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1 - PREFÁCIO

Atendendo os dispostos na Resolução RE 40/00 de 22 de dezembro de 2000 do
SENAI-SP, que remete à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de
dezembro de 1996 conforme artigo 12 e ao Parecer CNE/CEB n°16/99 - item 6; e considerando
também, o Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI e o Decreto Federal n° 5154 de
23 de julho de 2004, a Escola SENAI “ Geraldo ALCKMIN “ apresenta sua Proposta
Pedagógica, elaborada com a participação do corpo docente, coordenação pedagógica,
coordenação técnica, administrativo, representantes do corpo discente, das famílias, das
empresas e comunidade local, com a finalidade de estabelecer, especificar e sintetizar os
propósitos, as diretrizes, os princípios e demais elementos que compõem a dinâmica da Escola
e a concreção de sua autonomia.
Assim, nossa Proposta Pedagógica consubstancia-se como figura da nossa própria
identidade diante da comunidade escolar, clarificando a todos os agentes do processo
educativo a efetivação de uma escola comprometida com a formação integral do cidadão
consciente e defensora do real valor da competência profissional que deve ser desenvolvida no
trabalhador responsável.
Para tanto, cabe a esses agentes, e principalmente, aos gestores do processo
educacional da unidade, extrema atenção às mudanças na legislação vigente, às diretrizes
emanadas pela Administração Central do SENAI-SP e às inovações tecnológicas introduzidas
no mercado de trabalho, para efetuar, sempre que necessário, a análise e alterações nesta
Proposta de modo a mantê-la permanentemente atualizada.
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2 - ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA
A Administração da escola tem como referência os princípios de gestão pela
qualidade, nos quais a abordagem sistêmica, a melhoria contínua e a tomada de decisões
baseada em variáveis factuais são os pontos principais.
Nesse contexto, denotam-se as seguintes premissas de atuação majoritária a saber:
 planejamento

administrativo

voltado

ao

cumprimento

de

metas

embasadas no atendimento de objetivos definidos quanto à atividade, base de tempo e
custos exeqüíveis;
 fomento e valorização do trabalho em equipe, de modo que os resultados
produzidos sejam frutos da motivação e comprometimento com os objetivos planejados,
PROPOSTA PEDAGÓGICA

DA ESCOLA SENAI “ GERALDO ALCKMIN”,

valorizando desempenhos por meio de reconhecimento diante da própria equipe,
considerando-se sempre que o maior bem de uma organização são seus recursos
humanos; utilização do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) como a referência na
elaboração e utilização de procedimentos, técnicas, indicadores e objetivos para
obtenção das metas e que estas se reflitam em um processo verdadeiro de melhoria
contínua, quando os resultados identificados por índices qualitativos possam ser
realimentados ao próprio sistema de gestão da Escola, e que possam atuar como
facilitadores na administração da Escola e sua Equipe Escolar, como balizadores
eficazes e confiáveis, tanto na ratificação de processos e objetivos bem sucedidos,
quanto em ações preditivas, preventivas e ou corretivas.
Partindo destas premissas, dos parâmetros estabelecidos pelo modelo de Gestão voltado para
a Qualidade Total, da abordagem Sistêmica, do cumprimento das normas, e dos procedimentos
e resoluções provenientes da Administração Central do SENAI de São Paulo, a gestão desta
Escola tem seu foco em:


Educação Profissional



Desenvolvimento Tecnológico



Serviços Técnicos Especializados



Assessoria Técnica e Tecnológica



Informação Tecnológica
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2.1.- MISSÃO DO SENAI

Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira.

2.2.- PRINCÍPIOS

"Regimento comum das unidades escolares SENAI-SP - capítulo III dos Princípios e Fins Artigo 4°"

2.3.- OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

"Regimento comum das unidades escolares SENAI-SP - capítulo III dos Princípios e Fins - Artigo
5°"

2.4.- MISSÃO DA ESCOLA

Colaborar com o desenvolvimento do País através de seus cursos profissionalizantes,
conceder assessoria, assistência técnica e tecnológica às empresas e favorecer / propiciar a
divulgação e absorção de informações tecnológicas.

