SENAI Schroeder

Jornada

Inovação e
Competitividade
da
Indústria
Catarinense
O Sistema FIESC tem o prazer de convidar
para a Jornada Inovação e Competitividade
da Indústria Catarinense.
O evento vai mobilizar o segmento empresarial
de Santa Catarina, dirigentes de sindicatos
patronais, autoridades, membros da sociedade
civil organizada e representantes do universo
acadêmico, debatendo assuntos estratégicos
para a competitividade do setor industrial.

16 a 20 de julho

Centro de Eventos do Sistema FIESC

Dia 16 de julho (segunda-feira)
› A EDUCAÇÃO BÁSICA COMO ESTRATÉGIA
PARA COMPETITIVIDADE
Exclusivo para convidados do SESI/SC

Dia 17 de julho (terça-feira)
› 6º WORKSHOP INTERNACIONAL SENAI AUTOMAÇÃO E TIC
Inovando para aumentar a competitividade
Exclusivo para convidados do SENAI/SC

Dia 18 de julho (quarta -feira)
› DIA DA INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA - IEL/SC
Aberto ao Público

Dia 19 de julho (quinta-feira)
› ENCONTRO CATARINENSE DA INDÚSTRIA – FIESC
Dia 20 de julho (sexta-feira)
› ENCONTRO CATARINENSE DA INDÚSTRIA – FIESC

Confira a programação completa no site

» www.fiescnet.com.br/jornada

Informe-se e inscreva-se nas palestras focadas em inovação
e tecnologia. Vagas limitadas.
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uma costura inadequada, por exemplo, agrida a pele sensível”, explica Karin Bisoni, coordenadora dos cursos de aprendizagem no
núcleo têxtil.
Outro trabalho social feito pelos alunos
da unidade do SENAI em Jaraguá do Sul
é o desenvolvimento de novos uniformes
para a banda marcial de Schroeder. Os estudantes produziram desenhos de moda para
apresentar diversas opções de uniformes e,
posteriormente, confeccionarão os moldes
das roupas, com especificações técnicas e
previsões de custos. Participam desse projeto alunos dos cursos técnicos em Produção
de Moda e em Modelagem do Vestuário.
Segundo o diretor adjunto do SENAI em
Jaraguá do Sul, Michael Eberle, os aspectos
sociais são temas comuns no comitê de gestão da unidade. E, por isso, a realização de
projetos sociais também é frequente.

Agora, os 64 estudantes responsáveis
pelos projetos selecionados vão participar
de capacitações sobre temas como empreendedorismo, inovação e propriedade intelectual, planejamento de negócios, gestão
financeira e elaboração de projetos. Depois
da capacitação, que será realizada a distância, cerca de dez planos de negócios serão
escolhidos para receber consultoria gratuita
com especialistas do SENAI de Santa Catarina.
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Desafio entre blogs
inicia edição 2012
Alunos do Ensino Médio e Fundamental utilizando a internet como meio para
compartilhar informações e opiniões sobre
educação e mercado de trabalho. Assim é
realizado o Desafio do Conhecimento, competição que no ano passado envolveu mais
de 1,7 mil alunos de escolas catarinenses e
que já abriu inscrições para a edição 2012.
O concurso de blogs é promovido pela Its
mídia, com apoio do SENAI/SC. As provas se
iniciaram em junho. A lista dos blogs participantes está no site www.desafiodoconhecimento.com.br

Pré-incubadora seleciona ideias
Vinte e nove ideias de negócios elaboradas por alunos vão participar da edição 2012
da Pré-incubadora do SENAI/SC. Eles
foram selecionados a partir de mais de 310
propostas e se destacaram em uma votação
realizada via Facebook e na avaliação de
critérios técnicos de oportunidade, solução/
inovação e diferencial. Durante a votação
pela rede social, a página do SENAI/SC recebeu 200 mil acessos, sendo que os projetos
receberam 10,7 mil votos (curtições).

