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Em Chapecó (foto), evento do Movimento A Indústria Pela Educação teve 102 adesões; empresas terão apoio do SENAI e SESI para implantar ações educacionais

‘A Indústria pela Educação’ recebe 510 adesões em SC

U

m total de 510 empresas, entidades
e autoridades de todo o Estado firmaram, até o dia 4 de dezembro, um
compromisso com a educação dos
brasileiros, especialmente dos trabalhadores catarinenses. Com assinatura do termo de adesão ao Movimento A Indústria Pela
Educação, as instituições reconhecem a importância da área para melhorar a produtividade e,
consequentemente, a competitividade do país.
Além disso, também evidenciam a intenção de
apoiar iniciativas que elevem os níveis educacionais dos trabalhadores.

Ivonei Fazzioni

Arruda (E) e Côrte (D) visitaram exposição em SP

Saiba mais. Acesse:

Além de incentivar as empresas a intensificar esforços pela educação básica, profissional
e executiva, o Movimento prevê investimento
de R$ 330 milhões em ações educacionais pelas
entidades do Sistema FIESC - SESI, SENAI e
IEL. Com isso, espera-se registar mais de 800
mil matrículas em três anos.
Depois do lançamento do Movimento em
setembro, foram realizados sete eventos regionais para divulgar a causa. Neles, Mozart Neves,
integrante do Conselho Nacional de Educação,
mostrou como a educação pode contribuir para
a melhoria social e aumento da competitividade

do país. Neves elogiou iniciativas como o Movimento, que compartilham a responsabilidade
com mais atores, não só o poder público. “Cada
vez mais a sociedade, formadores de opinião e
empresários entendem o papel transformador
da educação. São iniciativas acertadas, pois, ou
melhoramos o ensino agora, ou não teremos o
futuro que queremos”, afirmou. Em 2013, as
indústrias signatárias serão visitadas por colaboradores do Sistema FIESC, que ajudarão a
desenvolver programas educacionais de acordo
com as necessidades das empresas e perfil de
seus colaboradores.

Escola prevê ensino do futuro
A perspectiva do aprendizado ao longo da
vida e o desenvolvimento das habilidades requeridas no século XXI — entre elas a autonomia, a criatividade e o raciocínio crítico — são
as principais premissas da Escola Profissional
do Futuro, projeto apresentado na Olimpíada
do Conhecimento, em São Paulo. A proposta
contempla aspectos como a organização didático-pedagógica, os novos perfis de docentes e
a infraestrutura física e tecnológica.
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O modelo de educação 3.0, proposto pelo
pensador Jim Lengel, está entre os conceitos
que embasam o projeto. O presidente do Sistema FIESC, Glauco José Côrte e o diretor
regional do SENAI/SC, Sérgio Arruda, visitaram o estande do projeto, no Anhembi, na
capital paulista. Depois da definição do que é a
educação do futuro, está sendo elaborado um
projeto específico para uma escola modelo, a
ser implantada na capital.
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Desafio incentivará
estudante do SENAI
a sugerir inovações
Estudantes e docentes do SENAI no Estado
vão contribuir com suas ideias e conhecimento para ajudar as indústrias catarinenses
a superar problemas tecnológicos. O Desafio
da Inovação SENAI/SC identificará problemas
existentes na indústria e os apresentarão aos
estudantes dos cursos de educação profissional. Os melhores projetos, entre os selecionados pelas empresas, serão premiados
em cerimônia especial. A proposta segue o
conceito de Open Innovation, que se utiliza da
colaboração coletiva de estudantes e pesquisadores, por meio de “batalhas”. A competição
proporcionará aos participantes a vivência de
situações reais da indústria, permitindo que
desde cedo eles conheçam as demandas que
os esperam no mercado. As equipes poderão
ser compostas por estudantes de diversos
cursos, incentivando a interdisciplinaridade.
O lançamento do primeiro edital do Desafio
da Inovação SENAI/SC está previsto para o primeiro semestre de 2013.