2.5.- OBJETIVOS DA UNIDADE ESCOLAR

A unidade escolar SENAI Geraldo Alckmin, entendida como unidade estruturada
nos termos regimentais, manterá, além de seus cursos, atuação no desenvolvimento de serviços
técnicos

especializados,

assessoria

técnica,

informação

tecnológica

(elaboração

e

disseminação de informações, eventos técnicos) e certificação de pessoas, visando ao
aprimoramento do ensino e da tecnologia educacional e o fortalecimento profissional da região
onde se encontra inserida.
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2.6.- CONTEXTO HISTÓRICO E RAZÃO DE CRIAÇÃO DA ESCOLA

O SENAI tem suas origens inspiradas no antigo Centro Ferroviário de Ensino e
Seleção Profissional (CFESP), criado em 1934 no estado de São Paulo por Roberto Mange. O
Centro Ferroviário, como era conhecido, é considerado marco inicial na evolução de conceitos e
métodos da formação profissional no SENAI.
A oficialização do SENAI aconteceu pelo Decreto-Lei Nº 4.048, publicado no Diário
oficial da União dia 24 de janeiro de 1942. Dois grandes líderes industriais da época foram
determinantes nessa ação: Euvaldo Lodi e Roberto Simonsen, presidentes da CNI e da FIESP,
respectivamente. Era o início da confirmação do compromisso da CNI, junto as suas federações,
em assumir a responsabilidade pela organização e direção de um organismo próprio, que
pudesse desenvolver um sistema de educação profissional no Brasil.
A idéia foi acolhida pelo governo do presidente Getúlio Vargas. Assim ganhava força
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI. Isso aconteceu há mais de 60 anos, e
hoje está sedimentada na educação brasileira a atuação do SENAI, que não para de crescer e
inovar. São mais de 32 milhões de pessoas qualificadas pelo SENAI, reconhecido como o maior
sistema de educação profissional brasileiro e modelo para vários países.
O Centro de Treinamento SENAI “Geraldo Alckmin” de Pindamonhangaba,
localizado na cidade que ocupa a 4ª posição como força Econômica do Vale do Paraíba,
segundo relatório da Secretaria da Fazenda do Estado.
Foi criado após a doação de terreno público de 16.837 metros quadrados, localizado
no bairro Jardim Resende, feita para a construção de uma Escola Profissionalizante do SENAI e
aprovada pela Câmara Municipal de Pindamonhangaba por meio do Projeto de Lei Municipal nº
1.702 de 29 de outubro de 1980, de autoria do executivo, do então Prefeito Municipal, Dr.
Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho.
Em seguida a Prefeitura elaborou o projeto do prédio, que foi aprovado pelo
Conselho Regional do SENAI de São Paulo. Com esta aprovação a Prefeitura deu início às
obras que totalizaram 1200m² de área construída.
A construção da Escola se deu durante oito anos, sendo realizados nos mandatos
dos prefeitos João Bosco Nogueira e Vito Ardito Lerário, concluída na gestão deste último,
entregando a edificação ao SENAI no final do ano de 1989. Na sequência o SENAI providenciou
toda a montagem das oficinas e laboratórios da escola, sob a coordenação daquele que seria o
primeiro Diretor do SENAI de Pindamonhangaba, o Professor Gino Bolognesi.
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No dia 01 de fevereiro de 1990, o Centro de Treinamento SENAI -Pindamonhangaba
iniciou suas operações, oferecendo os seguintes cursos regulares: Ajustador Mecânico,
Comandos Hidráulicos, Comandos Pneumáticos, Desenho Técnico Mecânico, Eletricista de
Manutenção, Eletricista Enrolador, Eletricista Instalador, Eletropneumática e Torneiro Mecânico,
desenvolvidos no período diurno para os alunos com idade entre 14 e 16 anos, e no período
noturno para alunos com idade acima de 18 anos.
Posteriormente outros cursos foram sendo reestruturados, como foi o caso das
Programações para o público da Construção Civil. Inicialmente foram 3 cursos: Pedreiro
Assentador de Tijolos, Pedreiro Revestidor de Paredes com Argamassa, e Azulejista.
Em virtude do desenvolvimento do parque industrial da região atendida pela
Unidade, houve a necessidade da ampliar o atendimento para a demanda exigida por este
desenvolvimento e como conseqüência deu-se projeto de ampliação do prédio da Escola, com
as obras iniciando em fevereiro de 2006 e sendo finalizada e inaugurada em agosto 2007,
aumentando de 1200m² para 3600m², com mais dois blocos – um administrativo e outro focado
nas áreas de informática e eletroeletrônica, sendo que o nome oficial da Escola ficou Centro de
Treinamento SENAI “Geraldo Alckmin”.
No atendimento às indústrias, o SENAI “Geraldo Alckmin” desenvolveu um forte
contato com os responsáveis pelas programações "in company", onde vários cursos foram
estruturados, a partir de então, sob medida para as necessidades de treinamento dos vários
setores produtivos de cada Indústria.
No que se refere à Região de Atendimento, em 1990, quando foram iniciadas as
suas operações do Centro de Treinamento, esta Região compreendia 7 municípios, sendo:
Aparecida, Cunha, Lagoinha, Pindamonhangaba, Roseira, Santo Antonio do Pinhal e São Bento
do Sapucaí. Atualmente, esta Região compreende 11 municípios, ficando então com as
seguintes cidades: Aparecida, Campos do Jordão, Cunha, Guaratinguetá, Lagoinha, Lorena,
Pindamonhangaba, Potim, Roseira, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí.
Quanto ao histórico da Direção do Centro de Treinamento SENAI “Geraldo Alckmin”,
temos:
 Professor Gino Bolognesi, primeiro Diretor da Unidade, de janeiro de 1990
até março de 1992;
 Prof. Clodoaldo Rodrigues Camargo, até maio de 1998;
 Prof. Paulo Sergio Torino, até janeiro de 2005;
 Prof. Dejair Dejalma Poletto, durante o ano de 2005;
 Prof. Jorge Luiz Dolcinotti, de janeiro de 2006 a janeiro 2008;
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 Prof. Paulo Sérgio Sergio Torino, retornando à direção no mês fevereiro de
2008.
Quanto à oferta de cursos, desde o início das atividades, a Escola tem se destacado
em buscar novas programações, para ampliar seu portfólio, conseguindo com isto uma evolução
enorme para o Centro de Treinamento, nos setores da Mecânica, Eletroeletrônica, Automação e
Informática.
Outra estratégia utilizada pela escola são os cursos compartilhados com outras
Unidades do SENAI, tornando as respostas às necessidades dos clientes mais rápidas, isto é,
ao invés de se investir em ambientes para atender os clientes na Unidade de
Pindamonhangaba, o que demora muito tempo, é feito parceiras para compartilhar laboratórios e
oficinas com outras Escolas do SENAI. Como exemplo temos os cursos de Mecânico de
Refrigeração, Técnico em Mecatrônica e o Técnico em Metalurgia, que foi primeiro Curso
Técnico do SENAI no Estado de São Paulo, realizado em parceria com Escolas da rede,
envolvendo as Escolas SENAI de Osasco, de Taubaté e de Pindamonhangaba.
No que diz respeito à produção, número de treinandos certificados, fica evidenciado
a consolidação da Escola de Pindamonhangaba como grande formadora de mão-de-obra para a
cidade e Região. A escola certificou 1.813 treinandos em 1990, no seu primeiro ano de
funcionamento, atualmente certifica mais de 12.000 treinandos por ano, sendo que deste total,
cerca de 50%, só nas dependências da Unidade Escolar.
Novas conquistas e novos desafios surgirão, e esta história que está sendo
construída com amor e dedicação pelos funcionários da Escola SENAI “Geraldo Alckmin”, deve
ainda reservar muitos relatos que irão traduzir o sucesso dos nossos alunos, que através da
qualificação profissional, estão construindo o desenvolvimento de nossa cidade, região e por
conseqüência do nosso país.
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2.7.- EVOLUÇÃO E PRESENÇA DA ESCOLA NA INDÚSTRIA E COMUNIDADE