Pelo 3º ano, SC conquista troféus do Prêmio SENAI Inovação

elo terceiro ano consecutivo Santa Catarina conquistou troféus no
Prêmio SENAI Inovação e Serviços Técnicos e Tecnológicos, que
envolveu os departamentos regionais da instituição. Na cerimônia realizada
em Brasília, o diretor regional do SENAI/SC
recebeu os troféus de segundo lugar em serviços técnicos e tecnológicos e, pela terceira
vez, de primeiro em relação aos resultados
de metrologia. Também foram premiados
dois cases de prestação de serviços às empresas Metalúrgica Fey, de Indaial, desenvolvido pela unidade do SENAI em Blumenau, e
Reivax S/A, de Florianópolis, que recebeu a
consultoria da unidade de Joinville.
Vencedor da categoria “Sucesso em Serviços Técnicos e Tecnológicos em Projetos
de R$ 100 Mil”, o caso “Relatório da Fabricação dos Componentes Carretel e Camisa
da Válvula Distribuidora TN70”, da Reivax
Automação e Controle, apresentou as estratégias utilizadas para conduzir o projeto na
área metalmecânica, por meio da usinagem
de componentes presentes no produto da
empresa.
O projeto realizado na Metalúrgica Fey,
que ficou em segundo na mesma categoria,
foi baseado na implantação da norma ISO
14001. O desafio foi cumprir os prazos e
certificar o sistema de gestão ambiental da
empresa antes que as novas exigências do

Arruda (e), diretor do SENAI/SC, recebe um dos troféus do diretor geral do SENAI Nacional, Rafael Lucchesi

mercado automotivo entrassem em vigor.
Com a participação de três consultores do
SENAI, o sistema foi implementado em
sete meses.
Foram considerados na premiação os resultados obtidos no ano de 2011, quando o
SENAI de Santa Catarina realizou 86,5 mil
horas em 1,9 mil atendimentos em serviços
ambientais, tecnológicos e em gestão, além
de 111 mil horas de prestação de serviços

Ivonei Fazzioni

Exclusivo para convidados do Sistema FIESC

O

s alunos das unidades do SENAI
em Jaraguá do Sul e Schroeder estão produzindo, voluntariamente,
jogos de roupa de cama para mães
com carência financeira. Serão
produzidos aproximadamente 60 kits com
lençóis, sobrelençóis e fronhas para a Casa
da Amizade (sociedade beneficente formada
por senhoras), que irá distribuir os produtos
para mães do Hospital Jaraguá.
Para fabricar o material, os alunos
dos cursos de Aprendizagem Industrial
em Confeccionador de Moldes de Roupas
(Schroeder) e de Confeccionador de Moldes
Industriais (Jaraguá do Sul) vão aplicar os
conhecimentos adquiridos em aula. Ao todo,
62 jovens vão participar do trabalho social.
“Os alunos serão instruídos a produzir
peças de excelente qualidade, já que serão
usadas por bebês e precisamos evitar que
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SENAI São Miguel do Oeste

Aberto ao Público

Alunos modelam e fabricam roupas
de cama para mães carentes

Estão abertas as inscrições para 135 turmas
de cursos técnicos e superiores de tecnologia, oferecidos pelo SENAI em 20 cidades.
Ao todo, são mais de 2.450 vagas disponíveis, que se somam às demais oferecidas
no primeiro semestre. As inscrições para os
cursos técnicos podem ser feitas até o dia
23 de julho e para os superiores até o dia
dois do mesmo mês.
Os cursos técnicos e superiores do SENAI/
SC são criados a partir das demandas expressas pelas empresas e das características
industriais das diversas regiões do Estado.
Além disso, seus currículos são definidos
em fóruns que reúnem especialistas de
todo o país e representantes das principais
empresas do setor. Mais informações pelo
fone 0800 48 1212 e pelo endereço www.
conhecimentoamais.com.br.

José Paulo Lacerda/ CNI

A indústria transforma a sua vida

Estudantes também produziram desenhos de moda para o novo uniforme da banda de Schroeder

Abertas inscrições para
135 opções de cursos

Equipe de São Miguel fará empanado de fígado

Inovação em educação profissional

Saiba mais. Acesse:

laboratoriais.
O Prêmio SENAI Inovação e Serviços
Técnicos e Tecnológicos tem o objetivo de
reconhecer os departamentos regionais e
as equipes das unidades que possuem resultados significativos e práticas empreendedoras capazes de gerar oportunidades de
negócios, aumento da prestação de serviços
e desenvolvimento de projetos de inovação
tecnológica.

