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SENAI vai despertar jovens
para carreiras industriais

esquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
divulgada em agosto, aponta que,
em muitos casos, o salário inicial
de profissionais de nível técnico já
supera o pago a pessoas com curso superior
em começo de carreira em áreas como Direito e Psicologia. É para mostrar as oportunidades de trabalho no setor industrial,
muitas vezes desconhecidas pelos jovens,
que o SENAI de Santa Catarina realiza, no
segundo semestre deste ano, uma campanha
de valorização das carreiras industriais.
Uma das formas de informar sobre o
mercado de trabalho na área é o Guia das
Profissões da Indústria, lançado neste mês
de setembro. Os 95 mil exemplares da publicação (que será disponibilizado também na
versão digital) serão distribuídos a estudantes, empresários e aos participantes do evento
Mundo SENAI, que será realizado nos dias
27 e 28 de setembro, em todo o Estado. Nela
são tratadas as principais áreas industriais de
Santa Catarina e as opções de educação profissional oferecidas pela instituição.

“A
indústria
catarinenses hoje possui
uma estrutura moderna,
que proporciona um bom
ambiente de trabalho,
além de incentivar a atração e o desenvolvimento
de profissionais da área
técnica. Por isso, o setor
representa hoje uma opção a ser fortemente considerada por aqueles que
querem se preparar para o
mercado”, garante o diretor regional do SENAI/SC,
Sérgio Roberto Arruda.
Desde julho também são
divulgados exemplos de como
a escolha por carreiras industriais
pode influenciar positivamente a vida dos
catarinenses, assim como o papel do SENAI/SC na trajetória profissional das
pessoas. Está prevista ainda a participação
do tenista Gustavo Kuerten, o Guga, na
divulgação das opções de educação profis-

Instituto de Materiais,
em Criciúma, terá
investimento de 10 mi

Duas escolas da construção são inauguradas

O presidente do Sistema
FIESC, Glauco José Côrte, anunciou durante o Workshop Internacional de Materiais, em agosto,
que a instituição fará investimentos de R$ 10 milhões na implantação do Instituto SENAI de
Tecnologia (IST), em Criciúma.
Ao todo, serão R$ 230 milhões
investidos nos próximos anos em
10 institutos do SENAI.
Saiba mais. Acesse:

As cidades de Criciúma e Chapecó foram
as primeiras a contar com as novas escolas da
construção civil que o SENAI/SC está instalando no Estado. Outras duas estão em andamento em Palhoça e em Itajaí, que somarão às
outras já existentes em Blumenau, Joinville e
Balneário Camboriú. O setor já conta também
com quatro unidades móveis voltadas para a
área, que atendem outras regiões.
Em Criciúma, a escola da construção civil ocupa uma área de 220 m2 , readequada,
e atenderá em torno de 300 a 400 alunos por
ano, em cursos de qualificação, de 160 a 300
w www.sc.senai.br
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Publicação ajuda nas escolhas profissionais

sional oferecidas. A campanha faz parte das
ações de valorização da indústria desenvolvidas pelo Sistema Federação das Indústrias
(Sistema FIESC) ao longo do ano.

horas-aula. Os programas atenderão as áreas
de eletricidade, hidráulica, gestão (mestre de
obras), alvenaria (pedreiro e servente), assentamento cerâmico, carpintaria e pintura.
Já a escola de Chapecó terá 296 m 2 e
previsão de atendimento de cerca de 300
alunos por ano. No local, estão em andamento cursos de qualificação em Mestre de
Obras, Eletricista Predial e de Aprendizagem Industrial em Oficial da Construção
Civil. Em 2013, também haverá cursos de
Pedreiro, Instalador Hidráulico e Desenhista da Construção Civil.

www.facebook.com/SENAIsc
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SC realiza consultoria
em siderúrgica do RJ
Técnicos do SENAI/SC iniciaram consultoria
em uma grande indústria no Rio de Janeiro.
A atividade integra o Programa Rio Capital
da Energia, iniciativa do governo estadual
do Rio de Janeiro em parceria com as principais empresas, associações e entidades
de classe ligadas à área de energia flumunense. Desde 2008, o SENAI/SC já atendeu
86 indústrias catarinenses em consultorias
de eficiência energética, além de atuar em
mais quatro estados.
Encontro com empresas ajudará a definir atuação do instituto de inovação, que será instalado até 2014

