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SENAI lança novas ações de qualidade na educação

A

Conheça algumas das novas ações que
serão desenvolvidas a partir de 2012
grama de Avaliação de Desempenho de Estudantes – Proade; realizar diagnóstico dos
cursos superiores; avaliar desempenho de
estudantes do Ensino Médio (SABER); fomentar elaboração para banco de questões.
Documentos norteadores: revisar e
atualizar o Manual Rede de Bibliotecas SENAI/SC, o Plano de
Gestão da Educação a Distância, o Manual de Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso,
o Manual do Estudante e guias
para elaboração de projetos de
pesquisa e trabalhos de conclusão de curso; reestruturar o Manual da Educação e o Projeto
Político-Pedagógico das unidades; elaborar manual do sistema de gestão.
Blog: todos os colaboradores também podem contribuir
com reflexões sobre a educação
e ideias de melhoria, por meio
do blog A Escola que Queremos. A intenção é criar um fórum para discutir o que pode
ser feito para acompanhar as
tecnologias e o novo perfil de
alunos.

Diogo Honorato

Projetos de cursos: reestruturar cursos
de formação inicial e continuada pactuados
no âmbito do Pronatec e unidades curriculares transversais dos cursos técnicos.
Recursos didáticos: desenvolver atividades práticas para cursos técnicos; elaborar recursos didáticos que contemplem tecnologias aplicadas
à educação.
Formação inicial e continuada: promover capacitações
técnicas e de gestão; consolidar
a Academia SENAI.
Processos didáticos-pedagógicos: apoiar os coordenadores pedagógicos; realizar
capacitação dos docentes na
metodologia de educação por
competências; acompanhar a
implementação da metodologia
utilizando recursos didáticos inovadores; implementar programa
de desenvolvimento de competências de base - leitura; ampliar
o Programa de Ações Inclusivas;
promomer o uso de diversos instrumentos de avaliação.
Sistemas de avaliação:
subsidiar a realização do Pro-

partir de 2012, as unidades e direção regional do SENAI de Santa Catarina
vão desenvolver novas ações dentro do
Programa Educação em Movimento, que
promove a melhoria contínua da qualidade da educação oferecida. São seis linhas
de atuação: projetos de cursos, recursos
didáticos, formação continuada de colaboradores, processos didático-pedagógicos, sistemas de avaliação do ensino e
aprimoramento de documentos norteadores. Lançado em 2008, o programa foi
revitalizado para atender aos novos desafios da indústria catarinense.
Para o diretor regional do SENAI/SC,
Sérgio Roberto Arruda, o programa também é uma forma de fortalecer a metodologia de educação por competência, que
tem foco no desenvolvimento profissional
por meio da realização de atividades práticas e situações-problema. “Essa é uma
metodologia que faz parte do DNA do SENAI e que praticamente nasceu com ele
há 70 anos”, explicou o diretor, durante
a apresentação do programa.

Arruda apresentou o programa
Um dos destaques do programa será
o projeto da Escola Profissional do Futuro, que servirá como laboratório para o
desenvolvimento e estudo de inovações
pedagógicas e recursos tecnológicos aplicáveis na educação. “Queremos consolidar esses dois importantes campos para
termos uma pedagogia moderna e aliada
a tecnologias que possam servir de sustentáculo”, detalhou o diretor.

Lean Office reduz tempo de
processos administrativos

V

árias empresas e instituições
estão descobrindo como reduzir o tempo
gasto em atividades administrativas e ao
mesmo tempo aumentar a qualidade do
trabalho realizado e diminuir custos. A
consultoria em Lean Office realizada pelo
SENAI de Santa Catarina está levando
para os escritórios princípios que vieram
do lean manufacturing (produção enxuta) e
que, na última década, foram devidamente
adaptados ao ambiente corporativo.
Entre alguns clientes já atendidos pela
consultoria estão a JR Ademver (Mormaii),
Olsen e as Federações das Indústrias de
Santa Catarina (FIESC) e de Goiás (FIEG).
Na FIEG, um exemplo é o processo de manutenção de computadores, cujo prazo foi