Nesse contexto, a escola se desenvolveu com grande capacidade e característica
marcante de responder com rapidez e competência às exigências demandadas pelas
constantes transformações e evoluções tecnológicas do mercado de trabalho, consolidando-se,
ao longo de sua história, como referência na região em ensino profissionalizante.
Para tanto, faz-se necessária constante adaptação da sua oferta, de seus ambientes
de ensino e de sua capacidade instalada para atender plenamente a essas exigências, o que
leva ao freqüente replanejamento de seus conteúdos, métodos e formas de organização,
permitindo assim, satisfazer as expectativas das indústrias e das pessoas que aqui depositam
toda sua confiança na formação profissional procurada.
Diante desse reconhecimento, a Escola SENAI Geraldo Alckmin se posiciona como
provedora de soluções educacionais e tecnológicas em apoio às políticas de incremento a
competitividade da indústria brasileira e aos anseios da sociedade vale paraibana. Por todos
esses atributos, a escola mantêm destacada e marcante presença na indústria e sociedade do
vale do paraíba, que pode ser evidenciada com o alto índice da relação candidato vaga de seus
processos seletivos para os cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos pelo expressivo
número de matrículas anuais em Formação Inicial e Continuada realizadas pela comunidade.
Finalizando, no âmbito das ações comunitárias, a Escola mantêm estreito
relacionamento com as instituições assistenciais e com órgãos de utilidade pública da sua
região de abrangência, privilegiando, sempre que possível, acordos de parceria buscando
desenvolver programas de iniciação profissional, oferta de cursos gratuitos e campanhas
assistenciais (agasalhos, brinquedos) para populações carentes, além de colaborar com os
poderes públicos na organização e manutenção da operacionalidade das mesmas.
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2.8- CONCILIAÇÃO DAS NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL À
VOCAÇÃO E À CAPACIDADE INSTALADA DA ESCOLA