Agenda reforça ações pela competitividade
Mais de uma dezena de ações integram
a Agenda de Inovação do Programa SENAI
Mais Competitividade. O documento consolida o conjunto de atividades previstas para os
próximos meses para fomentar a inovação e a
competitividade da indústria e que podem ser
observadas sob quatro perspectivas:
1. Pesquisa aplicada: solução para problemas
da indústria, desenvolvida por meio de editais.

w www.sc.senai.br
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2. Inovação em educação profissional, a exemplo da Pré-Incubadora e da Escola Profissional do Futuro, com o objetivo de desenvolver
o espírito de inovação entre os estudantes.
3. Inovação de produto em educação profissional ou serviços técnicos e tecnológicos, como
os conteúdos didáticos para tablets.
4. Inovação nos processos internos, para aprimorar o atendimento aos clientes.

www.facebook.com/SENAIsc

t

@SENAIsc

As indústrias e laboratórios da área de
alimentos encontram na unidade do SENAI em Chapecó uma série de serviços de
análises. Só em 2011 foram realizados mais
de 117 mil ensaios físico-químicos e microbiológicos no Laboratório de Análises de
Alimentos, com o atendimento de 518 empresas. Além desses, outras 215 recorreram
às rodadas do Provedor de Ensaio de Proficiência (PEP) realizadas pela unidade. O laboratório é acreditado pelo Inmetro para a
realização de análises microbiológicas e para
avaliar a competência de outros laboratórios
na execução de ensaios .
O Laboratório de Análises de Alimentos
realiza ensaios metrológicos e oferece orien-

tações técnicas que auxiliam na resolução
de inconformidades detectadas no processo
produtivo. São realizadas análises físico-químicas e microbiológicas de cárneos, lácteos,
águas, efluentes, rações e seus ingredientes,
chás e erva-mate.
Outro serviço é o de produção de materiais de referência certificada, que são utilizados em outros laboratórios para o controle
das análises, na calibração de equipamentos
e no desenvolvimento de metodologias,
entre outros usos. Recentemente, o laboratório também passou a atuar na tipificação e
identificação genética de micro-organismos
pelo DNA, ajudando as empresas a controlar
a qualidade dos produtos alimentícios.

Grandes empresas
participam de MBA
O SENAI/SC lançou o primeiro MBA do país
focado na gestão de serviços compartilhados,
modelo no qual um departamento centralizado atende a várias unidades e áreas de
uma ou mais empresas, como forma de otimizar recursos e integrar tecnologias. O curso terá a participação de gestores e diretores
de empresas como BR Foods, Siemens, Totvs,
Embraer, Vale, Nestlé, Ambev, EBX, Gerdau e
Camargo Corrêa, entre outras. Realizado a distância, o MBA é fruto de parceria com o Grupo
de Estudos em Serviços Compartilhados.

Aluna de Blumenau
vence no Parajesc

Já a Cisco tem adotado o conceito da educação 3.0, uma proposta que aproxima a escola do mundo real, conectado e tecnológico. As
duas instituições passaram a tratar do desenvolvimento de uma plataforma educacional,
que envolve alta tecnologia, mas que tem sua
essência numa proposta pedagógica alinhada
às necessidades do mundo moderno.
Há cerca de um ano, as duas organiza-

Profissionais de sucesso participam
da Semana da Indústria 2012

ções vêm conversando sobre as tendências
pedagógicas, com várias atividades realizadas
em conjunto. Profissionais da instituição catarinense estiveram com Michael Stevenson,
em Londres, no segundo semestre do ano
passado. Em seguida, consultores da Cisco
apresentaram um workshop sobre o conceito
de educação 3.0 para gestores e especialistas
do SENAI/SC, em Florianópolis.

A

s apresentações de profissionais de
sucesso foi uma das várias atrações
que as unidades do SENAI de
Santa Catarina organizaram para
marcar a Semana da Indústria, que
este ano foi comemorada entre os dias 21 a
25 de maio. A iniciativa teve o objetivo de familiarizar os estudantes da entidade com as
diferentes profissões e funções, auxiliandoos na definição da carreira.
Em Brusque, o empresário Edemar Fischer, presidente da Associação Comercial e
Industrial da cidade e diretor financeiro da
Fischer S.A., foi um dos palestrantes. Em
São Miguel do Oeste, o gerente da Aurora,
Moises Caetano Júnior, apresentou o perfil
que as indústrias de alimentos esperam dos
profissionais. Também houve apresentações
semelhantes nas unidades do SENAI em
Jaraguá do Sul — com cases de Humberto