Site divulga vagas de
empregos entre alunos
Uma ferramenta criada pelo SENAI/SC está
ajudando as
empresas a encontrar candidatos qualificados para as vagas de emprego que
possuem. No site SENAI Mais Competitividade, empresas do setor industrial podem cadastrar o perfil profissional desejado e as oportunidades são divulgadas
entre os alunos e ex-alunos de cursos.
Para fazer a divulgação (que é gratuita), basta acessar o endereço www.senaimaiscompetitividade.com.br e procurar o respectivo link. Não há limite de
anúncio de vagas.

reduzido pela metade. “Também conseguimos passar de 54 para 36 dias o tempo
de contratação de um novo profissional só
por identificar pontos de retrabalho e corrigi-los”, conta o gerente de Tecnologia da
Informação e coordenador da Qualidade,
Dario Queija de Siqueira.
Segundo o consultor da unidade do
SENAI em Florianópolis Carlos Martins,
as empresas podem identificar que processos administrativos de fato são importantes aos clientes (interno ou externo) e
quais representam desperdício de tempo
e recursos utilizando a análise do fluxo de
valor. “Apontamentos mostram que 20%
das atividades de escritório geram 80% do
tempo gasto com atraso”, explica.

GM prepara profissionais
para fábrica de Joinville
Arquivo pessoal

Solução agiliza tarefa que durava duas horas diárias e aumenta qualidade

Alunos automatizam laboratório de análises
Ao observar as demandas da empresa
onde trabalha, o aluno Jackson Pinheiro
percebeu uma oportunidade de melhoria.
Então, ele e outros estudantes se reuniram
para criar uma solução que facilitasse o
monitoramento de temperatura em laboratórios de análises clínicas e atendesse às
normas de qualidade adotadas.
“O processo de medição, feito em todos
os equipamentos, pode ocupar até duas
horas por dia”, explica o aluno, que é coordenador no setor de manutenção técnica em uma grande rede de laboratórios.

O trabalho foi objeto de um projeto integrador apresentado no curso superior de
tecnologia em Automação Industrial do
SENAI em Florianópolis. A solução possui
controladores de temperatura e um software supervisório, os quais automatizam
os registros e permitem gerar planilhas e
gráficos que facilitem a gestão do processo. O projeto foi apresentado para a diretoria da rede de laboratórios e agora está
em estudo de viabilidade. Também participaram do trabalho os alunos Helton do
Nascimento e Vinicius Vignes.
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Antes mesmo do início das atividades da fábrica da General Motors (GM)
em Joinville, colaboradores contratados
pela empresa já estão sendo qualificados em cursos promovidos pelo SENAI.
Ao todo, cerca de 50 pessoas vão participar dos cursos de reciclagem sobre a
norma regulamentadora número 10 (NR
10), pneumática, hidráulica e controlador lógico programável. Todas as formações foram desenvolvidas por docentes
da unidade do SENAI em Joinville, que
adaptaram o conteúdo de acordo com
as especificidades de maquinário adotado na empresa.

Revista E-Tech lança
especial sobre alimentos
A nova edição da Revista E-Tech - Tecnologias para Competitividade Industrial
tem como foco o setor de alimentos, com
artigos científicos sobre soluções para as
indústrias desse segmento. A publicação
está disponível na página http://sc.senai.
br/etech, com a íntegra dos textos. São
apresentados estudos sobre segurança
da preparação de alimentos, legislação
de rotulagem, perdas no abate de animais, avaliação de tratamento térmico e
boas práticas de fabricação. A revista é
uma contribuição do SENAI/SC à difusão
dos novos conhecimentos e uma forma
de mostrar a produção científica e tecnológica dos profissionais da instituição.
Em Santa Catarina, o setor de alimentos
é o que mais emprega, com 97 mil trabalhadores de 3,5 mil indústrias.

Mauro Goularte

SC desenvolve cursos
técnicos a distância
Santa Catarina foi um dos regionais
selecionadas pela direção nacional do
SENAI para o desenvolvimento de cursos
técnicos e de qualificação profissional na
modalidade a distância, que poderão ser
oferecidos pelo Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e à comunidade em geral. Os profissionais catarinenses estão responsáveis
pela elaboração de materiais para os cursos técnicos de Segurança do Trabalho e
de Redes de Computadores, além de outras 16 qualificações nas áreas de tecnologia da informação, design gráfico, mecânica de automóveis e telecomunicações.
A intenção é facilitar o acesso de mais
pessoas à educação profissional.