Considerando os aspectos e dados anteriormente apontados, as opções de
Educação Profissional oferecidas pela Escola são compatíveis com sua capacidade instalada e
se configura de forma bastante diversificada e abrangente, haja vista, o reconhecimento
prestado pela comunidade à nossa qualidade, que conforme já foi dito, pode ser verificado pela
forte disputa pelas vagas oferecidas para os nossos cursos técnicos nos sucessivos processos
seletivos e no expressivo número de matrículas que anualmente se contabiliza na Formação
Inicial e Continuada.
No tocante à habilitação profissional, a Escola oferece Cursos Técnicos na área da
Indústria de Transformação, com os cursos de Eletroeletrônica, onde são ofertadas 96 vagas
anuais. As modalidade do Curso Técnico é oferecida nos três períodos, manhã, tarde e noite.
Deste público, observa-se que a maioria é procedente de escolas públicas,SESI e
grande diversificação de faixa etária, sendo predominante o sexo masculino, porém, nota-se um
aumento gradativo do público feminino.
Já nos campos da Iniciação, Qualificação, Aperfeiçoamento e Especialização
Profissional a Escola oferece os chamados Cursos de FIC - Formação Inicial e Continuada, com
matrículas abertas ao público em geral que são desenvolvidos com cargas horárias variando de
20 a 360 horas, abrangendo as áreas de Metalmecânica, Gestão, Tecnologia da Informação,
Segurança no Trabalho, Eletroeletrônica, Logística e Manutenção Mecânica, atendendo, em
média, um público aproximado de 12000 pessoas ao ano. O desenvolvimento desses cursos
acontece nos períodos da manhã, tarde e noite, de 2a a sábado, promovendo intensa
movimentação de pessoas interna e externamente ocupando os diferentes ambientes de
ensino existentes.
Também através da linha de atendimentos dos Cursos de FIC, a Escola exerce seu
papel de responsabilidade social através de convênios com entidades de classe e Instituições
educacionais e beneficentes, onde por meio de programas do EVT - Escola de Vida e Trabalho
e Prefeituras, mantem atendimento à gratuidade regimental, amplia suas ações até as
comunidades carentes dando-lhes suporte e apoio para a promoção de mudanças em seu
ambiente social.
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2.9 - RECURSOS INSTITUCIONAIS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS E
FÍSICOS DA ESCOLA

Criado pelo Decreto Lei Federal n° 4.048 de 22 de janeiro de 1942, o SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade jurídica de direito privado,
organizada e dirigida pela CNI - Confederação Nacional da Indústria.
Através do seu Departamento Nacional, o SENAI estabeleceu um modelo de
Sistema de Educação Profissional cujo desdobramento permitiu aos Departamentos Regionais
criarem seus próprios sistemas. O Sistema de Educação Profissional do SENAI-SP está
vinculado à FIESP - federação das Indústrias do Estado de São Paulo, sendo por ela mantido e
administrado.
Com o compromisso de realizar sua missão, o SENAI-SP desenvolveu uma
estrutura organizacional cujo organograma, representado na figura abaixo, permite que as
Gerências Regionais, apoiadas pelas Gerências de Educação, de Projetos e Infraestrutura e de
Inovação e Tecnologia, e também, com o suporte da Diretoria Técnica, possam subsidiar e
prover as escolas dando o respaldo necessário para que possam atuar com eficiência e
qualidade junto aos seus alunos e ao mercado.
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2.10 - POLÍTICA DA QUALIDADE

O SENAI-SP, no cumprimento da sua missão, promove o contínuo aprimoramento dos
serviços educacionais e tecnológicos, o desevolvimento de seus recursos humanos e o
fortalecimento da relação com os clientes e partes interessadas,direcionando esforços para:
 Atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;
 Preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do
uso consciente de recursos;
 Manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;


Desenvolvimento de serviços técnicos e tecnológicos.