Diagnóstico ajuda a
adequar à nova NR 12

Demandas nortearão ISI de Laser

R

Para ajudar as indústrias a lidar com as mais
de 150 páginas da nova versão da norma
regulamentadora número 12 (NR 12), que
estabelece regras para segurança no trabalho com máquinas e equipamentos, as
unidades do SENAI em Luzerna, Joinville e
Jaraguá do Sul estão oferecendo serviço de
consultoria para empresas. A intenção é de
auxiliar no diagnóstico e adequações necessários depois das recentes atualizações
da NR, que antes continha apenas cinco
páginas. A atualização contempla regras
que englobam toda a vida útil das máquinas e equipamentos, desde o projeto até o
descarte adequado.

SENAI Lages

epresentantes de mais de uma
dezena de indústrias catarinenses
e de outros Estados brasileiros
apresentaram, no final de agosto,
as demandas atuais e futuras que
têm em relação às tecnologias a laser. O encontro foi mais um passo na construção do
projeto do Instituto de SENAI de Inovação
(ISI) que o Sistema FIESC e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) implantarão na Grande Florianópolis e que, a partir
de sua inauguração, em 2014, transformará
Santa Catarina no polo brasileiro de tecnologia a laser.
“Hoje, 95% da tecnologia a laser utilizada no Brasil é importada, o que significa
que temos um grande espaço de crescimento”, afirma Carlos Alberto Schuch Bork,
especialista em desenvolvimento industrial
do SENAI Nacional. Ele explica que alguns
setores, como os de equipamentos para a

exploração do pré-sal, indústria hospitalar,
indústria de defesa, automotiva e aeronáutica, têm elevado potencial de atendimento,
embora saliente que todos os segmentos
econômicos apresentem demandas relacionadas às novas tecnologias.
Potenciais usuárias dos serviços do futuro ISI, as empresas participantes apresentaram mais de uma centena de aplicações, que
agora passam a ser analisadas pela perspectiva de suas potencialidades e viabilidade e
podem compor as plataformas tecnológicas
do novo ISI.
O encontro contou ainda com a participação de profissionais do Instituto Fraunhofer, da Alemanha, que também participarão da elaboração do Plano de Negócios
do ISI, utilizando como base as demandas
identificadas. Além do Instituto de Inovação em Laser, Santa Catarina terá outro ISI,
na área de segurança integrada.

“Inovação exige cultura e incentivos”
Projetos de alunos
aprimoram Ambev
Encerrou em agosto a primeira turma do
curso técnico em eletromecânica destinado a colaboradores da filial catarinense da
fabricante de bebidas Ambev, situada em
Lages. Além de contar com mais 14 profissionais qualificados, a empresa também
foi beneficiada pelos projetos aplicativos
elaborados pelos concluintes. Os trabalhos
foram apresentados aos gerentes de cada
uma das áreas da empresa.

Inovação não é acidental. Ao contrário,
requer perseverança e que a empresa desenvolva uma cultura favorável, processos,
incentivo contínuo das lideranças, proximidade com o cliente, perfil colaborativo e
investimentos em competências. A análise
foi feita pelo gerente de negócios das áreas de Microbiologia e Food Safety da 3M
do Brasil, Marcelo Leonardo, durante o 7º
Encontro de Consultores do SENAI/SC,
realizado em agosto.
Leonardo falou sobre a experiência e
política de inovação da própria empresa,
que hoje possui mais de 43 mil patentes
registradas. “É preciso ter coragem para
descontinuar produtos que não tenham
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Gerentes acompanharam apresentações

Leonardo, da 3M: inovação ajuda a perenizar

mais demanda”, afirma. Segundo Marcelo
Leonardo, a inovação oferece vantagens
competitivas, permitindo o crescimento
e afastando o risco da empresa deixar de
existir.