Instituto Têxtil e
Vestuário agregará
valor com design
Outro projeto apresentado foi o do Instituto
SENAI de Tecnologia Têxtil, Vestuário e Design,
exposto durante o 1º Fórum Internacional de
Inovação, Design e Sustentabilidade, realizado na sede do Sistema FIESC, em novembro.
O diretor do SENAI, Sérgio Roberto Arruda,
mostrou as plataformas tecnológicas do novo
Instituto, voltadas para as áreas de tecnologia
têxtil, confecção do vestuário, design e comportamento do consumo. Nele as empresas
poderão contar com serviços de planejamento e desenvolvimento de coleções, consultorias de normatização de produto, observatório de comportamento e consumo e pesquisa
para tecidos tecnológicos e sustentáveis. O
projeto prevê ainda ampliação de cursos, laboratórios didáticos e de metrologia.

SENAI/SC reforça ações de inovação

E

m 2012, o SENAI/SC intensificou
suas ações para alavancar a competitividade das indústrias do Estado,
principalmente por meio da educação
profissional, transferência de tecnologia e inovação - entendida como essencial
para lidar com a concorrência com produtos
importados. “Queremos ser indutores do processo de inovação e modernização tecnológica
no Estado”, resume o diretor da instituição,
Sérgio Roberto Arruda.
As ações estão reunidas na Agenda de
Inovação do programa SENAI + Competitividade. Nela estão os objetivos de ampliar
o atendimento de pesquisa aplicada — principalmente por meio dos dez Institutos de
Tecnologia e de Inovação que serão criados
até 2014 — desenvolver projetos em parceria
com indústrias, para captar recursos externos,
e também fomentar projetos de inovação com
o Edital Pró-Pesquisa.

A Agenda contempla ainda estímulos à
inovação por parte de colaboradores e alunos,
com projetos como o Desafio SENAI de Inovação, a Mostra Inova SENAI e o incentivo
a publicação de artigos acadêmicos. Informações diferenciadas, tendências e estudos
de casos também foram disseminados nos
workshops internacionais temáticos — promovidos com apoio de parceiros nacionais e
internacionais — e continuarão a ser divulgados nas edições da revista eletrônica E-Tech.
A instituição também aprimorou seu sistema
de desenvolvimento de cursos, consultorias
e serviços de metrologia. Tem inovado ainda na forma de ensino, com o projeto de um
modelo educacional diferenciado, que utiliza
tecnologias e metodologias de vanguarda.
Além disso, investiu na melhoria de processos
internos, para aperfeiçoar ainda mais o atendimento à indústria. Mais informações no site
www.senaimaiscompetitividade.com.br .

Empresários de Joinville conhecem instituto

Edson Junkes

Conhecimento será usado em novas coleções

Classificadora de frutas: projeto de Luzerna, exposto nacionalmente e que poderá chegar à indústria

O projeto do Instituto SENAI de Tecnologia em Metalmecânica, que o Sistema
FIESC irá implantar em Joinville até 2014,
foi apresentado a empresários locais no início de novembro em reunião na Associação
Empresarial da cidade (Acij). O instituto vai
beneficiar o setor produtivo com novos serviços laboratoriais de ponta, consultoria e cursos
avançados, com possibilidade de atendimento
às novas montadoras de automóveis da região.
A apresentação foi conduzida pelo presidente
do Sistema FIESC, Glauco José Côrte, e pelo
diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda.
O Instituto SENAI de Tecnologia em
Metalmecânica atenderá principalmente aos
segmentos de Metalurgia, Óleo e Gás, Polímeros (como plástico), Elastômeros (a exem-

plo da borracha), além de contemplar a área
de Mecânica. Por ser transversal, também
atenderá às demanda de diversos outros segmentos industriais. A atuação será baseada em
três plataformas tecnológicas: tecnologia da
manufatura e processos produtivos, desenvolvimento de produtos mecânicos e engenharia
de materiais.
“Com equipamentos de ponta e a participação de profissionais experientes, pretendemos
apoiar os projetos de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Por fugir de suas rotinas,
hoje muitas organizações têm dificuldade para
realizar essas ações internamente”, explica o
diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda. O Instituto tem previsão de inauguração em 2014, mas os serviços começarão
a ser oferecidos já a partir de 2013.