Trailer será usado para ir até os pequenos empresários e realizar as matrículas
Institutos oferecerão serviços de pesquisa aplicada e de metrologia

Indústrias de SC contarão com oito
Institutos SENAI de Tecnologia

Curso auxilia Dujua a
captar profissionais

O

Pelo segundo ano, a Industrial Dujua,
de Agrolândia (Alto Vale do Itajaí), será
parceira do SENAI, por intermédio da unidade de Rio do Sul, para a realização de
um curso técnico in company. Satisfeitos
com os resultados da primeira turma, que
iniciou em 2011, outras 30 novas vagas
foram abertas para a formação. Isso porque, na opinião da direção da empresa, o
curso tem ajudado a captar profissionais e
qualificá-los, sem a necessidade de procurá-los no mercado.

SENAI de Santa Catarina implantará oito institutos de tecnologia,
que devem se transformar em referência em suas áreas de conhecimento. Os
Institutos SENAI de Tecnologia (ISI) terão foco no atendimento no estado de
Santa Catarina e oferecerão serviços de
educação profissional (com cursos básicos à pós-graduação), tecnologia e inovação, o que inclui pesquisa aplicada,
gestão empresarial, processo produtivo
e metrologia.
Os institutos serão focados nas áreas de alimentos (em Chapecó), ambien-

Aluna fica em 1º para
Matemática na Federal
A jovem Helena Carolina Rengel
Koch, que cursou todo o ensino médio
na unidade do SENAI em Jaraguá do
Sul, conseguiu a maior pontuação entre os aprovados no vestibular 2012 para
o curso de Matemática da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Agora, na graduação, a estudante espera desenvolver ainda mais os conhecimentos
adquiridos e que ajudaram a conquistar
menção honrosa na Olimpíada de Matemática de 2011.

Tijucas aprova na UFSC um em cada três alunos

Arquivo pessoal

Helena (E), na Olimpíada de 2011

tal e vestuário (Blumenau), materiais
(Criciúma), metalmecânica (Joinville),
eletreletrônica (Jaraguá do Sul), logística (Itajaí), automação e tecnologia da
informação (Florianópolis). As áreas foram selecionadas de acordo com a vocação industrial de cada região e refletem
a especialização atual das unidades do
SENAI. Ainda assim, a atuação será corporativa e em rede, ou seja, envolverão
todas as unidades da instituição.
Além disso, serão implantados dois
Institutos SENAI de Inovação (ISI(, cujo
foco de atendimento é nacional.

Dos 61 alunos da unidade do SENAI
em Tijucas que prestaram o vestibular
2012 da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), 20 foram aprovados.
Além desses, outros oito conseguiram
vaga na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e 22 no vestibular do
sistema Acafe. O índice de aprovação de
quase 33% coloca o SENAI como a escola com maior índice de aprovação na
região de Tijucas.
“Consideramos esse índice um ótimo
resultado, pois mostra o trabalho de base
realizado por nossos professores e o empenho de nossos alunos. Esse desempenho já havia sido apontado pelo resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio), do qual fomos a escola com maior

pontuação na região”, diz Rogério Oliveira de Mattos, diretor da unidade.
O SENAI é hoje a maior escola privada de ensino médio em Tijucas, com
240 alunos. Ao longo do período letivo,
os alunos participam de aulas específicas para o Enem e vestibular da UFSC.
A unidade oferece ainda aulas extras de
revisão, uma vez por semana.
Em todo estado, o SENAI aprovou 73
alunos no vestibular 2012 da UFSC, com
destaque para as unidades de Joinville
(15 aprovados), São José (12 aprovados)
e Jaraguá do Sul (8). Também tiveram
alunos aprovados na UFSC as unidades
do SENAI em Videira, Tubarão, Brusque,
Concórdia, Chapecó, Itajaí, Lages, Rio do
Sul e São Miguel do Oeste.

