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Gargalo

Transformação

Impacto

Indústria precisa de
profissionais mais
capacitados para
acompanhar avanços
tecnológicos e ganhar
competitividade. Educação
profissional contribui para
atender demandas do
mercado de trabalho.

Ensino de qualidade gera
ascensão profissional,
empreendedorismo e
mudanças na realidade
social do país. Saiba por
que investir em educação
é uma condição essencial
ao desenvolvimento
sustentável.

Conhecimento gerado
em instituições de
ensino e pesquisa pode
colaborar para a solução
de problemas do setor
produtivo. Estudantes
conseguem intermediar
relação entre a academia
e a indústria.

Guia de serviços

Apresentação

P

esquisas internacionais na área de educação divulgadas no ano passado

revelam que o Brasil caminha a passos lentos para ingressar no grupo de países
desenvolvidos. Dados do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes
(PISA) demonstram que, embora os brasileiros tenham mais acesso às salas de

Senai

SESI

Cursos de Qualificação e
Aperfeiçoamento Profissional
Desenvolvem, complementam e atualizam as
competências dos profissionais, adequando-os às
exigências do mercado de trabalho.

Educação de Jovens e Adultos
Trabalhadores da indústria podem
complementar escolaridade ao freqüentar
as turmas com metodologia própria para a
educação de jovens e adultos.

Cursos de Aprendizagem Industrial
Voltados para jovens entre 14 e 24 anos, que
aprendem um ofício e podem preencher a
cota destinada a aprendizes determinada pela
legislação.

SESI Escola
Enquanto os pais trabalham, filhos dos
funcionários das indústrias podem freqüentar
creches, pré-escolas e ensino fundamental
em período integral ou parcial. A proposta
pedagógica privilegia o desenvolvimento de
cidadãos criativos, autônomos e críticos.

aula, a qualidade da educação ainda está longe da conquistada até por países
vizinhos, como o Chile. Em tempos marcados pela forte competição econômica
entre as nações, um dos maiores desafios que se impõe ao desenvolvimento
sustentável está na formação de recursos humanos de alta qualidade, que

Ensino Médio Articulado com Educação
Profissional
Alia cursos técnicos à educação básica, com
aulas teóricas pela manhã e práticas à tarde.

permitam ao Brasil concorrer com países que fizeram do investimento em
educação seu principal diferencial.
A incorporação de tecnologia aos processos produtivos e a busca contínua pela
inovação exigem trabalhadores cada vez mais capacitados para atuar em todos
os segmentos da economia, em especial no setor industrial. Levantamentos

Cursos técnicos
Com foco no mercado de trabalho,
privilegiam a prática e o desenvolvimento de
competências, de modo a formar profissionais
completos.

realizados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelam que o
setor necessita que 85% de seus trabalhadores tenham nível médio e superior.
Atualmente, esse índice não chega a 40%.
Nesse cenário, o desafio da Educação Profissional torna-se ainda maior. Em
Santa Catarina, entidades como o SENAI tem se empenhado em identificar

Cursos pós-técnicos
Têm como objetivo aprofundar e atualizar os
conhecimentos de egressos de cursos técnicos
que atuam em áreas de constante evolução de
tecnologia.

profissional em diversas áreas, com cursos voltados à realidade do mercado, que
ampliam as chances de empregabilidade dos profissionais formados. Em outra
frente, o SESI busca melhorar o nível da educação básica, enquanto o Instituto

Cursos superiores de tecnologia
São cursos de menor duração e com formação
direcionada para o segmento de determinada
área.Todos os cursos são reconhecidos pelo
Ministério da Educação – MEC.

Euvaldo Lodi (IEL/SC) contribui para que o estágio, um antigo e eficiente método
de inserção no mercado de trabalho, seja conduzido de forma responsável.
Ao longo desta edição, a educação se revela um dos principais instrumentos
de transformação da sociedade, que gera ascensão profissional e fomenta
o empreendedorismo, melhorando substancialmente as condições de
Foto da capa: Felipe Christ/Fotonotícias

desenvolvimento humano. Boa leitura!

Alcantaro Corrêa

Superação Jovem
Em parceria com escolas estaduais, municipais
e o Instituto Ayrton Senna, promove ações para
desenvolver senso de solidariedade, autonomia
e competência, através da inserção dos
adolescentes em seu contexto social.

Instituto Euvaldo Lodi

as competências profissionais necessárias para atender às novas e urgentes
demandas da indústria. Ciente de sua função social, o SENAI oferece educação

SESI Talentos para a Indústria
O programa visa identificar e desenvolver
habilidades de estudantes e trabalhadores. Os
temas das aulas tratam de robótica, máquinas
automáticas, processos industriais e transporte
de materiais.

Pós-graduação
Cursos de especialização destinados a
desenvolver e aprofundar os conhecimentos
adquiridos em cursos de graduação. São
oferecidos nas Faculdades de Tecnologia do
SENAI ou em parceria com outras instituições.

Educação a distância
Com novas tecnologias, as empresas têm
formas alternativas de capacitar e aperfeiçoar
seus funcionários por meio da internet, de
vídeos e de CD-ROMs.

Estágio Responsável
No programa, estudantes e empresas são
instruídos sobre a melhor forma de aproveitar o
estágio, proporcionando aprendizado e eficiente
seleção de novos talentos.

Prêmio Catarinense IEL de Boas Práticas de
Estágio
Ao reconhecer e divulgar programas de
referência, o IEL incentiva o constante
aprimoramento das práticas de estágio em
empresas do estado.
Transferência de tecnologia
Seja por meio de bolsas de iniciação científica
ou de assessoramento na elaboração de projetos
de pesquisa, o IEL potencializa as ligações entre
centros de pesquisas e o setor produtivo.

Presidente do Sistema Fiesc
Saiba mais: www.fiescnet.com.br

O fator educação

Educação por competências avalia o
desempenho de estudantes a partir da
aplicação do conhecimento adquirido.
Na prática, fica mais fácil aprender

Mudanças nos processos produtivos
exigem recursos humanos com maior
qualificação e tecnologias capazes de
potencializar o aprendizado

Fundamental ao desenvolvimento sustentável, qualificação de recursos humanos
promove crescimento econômico e transformação social

O

novo perfil de funcionário desejado pela
indústria tem características que extrapolam o simples
conhecimento de uma área e exige uma formação mais
global. “O mercado hoje valoriza o profissional que sabe
fazer, ser, reconhecer e conviver”, resume o presidente da
seção catarinense da Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-SC), José Itajara Leão de Sousa. E é
nessa filosofia que se baseia a metodologia de educação
por competências, utilizada nas unidades SENAI e SESI
em Santa Catarina desde 2002.

Educação profissional: formação de qualidade para atender
as novas demandas da indústria brasileira

Não há universidades
públicas para todos. E o
mundo produtivo precisa de
profissionais de diferentes
níveis e qualificações. Por isso
um profissional com formação
técnica tem seu espaço no
mercado de trabalho.
Edna Batistotti
coordenadora de Educação e Trabalho da
Secretaria de Educação de Santa Catarina

empresa. O sucesso nos negócios incentivou a
continuidade dos estudos: atualmente, Evelina cursa
graduação em Tecnologia da Produção de Vestuário.
A empresária, que foi professora durante 17 anos,
reconhece a importância do ensino qualificado.
“Quando educação e oportunidade se encontram,
temos mais chance de dar certo”, afirma.
Para Ivan Filipon os resultados foram semelhantes.
Disposto a trocar a vida no campo por novas
oportunidades, ele fez um curso básico de
Manutenção de Mecânica Industrial, no SENAI
de Chapecó, em 2005. - Ao formar-se, já estava
empregado. Então resolveu continuar os estudos,
freqüentando o curso técnico em Eletromecânica.
Ainda durante as aulas, em 2007, obteve duas
conquistas: o terceiro lugar na Olimpíada do
Conhecimento, competição promovida pelo SENAI,
e a promoção de cargo. Agora, como supervisor
de soldagem, iniciou o curso superior de graduação
tecnológica em Manutenção Industrial. “Noventa
e nove por cento do fato de eu estar nesse cargo
hoje eu devo à minha formação”, afirma Filipon,
que agora já pensa na hipótese de tornar-se
instrutor de educação profissional ou alcançar
um cargo maior na empresa onde trabalha. Dois
prerrequisitos ele já tem: a vontade de aprender
e a consciência de que educação transforma.

A metodologia tem como foco a prática.
Por meio de atividades em grupo, os professores
buscam desenvolver em seus alunos competências
como a polivalência, contextualização,
interdisciplinaridade, autonomia e habilidades
sociais (trabalho em equipe, por exemplo).
Com isso, os alunos relacionam o conteúdo
ministrado à realidade e são incentivados a buscar
o conhecimento necessário para melhorá-la. As
avaliações também são mais globais, feitas no dia-adia dos cursos e levam em conta o conhecimento
adquirido, aspectos culturais do educando e as
habilidades desenvolvidas através das atividades.

Alunos do SENAI de Luzerna desenvolveram dois projetos
para melhorar processos produtivos de indústrias da região

Para o diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda,
a metodologia por competências é a mais adequada para a
educação profissional, porque parte do perfil do profissional
que se quer formar. “No caso do SENAI, que já conta com
infra-estrutura adequada, o grande diferencial do ensino está
na metodologia. O interessante da avaliação por competências
está na visão global dos níveis de aprendizado do aluno”, diz.
A metodologia foi um dos fatores que garantiu ao SENAI/SC
o prêmio Top Educacional 2007, concedido pela Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior.
Na avaliação por competências, dá-se preferência a projetos
desenvolvidos de forma coletiva. Foi assim que os alunos
do curso superior de Tecnologia em Usinagem, no SENAI
de Luzerna, trabalharam em dois projetos de pesquisa
aplicada, que resultaram no
desenvolvimento de um cabeçote
para usinagem plana e em um
dispositivo para tornear superfícies
cônicas. Além do aprendizado, os
projetos promoveram melhorias
nos processos produtivos de duas
indústrias da região, onde foram
implantados. No SENAI de Itajaí, o
clássico carrinho de rolimã virou objeto
de estudo em 2007: a construção do
brinquedo interligou diversas disciplinas
do segundo ano do Ensino Médio
Articulado com o Curso Técnico em
Eletromecânica. Em projetos desse tipo,
os estudantes aplicam o conhecimento
adquirido e enfrentam, ainda como
alunos, os desafios cotidianos do
mercado de trabalho.

Projeto integrador modernizou
carrinho de rolimã em Itajaí

Foto: Divulgação/FIESC/Tempo Editorial

Crescimento sem fronteiras
Fotos: Divulgação/FIESC/Tempo Editorial
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Aprendizagem global

N

a última década, inovações tecnológicas na área de
comunicação tornaram a transmissão de conhecimento
uma tarefa mais fácil. Nas empresas, o advento da internet
e a evolução dos sistemas convencionais de informação
permitiram encurtar distâncias geográficas e culturais.
Em meio a uma série de ferramentas modernas de
ensino corporativo, a educação a distância (EAD) vem se
destacando como uma poderosa aliada da indústria quando
o assunto é capacitação profissional.
Em Santa Catarina, o setor industrial vem descobrindo os
benefícios desse instrumento. Na WEG, por exemplo, um
projeto de EAD desenvolvido em parceria com o SENAI/
SC permitiu que a empresa treinasse seus colaboradores
para o uso de um novo sistema de Planejamento de
Recursos Empresariais (ERP, na sigla em inglês). Até 2007,
esse treinamento representava um enorme desafio, pois os 5
mil colaboradores da empresas encontram-se em 22 países,
distribuídos por quatro continentes.
O projeto foi desenvolvido pelo SENAI/SC, utilizando
o conteúdo elaborado pela empresa, e transmitido aos
colaboradores em diferentes locais, horários e idiomas
(português, inglês e espanhol). Devido ao sucesso da iniciativa,
o SENAI/SC foi escolhido como umas das referências
nacionais em Treinamento e Desenvolvimento Profissional
pelo Prêmio e-Learning Brasil 2008. “Esse novo sistema de
ensino elimina fronteiras, permitindo às empresas disseminar
conceitos e valores em diferentes regiões. Com potencial para
atingir um grande número de pessoas, é um excelente meio
complementar aos métodos formais de ensino”, afirma o
diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda.
Mesmo conduzidos a distância, os cursos mantêm o
caráter prático. Quando necessário, as aulas via internet são
complementadas com encontros em salas de aula. “Como
muitos dos nossos cursos são técnicos, há necessidade de
momentos presenciais para um melhor aproveitamento”,
explica o diretor de Educação e Tecnologia do SENAI/SC,
Antônio José Carradore. Em 2007, o SENAI/SC prestou
serviços de educação a distância para 76 empresas,
contabilizando 39,5 mil matrículas.
Além de atender corporações, o SENAI/SC utiliza a
modalidade de educação a distância em disciplinas dos
cursos superiores de tecnologia que oferece e é o único
departamento regional autorizado pelo Ministério da