A

s empresas catarinenses não estão
sozinhas no desafio de inovar e
aprimorar produtos, processos
e serviços. O SENAI/SC conta
com uma rede de laboratórios e
profissionais que prestam serviços técnicos
e tecnológicos que podem ser utilizados
para mobilizar conhecimentos, analisar
características, realizar testes necessários e
adequar a normas técnicas e demandas de
mercado.
Além dos serviços oferecidos, as empresas também podem receber apoio econômico por meio de programas de fomento
oferecidos pelo Sistema Indústria. O edital
Pró-Pesquisa, organizado pelo SENAI/
SC, promove desenvolvimento de pesquisa,
inovação e transferência de conhecimento
e tecnologia para a indústria. Já foram nove
editais lançados (um por ano), que apoiaram

Ivonei Fazzioni

Editais apoiam pesquisa aplicada
107 projetos, totalizando R$ 2,35 milhões
em recursos do SENAI/SC e R$ 865,9 mil
de contrapartida das empresas.
Outra opção é o Edital SENAI SESI de
Inovação, organizado nacionalmente pelas
entidades em parceria com os departamentos regionais. O edital também apoia projetos de pesquisa aplicada em empresas do
setor industrial que utilizam as estruturas
e know how das unidades e profissionais do
SENAI e do SESI. De 2005 a 2012 foram
aceitos 23 projetos propostos por indústrias
e regionais catarinenses das entidades, que
somam R$ 10,9 milhões de investimentos
econômicos e financeiros mobilizados.
Além dos editais internos, o SENAI/SC
também oferece apoio às empresas interessadas em captar recursos de outras fontes.
Mais informações no site www.senaimaiscompetitividade.com.br.

Workshop de Logística reuniu 360 pessoas

Sete workshops
divulgaram tendências
tecnológicas e serviços

Estrutura ajuda a desenvolver produtos
ída, profissionais da Ciser e do SENAI/SC
criaram um parafuso adequado para a extração petrolífera na camada pré-sal. O desafio
foi criar uma peça que resistisse às grandes
pressões e às corrosões que o excesso de sal
causa. Após um ano de pesquisa, foi desenvolvida uma liga química que é aplicada ao
parafuso para protegê-lo. O produto, pioneiro no mercado, atenderá demandas de empresas como Petrobras e de petroleiras dos
Estados Unidos. O projeto teve o apoio do
Edital SENAI SESI de Inovação.
Ana Paula Eckert

Os serviços de pesquisa aplicada do SENAI têm ajudado no desenvolvimento de
novos produtos para o Frigorífico Pescado
Pinhal, de Concórdia. Depois do hambúrguer e almôndega feitos com carne de peixe, está em desenvolvimento um presunto
defumado de tilápia. A intenção é ampliar o
mix de produção da indústria e agregar mais
valor à matéria-prima. O projeto foi selecionado pela edição 2011/2012 do Edital PróPesquisa.
O projeto conta com o apoio de profissionais da unidade do SENAI em Chapecó,
especializados em processamento de carne.
Depois de auxiliar na caracterização das
matérias-primas, foram utilizadas as estruturas dos laboratórios da instituição para
assegurar que o produto tenha o mesmo
valor nutricional do pescado. Com apoio
técnico e tecnológico, também foram realizadas análises sensoriais – para adequar
o produto ao paladar dos consumidores –
orientação sobre normas da área de processamento de alimentos e avaliação sobre o
prazo de validade adequado ao produto.
Outro exemplo é a parceria entre a Ciser,
de Joinville, e o SENAI da mesma cidade,
que estão desenvolvendo um parafuso capaz de avisar quando há falhas na estrutura
de plataformas petrolíferas. Com a tecnologia, toda vez que há variações na tensão ou
no torque do parafuso, um chip envia um
sinal para uma central de monitoramento
no continente, mesmo estando a 3 mil metros de profundidade. O produto facilitará a
manutenção em ambientes marítimos.
Essa é a segunda fase do projeto, que está
em desenvolvimento. Na primeira, já conclu-