SENAI/Jaraguá do Sul

Semestre letivo inicia
com 34 novos cursos
Um total de 34 cursos foram aprovados pelos órgãos competentes e passaram a ser oferecidos nas unidades do
SENAI no primeiro semestre de 2012.
São 15 novos cursos técnicos, um póstécnico e 19 cursos de aprendizagem
industrial (sendo 10 deles realizados
em parceria com empresas). Os cursos criados serão realizados nas cidades de Chapecó, Caçador, Canoinhas,
Capivari de Baixo, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Imbituba,
Itajaí, Itapiranga, Jaraguá do Sul, Joinville, Pomerode, São Bento do Sul, São
José, Tijucas e Xanxerê.

Parceria para formação profissional em Jaraguá do Sul já dura mais de 40 anos

Weg e SENAI ampliam convênio
para a realização de cursos

A

Weg Equipamentos e o SENAI firmaram convênio para ampliar a cooperação existente. A intenção é realizar, em
conjunto, os cursos de aprendizagem industrial do CentroWeg, em Jaraguá do
Sul. O acordo vai contribuir para que a
empresa aumente o número de jovens
atendidos por ano nos cursos de educação profissional e prevê a utilização de
laboratórios, docentes e metodologia do
SENAI em parte dos cursos. Os primeiros cursos dentro da nova proposta já
começaram em fevereiro.
Pelo acordo, a metade da formação
será realizada nas instalações do SENAI, com professores da instituição. Até
2011, as aulas eram realizadas integralmente no CentroWeg, com docentes da

empresa, com apoio da unidade do SENAI em Jaraguá do Sul na orientação
pedagógica e certificação. Também serão realizadas as reformulações dos sete
cursos oferecidos pela Weg de Jaraguá
do Sul. Desses, em quatro os currículos
já foram trabalhados para atender aos
perfil profissional esperado pela empresa. O SENAI também passará a utilizar
sua metodologia de ensino e a oferecer
material didático.
“A Weg é uma empresa que historicamente investe na educação e qualificação
profissional de sua força de trabalho; por
isso essa parceria, que existe desde 1969,
é muito importante para o SENAI”, afirma
Newton Gilberto Saloman, diretor da unidade do SENAI em Jaraguá do Sul.

Blumenau promove oficinas de moda
Rosenei Zanchett, responsável técnica da
publicação nacional “Perfil Moda” (produzida pelo SENAI) apresentou as macrotendências para o verão 2013. A palestra foi
fruto de pesquisas realizadas no mercado
internacional referentes a diversos perfis de público. Também foi realizado um
Workshop de Cama, Mesa e Banho, com a
especialista em Marketing de Moda Cristina Marinho. A oficina teve um review das
tendências em destaque na Feira Maison
& Objet, realizada em Paris e que é referência para o setor.

Os alunos com carência financeira
do SENAI em Santa Catarina foram beneficiados, em 2011, com 568 bolsas de
estudo e pesquisa. No total estão incluídas as bolsas concedidas pelos departamentos nacional e regional da instituição,
além de outras, ofececidas em parceria
com o governo estadual (do Fundosocial
e as chamadas Bolsas dos Artigos 170
e 171), governo federal (bolsas do Programa Universidade para Todos - Prouni - e Progama de Financiamento Estudantil - Fies).

Unidades ampliam
acervo de bibliotecas
A rede de bibliotecas do SENAI ampliou seu acervo em 2011 com mais 8,5
mil títulos, entre aquisições de livro de
literatura e publicações técnicas. Com
isso, a rede fechou o ano com cerca de
242,4 mil exemplares. A ampliação do
acervo foi acompanhada pelo programa de incentivo à leitura, lançado pela
entidade no ano passado. A intenção é
de que a prática reflita nas habilidade
de compreensão e escrita dos jovens.
Como resultado, foram feitos um total
de 229,5 mil empréstimos em todas as
bibliotecas.
Arquivo SENAI

O SENAI em Blumenau promoveu em
fevereiro dois Workshops de Moda com
três oficinas destinadas a estudantes, profissionais e empresários dos setores têxtil
e vestuário. Todas as apresentações foram
feitas por profissionais da instituição. A
especialista em Design de Moda Mara Lúcia Krause ministrou a oficina “Criando e
Construindo Moda Através das Técnicas
de Moulage”, que mostra como fazer modelagem tridimensional em vez de plana,
utilizando manequim. A especialista em
comportamento de consumo de moda

568 bolsas foram
concedidas em 2011

Mais 8,5 mil títulos foram adquiridos