 Produção de soluções técnicas e inovações para o mercado .
 Atuação em rede e busca sistemática de referenciais externos.
 Reconhecimento da inovação como um ativo valioso da organização.
 Promoção de linguagem comum de inovação na instituição.
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2.10.1.- OBJETIVOS PARA A QUALIDADE E MEIO AMBIENTE .

I. Desempenho do Processo Educacional


Melhorar continuamente o desempenho do processo educacional, a parir da
implantação de melhorias propostas em cada ano.



Meta corporativa: obter uma taxa de realização dos registros de melhorias superior
a 80% em relação ao total previsto para o ano.
II. Atendimento à Legislação Aplicável



Direcionar esforços para atender a legislação aplicável aos processos de negócio,
no âmbito Municipal, Estadual e Federal.



Meta corporativa: monitorar e atender a legislação aplicável aos processos de
negócio.
III. Controle da Poluição e Destinação de Resíduos



Controlar o volume de resíduos gerais no SENAI-SP.



Metas corporativas: Manter, controlar e promover melhorias nos programas:
Programa 1: Redução do volume e destinação correta dos resíduos perigosos
gerados.
Programa 2: Redução do consumo ou substituição de produtos com substâncias
restritivas, por materiais alternativos,sempre que aplicável.
Programa 3: Coleta seletiva,reciclagem e destino adequado.
IV. Controle do Consumo de Recursos Naturais



Otimizar ou reduzir o consumo de recursos naturais em níveis compatíveis aos
processos da organização.



Meta corpoativa: Manter, controlar e promover melhorias nos programas para a
redução do consumo de água, energia e papel.
V. Ambiente Adequado



Promover melhorias nos ambientes de trabalho com relação à adequação e
segurança.
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Meta corporativa: Avaliar as condições dos ambientes de trabalho pelo menos uma
vez por ano e implementar ações de melhorias sempre que aplicável.
VI. Saúde e Segurança no Trabalho



Direcionar esforços para reduzir o número de acidentes com afastamento.



Meta corporativa:
obter uma taxa de realização superior a 80% em relação aos registros planejados

no ano para tratamento de acidentes.
Obter uma taxa de realização superior a 80% em relação às ações planejadas no
ano para atender ao Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

VII. Relacionamento com o Cliente


Melhorar a satisfação dos clientes em relação aos serviços ofertados.



Metas corporativas:
Manter o índice médio de satisfação do cliente superior a 90% em cada processo
de

negócio.

Obter uma taxa de realização igual ou superior a 98% em relação aos registros
planejados no ano para tratar às reclamações de clientes.

VIII. Desenvolvimento de Recursos Humanos


Desenvolver Programas de Desenvolvimento de Pessoal.



Metas corporativas: Realizar no mínimo 70% dos treinamentos previstos no
programa de Desenvolvimento de Pessoal - PDP
Obter uma taxa de realização igual ou superior a 98% em relação aos registros
planejados no ano para tratar às reclamações de clientes.
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2.10.2 - OBJETIVOS E INDICADORES PARA POLÍTICA DE PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO.

I. Desenvolvimento dos Serviços Técnicos e Tecnológicos


Indicadores Corporativos:
Número de atendimentos e número de empresas atendidas.
Sustentabilidade de STT.

II. Produção de Soluções Técnicas e Inovações para o Mercado


Indicadores Corporativos:
Número de propostas submetidas (INOVA e EDITAL).
Número de projetos em desenvolvimento.

