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SENAI amplia mapa de
atendimento em SC

O

de local, que pode ser por meio da
prefeitura, do governo do estado,
das indústrias beneficiadas ou de
entidades de classe”, explica o
diretor regional do SENAI/
SC, Sérgio Roberto Arruda.
Campos Novos, no Meio Oeste, é um
exemplo da articulação de diversos agentes na
cooperação. O curso técnico em alimentos e a
aprendizagem em manutenção industrial são
realizados em parceria com o poder executivo municipal, Universidade do Contestado
(UNC) e Associação Empresarial. A UNC
empresta salas para o curso de aprendizagem e
a prefeitura presta apoio na locação do espaço
físico para o curso de alimentos. Além disso,
a prefeitura oferece o transporte dos estudantes para as aulas práticas dos dois cursos, nos
laboratórios do SENAI em Capinzal.

mapa da atuação do SENAI/SC
está crescendo. Além das 35 unidades formalmente constituídas e
que integram seu manual de gestão, a instituição possui pontos de
atendimento em pelo menos mais 32 cidades
catarinenses, que totalizam 700 mil habitantes
- pouco mais de 11% da população do Estado.
Isso sem contar as parcerias nos municípios
onde já existem unidades e os casos de prestação de serviços de consultoria ou qualificação
que atendem demandas específicas de empresas, os chamados cursos in company.
“A presença do SENAI em novos municípios depende de três fatores: a existência
de mercado para os cursos, ou seja, alunos
dispostos a estudar; de mercado para os novos profissionais, indústrias que absorvam as
pessoas qualificadas, e do apoio da comunida-
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Côrte assina contrato de obra em Capivari de Baixo

Saiba mais. Acesse:

A ocupação de salas oferecidas pelas prefeituras ou escolas estaduais tem sido o modelo
mais comum de parcerias. É o que ocorre em
cidades como Araquari, Barra Velha, Catanduvas, Guramirim, Imbituba, Iporã do Oeste, Irani, Penha, Pinhalzinho, Rio Negrinho,
São Francisco do Sul e Xaxim. Em Biguaçu
e Governador Celso Ramos o executivo municipal está cedendo espaço para a instalação
de unidades móveis. Em outras cidades, como
Corupá, Maravilha, Massaranduba e Três Barras, a prefeitura transporta estudantes para as
unidades do SENAI.

Novas unidades no Sul, Meio Oeste e Serra
Cursos realizados em salas ou prédios
cedidos pela prefeitura podem ser o embrião
de uma unidade própria e mais estruturada.
É o que ocorreu em 2012 em Seara (cuja nova
unidade, em salas locadas pela prefeitura, foi
inaugurada em abril), Otacílio Costa e Capivari de Baixo. A prefeitura de Otacílio Costa
cedeu terreno por 40 anos e a da Capivari de
Baixo doou área de 8 mil metros quadrados,
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onde o SENAI construirá uma unidade com
capacidade para mais de mil alunos por dia.
Ao assinar o contrato para a obra em
Capivari, o presidente do Sistema FIESC,
Glauco José Côrte, ressaltou a perspectiva
da educação profissional também na formação humana e cívica. “Estamos formando
bons profissionais, mas, principalmente,
bons cidadãos”, destacou.

www.facebook.com/SENAIsc
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Gislaine Lombardi

SCMC terá seis times
criativos com alunos e
docentes do SENAI
O sétimo ano do projeto Santa Catarina
Moda Contemporânea (SCMC) terá a participação de seis duplas de alunos do SENAI
nos times criativos que unem profissionais
de indústrias catarinenses do setor, estudantes e docentes. Além de ser uma oportunidade para mostrar o talento de jovens
de cursos superiores da área de moda, o
projeto também contribui para a integração
entre as indústrias e o meio acadêmico.
As duplas são compostas pelos alunos
Juliana Thiel e Jesica Garro (Blumenau), Ariana Anciutti e Sarah Livia Sestrem (Blumenau), Jomacio de Andrade Ferreira e Suelen
Ristow (Jaraguá do Sul), Bruna Fischer dos
Santos e Paula Machado Oliveira (Joinville),
Diana Greice Schneider e Jaqueline Perfoll
(Rio do Sul) e Antônio Marcos Carneiro e
Maicon Vargas Silveira (Criciúma).

Unidade se destacou em cinco dos 12 critérios do Programa de Reconhecimento Gestão para Excelência

Xanxerê consegue o melhor
desempenho entre unidades

SENAI Rio do Sul

Dupla Daiana e Jaqueline, de Rio do Sul

Florianópolis lança
curso sobre criação de
apps para Android
O crescimento do mercado de aplicativos
para o sistema operacional Android (usado em muitos smartphones e tablets) está
despertando o interesse de diversos desenvolvedores. Um estudo divulgado em
janeiro pela empresa de pesquisas Ovum
aponta que, até o final do ano, o sistema
operacional da Google será o mais popular
entre os desenvolvedores de apps (aplicativos leves para dispositivos móveis), superando o iOS, da Apple. Dados divulgados
pela NPD Group apontam que os celulares
com Android alcançaram 48% do mercado
de smartphones no final de 2011. Por isso,
a unidade do SENAI em Florianópolis já lançou um curso de qualificação, que ensina
profissionais de Tecnologia da Informação
a desenvolver para essa plataforma.