Estudantes constroem carrinhos de lixo
Alunos de cursos técnicos e de aprendizagem industrial do SENAI em São Bento do Sul vão ajudar voluntariamente em
um projeto de construção de carrinhos de
carga, que serão utilizados por integrantes
da cooperativa de catadores de materiais
recicláveis da cidade. A expectativa é produzir 40 veículos nos próximos dois meses.
O projeto também conta com o apoio das
empresas Tuper e Metalúrgica Denk e da
prefeitura.
Participarão do projeto jovens dos cursos de Aprendizagem Industrial em Mecânica de Usinagem e em Operador de Máquina (oferecido em parceria com a Tuper),
Técnico em Mecânica e em Eletromecânica,
totalizando cerca de 200 envolvidos. Com a
orientação e supervisão de professores, os
alunos vão realizar a montagem dos carrinhos, utilizando peças cedidas pelos demais

parceiros do projeto. Para isso, vão mobilizar os conhecimentos adquiridos sobre
soldagem, metrologia, desenho, processos
de fabricação e materiais.
Os carrinhos, que serão utilizados na
coleta de lixo reciclável da cidade, serão
leves (cerca de 10 kg), funcionais e com
recursos como basculante e equipamentos
de segurança. Além disso, a ergonomia
facilitará o trabalho dos cooperados. A caracterização dos veículos também permitirá
distinguir os membros da cooperativa dos
demais catadores.
“Esperamos poder contribuir para a
melhoria de vida das pessoas que atuam
na cooperativa, além de complementar o
aprendizado dos alunos, que já têm disciplinas de formação integral”, explica o diretor
da unidade do SENAI em São Bento do
Sul, Julcimar Machado.

Cerca de 200 alunos participarão do projeto

Atividade envolve conhecimentos técnicos

Wolf, da Wolf Construtora, e Paulo Obenaus, da Proma Construções e Planejamento — e em Curitibanos, com a trajetória do
aluno Cristian Paul de Oliveira, que disputa
uma vaga na etapa nacional da Olimpíada do
Conhecimento.
Outras atrações foram as palestras e
workshops sobre temas de interesse dos
empresários, profissionais e estudantes.
Além de assuntos específicos de cada área,
também foram realizadas exposições sobre
temas como empreendedorismo, mercado
de trabalho, inovação e competitividade.
Paralelamente, foi realizada a edição
2012 do evento Mercado & Competências,
promovido em parceria com a seção catarinense da Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-SC), que discute temas
contemporâneos relacionados à gestão de
pessoas.

Dois cases do SENAI/SC no Fórum Mundial
Fotos: Maristela Larsen

Laboratório de Chapecó também atua como provedor de ensaio de proficiência

Suzana Nahimei, aluna da unidade do SENAI em Blumenau, conquistou quatro medalhas de ouro na terceira edição dos Jogos
Escolares Paradesportivos de Santa Catarina
(Parajesc), realizado em maio. Elas venceu
nos 100 metros rasos, arremesso de peso,
lançamento de pelota e tênis de mesa para
andantes. A aluna, que competiu pela escola na etapa estadual, agora vai representar
os catarinenses na etapa nacional.

Evento também teve apresentações sobre empreendedorismo, mercado de trabalho e tecnologias

Equipes do SENAI e da Cisco discutiram modelo pedagógico com Stevenson (3º da esq. para a dir.)

O SENAI participou do II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
com o relato de dois cases, um sobre a aplicação da metodologia de educação por competências e outro sobre as ações de inclusão
de pessoas com deficiência. O evento, que é
ligado ao Fórum Social Mundial, foi realizado
de 28 de maio a 1º de junho, em Florianópolis,
e contou com mais de 20 mil inscritos.
Uma das exposições foi sobre a prática
de educação profissional nas unidades da
instituição. A metodologia se propõe a desen-

volver o cidadão para uma atuação eficaz em
situações complexas, a partir da mobilização
de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Também foi apresentado no Fórum o
Programa de Desenvolvimento Profissional
para Pessoas com Deficiência, do SENAI em
Joinville, que tem promovido a inclusão de
jovens no mercado de trabalho. O processo é
realizado por meio de parcerias com empresas
e entidades representativas para a formulação
de cursos que atendam as especificidades dos
alunos e as demandas das indústrias.

Alunos criam rede
para escola pública
O Centro de Educação Municipal BeijaFlor, em Mafra, que antes contava com um
único computador ligado à internet, agora
possui uma rede de 49 máquinas interligadas. A melhoria é fruto do trabalho realizado pelos alunos do curso técnico em Redes
de Computadores, da unidade do SENAI
na cidade. Os 35 estudantes trabalharam
na padronização da estrutura da escola,
colocando em prática os conhecimentos
aprendidos no curso. A mudança vai facilitar o dia a dia do Centro de Educação,
principalmente em tarefas comuns como
transferência de arquivos e impressões.
Além da rede interna de computadores, a
escola também passou a contar com conexão sem fio de internet, que poderá ser
usada pela comunidade vizinha à escola,
promovendo a inclusão digital.
Miguel Luiz/ prefeitura de Mafra

