordem de inscrição, até o limite 
das vagas, com base na média aritmética, conforme especificado acima. 
 

3.3. Os candidatos classificados devem efetuar a sua matrícula, até o dia 09 de 
agosto de 2021, sob pena da perda da vaga. 
 

3.4. A divulgação da classificação dos candidatos, por curso, será feita através de 
Edital, no mural da instituição e informado por telefone. 
 

3.5. Os procedimentos e documentos para a efetivação das matrículas serão 
informados pela Secretaria Acadêmica. 
 

 

04- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

4.1. A estrutura da instituição, o objetivo, perfil e currículo do curso, a qualificação dos 
professores, os critérios de avaliação, bem como outras informações podem ser 
obtidas pelo interessado, no Catálogo Acadêmico 2021, junto à Biblioteca da 
Instituição e no site da AEROTD – www.aerotd.com.br   
 

4.2. As aulas do 2º semestre de 2021, para os cursos superiores em EaD, se 

iniciam em 26 de julho de 2021. 

4.3. A matrícula e a assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, no 
curso para o qual foi classificado, dar-se-á conforme Edital da Classificação do 
Processo Seletivo. A semestralidade do curso será dividida em até 06 parcelas, sendo 
a primeira parcela no ato da matrícula e as demais, conforme plano de pagamento, 
com vencimento até o dia 05 (cinco) de cada mês. 
 

4.4. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Processo Seletivo, em 
conjunto com a Direção Acadêmica da Instituição.  
 
Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis para dirimir toda e qualquer questão 
inerente ao presente Processo Seletivo para 2021-2º Semestre.  
 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Florianópolis, 26 de julho de 2021. 

 

 

 

http://www.aerotd.com.br/
http://www.aerotd.com.br/