Divulgação Casan

Formação desenvolvida pelo SENAI/SC é realizada a distância e atenderá todo o Estado

Curso evita perda de água na Casan

U

m grupo de 200 funcionários da
Companhia Catarinense de Águas
e Saneamento (Casan), de 111 municípios do Estado, iniciaram um
curso que trata das medidas que
podem ser adotadas para evitar perdas de
água em redes de abastecimento. Realizada
a distância, a formação tem duração de 40
horas e será feita pelo SENAI/SC, que foi
selecionado por edital de licitação.
O coordenador do núcleo Ambiental do
SENAI de Blumenau, Rodrigo de Bortoli,
explica que a média nacional de perda de
água tratada é de aproximadamente 30%.
“As principais razões estão relacionadas a

perdas por vazamento, leitura inadequada
de medidores de vazão e transbordo em reservatórios. E em um momento em que se
teme tanto a escassez de água, essa questão
passa a ter importância tanto econômica
quanto ambiental”, afirma.
O conteúdo abordará as principais causas das perdas encontradas nesses sistemas,
relacionando-as às medidas de controle necessárias para combatê-las. O curso já foi
realizado por 504 pessoas de companhias
de abastecimento de água de todo o país,
em programas em parcerias com entidades
como a Associação Nacional dos Serviços
Municipais de Saneamento (Assemae).

Atividades consolidam metodologia
Nesse processo, o aluno passa a ter um
papel mais ativo, de buscar o conhecimento, tendo a orientação e complementação
do docente, quando necessário. Com isso,
o professor passa a atuar como um mediador do processo de ensino e aprendizagem.
“Sentimos que o aluno se envolve mais nas
atividades, o que o torna mais motivado e
ajuda a reduzir a evasão dos cursos”, ressalta o coordenador pedagógico do SENAI
em Jaraguá do Sul, Cláudio Olívio Piotto.
Na unidade de Jaraguá do Sul, professores de diversas unidades curriculares do
curso técnico de Eletrotécnica se uniram
para planejar as Situações de Aprendizagem. À medida que cumpriam as atividades propostas, os alunos eram avaliados
quanto ao desenvolvimento de capacidades
previstas no desenho curricular do curso.
A avaliação durante o processo possibilitou
aos docentes dar os feedbacks imediatos e retomar os conhecimentos necessários.

O SENAI/SC promoveu palestras em dois
eventos de construção civil em agosto. Na Feira da Habitação e da Construção Civil do Alto
Vale do Itajaí (Habitavi), realizada em Rio do Sul,
foram apresentadas as tendências em móveis
para 2013, em palestra da unidade de São Bento do Sul. Outros oito mini-cursos foram oferecidos gratuitamente durante a Construfair/
SC, na capital. Eles abordam temas relativos a
normas do setor, desempenho das construtoras, eficiência energética e economia de água,
entre outros, com exposições de profissionais
das unidades de Tijucas, Balneário Camboriú,
Joinville, Blumenau, Criciúma e Itajaí.

Conselho autoriza
quatro cursos técnicos
O Conselho Regional do SENAI/SC aprovou
a criação de quatro novos cursos técnicos
no Estado. Os novos programas são nas
áreas de Edificações (em Joinville), Logística (Concórdia), Manutenção Automotiva
(Schroeder), e de Manutenção e Suporte
em Informática (Videira). Todos os cursos
terão duração de dois anos, e permitirão
certificações intermediárias em nível de
qualificação. As inscrições começam no dia
26 de setembro.

SENAI é parceiro do
programa Geração Tec
As unidades do SENAI em Joinville e Criciúma estão atuando como parceiras do programa Geração Tec, que forma profissionais
para atender ao setor de tecnologia. No
Norte do Estado, já se formaram 76 profissionais, egressos dos cursos de Java/PHP,
C# e .NET . No Sul, está sendo realizado um
curso de Power Builder e outro, de Webdesign, tem início previsto para setembro. Os
cursos são gratuitos e oferecidos pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Sustentável de Santa Catarina.
SENAI Joinville

Já conhecidos pelo viés prático, os
cursos do SENAI/SC estão cada vez mais
voltados para o desenvolvimento de competências. Desde o início do ano, docentes
e profissionais de apoio pedagógico trabalham juntos para elaboração e implementação das denominadas “Situações de Aprendizagem”, que são atividades desafiadoras,
interdisciplinares e contextualizadas, que
estimulam o aluno a tomar decisões e testar
hipóteses.
As Situações de Aprendizagem são
uma forma de consolidar a metodologia de
formação profissional com base em competências, utilizada pelo SENAI. Este ano,
estão sendo realizados experiências-piloto
nos cursos técnicos de Eletrotécnica e de
Modelagem do Vestuário. A intenção é que,
até 2017, a prática faça parte das atividades
dos cursos de todos os níveis oferecidos
pelo SENAI/SC, dinamizando o processo
de ensino e de aprendizagem.