O

A unidade do SENAI em Xanxerê recebeu o troféu de destaque
no Programa de Reconhecimento
Gestão para Excelência, promovido pelo SENAI/SC entre suas
unidades. O prêmio considera os resultados
alcançados em 12 critérios relacionados
à satisfação dos clientes e colaboradores,
atração e retenção de alunos, entre outros.
O anúncio foi feito durante a reunião do
Conselho de Gestão do SENAI/SC, realizada em março em Blumenau.
Dos critérios, a unidade de Xanxerê foi
destaque em cinco deles, incluindo a satisfação dos clientes de educação - categoria
em que a unidade superou o índice de 90%
de alunos satisfeitos - conseguiu preencher
mais de 95% das vagas oferecidas e realizou
em média mais de 700 horas de aulas nos
cursos de aprendizagem industrial e mais de
540 horas nos cursos técnicos. Além disso,

Informativos têm
novo layout

a unidade superou mais de 100 pontos nos
indicadores de seu contrato de gestão.
O diretor da unidade do SENAI em
Xanxerê, Vanderlei Duarte, recebeu o prêmio das mãos do diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda. Duarte
atribui o resultado ao trabalho de todos os
colaboradores da escola, que estiveram alinhados às diretrizes da instituição. “É gratificante conseguir índice de satisfação dos
clientes superior a 90% e, ao mesmo tempo, conseguir ter um foco no mercado de
trabalho. Hoje, há na unidade uma lista de
empresas interessadas em nossos alunos”,
conta o diretor.
O SENAI atua em Xanxerê há 25 anos,
sendo que em 2011 atendeu 1.536 alunos
em 32 cursos de formação inicial e continuada, três cursos de aprendizagem industrial
e quatro técnicos. Atualmente, a unidade
conta com mais de 50 colaboradores.

A partir desta edição o Informativo SENAI, a
exemplo dos demais boletins impressos do
Sistema FIESC, apresenta novo projeto gráfico.
O novo layout segue tendências modernas da
produção gráfica, proporcionando uma leitura
mais agradável.

s micro e pequenas indústrias
de alimentos do Oeste de Santa
Catarina poderão contar com o
suporte técnico especializado dos
profissionais do SENAI para garantir a qualidade na produção. A intenção
é auxiliar as empresas na implementação e
gerenciamento do programa de Boas Práticas de Fabricação. As empresas participantes contarão com subsídios do Sistema
Brasileiro de Tecnologia (Sibratec). O programa conta com o incentivo do Instituto
Nacional da Carne Suína (INCS).
As empresas que aderirem vão participar de workshops presenciais para instruir
os técnicos das indústrias sobre contaminações e legislação. Depois, será realizada
consultoria, com diagnóstico e avaliação do
processo produtivo adotado. A última fase
será na forma de consultoria, com elaboração de manuais de boas práticas de fabricação e higiene e também formulação de
um plano de ação. Além da consultoria, o
SENAI prestará serviços de análises microbiológicas e físico-químicas de alimentos e
água.
“A ideia é de capacitar profissionais
para melhorar os processos, controles e práticas de gestão, garantindo a segurança dos
alimentos. Ou seja, livres de contaminação
físico-química ou biológica que possam
causar doenças ou surtos”, explica o diretor
adjunto da unidade do SENAI em Chapecó, Almeri Dedonato.

São José incentiva
atividades saudáveis

Consultoria do SENAI vai ajudar a garantir qualidade nas práticas de fabricação de alimentos

Alunos reaproveitam resíduos têxteis
Sobras dos processos de fabricação de
vestuário – como retalhos, linhas e botões
– viraram objetos de um projeto social de
estudantes do curso superior de Tecnologia em Produção do Vestuário da unidade
do SENAI em Blumenau. Depois de analisar
quais eram os resíduos das indústrias têxteis
da região, as alunas Caira Ribeiro e Daniela
Formento estudaram formas de reaproveitar
esses materiais. A ação é uma contrapartida,
em forma de projeto social, das alunas por
serem beneficiadas pelas bolsas de estudos
previstas no Artigo 170 da Constituição de
Santa Catarina.
“Nós percebemos que esses produtos
poderiam ser utilizados para fazer outras coi-

sas, colaborando assim com o meio ambiente”, explica Caira. Os resíduos, que a princípio
não possuem utilidade para as indústrias,
podem ser transformados em trabalhos de
patchwork - artes com retalhos que resultam
em peças coloridas, utilizadas para fazer roupas, colchas, cortinas e revestir peças diversas. Os fuxicos – pequenos aglomerados de
retalhos – são outra opção de produto para
enfeitar e customizar peças. Os fios podem
ser utilizados para produzir estopas, utilizando máquinas apropriadas. No projeto social,
as alunas também promoveram uma oficina
em que ensinaram os alunos dos cursos de
aprendizagem a customizarem roupas com
fuxicos e patchworks e a fabricar cintos.