Do ensino básico à educação continuada, objetivo da
indústria é capacitar força de trabalho

Educação (MEC) a oferecer pós-graduação profissional a
distância. Os recursos virtuais também são usados como
ferramentas de apoio pedagógico para alunos do ensino
médio articulado com educação profissional.
Antes, o básico
No Brasil, do total de 7,8 milhões de trabalhadores na
indústria, 4,8 milhões – cerca de 60% – não têm a educação
básica completa, sendo que 2,4 milhões não completaram
o ensino fundamental. Por isso, antes de capacitar um
profissional para o exercício de atividades complexas, muitas
vezes é preciso aperfeiçoar a formação recebida na escola.
“Para ser um bom profissional, é preciso que o aluno tenha
raciocínio lógico e matemático, além de dominar a leitura e
a escrita. Se ele não consegue ler um manual que a empresa
produz, por exemplo, tem seu desenvolvimento profissional
comprometido”, explica a coordenadora de Educação do
SESI/SC, Maria Tereza Cobra.
O SESI/SC desenvolve ações em três frentes de
competências básicas: Educação Infantil, Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e Educação Continuada. Com esses serviços,
os empregadores da indústria podem instituir programas
para elevar a escolaridade de seus funcionários (nos níveis
fundamental e médio). Os trabalhadores, por sua vez,
garantem educação para seus dependentes em período
parcial ou integral por meio do SESI Escola, que oferece
educação infantil e fundamental.
Na indústria catarinense, trabalhadores que
interromperam seus estudos do ensino básico têm
atenção especial no Programa “Educação do Trabalhador”.
Para quem já concluiu a formação básica ou deseja
aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos, são oferecidos
cursos de educação continuada. SESI e SENAI são os
executores do programa Educação para a Nova Indústria,
lançado pela Confederação Nacional da Indústria em
2007. O objetivo do programa é expandir a oferta de
educação básica, continuada e profissional, conforme as
necessidades da indústria brasileira.

A

competitividade de um país não depende
apenas de parques industriais modernos, políticas
eficazes e recursos materiais. Nada disso basta
quando não há força de trabalho qualificada,
devidamente capacitada para compreender o
avanço tecnológico e buscar soluções criativas.
Muito além de contribuir para o desenvolvimento
econômico, a educação de qualidade está entre os
instrumentos mais eficazes de transformação social.

Conforme uma pesquisa realizada pela Universidade de
São Paulo em 1997, cada ano de estudo corresponde a
um aumento médio de 14% na renda, em comparação
ao ganho de trabalhadores sem nenhuma instrução
(analfabetos). A tese é corroborada por um estudo do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), também
de 1997, que conclui que a elevação do grau de instrução
proporciona melhorias na renda e nas exportações.
No estudo, o IPEA estima que para países com mesma
renda per capita inicial, um ano a mais na escolaridade
média da população incremente, nas décadas seguintes,
0,7 ponto percentual nas taxas médias anuais de
crescimento das exportações. Já as taxas de crescimento
do salário industrial teriam acréscimo de 0,85 p.p./ano
e a renda per capita do país aumento de 0,35 p.p./
ano. “Não são impactos apenas para o indivíduo.
Também há uma série de outros efeitos em nível
macro. A melhoria no desenvolvimento humano, por
meio da educação, influencia nos níveis de violência,
na saúde, na produtividade. Conseqüentemente, o
desenvolvimento econômico também é melhor”, defende
a pesquisadora da Universidade Federal Fluminense
(UFF) Rosane Mendonça, que trabalhou na pesquisa.
Não é por coincidência que a maior parte dos países
que mais investem em educação seja considerada
competitiva. Segundo o relatório Education at a
Glance, produzido em 2007 pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
os seis países que mais investem em educação são
Israel, Estados Unidos, Coréia do Sul, Dinamarca,
Nova Zelândia e Suécia. Todos apresentaram
desempenho elevado ou satisfatório no Índice de
Competitividade das Nações 2007, elaborado pela
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Entre os 15 países com maior volume de
investimento em educação, somente cinco apresentam
índice de competitividade médio ou baixo.

profissional diferenciado
Quando o objetivo é a inserção no mercado
de trabalho, o ensino profissional de qualidade
tem se mostrado fundamental para alcançar o
desenvolvimento sustentável. De nível técnico ou
superior, os cursos profissionalizantes têm como
diferencial a proximidade com o mercado. “Não
há universidades públicas para todos. E o mundo
produtivo precisa de profissionais de diferentes
níveis e qualificações. Por isso um profissional com
formação técnica tem seu espaço no mercado
de trabalho”, defende a coordenadora de
Educação e Trabalho da Secretaria de Educação de
Santa Catarina, Edna Batistotti.
Vários alunos que passaram por cursos técnicos,
pós-técnicos, de qualificação ou tecnológicos têm
percebido os benefícios da formação específica. Que
o diga Evelina Stramosk, de Rio do Sul, hoje sócia
de uma indústria de roupas que gera 20 empregos
diretos e quase 60 indiretos. Ela começou com um
curso de estilismo no SENAI/SC, em 2004. Pouco
depois, reuniu colegas de turma e montou a própria

O fator educação

Educação por competências avalia o
desempenho de estudantes a partir da
aplicação do conhecimento adquirido.
Na prática, fica mais fácil aprender

Mudanças nos processos produtivos
exigem recursos humanos com maior
qualificação e tecnologias capazes de
potencializar o aprendizado

Fundamental ao desenvolvimento sustentável, qualificação de recursos humanos
promove crescimento econômico e transformação social

O

novo perfil de funcionário desejado pela
indústria tem características que extrapolam o simples
conhecimento de uma área e exige uma formação mais
global. “O mercado hoje valoriza o profissional que sabe
fazer, ser, reconhecer e conviver”, resume o presidente da
seção catarinense da Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-SC), José Itajara Leão de Sousa. E é
nessa filosofia que se baseia a metodologia de educação
por competências, utilizada nas unidades SENAI e SESI
em Santa Catarina desde 2002.

Educação profissional: formação de qualidade para atender
as novas demandas da indústria brasileira

Não há universidades
públicas para todos. E o
mundo produtivo precisa de
profissionais de diferentes
níveis e qualificações. Por isso
um profissional com formação
técnica tem seu espaço no
mercado de trabalho.
Edna Batistotti
coordenadora de Educação e Trabalho da
Secretaria de Educação de Santa Catarina

empresa. O sucesso nos negócios incentivou a
continuidade dos estudos: atualmente, Evelina cursa
graduação em Tecnologia da Produção de Vestuário.
A empresária, que foi professora durante 17 anos,
reconhece a importância do ensino qualificado.
“Quando educação e oportunidade se encontram,
temos mais chance de dar certo”, afirma.
Para Ivan Filipon os resultados foram semelhantes.
Disposto a trocar a vida no campo por novas
oportunidades, ele fez um curso básico de
Manutenção de Mecânica Industrial, no SENAI
de Chapecó, em 2005. - Ao formar-se, já estava
empregado. Então resolveu continuar os estudos,
freqüentando o curso técnico em Eletromecânica.
Ainda durante as aulas, em 2007, obteve duas
conquistas: o terceiro lugar na Olimpíada do
Conhecimento, competição promovida pelo SENAI,
e a promoção de cargo. Agora, como supervisor
de soldagem, iniciou o curso superior de graduação
tecnológica em Manutenção Industrial. “Noventa
e nove por cento do fato de eu estar nesse cargo
hoje eu devo à minha formação”, afirma Filipon,
que agora já pensa na hipótese de tornar-se
instrutor de educação profissional ou alcançar
um cargo maior na empresa onde trabalha. Dois
prerrequisitos ele já tem: a vontade de aprender
e a consciência de que educação transforma.

A metodologia tem como foco a prática.
Por meio de atividades em grupo, os professores
buscam desenvolver em seus alunos competências
como a polivalência, contextualização,
interdisciplinaridade, autonomia e habilidades
sociais (trabalho em equipe, por exemplo).
Com isso, os alunos relacionam o conteúdo
ministrado à realidade e são incentivados a buscar
o conhecimento necessário para melhorá-la. As
avaliações também são mais globais, feitas no dia-adia dos cursos e levam em conta o conhecimento
adquirido, aspectos culturais do educando e as
habilidades desenvolvidas através das atividades.

Alunos do SENAI de Luzerna desenvolveram dois projetos
para melhorar processos produtivos de indústrias da região

Para o diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda,
a metodologia por competências é a mais adequada para a
educação profissional, porque parte do perfil do profissional
que se quer formar. “No caso do SENAI, que já conta com
infra-estrutura adequada, o grande diferencial do ensino está
na metodologia. O interessante da avaliação por competências
está na visão global dos níveis de aprendizado do aluno”, diz.
A metodologia foi um dos fatores que garantiu ao SENAI/SC
o prêmio Top Educacional 2007, concedido pela Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior.
Na avaliação por competências, dá-se preferência a projetos
desenvolvidos de forma coletiva. Foi assim que os alunos
do curso superior de Tecnologia em Usinagem, no SENAI
de Luzerna, trabalharam em dois projetos de pesquisa
aplicada, que resultaram no
desenvolvimento de um cabeçote
para usinagem plana e em um
dispositivo para tornear superfícies
cônicas. Além do aprendizado, os
projetos promoveram melhorias
nos processos produtivos de duas
indústrias da região, onde foram
implantados. No SENAI de Itajaí, o
clássico carrinho de rolimã virou objeto
de estudo em 2007: a construção do
brinquedo interligou diversas disciplinas
do segundo ano do Ensino Médio
Articulado com o Curso Técnico em
Eletromecânica. Em projetos desse tipo,
os estudantes aplicam o conhecimento
adquirido e enfrentam, ainda como
alunos, os desafios cotidianos do
mercado de trabalho.

Projeto integrador modernizou
carrinho de rolimã em Itajaí

Foto: Divulgação/FIESC/Tempo Editorial
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Aprendizagem global

N

a última década, inovações tecnológicas na área de
comunicação tornaram a transmissão de conhecimento
uma tarefa mais fácil. Nas empresas, o advento da internet
e a evolução dos sistemas convencionais de informação
permitiram encurtar distâncias geográficas e culturais.
Em meio a uma série de ferramentas modernas de
ensino corporativo, a educação a distância (EAD) vem se
destacando como uma poderosa aliada da indústria quando
o assunto é capacitação profissional.
Em Santa Catarina, o setor industrial vem descobrindo os
benefícios desse instrumento. Na WEG, por exemplo, um
projeto de EAD desenvolvido em parceria com o SENAI/
SC permitiu que a empresa treinasse seus colaboradores
para o uso de um novo sistema de Planejamento de
Recursos Empresariais (ERP, na sigla em inglês). Até 2007,
esse treinamento representava um enorme desafio, pois os 5
mil colaboradores da empresas encontram-se em 22 países,
distribuídos por quatro continentes.
O projeto foi desenvolvido pelo SENAI/SC, utilizando
o conteúdo elaborado pela empresa, e transmitido aos
colaboradores em diferentes locais, horários e idiomas
(português, inglês e espanhol). Devido ao sucesso da iniciativa,
o SENAI/SC foi escolhido como umas das referências
nacionais em Treinamento e Desenvolvimento Profissional
pelo Prêmio e-Learning Brasil 2008. “Esse novo sistema de
ensino elimina fronteiras, permitindo às empresas disseminar
conceitos e valores em diferentes regiões. Com potencial para
atingir um grande número de pessoas, é um excelente meio
complementar aos métodos formais de ensino”, afirma o
diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda.
Mesmo conduzidos a distância, os cursos mantêm o
caráter prático. Quando necessário, as aulas via internet são
complementadas com encontros em salas de aula. “Como
muitos dos nossos cursos são técnicos, há necessidade de
momentos presenciais para um melhor aproveitamento”,
explica o diretor de Educação e Tecnologia do SENAI/SC,
Antônio José Carradore. Em 2007, o SENAI/SC prestou
serviços de educação a distância para 76 empresas,
contabilizando 39,5 mil matrículas.
Além de atender corporações, o SENAI/SC utiliza a
modalidade de educação a distância em disciplinas dos
cursos superiores de tecnologia que oferece e é o único
departamento regional autorizado pelo Ministério da