Unidades participam da
Construfair e Habitavi

Joinville formou 76 novos profissionais
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Iogurte de beterraba com limão, projeto de alunos de Chapecó, será apresentado em São Paulo

Etapa nacional do Inova SENAI terá
cinco projetos catarinenses

S

anta Catarina será representada por
cinco projetos na etapa nacional da
mostra Inova SENAI 2012. Os três
projetos de produtos elaborados por
docentes e os dois de estudantes foram
selecionados entre os 50 melhores do país e
serão expostos entre os dias 12 e 18 de novembro, em São Paulo. Na última edição do evento,
em 2010, projetos catarinenses ficaram em segundo na categoria docente-processo inovador
e em terceiro na categoria alunos – processo
inovador. A mostra tem como objetivo promover a busca de melhorias e novos negócios para
a indústria.
Dois projetos selecionados são de Cha-

pecó e da área de alimentos: o iogurte de beterraba com limão, que é mais nutritivo, e o
queijo tipo petit suisse feito a partir do soro de
leite, que aproveita um subproduto industrial.
Outros dois foram desenvolvidos em Florianópolis: o espectrofotômetro portátil, que une
as vantagens de dois equipamentos em um
com custo inferior, e a máquina automatizada
para inserção do water bag, que insere películas
plásticas no interior de bombonas de água mineral e garante maior qualidade dos produtos.
Luzerna também participará com o projeto de
classificadora de frutas acoplada a trator,
máquina que vai agregar valor e reduzir
desperdício nas lavouras

Laboratório recebe acreditação do Inmetro
a acreditação vai agilizar os processos de
obtenção da certificação, que será compulsório. “As empresas da região terão mais
agilidade e menor custo no processo de
certificação, já que não será preciso enviar
os produtos para testes em outros Estados.
Mas a intenção é beneficiar fabricantes de
todo o país”, afirma.
O Laboratório já possui acreditação do
Inmetro para realização de ensaios (testes)
de produtos embalados — em que avalia a
capacidade das embalagens de proteger os
produtos — e agora foi autorizado a ampliar
sua atuação. de acordo com as normas.
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Alunos do Ensino Médio da unidade do
SENAI em Joinville participaram de um
dia dedicado à novas experiências extracurriculares. A 5ª edição do projeto Aldeia
Global teve 21 opções de mini-cursos, dos
quais participaram mais de 571 estudantes.
O objetivo do evento foi de oportunizar atividades culturais complementares ao processo de desenvolvimento cognitivo, pessoal e interpessoal dos estudantes. Além
de ampliar a formação, o projeto também
incentiva a integração, o intercâmbio de
conhecimento e a divulgação do talento
dos alunos. Os jovens puderam participar
de atividades ligadas a habilidades profissionais, cultura, saúde, beleza e hobbies
diversos. Cerca de 120 pessoas foram envolvidas na organização, entre docentes,
alunos e profissionais convidados.

Alunos reformam
escolas públicas
Alunos das turmas do curso de Assentador Cerâmico, oferecido pela unidade do
SENAI em Tijucas, ajudaram na reforma de
duas escolas como forma de aplicação de
conhecimentos. Na Escola Estadual Alexandre Ternes Filho, no município, os estudantes substituíram o taco de madeira
por pisos cerâmicos. Na Escola Municipal
Elói Garcia, em Itapema, fizeram a recuperação dos pisos danificados. Desde o início
do ano, cerca de 70 alunos passaram pelo
curso, em quatro turmas. A formação tem o
objetivo de atender à demanda por trabalhadores qualificados para atuar na função,
que tem impacto direto na qualidade do
acabamento das construções.
SENAI Tijucas

As fabricantes de berços do país agora contam com mais uma instituição para
avaliar seus produtos. A partir de agosto,
o Laboratório de Tecnologia de Madeira e
Mobiliário, do SENAI em São Bento do
Sul, tornou-se o primeiro de Santa Catarina e um dos três do país autorizados pelo
Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) para avaliar
berços. Com isso, a expectativa é de maior
facilidade no processo de obtenção do selo
do Inmetro, que se tornará obrigatório.
Para o diretor da unidade do SENAI
em São Bento do Sul, Julcimar Machado,

Joinville realiza dia de
atividades culturais

Aplicação de revestimentos durante prática