Presunto feito de peixe no Oeste do Estado

Os workshops internacionais promovidos
pelo SENAI mostraram a profissionais técnicos e gestores das indústrias o estado da
arte em pesquisa e desenvolvimento e as
tendências em consumo e tecnologias para
os próximos anos. Ao todo, desde 2011, foram sete eventos voltados para as áreas de
Automação e Tecnologia da Informação (na
capital); Materiais (Criciúma); Logística (Itajaí); Têxtil, Vestuário e Ambiental (Blumenau),
Eletroeletrônica (Jaraguá do Sul), Metalmecânica (Joinville) e Alimentos (em Chapecó).
Os participantes também conheceram os
serviços de consultoria, metrologia, desenvolvimento de produtos, educação profissional e pesquisa aplicada oferecidos pelo
SENAI/SC para aumentar a competitividade
das empresas. Os eventos ajudaram ainda
na aproximação do SENAI/SC com instituições internacionais de referência e na estruturação dos Institutos de Tecnologia.

Revista dissemina
conhecimentos de
colaboradores
O conhecimento adquirido por colaboradores do Sistema FIESC a partir de suas
experiências e reflexões tem sido disseminado ao meio acadêmico e industrial por
intermédio da revista científica E-Tech. A
publicação digital apresenta a produção
científica e tecnológica que contribui para
o desenvolvimento econômico e social do
Estado e do país. Desde 2008 já foram lançadas nove edições, totalizando 62 artigos.
Em 2012, foram quatro edições, sendo três
temáticas (sobre alimentos, metalmecânica
e educação). Este ano a publicação também
conquistou o conceito B3 na área interdisciplinar. Todas as edições estão disponíveis
no endereço eletrônico www.sc.senai.br/
etech.

Alunos receberão consultoria

O

sonho de ter um negócio próprio
está cada vez mais próximo para um
grupo de 16 alunos do SENAI/SC.
Eles são autores dos nove projetos
que foram aprovados para participar
da fase final da pré-incubadora da instituição.
Depois de passar por qualificações para desenvolver suas ideias e capacidades de gestão, os
alunos receberão consultoria de profissionais
da instituição, que os ajudarão a elaborar um
plano de negócios. Com isso, os jovens ampliam as chances de conseguir uma vaga em
uma incubadora de empresas e abrir seu próprio negócio.
Dos projetos aprovados, quatro são da
unidade do SENAI em São Miguel: Tempera-

tura Automática a Laser; Queimador de Ervas
Daninhas; Empanado de Fígado Bovino; Auto
Energy Clothing (roupa que aproveita a energia
cinética). Outros dois são de Joinville: Dispositivo para Maior Praticidade em Movimentação de Cargas e Gerador de Energia Elétrica
Através de Energia Cinética. Há ainda projetos
de São José (Portal de Negócios, Publicidade
e Marketing), Itajaí (Ferro a Vapor) e Mafra
(Fios de Poliéster a Partir de Embalagens Pet
Recicladas.
Durante cinco meses eles estudaram assuntos como empreendedorismo, inovação,
propriedade intelectual, planejamento de negócios, gestão financeira e elaboração de projetos,
em cursos oferecidos pela Pré-Incubadora.