Do ensino básico à educação continuada, objetivo da
indústria é capacitar força de trabalho

Educação (MEC) a oferecer pós-graduação profissional a
distância. Os recursos virtuais também são usados como
ferramentas de apoio pedagógico para alunos do ensino
médio articulado com educação profissional.
Antes, o básico
No Brasil, do total de 7,8 milhões de trabalhadores na
indústria, 4,8 milhões – cerca de 60% – não têm a educação
básica completa, sendo que 2,4 milhões não completaram
o ensino fundamental. Por isso, antes de capacitar um
profissional para o exercício de atividades complexas, muitas
vezes é preciso aperfeiçoar a formação recebida na escola.
“Para ser um bom profissional, é preciso que o aluno tenha
raciocínio lógico e matemático, além de dominar a leitura e
a escrita. Se ele não consegue ler um manual que a empresa
produz, por exemplo, tem seu desenvolvimento profissional
comprometido”, explica a coordenadora de Educação do
SESI/SC, Maria Tereza Cobra.
O SESI/SC desenvolve ações em três frentes de
competências básicas: Educação Infantil, Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e Educação Continuada. Com esses serviços,
os empregadores da indústria podem instituir programas
para elevar a escolaridade de seus funcionários (nos níveis
fundamental e médio). Os trabalhadores, por sua vez,
garantem educação para seus dependentes em período
parcial ou integral por meio do SESI Escola, que oferece
educação infantil e fundamental.
Na indústria catarinense, trabalhadores que
interromperam seus estudos do ensino básico têm
atenção especial no Programa “Educação do Trabalhador”.
Para quem já concluiu a formação básica ou deseja
aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos, são oferecidos
cursos de educação continuada. SESI e SENAI são os
executores do programa Educação para a Nova Indústria,
lançado pela Confederação Nacional da Indústria em
2007. O objetivo do programa é expandir a oferta de
educação básica, continuada e profissional, conforme as
necessidades da indústria brasileira.

A

competitividade de um país não depende
apenas de parques industriais modernos, políticas
eficazes e recursos materiais. Nada disso basta
quando não há força de trabalho qualificada,
devidamente capacitada para compreender o
avanço tecnológico e buscar soluções criativas.
Muito além de contribuir para o desenvolvimento
econômico, a educação de qualidade está entre os
instrumentos mais eficazes de transformação social.

Conforme uma pesquisa realizada pela Universidade de
São Paulo em 1997, cada ano de estudo corresponde a
um aumento médio de 14% na renda, em comparação
ao ganho de trabalhadores sem nenhuma instrução
(analfabetos). A tese é corroborada por um estudo do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), também
de 1997, que conclui que a elevação do grau de instrução
proporciona melhorias na renda e nas exportações.
No estudo, o IPEA estima que para países com mesma
renda per capita inicial, um ano a mais na escolaridade
média da população incremente, nas décadas seguintes,
0,7 ponto percentual nas taxas médias anuais de
crescimento das exportações. Já as taxas de crescimento
do salário industrial teriam acréscimo de 0,85 p.p./ano
e a renda per capita do país aumento de 0,35 p.p./
ano. “Não são impactos apenas para o indivíduo.
Também há uma série de outros efeitos em nível
macro. A melhoria no desenvolvimento humano, por
meio da educação, influencia nos níveis de violência,
na saúde, na produtividade. Conseqüentemente, o
desenvolvimento econômico também é melhor”, defende
a pesquisadora da Universidade Federal Fluminense
(UFF) Rosane Mendonça, que trabalhou na pesquisa.
Não é por coincidência que a maior parte dos países
que mais investem em educação seja considerada
competitiva. Segundo o relatório Education at a
Glance, produzido em 2007 pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
os seis países que mais investem em educação são
Israel, Estados Unidos, Coréia do Sul, Dinamarca,
Nova Zelândia e Suécia. Todos apresentaram
desempenho elevado ou satisfatório no Índice de
Competitividade das Nações 2007, elaborado pela
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Entre os 15 países com maior volume de
investimento em educação, somente cinco apresentam
índice de competitividade médio ou baixo.

profissional diferenciado
Quando o objetivo é a inserção no mercado
de trabalho, o ensino profissional de qualidade
tem se mostrado fundamental para alcançar o
desenvolvimento sustentável. De nível técnico ou
superior, os cursos profissionalizantes têm como
diferencial a proximidade com o mercado. “Não
há universidades públicas para todos. E o mundo
produtivo precisa de profissionais de diferentes
níveis e qualificações. Por isso um profissional com
formação técnica tem seu espaço no mercado
de trabalho”, defende a coordenadora de
Educação e Trabalho da Secretaria de Educação de
Santa Catarina, Edna Batistotti.
Vários alunos que passaram por cursos técnicos,
pós-técnicos, de qualificação ou tecnológicos têm
percebido os benefícios da formação específica. Que
o diga Evelina Stramosk, de Rio do Sul, hoje sócia
de uma indústria de roupas que gera 20 empregos
diretos e quase 60 indiretos. Ela começou com um
curso de estilismo no SENAI/SC, em 2004. Pouco
depois, reuniu colegas de turma e montou a própria

O fator educação

Educação por competências avalia o
desempenho de estudantes a partir da
aplicação do conhecimento adquirido.
Na prática, fica mais fácil aprender

Mudanças nos processos produtivos
exigem recursos humanos com maior
qualificação e tecnologias capazes de
potencializar o aprendizado

Fundamental ao desenvolvimento sustentável, qualificação de recursos humanos
promove crescimento econômico e transformação social

O

novo perfil de funcionário desejado pela
indústria tem características que extrapolam o simples
conhecimento de uma área e exige uma formação mais
global. “O mercado hoje valoriza o profissional que sabe
fazer, ser, reconhecer e conviver”, resume o presidente da
seção catarinense da Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-SC), José Itajara Leão de Sousa. E é
nessa filosofia que se baseia a metodologia de educação
por competências, utilizada nas unidades SENAI e SESI
em Santa Catarina desde 2002.

Educação profissional: formação de qualidade para atender
as novas demandas da indústria brasileira

Não há universidades
públicas para todos. E o
mundo produtivo precisa de
profissionais de diferentes
níveis e qualificações. Por isso
um profissional com formação
técnica tem seu espaço no
mercado de trabalho.
Edna Batistotti
coordenadora de Educação e Trabalho da
Secretaria de Educação de Santa Catarina

empresa. O sucesso nos negócios incentivou a
continuidade dos estudos: atualmente, Evelina cursa
graduação em Tecnologia da Produção de Vestuário.
A empresária, que foi professora durante 17 anos,
reconhece a importância do ensino qualificado.
“Quando educação e oportunidade se encontram,
temos mais chance de dar certo”, afirma.
Para Ivan Filipon os resultados foram semelhantes.
Disposto a trocar a vida no campo por novas
oportunidades, ele fez um curso básico de
Manutenção de Mecânica Industrial, no SENAI
de Chapecó, em 2005. - Ao formar-se, já estava
empregado. Então resolveu continuar os estudos,
freqüentando o curso técnico em Eletromecânica.
Ainda durante as aulas, em 2007, obteve duas
conquistas: o terceiro lugar na Olimpíada do
Conhecimento, competição promovida pelo SENAI,
e a promoção de cargo. Agora, como supervisor
de soldagem, iniciou o curso superior de graduação
tecnológica em Manutenção Industrial. “Noventa
e nove por cento do fato de eu estar nesse cargo
hoje eu devo à minha formação”, afirma Filipon,
que agora já pensa na hipótese de tornar-se
instrutor de educação profissional ou alcançar
um cargo maior na empresa onde trabalha. Dois
prerrequisitos ele já tem: a vontade de aprender
e a consciência de que educação transforma.

A metodologia tem como foco a prática.
Por meio de atividades em grupo, os professores
buscam desenvolver em seus alunos competências
como a polivalência, contextualização,
interdisciplinaridade, autonomia e habilidades
sociais (trabalho em equipe, por exemplo).
Com isso, os alunos relacionam o conteúdo
ministrado à realidade e são incentivados a buscar
o conhecimento necessário para melhorá-la. As
avaliações também são mais globais, feitas no dia-adia dos cursos e levam em conta o conhecimento
adquirido, aspectos culturais do educando e as
habilidades desenvolvidas através das atividades.

Alunos do SENAI de Luzerna desenvolveram dois projetos
para melhorar processos produtivos de indústrias da região

Para o diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda,
a metodologia por competências é a mais adequada para a
educação profissional, porque parte do perfil do profissional
que se quer formar. “No caso do SENAI, que já conta com
infra-estrutura adequada, o grande diferencial do ensino está
na metodologia. O interessante da avaliação por competências
está na visão global dos níveis de aprendizado do aluno”, diz.
A metodologia foi um dos fatores que garantiu ao SENAI/SC
o prêmio Top Educacional 2007, concedido pela Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior.
Na avaliação por competências, dá-se preferência a projetos
desenvolvidos de forma coletiva. Foi assim que os alunos
do curso superior de Tecnologia em Usinagem, no SENAI
de Luzerna, trabalharam em dois projetos de pesquisa
aplicada, que resultaram no
desenvolvimento de um cabeçote
para usinagem plana e em um
dispositivo para tornear superfícies
cônicas. Além do aprendizado, os
projetos promoveram melhorias
nos processos produtivos de duas
indústrias da região, onde foram
implantados. No SENAI de Itajaí, o
clássico carrinho de rolimã virou objeto
de estudo em 2007: a construção do
brinquedo interligou diversas disciplinas
do segundo ano do Ensino Médio
Articulado com o Curso Técnico em
Eletromecânica. Em projetos desse tipo,
os estudantes aplicam o conhecimento
adquirido e enfrentam, ainda como
alunos, os desafios cotidianos do
mercado de trabalho.

Projeto integrador modernizou
carrinho de rolimã em Itajaí
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Crescimento sem fronteiras
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Aprendizagem global

N

a última década, inovações tecnológicas na área de
comunicação tornaram a transmissão de conhecimento
uma tarefa mais fácil. Nas empresas, o advento da internet
e a evolução dos sistemas convencionais de informação
permitiram encurtar distâncias geográficas e culturais.
Em meio a uma série de ferramentas modernas de
ensino corporativo, a educação a distância (EAD) vem se
destacando como uma poderosa aliada da indústria quando
o assunto é capacitação profissional.
Em Santa Catarina, o setor industrial vem descobrindo os
benefícios desse instrumento. Na WEG, por exemplo, um
projeto de EAD desenvolvido em parceria com o SENAI/
SC permitiu que a empresa treinasse seus colaboradores
para o uso de um novo sistema de Planejamento de
Recursos Empresariais (ERP, na sigla em inglês). Até 2007,
esse treinamento representava um enorme desafio, pois os 5
mil colaboradores da empresas encontram-se em 22 países,
distribuídos por quatro continentes.
O projeto foi desenvolvido pelo SENAI/SC, utilizando
o conteúdo elaborado pela empresa, e transmitido aos
colaboradores em diferentes locais, horários e idiomas
(português, inglês e espanhol). Devido ao sucesso da iniciativa,
o SENAI/SC foi escolhido como umas das referências
nacionais em Treinamento e Desenvolvimento Profissional
pelo Prêmio e-Learning Brasil 2008. “Esse novo sistema de
ensino elimina fronteiras, permitindo às empresas disseminar
conceitos e valores em diferentes regiões. Com potencial para
atingir um grande número de pessoas, é um excelente meio
complementar aos métodos formais de ensino”, afirma o
diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda.
Mesmo conduzidos a distância, os cursos mantêm o
caráter prático. Quando necessário, as aulas via internet são
complementadas com encontros em salas de aula. “Como
muitos dos nossos cursos são técnicos, há necessidade de
momentos presenciais para um melhor aproveitamento”,
explica o diretor de Educação e Tecnologia do SENAI/SC,
Antônio José Carradore. Em 2007, o SENAI/SC prestou
serviços de educação a distância para 76 empresas,
contabilizando 39,5 mil matrículas.
Além de atender corporações, o SENAI/SC utiliza a
modalidade de educação a distância em disciplinas dos
cursos superiores de tecnologia que oferece e é o único
departamento regional autorizado pelo Ministério da