Laboratório atende setor de alimentos

Ana Paula Eckert

Mais três workshops internacionais promovidos pelo SENAI/SC estão programados
para os meses de junho a agosto. Nos dias
26 e 27 de junho, em Jaraguá do Sul, o evento será focado na área de eletroeletrônica,
com destaque para energias alternativas e
renováveis. Participam das apresentações
especialistas da Alemanha, Colômbia e
Brasil. Em Florianópolis, no dia 17 de julho,
o evento abordará assuntos relacionados à
automação industrial e tecnologias da informação e comunicação. Estão previstas
apresentações com representantes da Cisco
e da Siemens, entre outras organizações. Em
30 de agosto, Criciúma sedia o workshop de
materiais, também com palestrantes nacionais e internacionais. Mais informações no
site www.senaimaiscompetitividade.com.br
ou no telefone 0800 48 1212.

Côrte, presidente do Sistema FIESC, destacou a importância do tema para a competitividade da indústria

A

Cisco, maior fabricante mundial de
equipamentos para redes de computadores, desenvolverá uma plataforma, no conceito da educação
3.0, exclusiva para apoiar a Escola
Profissional do Futuro, do SENAI/SC. Especialistas da empresa em vários países estarão envolvidos no projeto, cujo piloto deverá
ser apresentado no segundo semestre do ano.
O vice-presidente de mundial da Cisco para a
área da educação, Michael Stevenson, esteve
na sede do SENAI/SC no final de maio, onde
foi recebido pelo diretor regional do SENAI/
SC, Sérgio Roberto Arruda, para ratificar o
apoio da empresa à iniciativa da instituição
catarinense.
As organizações identificaram aspectos
convergentes em modelos educacionais que
vêm desenvolvendo. De um lado, o SENAI/
SC realiza pesquisas e busca um modelo
pedagógico para a educação profissional do
futuro. A proposta prioriza a educação por
competências em sua essência. “O professor e a escola se tornam facilitadores num
processo de ensino em que aluno tem maior
autonomia e responsabilidade pelo aprendizado”, afirma Sérgio Arruda.

Ivonei Fazzioni

Eletroeletrônica, TI e
automação e materiais
estarão em debate

Ivonei Fazzioni

O

4º Workshop Internacional promovido pelo SENAI/SC reuniu representantes de empresas e instituições
para discutir aspectos relacionados
à produção, infraestrutura e logística interna das indústrias. Realizado em maio,
o evento contou com a participação de especialistas do Brasil, Alemanha e França, com
palestras sobre sustentabilidade, cadeias produtivas, produção enxuta e plataformas.
“Mais do que outros fatores da economia,
são dos custos logísticos, decorrentes da precariedade da infraestrutura, que os empresários mais reclamam”, afirmou o presidente do
Sistema FIESC, Glauco José Côrte, na abertura do Workshop.
Representando o Instituto Fraunhofer de
Fluxo de Materiais, o consultor alemão Michael Toth salientou que o desafio é produzir
e entregar produtos cada vez mais individualizados e personalizados, utilizando 70% dos
recursos consumidos atualmente. Para suprir
essa demanda, o Instituto Fraunhofer desenvolve pesquisas como, por exemplo, de estações de entrega de encomendas pessoais.
A logística urbana é uma preocupação
também do pesquisador Daniel Boudouin, do
Centro de Pesquisa sobre Transporte e Logística da Universidade de Marseille, da França,
que falou de plataformas logísticas e organização do território. Boudouin destacou que
a organização da logística urbana e de fluxos
de retorno (logística reversa) é uma demanda
presente nos institutos especializados.

Henrique Porto

Cisco desenvolve plataforma para escola inovadora

Workshop discute ações para aprimorar logística

Estudantes de Mafra em atividade prática

Gol promove curso na
unidade de São José
Alunos da terceira e quarta fase dos cursos
técnicos de Manutenção de Aeronaves do
SENAI/SC participaram de uma capacitação sobre as aeronaves Boeing 737 NG,
ministrada por um profissional da Gol Linhas Aéreas. O curso, com duração de uma
semana, envolveu alunos das especialidades de componentes aviônicos, célula e
grupo motopropulsor. A capacitação, que
envolveu 115 jovens, faz parte das ações da
companhia aérea para formação de profissionais especializados e aptos a serem
contratados pela companhia. Essa foi a segunda capacitação realizada pela empresa
na escola — a primeira foi realizada há dois
anos, sobre o mesmo tema.

Cerca de 115 alunos participaram