SENAI/SC lança cursos técnicos a distância
Com 80% da carga horária em ambiente
virtual e 20% presencial, o SENAI/SC abre,
em 2013, seus primeiros cursos técnicos à distância. São os programas de automação industrial, redes de computadores e segurança no
trabalho, que podem ser realizados por pessoas de qualquer lugar do Brasil. As inscrições
foram abertas no início de dezembro (no site
www.senaieadsc.com.br) e preenchidas por
ordem de chegada.
Os cursos são oferecidos pelas unidades de
Florianópolis (Automação e Redes) e Jaraguá
do Sul (Segurança no Trabalho), com apoio de
polos presenciais - outras unidades que oferecerão as aulas práticas. São 12 polos para o
curso de Redes, outros 12 para o programa de
Automação e 16 para Segurança no Trabalho.
“Nossa proposta principal é atender pessoas que residam em locais onde não existem

unidades do SENAI ou aquelas que têm dificuldades de deslocamento ou de compatibilidade de horários”, explica o diretor regional
do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda. A
mensalidade fica em R$ 195, valor inferior ao
dos cursos presenciais.
Mesmo desenvolvidos a distância, os cursos dão ênfase às atividades práticas. Primeiro, com a dedicação dos encontros presenciais
ao uso de equipamentos. Segundo, com o
elevado número de simuladores na biblioteca
virtual do curso. Terceiro, com a ênfase a projetos práticos nas atividades dos estudantes.
Os programas têm a duração comum dos
cursos técnicos, de 1.200 horas, mais TCC
(100 horas) ou estágio (300 horas). Eles podem ser realizados em dois anos e exigem que
o estudante tenha concluído ou esteja cursando o segundo ano do Ensino Médio.
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SENAI São Miguel do Oeste
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Equipe de São Miguel do Oeste estuda o lançamento de roupa que aproveita a energia cinética

17 novas formações
de nível técnico
iniciam em 2013
O Conselho Regional do SENAI/SC aprovou nas
reuniões dos meses de outubro e novembro a
criação de 17 novas opções de formação técnica presenciais (além de três a distância - leia
mais na matéria abaixo). Para que os cursos fossem aprovados, as unidades tiveram que apresentar um projeto em que consta a demanda
das empresas da região para referida área de
formação e a estrutura que garantirá a qualidade da educação oferecida.

Conheça os novos cursos aprovados:

• Blumenau - Manutenção e Suporte de
Informática e Química;
• Concórdia – Logística;
• Fraiburgo - Eletromecânica, Manutenção e
Suporte de Informática;
• Joinville - Edificações;
• Lages - Mecatrônica;
• Mafra - Informática e Eletromecânica;
• Rio do Sul - Informática para Internet;
• São João Batista - Design de Calçados e
Informática;
• São José - Recursos Humanos;
• São Miguel do Oeste - Redes de
Computadores;
• Schroeder - Manutenção Automotiva;
• Videira - Manutenção e Suporte em
Informática;
• Xanxerê - Mecânica.

Conselho aprova criação
de unidade em Fraiburgo
Também foi aprovado pelo Conselho Regional
do SENAI/SC a implantação de uma unidade de
atendimento na cidade de Fraiburgo (no Meio
Oeste), iniciativa que contará com parceria com
a iniciativa privada e prefeitura. A unidade iniciará
suas atividades em fevereiro de 2013 e tem a projeção de alcançar 510 matrículas no primeiro ano.
Estão previstos dois cursos técnicos (Manutenção
e Suporte de Informática e Eletromecânica), três
de aprendizagem industrial (Suporte e Manutenção em Micromputadores e Redes Locais, Mecânica de Manutenção de Máquinas em Geral e
Instalações Elétricas Industriais) e oito programas
de qualificação. A unidade contará com 1,7 mil
metros quadrados de área construída e terá investimentos do SENAI, da ordem de R$ 975 mil, na
estruturação interna dos ambientes, máquinas e
equipamentos.