Do ensino básico à educação continuada, objetivo da
indústria é capacitar força de trabalho

Educação (MEC) a oferecer pós-graduação profissional a
distância. Os recursos virtuais também são usados como
ferramentas de apoio pedagógico para alunos do ensino
médio articulado com educação profissional.
Antes, o básico
No Brasil, do total de 7,8 milhões de trabalhadores na
indústria, 4,8 milhões – cerca de 60% – não têm a educação
básica completa, sendo que 2,4 milhões não completaram
o ensino fundamental. Por isso, antes de capacitar um
profissional para o exercício de atividades complexas, muitas
vezes é preciso aperfeiçoar a formação recebida na escola.
“Para ser um bom profissional, é preciso que o aluno tenha
raciocínio lógico e matemático, além de dominar a leitura e
a escrita. Se ele não consegue ler um manual que a empresa
produz, por exemplo, tem seu desenvolvimento profissional
comprometido”, explica a coordenadora de Educação do
SESI/SC, Maria Tereza Cobra.
O SESI/SC desenvolve ações em três frentes de
competências básicas: Educação Infantil, Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e Educação Continuada. Com esses serviços,
os empregadores da indústria podem instituir programas
para elevar a escolaridade de seus funcionários (nos níveis
fundamental e médio). Os trabalhadores, por sua vez,
garantem educação para seus dependentes em período
parcial ou integral por meio do SESI Escola, que oferece
educação infantil e fundamental.
Na indústria catarinense, trabalhadores que
interromperam seus estudos do ensino básico têm
atenção especial no Programa “Educação do Trabalhador”.
Para quem já concluiu a formação básica ou deseja
aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos, são oferecidos
cursos de educação continuada. SESI e SENAI são os
executores do programa Educação para a Nova Indústria,
lançado pela Confederação Nacional da Indústria em
2007. O objetivo do programa é expandir a oferta de
educação básica, continuada e profissional, conforme as
necessidades da indústria brasileira.

A

competitividade de um país não depende
apenas de parques industriais modernos, políticas
eficazes e recursos materiais. Nada disso basta
quando não há força de trabalho qualificada,
devidamente capacitada para compreender o
avanço tecnológico e buscar soluções criativas.
Muito além de contribuir para o desenvolvimento
econômico, a educação de qualidade está entre os
instrumentos mais eficazes de transformação social.

Conforme uma pesquisa realizada pela Universidade de
São Paulo em 1997, cada ano de estudo corresponde a
um aumento médio de 14% na renda, em comparação
ao ganho de trabalhadores sem nenhuma instrução
(analfabetos). A tese é corroborada por um estudo do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), também
de 1997, que conclui que a elevação do grau de instrução
proporciona melhorias na renda e nas exportações.
No estudo, o IPEA estima que para países com mesma
renda per capita inicial, um ano a mais na escolaridade
média da população incremente, nas décadas seguintes,
0,7 ponto percentual nas taxas médias anuais de
crescimento das exportações. Já as taxas de crescimento
do salário industrial teriam acréscimo de 0,85 p.p./ano
e a renda per capita do país aumento de 0,35 p.p./
ano. “Não são impactos apenas para o indivíduo.
Também há uma série de outros efeitos em nível
macro. A melhoria no desenvolvimento humano, por
meio da educação, influencia nos níveis de violência,
na saúde, na produtividade. Conseqüentemente, o
desenvolvimento econômico também é melhor”, defende
a pesquisadora da Universidade Federal Fluminense
(UFF) Rosane Mendonça, que trabalhou na pesquisa.
Não é por coincidência que a maior parte dos países
que mais investem em educação seja considerada
competitiva. Segundo o relatório Education at a
Glance, produzido em 2007 pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
os seis países que mais investem em educação são
Israel, Estados Unidos, Coréia do Sul, Dinamarca,
Nova Zelândia e Suécia. Todos apresentaram
desempenho elevado ou satisfatório no Índice de
Competitividade das Nações 2007, elaborado pela
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Entre os 15 países com maior volume de
investimento em educação, somente cinco apresentam
índice de competitividade médio ou baixo.

profissional diferenciado
Quando o objetivo é a inserção no mercado
de trabalho, o ensino profissional de qualidade
tem se mostrado fundamental para alcançar o
desenvolvimento sustentável. De nível técnico ou
superior, os cursos profissionalizantes têm como
diferencial a proximidade com o mercado. “Não
há universidades públicas para todos. E o mundo
produtivo precisa de profissionais de diferentes
níveis e qualificações. Por isso um profissional com
formação técnica tem seu espaço no mercado
de trabalho”, defende a coordenadora de
Educação e Trabalho da Secretaria de Educação de
Santa Catarina, Edna Batistotti.
Vários alunos que passaram por cursos técnicos,
pós-técnicos, de qualificação ou tecnológicos têm
percebido os benefícios da formação específica. Que
o diga Evelina Stramosk, de Rio do Sul, hoje sócia
de uma indústria de roupas que gera 20 empregos
diretos e quase 60 indiretos. Ela começou com um
curso de estilismo no SENAI/SC, em 2004. Pouco
depois, reuniu colegas de turma e montou a própria

fábrica de empresários

Em sintonia com o mercado

Educação profissional estimula
o empreendedorismo, gerando
novos negócios, emprego e renda
em Santa Catarina

Crescimento da economia aumenta a
demanda por profissionais qualificados.
Nesse cenário, formação adequada significa
mais oportunidades no mundo do trabalho

A

E

o iniciar o curso técnico em Estilismo, no SENAI
de Blumenau, Moriely Deschamps Werner, de 29 anos, não
pensava em ter um negócio próprio. “Me parecia muito
complicado administrar uma empresa”, lembra. Mas após
as primeiras aulas, que envolviam também administração
e finanças, ela passou a avaliar a possibilidade de criar sua
própria confecção. “Na aula, as orientações eram passadas
de uma maneira tão fácil que eu fui perdendo o medo de
enfrentar os problemas do cotidiano de uma empresa”.
Terminado o curso, o trabalho duro a ajudou a atingir seu
objetivo. “Acredito que a formação e incentivo que recebi no
SENAI foram muito importantes,”, conta Moriely.

Como Moriely percebeu, não é preciso ter um dom nato para
ser um empreendedor. “Empreendedorismo é algo que pode
ser aprendido. É necessário apenas que se reflita sobre quais
são seus pontos fortes e quais necessitam desenvolver ou
aperfeiçoar”, orienta a Gerente de Educação e Desenvolvimento
de Empreendedores do Sebrae/SC, Soraya Tonelli.
Além de conhecimento, o empreendedorismo necessita
de infra-estrutura e apoio para se desenvolver. Por isso

o SENAI/SC mantém incubadoras de empresas de base
tecnológica e também pré-incubadoras, onde os alunos
podem abrigar projetos inovadores, que têm potencial para
se transformarem em negócios. Nesses ambientes, os novos
empreendimentos dispõem da infra-estrutura necessária,
como salas e equipamentos, e, ainda, apoio tecnológico,
estratégico e operacional.
O estímulo à postura empreendedora não representa apenas
novos negócios, mas também soluções para empresas já
estabelecidas. Na educação do SESI/SC, empreendedorismo
é umas das competências trabalhadas no curso de educação
continuada “trabalho e cidadania”, juntamente com as
habilidades da criatividade, flexibilidade e poder da inovação. Os
participantes são convidados a fazer um diagnóstico da realidade
de seu trabalho e a pensar em soluções que melhorem a linha
de produção e as relações interpessoais. “Queremos que os
profissionais se tornem empreendedores no trabalho. Ou seja,
que possa analisar e propor alternativas aos problemas das
indústrias em que atuam”, destaca a coordenadora de educação
do SESI/SC, Maria Tereza Cobra.
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Moriely e suas colaboradoras: curso do
SENAI/SC estimulou a criação da empresa

mbora essencial ao ingresso no mercado de
trabalho, há muito tempo a formação básica deixou
de ser suficiente para garantir ascensão profissional. “É
preciso que o trabalhador aprenda como é a prática
de sua função e também que ele possa se atualizar”,
afirma o presidente da Associação Brasileira de Recursos
Humanos em Santa Catarina (ABRH-SC), José Itajara
Leão de Sousa. Figurando entre os segmentos que mais
necessitam de força de trabalho especializada, a indústria
tem sofrido com a falta de profissionais qualificados.
Segundo pesquisa realizada em 2007 pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 56%
das empresas do setor enfrentam esse problema,
principalmente as de menor porte. Em Florianópolis,
as indústrias da área de tecnologia estão entre as mais
prejudicadas, pois a formação de profissionais não
acompanha a demanda necessária na região. “Sem
força de trabalho local, as empresas de Florianópolis
estão buscando profissionais de outras regiões”,
afirma Rui Gonçalves, presidente da Associação
Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate).

Para ajudar a suprir essa lacuna, o SENAI/SC
oferece cursos de educação profissional voltados
às necessidades da indústria no estado. Os
currículos dos cursos são elaborados a partir das
sugestões de Comitês Técnicos Setoriais, formados
por representantes das empresas catarinenses. A
proximidade com o mercado se reflete no índice
de empregabilidade dos formados pelo SENAI: 93%
dos alunos dos cursos de graduação tecnológica e
91% dos estudantes de cursos técnicos conseguem
emprego durante ou alguns meses após o término
da qualificação – segundo pesquisa do grupo Market
Analysis. Desses, 96% apontam que a formação obtida
no SENAI foi um diferencial para obter as vagas.
Conforme Sousa, técnicos e tecnólogos ainda possuem
vantagens comparativas em relação a profissionais que
possuem formação mais geral. “São profissionais mais
focados, enquanto nos cursos superiores, por exemplo,
a formação é mais generalista: conhecem várias áreas,
mas sem se aprofundar”, afirma. Outra vantagem,
Avanços tecnológicos exigem profissionais
cada vez mais especializados na indústria

Conhecimento aplicado

segundo o especialista, está no período de duração
dos cursos. “Enquanto os tecnólogos e técnicos estão
aptos para o trabalho em dois anos, um bacharel
precisaria do dobro de tempo para se formar. E em
algumas áreas, que acompanham o crescimento da
economia, não há como esperar”, conclui. Segundo
previsões da CNI, para acompanhar o crescimento
do PIB brasileiro, será preciso formar cerca de 500
mil novos técnicos, em diferentes áreas, até 2010.
Inserção responsável
Historicamente, os estágios têm se mostrado
um método eficiente de aproximar estudantes
do mercado, ao proporcionarem aos jovens
experiências no ambiente real de trabalho. Para
as empresas, os benefícios do estágio vão além
da possibilidade de selecionar aspirantes a cargos
estratégicos. É também uma forma de trazer
conhecimento atualizado para a organização.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) investe em
ações que garantam benefícios para estudantes,
escolas e empresas, evitando que o estágio
tenha sua finalidade desvirtuada. Por meio
do programa Estágio Responsável, o IEL/
SC conscientiza os envolvidos sobre as leis
vigentes e como fazer do estágio um recurso de
aprendizagem e descobrimento de talentos.
“Há alguns anos, as empresas não proporcionavam
estágios porque temiam não estar cumprindo a
lei. Desde que começamos a conscientizá-las e
mostramos comprometimento com a legislação,
esse cenário mudou”, conta o superintendente
do IEL/SC, Natalino Uggioni. Só em 2007, foram
3.254 estágios agenciados em todo o estado.
De janeiro a junho deste ano foram mais 2.117.
Como resultado, os estágios agenciados pelo IEL/
SC possuem um índice de satisfação de clientes
e estudantes de aproximadamente 90%.
Para disseminar a cultura do estágio responsável
e de qualidade, o IEL/SC distribui uma cartilha em
que são relatadas as melhores práticas encontradas
em empresas catarinenses. A publicação é baseada
nos cases vencedores do Prêmio Catarinense IEL
Melhores Práticas de Estágio, que todos os anos
reconhece os programas mais bem estruturados.
“A intenção é que essas práticas sejam divulgadas
a outras empresas, para que elas saibam o que
é preciso fazer para melhorar seus programas
de estágio”, explica o coordenador de Estágio
Responsável do IEL/SC, Nilson Motta. A avaliação
nas empresas que concorrem ao prêmio é feita
pelo Movimento Catarinense pela Excelência
do Estágio, que leva em consideração critérios
como presença de supervisores para acompanhar
atividades, realização de avaliações, cursos e
possibilidades de aprendizado oferecidas.