SENAI Blumenau

A unidade do SENAI em São José está promovendo atividades extracurriculares nos
finais de semana para incentivar os alunos
a adotarem hábitos saudáveis e se afastar
da vulnerabilidade às drogas. As ações,
propostas por professores e coordenadores, também têm a participação de pais
de alunos. Em fevereiro, já foi realizado um
passeio ciclístico e, até o final do ano, também estão previstas no programa SENAI +
Saúde atividades como aulas experimentais de surf, encontros sobre sexualidade
(um masculino e outro feminino), realização de trilha ecológica e dia de práticas
de esportes coletivos. “Queremos mostrar
para os jovens que é possível aproveitar a
vida sem recorrer a substâncias químicas
nocivas, além de promover a integração
entre a comunidade escolar”, explica a coordenadora do Ensino Médio do SENAI em
São José, Márcia Chaves.

Tempo Editorial/ FIESC
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Indústrias de carnes investem na qualidade

Estudantes de Blumenau pesquisaram possíveis formas de reaproveitar tecidos e botões

SENAI Balneário Camboriú

Estudantes de Balneário Camboriú são exemplo de empreendedorismo dentro da instituição

Pré-incubadora incentiva alunos a
transformar ideias em negócios
a distância, com temas como empreendedorismo, inovação e propriedade intelectual,
planejamento de negócios, gestão financeira
e elaboração de projetos.
Durante o curso, os estudantes vão construir planos de negócios, que passarão pelo
processo final de avaliação, no qual serão
selecionadas até 10 iniciativas para as consultorias finais. Essas consultorias buscarão o
aprimoramento do plano de negócios e encaminhamento futuro das ideias. É o momento
em que também os estudantes passam a dar
seus próprios passos como empreendedores.
“Com esta iniciativa, pretendemos facilitar que boas ideias se transformem em
negócios concretos e viáveis”, afirma o diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto
Arruda.

Conhecimento vira oportunidade de renda
Um exemplo dessas boas ideias com
potencial de negócio é o software “Controle de Almoxarifado”, criado por Flávio
Henrique da Silva, Vinícius Câmara e André Morais, ex-alunos do curso de aprendizagem industrial em programação de
computadores, do SENAI em Balneário
Camboriú, com idade entre 16 e 18 anos.
O sistema é uma alternativa para pequenas
empresas e garante um amplo controle dos

estoques. A iniciativa chegou a ser apresentada à Prefeitura de Navegantes para
uso nas escolas municipais.
Outro exemplo é a proposta do estudante Jackson Pinheiro, de Florianópolis,
para automatizar o monitoramento da
temperatura em laboratório de análises
clínicas. A criação, que a princípio era um
trabalho de aula, foi aprensentada à empresa em que Pinheiro trabalha.
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O SENAI /SC terá quatro representantes
na Olimpíada do Conhecimento para pessoas com deficiência, que será realizada em
paralelo as competições da etapa nacional
da Olimpíada do Conhecimento, entre os
dias 12 e 18 de novembro, em São Paulo.
Ao todo, 40 competidores de 10 estados
participarão das provas. Os catarinenses selecionados são os alunos Arilson Cordeiro,
da unidade de Joinville, que possui deficiência física e compete em Mecânica de Automóveis; Vanessa Stadelhofer, de Joinville,
na ocupação de Panificação, que disputará com outras pessoas com Síndrome de
Down; Thiago Cunha, também joinvilense,
que tem deficiência visual e compete em
Tecnologia da Informação, e Ana Carolina
Carvalho, de Pomerode, que possui deficiência auditiva e disputará na ocupação
de costura. As provas, apesar de adaptadas
às particularidades dos alunos, seguem os
mesmos critérios das demais provas da
Olimpíada do Conhecimento, avaliando
conhecimentos, habilidades e atitudes.

Reprodução

O

SENAI/SC lançou no início de
abril o ciclo 2012 de sua pré-incubadora, em nova modalidade, a distância. A ideia é chegar ao final do
ano com pelo menos cinco planos
de negócio estruturados e em condições de
se candidatar a uma incubadora empresarial,
a editais internos ou externos de fomento ou
buscar investidores que viabilizem o negócio. Os planos de negócio serão selecionados
por meio de critérios técnicos e da votação
popular via Facebook, entre projetos integradores desenvolvidos em aula, trabalhos
de conclusão de curso ou artigos científicos
de autoria de estudantes do SENAI em todo
o estado.
Serão selecionados 50 estudantes que
participarão de um programa de capacitação,

Pessoas com deficiência
treinam para a OC

Vídeo utilizou diversas técnicas de imagens

Animação de alunos
participa de mostra
Um vídeo produzido por cinco alunos do
curso de Aprendizagem Industrial em Desenhista de Animação, da unidade do SENAI em Florianópolis, foi selecionado para
participar do 2º Anima Catarina, realizado
em abril na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). O trabalho foi desenvolvido como projeto integrador de disciplinas
ao final do curso, o qual os alunos concluíram no final de 2011. A animação conta a
história de um gnomo e utiliza técnicas de
stop motion, desenho digital e desenho à
mão. O vídeo pode ser visto no endereço
http://tinyurl.com/senaianima .