Parceria com instituições de ensino e pesquisa
pode ajudar a indústria a superar desafios
do desenvolvimento sustentável. Estudantes
fazem ponte entre as duas áreas

M
Estágio orientado é uma importante ferramenta para
inserção dos estudantes no mercado de trabalho

uitas vezes, a solução para problemas do
setor produtivo pode estar mais próxima do que
se imagina: nos centros de ensino e pesquisa, como
universidades e institutos de educação profissional.
“Quando essas instituições transferem conhecimento,
as empresas podem adquirir um saber técnico
especializado para melhorar o processo industrial ou
mesmo chegar a um novo produto”, afirma o Diretor
do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade
Federal de Santa Catarina, Luiz Otávio Pimentel.
A ponte entre empresas e centros de ensino pode ser
feita de diferentes formas. Em Santa Catarina, resultados
positivos vêm sendo obtidos com o projeto Bitec (Bolsas
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico das Micro e
Pequenas Empresas), realizado em âmbito nacional por
meio de uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), SENAI, Sebrae e CNPq. Com o Bitec, estudantes de
diferentes instituições de ensino desenvolvem projetos
específicos e de curta duração que proporcionem
avanço tecnológico ou produtivo nas empresas.
No caso da Biancamano Luce, empresa de São José
que fabrica luminárias, o desafio era criar produtos que

pudessem utilizar a tecnologia LED de iluminação, até
então uma novidade no mercado. Com o financiamento
do programa BITEC, a estudante de Design Industrial
Patrícia Feronha desenvolveu um formato que
garantiu qualidade e durabilidade às luminárias.
Para o proprietário da empresa, Cláudio Reinaudo, a
parceria foi importante para facilitar a adaptação de
tecnologia. “Nas pequenas empresas há uma grande
dificuldade em acompanhar o avanço tecnológico,
inovar no design e desenvolver produtos, em razão
dos altos custos. Por isso essa oportunidade de
estágio do Bitec foi muito bem-vinda”, ressalta.
Em outra frente, o IEL/SC também age na articulação
entre os centros de pesquisa, agentes de fomento
e setor produtivo. O instituto oferece assessoria na
elaboração e gerenciamento dos projetos de inovação
aos pesquisadores e empresas interessadas. “Ajudamos
a deixar os projetos com mais qualidade e, assim,
com maiores chances de serem aprovados”, explica
o superintendente do IEL/SC, Natalino Uggioni.
Conhecimento gerado em salas de aula e laboratórios
ajuda a resolver problemas do setor produtivo
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Educação profissional estimula
o empreendedorismo, gerando
novos negócios, emprego e renda
em Santa Catarina

Crescimento da economia aumenta a
demanda por profissionais qualificados.
Nesse cenário, formação adequada significa
mais oportunidades no mundo do trabalho

A

E

o iniciar o curso técnico em Estilismo, no SENAI
de Blumenau, Moriely Deschamps Werner, de 29 anos, não
pensava em ter um negócio próprio. “Me parecia muito
complicado administrar uma empresa”, lembra. Mas após
as primeiras aulas, que envolviam também administração
e finanças, ela passou a avaliar a possibilidade de criar sua
própria confecção. “Na aula, as orientações eram passadas
de uma maneira tão fácil que eu fui perdendo o medo de
enfrentar os problemas do cotidiano de uma empresa”.
Terminado o curso, o trabalho duro a ajudou a atingir seu
objetivo. “Acredito que a formação e incentivo que recebi no
SENAI foram muito importantes,”, conta Moriely.

Como Moriely percebeu, não é preciso ter um dom nato para
ser um empreendedor. “Empreendedorismo é algo que pode
ser aprendido. É necessário apenas que se reflita sobre quais
são seus pontos fortes e quais necessitam desenvolver ou
aperfeiçoar”, orienta a Gerente de Educação e Desenvolvimento
de Empreendedores do Sebrae/SC, Soraya Tonelli.
Além de conhecimento, o empreendedorismo necessita
de infra-estrutura e apoio para se desenvolver. Por isso

o SENAI/SC mantém incubadoras de empresas de base
tecnológica e também pré-incubadoras, onde os alunos
podem abrigar projetos inovadores, que têm potencial para
se transformarem em negócios. Nesses ambientes, os novos
empreendimentos dispõem da infra-estrutura necessária,
como salas e equipamentos, e, ainda, apoio tecnológico,
estratégico e operacional.
O estímulo à postura empreendedora não representa apenas
novos negócios, mas também soluções para empresas já
estabelecidas. Na educação do SESI/SC, empreendedorismo
é umas das competências trabalhadas no curso de educação
continuada “trabalho e cidadania”, juntamente com as
habilidades da criatividade, flexibilidade e poder da inovação. Os
participantes são convidados a fazer um diagnóstico da realidade
de seu trabalho e a pensar em soluções que melhorem a linha
de produção e as relações interpessoais. “Queremos que os
profissionais se tornem empreendedores no trabalho. Ou seja,
que possa analisar e propor alternativas aos problemas das
indústrias em que atuam”, destaca a coordenadora de educação
do SESI/SC, Maria Tereza Cobra.
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Moriely e suas colaboradoras: curso do
SENAI/SC estimulou a criação da empresa

mbora essencial ao ingresso no mercado de
trabalho, há muito tempo a formação básica deixou
de ser suficiente para garantir ascensão profissional. “É
preciso que o trabalhador aprenda como é a prática
de sua função e também que ele possa se atualizar”,
afirma o presidente da Associação Brasileira de Recursos
Humanos em Santa Catarina (ABRH-SC), José Itajara
Leão de Sousa. Figurando entre os segmentos que mais
necessitam de força de trabalho especializada, a indústria
tem sofrido com a falta de profissionais qualificados.
Segundo pesquisa realizada em 2007 pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 56%
das empresas do setor enfrentam esse problema,
principalmente as de menor porte. Em Florianópolis,
as indústrias da área de tecnologia estão entre as mais
prejudicadas, pois a formação de profissionais não
acompanha a demanda necessária na região. “Sem
força de trabalho local, as empresas de Florianópolis
estão buscando profissionais de outras regiões”,
afirma Rui Gonçalves, presidente da Associação
Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate).

Para ajudar a suprir essa lacuna, o SENAI/SC
oferece cursos de educação profissional voltados
às necessidades da indústria no estado. Os
currículos dos cursos são elaborados a partir das
sugestões de Comitês Técnicos Setoriais, formados
por representantes das empresas catarinenses. A
proximidade com o mercado se reflete no índice
de empregabilidade dos formados pelo SENAI: 93%
dos alunos dos cursos de graduação tecnológica e
91% dos estudantes de cursos técnicos conseguem
emprego durante ou alguns meses após o término
da qualificação – segundo pesquisa do grupo Market
Analysis. Desses, 96% apontam que a formação obtida
no SENAI foi um diferencial para obter as vagas.
Conforme Sousa, técnicos e tecnólogos ainda possuem
vantagens comparativas em relação a profissionais que
possuem formação mais geral. “São profissionais mais
focados, enquanto nos cursos superiores, por exemplo,
a formação é mais generalista: conhecem várias áreas,
mas sem se aprofundar”, afirma. Outra vantagem,
Avanços tecnológicos exigem profissionais
cada vez mais especializados na indústria

Conhecimento aplicado

segundo o especialista, está no período de duração
dos cursos. “Enquanto os tecnólogos e técnicos estão
aptos para o trabalho em dois anos, um bacharel
precisaria do dobro de tempo para se formar. E em
algumas áreas, que acompanham o crescimento da
economia, não há como esperar”, conclui. Segundo
previsões da CNI, para acompanhar o crescimento
do PIB brasileiro, será preciso formar cerca de 500
mil novos técnicos, em diferentes áreas, até 2010.
Inserção responsável
Historicamente, os estágios têm se mostrado
um método eficiente de aproximar estudantes
do mercado, ao proporcionarem aos jovens
experiências no ambiente real de trabalho. Para
as empresas, os benefícios do estágio vão além
da possibilidade de selecionar aspirantes a cargos
estratégicos. É também uma forma de trazer
conhecimento atualizado para a organização.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) investe em
ações que garantam benefícios para estudantes,
escolas e empresas, evitando que o estágio
tenha sua finalidade desvirtuada. Por meio
do programa Estágio Responsável, o IEL/
SC conscientiza os envolvidos sobre as leis
vigentes e como fazer do estágio um recurso de
aprendizagem e descobrimento de talentos.
“Há alguns anos, as empresas não proporcionavam
estágios porque temiam não estar cumprindo a
lei. Desde que começamos a conscientizá-las e
mostramos comprometimento com a legislação,
esse cenário mudou”, conta o superintendente
do IEL/SC, Natalino Uggioni. Só em 2007, foram
3.254 estágios agenciados em todo o estado.
De janeiro a junho deste ano foram mais 2.117.
Como resultado, os estágios agenciados pelo IEL/
SC possuem um índice de satisfação de clientes
e estudantes de aproximadamente 90%.
Para disseminar a cultura do estágio responsável
e de qualidade, o IEL/SC distribui uma cartilha em
que são relatadas as melhores práticas encontradas
em empresas catarinenses. A publicação é baseada
nos cases vencedores do Prêmio Catarinense IEL
Melhores Práticas de Estágio, que todos os anos
reconhece os programas mais bem estruturados.
“A intenção é que essas práticas sejam divulgadas
a outras empresas, para que elas saibam o que
é preciso fazer para melhorar seus programas
de estágio”, explica o coordenador de Estágio
Responsável do IEL/SC, Nilson Motta. A avaliação
nas empresas que concorrem ao prêmio é feita
pelo Movimento Catarinense pela Excelência
do Estágio, que leva em consideração critérios
como presença de supervisores para acompanhar
atividades, realização de avaliações, cursos e
possibilidades de aprendizado oferecidas.

Parceria com instituições de ensino e pesquisa
pode ajudar a indústria a superar desafios
do desenvolvimento sustentável. Estudantes
fazem ponte entre as duas áreas

M
Estágio orientado é uma importante ferramenta para
inserção dos estudantes no mercado de trabalho

uitas vezes, a solução para problemas do
setor produtivo pode estar mais próxima do que
se imagina: nos centros de ensino e pesquisa, como
universidades e institutos de educação profissional.
“Quando essas instituições transferem conhecimento,
as empresas podem adquirir um saber técnico
especializado para melhorar o processo industrial ou
mesmo chegar a um novo produto”, afirma o Diretor
do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade
Federal de Santa Catarina, Luiz Otávio Pimentel.
A ponte entre empresas e centros de ensino pode ser
feita de diferentes formas. Em Santa Catarina, resultados
positivos vêm sendo obtidos com o projeto Bitec (Bolsas
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico das Micro e
Pequenas Empresas), realizado em âmbito nacional por
meio de uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), SENAI, Sebrae e CNPq. Com o Bitec, estudantes de
diferentes instituições de ensino desenvolvem projetos
específicos e de curta duração que proporcionem
avanço tecnológico ou produtivo nas empresas.
No caso da Biancamano Luce, empresa de São José
que fabrica luminárias, o desafio era criar produtos que

pudessem utilizar a tecnologia LED de iluminação, até
então uma novidade no mercado. Com o financiamento
do programa BITEC, a estudante de Design Industrial
Patrícia Feronha desenvolveu um formato que
garantiu qualidade e durabilidade às luminárias.
Para o proprietário da empresa, Cláudio Reinaudo, a
parceria foi importante para facilitar a adaptação de
tecnologia. “Nas pequenas empresas há uma grande
dificuldade em acompanhar o avanço tecnológico,
inovar no design e desenvolver produtos, em razão
dos altos custos. Por isso essa oportunidade de
estágio do Bitec foi muito bem-vinda”, ressalta.
Em outra frente, o IEL/SC também age na articulação
entre os centros de pesquisa, agentes de fomento
e setor produtivo. O instituto oferece assessoria na
elaboração e gerenciamento dos projetos de inovação
aos pesquisadores e empresas interessadas. “Ajudamos
a deixar os projetos com mais qualidade e, assim,
com maiores chances de serem aprovados”, explica
o superintendente do IEL/SC, Natalino Uggioni.
Conhecimento gerado em salas de aula e laboratórios
ajuda a resolver problemas do setor produtivo
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Crescimento da economia aumenta a
demanda por profissionais qualificados.
Nesse cenário, formação adequada significa
mais oportunidades no mundo do trabalho

A

E

o iniciar o curso técnico em Estilismo, no SENAI
de Blumenau, Moriely Deschamps Werner, de 29 anos, não
pensava em ter um negócio próprio. “Me parecia muito
complicado administrar uma empresa”, lembra. Mas após
as primeiras aulas, que envolviam também administração
e finanças, ela passou a avaliar a possibilidade de criar sua
própria confecção. “Na aula, as orientações eram passadas
de uma maneira tão fácil que eu fui perdendo o medo de
enfrentar os problemas do cotidiano de uma empresa”.
Terminado o curso, o trabalho duro a ajudou a atingir seu
objetivo. “Acredito que a formação e incentivo que recebi no
SENAI foram muito importantes,”, conta Moriely.

Como Moriely percebeu, não é preciso ter um dom nato para
ser um empreendedor. “Empreendedorismo é algo que pode
ser aprendido. É necessário apenas que se reflita sobre quais
são seus pontos fortes e quais necessitam desenvolver ou
aperfeiçoar”, orienta a Gerente de Educação e Desenvolvimento
de Empreendedores do Sebrae/SC, Soraya Tonelli.
Além de conhecimento, o empreendedorismo necessita
de infra-estrutura e apoio para se desenvolver. Por isso

o SENAI/SC mantém incubadoras de empresas de base
tecnológica e também pré-incubadoras, onde os alunos
podem abrigar projetos inovadores, que têm potencial para
se transformarem em negócios. Nesses ambientes, os novos
empreendimentos dispõem da infra-estrutura necessária,
como salas e equipamentos, e, ainda, apoio tecnológico,
estratégico e operacional.
O estímulo à postura empreendedora não representa apenas
novos negócios, mas também soluções para empresas já
estabelecidas. Na educação do SESI/SC, empreendedorismo
é umas das competências trabalhadas no curso de educação
continuada “trabalho e cidadania”, juntamente com as
habilidades da criatividade, flexibilidade e poder da inovação. Os
participantes são convidados a fazer um diagnóstico da realidade
de seu trabalho e a pensar em soluções que melhorem a linha
de produção e as relações interpessoais. “Queremos que os
profissionais se tornem empreendedores no trabalho. Ou seja,
que possa analisar e propor alternativas aos problemas das
indústrias em que atuam”, destaca a coordenadora de educação
do SESI/SC, Maria Tereza Cobra.
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Moriely e suas colaboradoras: curso do
SENAI/SC estimulou a criação da empresa

mbora essencial ao ingresso no mercado de
trabalho, há muito tempo a formação básica deixou
de ser suficiente para garantir ascensão profissional. “É
preciso que o trabalhador aprenda como é a prática
de sua função e também que ele possa se atualizar”,
afirma o presidente da Associação Brasileira de Recursos
Humanos em Santa Catarina (ABRH-SC), José Itajara
Leão de Sousa. Figurando entre os segmentos que mais
necessitam de força de trabalho especializada, a indústria
tem sofrido com a falta de profissionais qualificados.
Segundo pesquisa realizada em 2007 pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 56%
das empresas do setor enfrentam esse problema,
principalmente as de menor porte. Em Florianópolis,
as indústrias da área de tecnologia estão entre as mais
prejudicadas, pois a formação de profissionais não
acompanha a demanda necessária na região. “Sem
força de trabalho local, as empresas de Florianópolis
estão buscando profissionais de outras regiões”,
afirma Rui Gonçalves, presidente da Associação
Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate).

Para ajudar a suprir essa lacuna, o SENAI/SC
oferece cursos de educação profissional voltados
às necessidades da indústria no estado. Os
currículos dos cursos são elaborados a partir das
sugestões de Comitês Técnicos Setoriais, formados
por representantes das empresas catarinenses. A
proximidade com o mercado se reflete no índice
de empregabilidade dos formados pelo SENAI: 93%
dos alunos dos cursos de graduação tecnológica e
91% dos estudantes de cursos técnicos conseguem
emprego durante ou alguns meses após o término
da qualificação – segundo pesquisa do grupo Market
Analysis. Desses, 96% apontam que a formação obtida
no SENAI foi um diferencial para obter as vagas.
Conforme Sousa, técnicos e tecnólogos ainda possuem
vantagens comparativas em relação a profissionais que
possuem formação mais geral. “São profissionais mais
focados, enquanto nos cursos superiores, por exemplo,
a formação é mais generalista: conhecem várias áreas,
mas sem se aprofundar”, afirma. Outra vantagem,
Avanços tecnológicos exigem profissionais
cada vez mais especializados na indústria
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segundo o especialista, está no período de duração
dos cursos. “Enquanto os tecnólogos e técnicos estão
aptos para o trabalho em dois anos, um bacharel
precisaria do dobro de tempo para se formar. E em
algumas áreas, que acompanham o crescimento da
economia, não há como esperar”, conclui. Segundo
previsões da CNI, para acompanhar o crescimento
do PIB brasileiro, será preciso formar cerca de 500
mil novos técnicos, em diferentes áreas, até 2010.
Inserção responsável
Historicamente, os estágios têm se mostrado
um método eficiente de aproximar estudantes
do mercado, ao proporcionarem aos jovens
experiências no ambiente real de trabalho. Para
as empresas, os benefícios do estágio vão além
da possibilidade de selecionar aspirantes a cargos
estratégicos. É também uma forma de trazer
conhecimento atualizado para a organização.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) investe em
ações que garantam benefícios para estudantes,
escolas e empresas, evitando que o estágio
tenha sua finalidade desvirtuada. Por meio
do programa Estágio Responsável, o IEL/
SC conscientiza os envolvidos sobre as leis
vigentes e como fazer do estágio um recurso de
aprendizagem e descobrimento de talentos.
“Há alguns anos, as empresas não proporcionavam
estágios porque temiam não estar cumprindo a
lei. Desde que começamos a conscientizá-las e
mostramos comprometimento com a legislação,
esse cenário mudou”, conta o superintendente
do IEL/SC, Natalino Uggioni. Só em 2007, foram
3.254 estágios agenciados em todo o estado.
De janeiro a junho deste ano foram mais 2.117.
Como resultado, os estágios agenciados pelo IEL/
SC possuem um índice de satisfação de clientes
e estudantes de aproximadamente 90%.
Para disseminar a cultura do estágio responsável
e de qualidade, o IEL/SC distribui uma cartilha em
que são relatadas as melhores práticas encontradas
em empresas catarinenses. A publicação é baseada
nos cases vencedores do Prêmio Catarinense IEL
Melhores Práticas de Estágio, que todos os anos
reconhece os programas mais bem estruturados.
“A intenção é que essas práticas sejam divulgadas
a outras empresas, para que elas saibam o que
é preciso fazer para melhorar seus programas
de estágio”, explica o coordenador de Estágio
Responsável do IEL/SC, Nilson Motta. A avaliação
nas empresas que concorrem ao prêmio é feita
pelo Movimento Catarinense pela Excelência
do Estágio, que leva em consideração critérios
como presença de supervisores para acompanhar
atividades, realização de avaliações, cursos e
possibilidades de aprendizado oferecidas.
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Estágio orientado é uma importante ferramenta para
inserção dos estudantes no mercado de trabalho

uitas vezes, a solução para problemas do
setor produtivo pode estar mais próxima do que
se imagina: nos centros de ensino e pesquisa, como
universidades e institutos de educação profissional.
“Quando essas instituições transferem conhecimento,
as empresas podem adquirir um saber técnico
especializado para melhorar o processo industrial ou
mesmo chegar a um novo produto”, afirma o Diretor
do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade
Federal de Santa Catarina, Luiz Otávio Pimentel.
A ponte entre empresas e centros de ensino pode ser
feita de diferentes formas. Em Santa Catarina, resultados
positivos vêm sendo obtidos com o projeto Bitec (Bolsas
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico das Micro e
Pequenas Empresas), realizado em âmbito nacional por
meio de uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), SENAI, Sebrae e CNPq. Com o Bitec, estudantes de
diferentes instituições de ensino desenvolvem projetos
específicos e de curta duração que proporcionem
avanço tecnológico ou produtivo nas empresas.
No caso da Biancamano Luce, empresa de São José
que fabrica luminárias, o desafio era criar produtos que

pudessem utilizar a tecnologia LED de iluminação, até
então uma novidade no mercado. Com o financiamento
do programa BITEC, a estudante de Design Industrial
Patrícia Feronha desenvolveu um formato que
garantiu qualidade e durabilidade às luminárias.
Para o proprietário da empresa, Cláudio Reinaudo, a
parceria foi importante para facilitar a adaptação de
tecnologia. “Nas pequenas empresas há uma grande
dificuldade em acompanhar o avanço tecnológico,
inovar no design e desenvolver produtos, em razão
dos altos custos. Por isso essa oportunidade de
estágio do Bitec foi muito bem-vinda”, ressalta.
Em outra frente, o IEL/SC também age na articulação
entre os centros de pesquisa, agentes de fomento
e setor produtivo. O instituto oferece assessoria na
elaboração e gerenciamento dos projetos de inovação
aos pesquisadores e empresas interessadas. “Ajudamos
a deixar os projetos com mais qualidade e, assim,
com maiores chances de serem aprovados”, explica
o superintendente do IEL/SC, Natalino Uggioni.
Conhecimento gerado em salas de aula e laboratórios
ajuda a resolver problemas do setor produtivo

fábrica de empresários

Em sintonia com o mercado

Educação profissional estimula
o empreendedorismo, gerando
novos negócios, emprego e renda
em Santa Catarina

Crescimento da economia aumenta a
demanda por profissionais qualificados.
Nesse cenário, formação adequada significa
mais oportunidades no mundo do trabalho

A

E

o iniciar o curso técnico em Estilismo, no SENAI
de Blumenau, Moriely Deschamps Werner, de 29 anos, não
pensava em ter um negócio próprio. “Me parecia muito
complicado administrar uma empresa”, lembra. Mas após
as primeiras aulas, que envolviam também administração
e finanças, ela passou a avaliar a possibilidade de criar sua
própria confecção. “Na aula, as orientações eram passadas
de uma maneira tão fácil que eu fui perdendo o medo de
enfrentar os problemas do cotidiano de uma empresa”.
Terminado o curso, o trabalho duro a ajudou a atingir seu
objetivo. “Acredito que a formação e incentivo que recebi no
SENAI foram muito importantes,”, conta Moriely.

Como Moriely percebeu, não é preciso ter um dom nato para
ser um empreendedor. “Empreendedorismo é algo que pode
ser aprendido. É necessário apenas que se reflita sobre quais
são seus pontos fortes e quais necessitam desenvolver ou
aperfeiçoar”, orienta a Gerente de Educação e Desenvolvimento
de Empreendedores do Sebrae/SC, Soraya Tonelli.
Além de conhecimento, o empreendedorismo necessita
de infra-estrutura e apoio para se desenvolver. Por isso

o SENAI/SC mantém incubadoras de empresas de base
tecnológica e também pré-incubadoras, onde os alunos
podem abrigar projetos inovadores, que têm potencial para
se transformarem em negócios. Nesses ambientes, os novos
empreendimentos dispõem da infra-estrutura necessária,
como salas e equipamentos, e, ainda, apoio tecnológico,
estratégico e operacional.
O estímulo à postura empreendedora não representa apenas
novos negócios, mas também soluções para empresas já
estabelecidas. Na educação do SESI/SC, empreendedorismo
é umas das competências trabalhadas no curso de educação
continuada “trabalho e cidadania”, juntamente com as
habilidades da criatividade, flexibilidade e poder da inovação. Os
participantes são convidados a fazer um diagnóstico da realidade
de seu trabalho e a pensar em soluções que melhorem a linha
de produção e as relações interpessoais. “Queremos que os
profissionais se tornem empreendedores no trabalho. Ou seja,
que possa analisar e propor alternativas aos problemas das
indústrias em que atuam”, destaca a coordenadora de educação
do SESI/SC, Maria Tereza Cobra.
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Moriely e suas colaboradoras: curso do
SENAI/SC estimulou a criação da empresa

mbora essencial ao ingresso no mercado de
trabalho, há muito tempo a formação básica deixou
de ser suficiente para garantir ascensão profissional. “É
preciso que o trabalhador aprenda como é a prática
de sua função e também que ele possa se atualizar”,
afirma o presidente da Associação Brasileira de Recursos
Humanos em Santa Catarina (ABRH-SC), José Itajara
Leão de Sousa. Figurando entre os segmentos que mais
necessitam de força de trabalho especializada, a indústria
tem sofrido com a falta de profissionais qualificados.
Segundo pesquisa realizada em 2007 pela
Confederação Nacional da Indústria (CNI), 56%
das empresas do setor enfrentam esse problema,
principalmente as de menor porte. Em Florianópolis,
as indústrias da área de tecnologia estão entre as mais
prejudicadas, pois a formação de profissionais não
acompanha a demanda necessária na região. “Sem
força de trabalho local, as empresas de Florianópolis
estão buscando profissionais de outras regiões”,
afirma Rui Gonçalves, presidente da Associação
Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate).

Para ajudar a suprir essa lacuna, o SENAI/SC
oferece cursos de educação profissional voltados
às necessidades da indústria no estado. Os
currículos dos cursos são elaborados a partir das
sugestões de Comitês Técnicos Setoriais, formados
por representantes das empresas catarinenses. A
proximidade com o mercado se reflete no índice
de empregabilidade dos formados pelo SENAI: 93%
dos alunos dos cursos de graduação tecnológica e
91% dos estudantes de cursos técnicos conseguem
emprego durante ou alguns meses após o término
da qualificação – segundo pesquisa do grupo Market
Analysis. Desses, 96% apontam que a formação obtida
no SENAI foi um diferencial para obter as vagas.
Conforme Sousa, técnicos e tecnólogos ainda possuem
vantagens comparativas em relação a profissionais que
possuem formação mais geral. “São profissionais mais
focados, enquanto nos cursos superiores, por exemplo,
a formação é mais generalista: conhecem várias áreas,
mas sem se aprofundar”, afirma. Outra vantagem,
Avanços tecnológicos exigem profissionais
cada vez mais especializados na indústria

Conhecimento aplicado

segundo o especialista, está no período de duração
dos cursos. “Enquanto os tecnólogos e técnicos estão
aptos para o trabalho em dois anos, um bacharel
precisaria do dobro de tempo para se formar. E em
algumas áreas, que acompanham o crescimento da
economia, não há como esperar”, conclui. Segundo
previsões da CNI, para acompanhar o crescimento
do PIB brasileiro, será preciso formar cerca de 500
mil novos técnicos, em diferentes áreas, até 2010.
Inserção responsável
Historicamente, os estágios têm se mostrado
um método eficiente de aproximar estudantes
do mercado, ao proporcionarem aos jovens
experiências no ambiente real de trabalho. Para
as empresas, os benefícios do estágio vão além
da possibilidade de selecionar aspirantes a cargos
estratégicos. É também uma forma de trazer
conhecimento atualizado para a organização.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) investe em
ações que garantam benefícios para estudantes,
escolas e empresas, evitando que o estágio
tenha sua finalidade desvirtuada. Por meio
do programa Estágio Responsável, o IEL/
SC conscientiza os envolvidos sobre as leis
vigentes e como fazer do estágio um recurso de
aprendizagem e descobrimento de talentos.
“Há alguns anos, as empresas não proporcionavam
estágios porque temiam não estar cumprindo a
lei. Desde que começamos a conscientizá-las e
mostramos comprometimento com a legislação,
esse cenário mudou”, conta o superintendente
do IEL/SC, Natalino Uggioni. Só em 2007, foram
3.254 estágios agenciados em todo o estado.
De janeiro a junho deste ano foram mais 2.117.
Como resultado, os estágios agenciados pelo IEL/
SC possuem um índice de satisfação de clientes
e estudantes de aproximadamente 90%.
Para disseminar a cultura do estágio responsável
e de qualidade, o IEL/SC distribui uma cartilha em
que são relatadas as melhores práticas encontradas
em empresas catarinenses. A publicação é baseada
nos cases vencedores do Prêmio Catarinense IEL
Melhores Práticas de Estágio, que todos os anos
reconhece os programas mais bem estruturados.
“A intenção é que essas práticas sejam divulgadas
a outras empresas, para que elas saibam o que
é preciso fazer para melhorar seus programas
de estágio”, explica o coordenador de Estágio
Responsável do IEL/SC, Nilson Motta. A avaliação
nas empresas que concorrem ao prêmio é feita
pelo Movimento Catarinense pela Excelência
do Estágio, que leva em consideração critérios
como presença de supervisores para acompanhar
atividades, realização de avaliações, cursos e
possibilidades de aprendizado oferecidas.

Parceria com instituições de ensino e pesquisa
pode ajudar a indústria a superar desafios
do desenvolvimento sustentável. Estudantes
fazem ponte entre as duas áreas

M
Estágio orientado é uma importante ferramenta para
inserção dos estudantes no mercado de trabalho

uitas vezes, a solução para problemas do
setor produtivo pode estar mais próxima do que
se imagina: nos centros de ensino e pesquisa, como
universidades e institutos de educação profissional.
“Quando essas instituições transferem conhecimento,
as empresas podem adquirir um saber técnico
especializado para melhorar o processo industrial ou
mesmo chegar a um novo produto”, afirma o Diretor
do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade
Federal de Santa Catarina, Luiz Otávio Pimentel.
A ponte entre empresas e centros de ensino pode ser
feita de diferentes formas. Em Santa Catarina, resultados
positivos vêm sendo obtidos com o projeto Bitec (Bolsas
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico das Micro e
Pequenas Empresas), realizado em âmbito nacional por
meio de uma parceria entre o Instituto Euvaldo Lodi
(IEL), SENAI, Sebrae e CNPq. Com o Bitec, estudantes de
diferentes instituições de ensino desenvolvem projetos
específicos e de curta duração que proporcionem
avanço tecnológico ou produtivo nas empresas.
No caso da Biancamano Luce, empresa de São José
que fabrica luminárias, o desafio era criar produtos que

pudessem utilizar a tecnologia LED de iluminação, até
então uma novidade no mercado. Com o financiamento
do programa BITEC, a estudante de Design Industrial
Patrícia Feronha desenvolveu um formato que
garantiu qualidade e durabilidade às luminárias.
Para o proprietário da empresa, Cláudio Reinaudo, a
parceria foi importante para facilitar a adaptação de
tecnologia. “Nas pequenas empresas há uma grande
dificuldade em acompanhar o avanço tecnológico,
inovar no design e desenvolver produtos, em razão
dos altos custos. Por isso essa oportunidade de
estágio do Bitec foi muito bem-vinda”, ressalta.
Em outra frente, o IEL/SC também age na articulação
entre os centros de pesquisa, agentes de fomento
e setor produtivo. O instituto oferece assessoria na
elaboração e gerenciamento dos projetos de inovação
aos pesquisadores e empresas interessadas. “Ajudamos
a deixar os projetos com mais qualidade e, assim,
com maiores chances de serem aprovados”, explica
o superintendente do IEL/SC, Natalino Uggioni.
Conhecimento gerado em salas de aula e laboratórios
ajuda a resolver problemas do setor produtivo

O fator educação

Educação por competências avalia o
desempenho de estudantes a partir da
aplicação do conhecimento adquirido.
Na prática, fica mais fácil aprender

Mudanças nos processos produtivos
exigem recursos humanos com maior
qualificação e tecnologias capazes de
potencializar o aprendizado

Fundamental ao desenvolvimento sustentável, qualificação de recursos humanos
promove crescimento econômico e transformação social

O

novo perfil de funcionário desejado pela
indústria tem características que extrapolam o simples
conhecimento de uma área e exige uma formação mais
global. “O mercado hoje valoriza o profissional que sabe
fazer, ser, reconhecer e conviver”, resume o presidente da
seção catarinense da Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-SC), José Itajara Leão de Sousa. E é
nessa filosofia que se baseia a metodologia de educação
por competências, utilizada nas unidades SENAI e SESI
em Santa Catarina desde 2002.

Educação profissional: formação de qualidade para atender
as novas demandas da indústria brasileira

Não há universidades
públicas para todos. E o
mundo produtivo precisa de
profissionais de diferentes
níveis e qualificações. Por isso
um profissional com formação
técnica tem seu espaço no
mercado de trabalho.
Edna Batistotti
coordenadora de Educação e Trabalho da
Secretaria de Educação de Santa Catarina

empresa. O sucesso nos negócios incentivou a
continuidade dos estudos: atualmente, Evelina cursa
graduação em Tecnologia da Produção de Vestuário.
A empresária, que foi professora durante 17 anos,
reconhece a importância do ensino qualificado.
“Quando educação e oportunidade se encontram,
temos mais chance de dar certo”, afirma.
Para Ivan Filipon os resultados foram semelhantes.
Disposto a trocar a vida no campo por novas
oportunidades, ele fez um curso básico de
Manutenção de Mecânica Industrial, no SENAI
de Chapecó, em 2005. - Ao formar-se, já estava
empregado. Então resolveu continuar os estudos,
freqüentando o curso técnico em Eletromecânica.
Ainda durante as aulas, em 2007, obteve duas
conquistas: o terceiro lugar na Olimpíada do
Conhecimento, competição promovida pelo SENAI,
e a promoção de cargo. Agora, como supervisor
de soldagem, iniciou o curso superior de graduação
tecnológica em Manutenção Industrial. “Noventa
e nove por cento do fato de eu estar nesse cargo
hoje eu devo à minha formação”, afirma Filipon,
que agora já pensa na hipótese de tornar-se
instrutor de educação profissional ou alcançar
um cargo maior na empresa onde trabalha. Dois
prerrequisitos ele já tem: a vontade de aprender
e a consciência de que educação transforma.

A metodologia tem como foco a prática.
Por meio de atividades em grupo, os professores
buscam desenvolver em seus alunos competências
como a polivalência, contextualização,
interdisciplinaridade, autonomia e habilidades
sociais (trabalho em equipe, por exemplo).
Com isso, os alunos relacionam o conteúdo
ministrado à realidade e são incentivados a buscar
o conhecimento necessário para melhorá-la. As
avaliações também são mais globais, feitas no dia-adia dos cursos e levam em conta o conhecimento
adquirido, aspectos culturais do educando e as
habilidades desenvolvidas através das atividades.

Alunos do SENAI de Luzerna desenvolveram dois projetos
para melhorar processos produtivos de indústrias da região

Para o diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda,
a metodologia por competências é a mais adequada para a
educação profissional, porque parte do perfil do profissional
que se quer formar. “No caso do SENAI, que já conta com
infra-estrutura adequada, o grande diferencial do ensino está
na metodologia. O interessante da avaliação por competências
está na visão global dos níveis de aprendizado do aluno”, diz.
A metodologia foi um dos fatores que garantiu ao SENAI/SC
o prêmio Top Educacional 2007, concedido pela Associação
Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior.
Na avaliação por competências, dá-se preferência a projetos
desenvolvidos de forma coletiva. Foi assim que os alunos
do curso superior de Tecnologia em Usinagem, no SENAI
de Luzerna, trabalharam em dois projetos de pesquisa
aplicada, que resultaram no
desenvolvimento de um cabeçote
para usinagem plana e em um
dispositivo para tornear superfícies
cônicas. Além do aprendizado, os
projetos promoveram melhorias
nos processos produtivos de duas
indústrias da região, onde foram
implantados. No SENAI de Itajaí, o
clássico carrinho de rolimã virou objeto
de estudo em 2007: a construção do
brinquedo interligou diversas disciplinas
do segundo ano do Ensino Médio
Articulado com o Curso Técnico em
Eletromecânica. Em projetos desse tipo,
os estudantes aplicam o conhecimento
adquirido e enfrentam, ainda como
alunos, os desafios cotidianos do
mercado de trabalho.

Projeto integrador modernizou
carrinho de rolimã em Itajaí
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Crescimento sem fronteiras
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Aprendizagem global

N

a última década, inovações tecnológicas na área de
comunicação tornaram a transmissão de conhecimento
uma tarefa mais fácil. Nas empresas, o advento da internet
e a evolução dos sistemas convencionais de informação
permitiram encurtar distâncias geográficas e culturais.
Em meio a uma série de ferramentas modernas de
ensino corporativo, a educação a distância (EAD) vem se
destacando como uma poderosa aliada da indústria quando
o assunto é capacitação profissional.
Em Santa Catarina, o setor industrial vem descobrindo os
benefícios desse instrumento. Na WEG, por exemplo, um
projeto de EAD desenvolvido em parceria com o SENAI/
SC permitiu que a empresa treinasse seus colaboradores
para o uso de um novo sistema de Planejamento de
Recursos Empresariais (ERP, na sigla em inglês). Até 2007,
esse treinamento representava um enorme desafio, pois os 5
mil colaboradores da empresas encontram-se em 22 países,
distribuídos por quatro continentes.
O projeto foi desenvolvido pelo SENAI/SC, utilizando
o conteúdo elaborado pela empresa, e transmitido aos
colaboradores em diferentes locais, horários e idiomas
(português, inglês e espanhol). Devido ao sucesso da iniciativa,
o SENAI/SC foi escolhido como umas das referências
nacionais em Treinamento e Desenvolvimento Profissional
pelo Prêmio e-Learning Brasil 2008. “Esse novo sistema de
ensino elimina fronteiras, permitindo às empresas disseminar
conceitos e valores em diferentes regiões. Com potencial para
atingir um grande número de pessoas, é um excelente meio
complementar aos métodos formais de ensino”, afirma o
diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda.
Mesmo conduzidos a distância, os cursos mantêm o
caráter prático. Quando necessário, as aulas via internet são
complementadas com encontros em salas de aula. “Como
muitos dos nossos cursos são técnicos, há necessidade de
momentos presenciais para um melhor aproveitamento”,
explica o diretor de Educação e Tecnologia do SENAI/SC,
Antônio José Carradore. Em 2007, o SENAI/SC prestou
serviços de educação a distância para 76 empresas,
contabilizando 39,5 mil matrículas.
Além de atender corporações, o SENAI/SC utiliza a
modalidade de educação a distância em disciplinas dos
cursos superiores de tecnologia que oferece e é o único
departamento regional autorizado pelo Ministério da

Do ensino básico à educação continuada, objetivo da
indústria é capacitar força de trabalho

Educação (MEC) a oferecer pós-graduação profissional a
distância. Os recursos virtuais também são usados como
ferramentas de apoio pedagógico para alunos do ensino
médio articulado com educação profissional.
Antes, o básico
No Brasil, do total de 7,8 milhões de trabalhadores na
indústria, 4,8 milhões – cerca de 60% – não têm a educação
básica completa, sendo que 2,4 milhões não completaram
o ensino fundamental. Por isso, antes de capacitar um
profissional para o exercício de atividades complexas, muitas
vezes é preciso aperfeiçoar a formação recebida na escola.
“Para ser um bom profissional, é preciso que o aluno tenha
raciocínio lógico e matemático, além de dominar a leitura e
a escrita. Se ele não consegue ler um manual que a empresa
produz, por exemplo, tem seu desenvolvimento profissional
comprometido”, explica a coordenadora de Educação do
SESI/SC, Maria Tereza Cobra.
O SESI/SC desenvolve ações em três frentes de
competências básicas: Educação Infantil, Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e Educação Continuada. Com esses serviços,
os empregadores da indústria podem instituir programas
para elevar a escolaridade de seus funcionários (nos níveis
fundamental e médio). Os trabalhadores, por sua vez,
garantem educação para seus dependentes em período
parcial ou integral por meio do SESI Escola, que oferece
educação infantil e fundamental.
Na indústria catarinense, trabalhadores que
interromperam seus estudos do ensino básico têm
atenção especial no Programa “Educação do Trabalhador”.
Para quem já concluiu a formação básica ou deseja
aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos, são oferecidos
cursos de educação continuada. SESI e SENAI são os
executores do programa Educação para a Nova Indústria,
lançado pela Confederação Nacional da Indústria em
2007. O objetivo do programa é expandir a oferta de
educação básica, continuada e profissional, conforme as
necessidades da indústria brasileira.

A

competitividade de um país não depende
apenas de parques industriais modernos, políticas
eficazes e recursos materiais. Nada disso basta
quando não há força de trabalho qualificada,
devidamente capacitada para compreender o
avanço tecnológico e buscar soluções criativas.
Muito além de contribuir para o desenvolvimento
econômico, a educação de qualidade está entre os
instrumentos mais eficazes de transformação social.

Conforme uma pesquisa realizada pela Universidade de
São Paulo em 1997, cada ano de estudo corresponde a
um aumento médio de 14% na renda, em comparação
ao ganho de trabalhadores sem nenhuma instrução
(analfabetos). A tese é corroborada por um estudo do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), também
de 1997, que conclui que a elevação do grau de instrução
proporciona melhorias na renda e nas exportações.
No estudo, o IPEA estima que para países com mesma
renda per capita inicial, um ano a mais na escolaridade
média da população incremente, nas décadas seguintes,
0,7 ponto percentual nas taxas médias anuais de
crescimento das exportações. Já as taxas de crescimento
do salário industrial teriam acréscimo de 0,85 p.p./ano
e a renda per capita do país aumento de 0,35 p.p./
ano. “Não são impactos apenas para o indivíduo.
Também há uma série de outros efeitos em nível
macro. A melhoria no desenvolvimento humano, por
meio da educação, influencia nos níveis de violência,
na saúde, na produtividade. Conseqüentemente, o
desenvolvimento econômico também é melhor”, defende
a pesquisadora da Universidade Federal Fluminense
(UFF) Rosane Mendonça, que trabalhou na pesquisa.
Não é por coincidência que a maior parte dos países
que mais investem em educação seja considerada
competitiva. Segundo o relatório Education at a
Glance, produzido em 2007 pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE),
os seis países que mais investem em educação são
Israel, Estados Unidos, Coréia do Sul, Dinamarca,
Nova Zelândia e Suécia. Todos apresentaram
desempenho elevado ou satisfatório no Índice de
Competitividade das Nações 2007, elaborado pela
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). Entre os 15 países com maior volume de
investimento em educação, somente cinco apresentam
índice de competitividade médio ou baixo.

profissional diferenciado
Quando o objetivo é a inserção no mercado
de trabalho, o ensino profissional de qualidade
tem se mostrado fundamental para alcançar o
desenvolvimento sustentável. De nível técnico ou
superior, os cursos profissionalizantes têm como
diferencial a proximidade com o mercado. “Não
há universidades públicas para todos. E o mundo
produtivo precisa de profissionais de diferentes
níveis e qualificações. Por isso um profissional com
formação técnica tem seu espaço no mercado
de trabalho”, defende a coordenadora de
Educação e Trabalho da Secretaria de Educação de
Santa Catarina, Edna Batistotti.
Vários alunos que passaram por cursos técnicos,
pós-técnicos, de qualificação ou tecnológicos têm
percebido os benefícios da formação específica. Que
o diga Evelina Stramosk, de Rio do Sul, hoje sócia
de uma indústria de roupas que gera 20 empregos
diretos e quase 60 indiretos. Ela começou com um
curso de estilismo no SENAI/SC, em 2004. Pouco
depois, reuniu colegas de turma e montou a própria

Guia de serviços

Apresentação

P

esquisas internacionais na área de educação divulgadas no ano passado

revelam que o Brasil caminha a passos lentos para ingressar no grupo de países
desenvolvidos. Dados do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes
(PISA) demonstram que, embora os brasileiros tenham mais acesso às salas de

Senai

SESI

Cursos de Qualificação e
Aperfeiçoamento Profissional
Desenvolvem, complementam e atualizam as
competências dos profissionais, adequando-os às
exigências do mercado de trabalho.

Educação de Jovens e Adultos
Trabalhadores da indústria podem
complementar escolaridade ao freqüentar
as turmas com metodologia própria para a
educação de jovens e adultos.

Cursos de Aprendizagem Industrial
Voltados para jovens entre 14 e 24 anos, que
aprendem um ofício e podem preencher a
cota destinada a aprendizes determinada pela
legislação.

SESI Escola
Enquanto os pais trabalham, filhos dos
funcionários das indústrias podem freqüentar
creches, pré-escolas e ensino fundamental
em período integral ou parcial. A proposta
pedagógica privilegia o desenvolvimento de
cidadãos criativos, autônomos e críticos.

aula, a qualidade da educação ainda está longe da conquistada até por países
vizinhos, como o Chile. Em tempos marcados pela forte competição econômica
entre as nações, um dos maiores desafios que se impõe ao desenvolvimento
sustentável está na formação de recursos humanos de alta qualidade, que

Ensino Médio Articulado com Educação
Profissional
Alia cursos técnicos à educação básica, com
aulas teóricas pela manhã e práticas à tarde.

permitam ao Brasil concorrer com países que fizeram do investimento em
educação seu principal diferencial.
A incorporação de tecnologia aos processos produtivos e a busca contínua pela
inovação exigem trabalhadores cada vez mais capacitados para atuar em todos
os segmentos da economia, em especial no setor industrial. Levantamentos

Cursos técnicos
Com foco no mercado de trabalho,
privilegiam a prática e o desenvolvimento de
competências, de modo a formar profissionais
completos.

realizados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelam que o
setor necessita que 85% de seus trabalhadores tenham nível médio e superior.
Atualmente, esse índice não chega a 40%.
Nesse cenário, o desafio da Educação Profissional torna-se ainda maior. Em
Santa Catarina, entidades como o SENAI tem se empenhado em identificar

Cursos pós-técnicos
Têm como objetivo aprofundar e atualizar os
conhecimentos de egressos de cursos técnicos
que atuam em áreas de constante evolução de
tecnologia.

profissional em diversas áreas, com cursos voltados à realidade do mercado, que
ampliam as chances de empregabilidade dos profissionais formados. Em outra
frente, o SESI busca melhorar o nível da educação básica, enquanto o Instituto

Cursos superiores de tecnologia
São cursos de menor duração e com formação
direcionada para o segmento de determinada
área.Todos os cursos são reconhecidos pelo
Ministério da Educação – MEC.

Euvaldo Lodi (IEL/SC) contribui para que o estágio, um antigo e eficiente método
de inserção no mercado de trabalho, seja conduzido de forma responsável.
Ao longo desta edição, a educação se revela um dos principais instrumentos
de transformação da sociedade, que gera ascensão profissional e fomenta
o empreendedorismo, melhorando substancialmente as condições de
Foto da capa: Felipe Christ/Fotonotícias

desenvolvimento humano. Boa leitura!

Alcantaro Corrêa

Superação Jovem
Em parceria com escolas estaduais, municipais
e o Instituto Ayrton Senna, promove ações para
desenvolver senso de solidariedade, autonomia
e competência, através da inserção dos
adolescentes em seu contexto social.

Instituto Euvaldo Lodi

as competências profissionais necessárias para atender às novas e urgentes
demandas da indústria. Ciente de sua função social, o SENAI oferece educação

SESI Talentos para a Indústria
O programa visa identificar e desenvolver
habilidades de estudantes e trabalhadores. Os
temas das aulas tratam de robótica, máquinas
automáticas, processos industriais e transporte
de materiais.

Pós-graduação
Cursos de especialização destinados a
desenvolver e aprofundar os conhecimentos
adquiridos em cursos de graduação. São
oferecidos nas Faculdades de Tecnologia do
SENAI ou em parceria com outras instituições.

Educação a distância
Com novas tecnologias, as empresas têm
formas alternativas de capacitar e aperfeiçoar
seus funcionários por meio da internet, de
vídeos e de CD-ROMs.

Estágio Responsável
No programa, estudantes e empresas são
instruídos sobre a melhor forma de aproveitar o
estágio, proporcionando aprendizado e eficiente
seleção de novos talentos.

Prêmio Catarinense IEL de Boas Práticas de
Estágio
Ao reconhecer e divulgar programas de
referência, o IEL incentiva o constante
aprimoramento das práticas de estágio em
empresas do estado.
Transferência de tecnologia
Seja por meio de bolsas de iniciação científica
ou de assessoramento na elaboração de projetos
de pesquisa, o IEL potencializa as ligações entre
centros de pesquisas e o setor produtivo.

Presidente do Sistema Fiesc
Saiba mais: www.fiescnet.com.br
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Gargalo

Transformação

Impacto

Indústria precisa de
profissionais mais
capacitados para
acompanhar avanços
tecnológicos e ganhar
competitividade. Educação
profissional contribui para
atender demandas do
mercado de trabalho.

Ensino de qualidade gera
ascensão profissional,
empreendedorismo e
mudanças na realidade
social do país. Saiba por
que investir em educação
é uma condição essencial
ao desenvolvimento
sustentável.

Conhecimento gerado
em instituições de
ensino e pesquisa pode
colaborar para a solução
de problemas do setor
produtivo. Estudantes
conseguem intermediar
relação entre a academia
e a indústria.