III.Promoção de linguagem Comum de Inovação na Instituição


Indicadores Corporativos: Horas de treinamento

A unidade foi recomendada pela "ABS Quality Evaluations", em agosto de 2003,
para obtenção do certificado em ISO 9001:2000. Em setembro de 2006 também foi
recomendada para cerificação pelo Bureau Veritas Quality International - BVQI.
O Sistema de Gestão da Qualidade implantado atende todas as exigências da referida
norma e direciona o planejamento e o desenvolvimento dos principais processos relacionados à
Educação Profissional.
Com o objetivo de aprimorar o desempenho do processo educacional, bem como
subsidiar tomadas de decisões para implementação de possíveis ações de melhorias, foram
estipulados Indicadores da Qualidade (IQ's). Estes indicadores são compostos por variáveis do
tipo: evasão escolar, satisfação de clientes, n° de alunos empregados, freqüência média escolar
e aproveitamento médio escolar. Para cada linha de serviço, existe um IQ, as linhas
monitoradas pela unidade são:
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Os Curso Técnicos



Os Cursos de Formação Continuada - Escola



Os Curso de Formação Continuada - Empresa
Os IQ's estipulados pela unidade, com base nas metas determinadas pela

Administração Central, são monitorados e consolidados semestralmente, originando análises
críticas para a melhoria do processo educacional.

2.10.3 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Promove a capacitação do pessoal administrativo e corpo docente para as novas
competências, incentivando a integração e o conhecimento das atividades desenvolvidas nos
setores. Estabelece programa de treinamento lastreando sua eficácia e eficiência em índices
qualitativos.
Em alguns momentos do período letivo, docentes estarão ausentes para
capacitação, o que levará a unidade escolar a realizar temporariamente troca de aulas, porém
sem prejuízo ao cumprimento da grade curricular pré-estabelecida.
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2.10.4 - ESTRUTURA FUNCIONAL

A Gestão dos Recursos Humanos da Escola é realizada de acordo com uma
estrutura organizacional de distribuição de autoridade e responsabilidades conforme demonstra
a figura abaixo. Esta estrutura garante a funcionalidade da Escola e o esforço contínuo para
alcançar seus objetivos.

DIRETOR

Comitê da qualidade

Coordenador

Coordenador

Coordenador

Agente de

Pedagógico

técnico

técnico FIC

Treinamento

Coordenador
Administração
Escolar

Pedagógi
Assistentes
Administrativos

Bibliotecária

Técnico de Ensino

Docentes

/ Instrutores

contratados

Supervisor de
Manutenção
Auxiliar de Serviços
Gerais
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2.10.5 - FORÇA DE TRABALHO

As características, composição e detalhamento da força de trabalho da Unidade em
suas respectivas atividades estão especificadas nos demosntrativos abaixo:

■ 01 Diretor
■ 01 Bibliotecária
■ 02 Coordenador de Atividades técnicas
■ 01 Coordenador de Atividades Pedagógicas

Equipe Escolar

■ 01 Agente de Treinamento

■ 01 Coordenador de administração escolar
■ 08 Instrutores de Prática Avançadas

Corpo Docente

■ 03 Técnicos de Ensino
■ 09 Instrutores de práticas prof. Intermediárias
■ 08 Assistentes de Serviços Administrativos

Apoio ao Ensino ■ 01 Oficial de Manutenção
■ 05 Auxiliares de manutenção
■ 01 Supervisor de Serviços de Manutenção e Conservação

Serviços
Terceirizados

■ 04 Limpeza

■ 70 Docência (*)

■ 04 Vigilância/Portaria

■ 07 Cantina

■ 02 Recepção

■ 01 Estagiária

* número provável de docentes que atuam ao mesmo tempo na unidade
Esta força de trabalho se consolida com a seguinte Estrutura

Funcional: Diretoria:


Consiste nas atividades desempenhadas pelo diretor, que em caso de ausência,
poderá ser substituído pelo Coordenador de Administração escolar.



Apoio Técnico:
02 Coordenadores de Atividades Técnicas
01 Coordenador de Atividades Pedagógicas
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01 Coordenador de Estágios
01 Bibliotecária
01 Agente de Treinamento para apoio à Empresa (Treinamento e STT - Serviço Técnico
e

Tecnológico) e Apoio à comunidade (FIC-empresa)

01 responsável pelo Comitê da Qualidade e Meio Ambiente
Corpo Docente:
Técnicos de Ensino
Instrutores de Prática Profissional e Atividades Avançadas

Instituições Complementares:
Equipe Escolar
Equipe do PAE - Plano de Atendimento a Emergências

AAPM - Associação de Alunos, Ex-alunos, Pais e Mestres
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

OBS: A representação acima demonstra apenas o momento vivido pela Unidade
Escolar, sendo possível ao longo da vigência desde documento alguma variação em
relação a estes números devido, principalmente, à movimentação de pessoal
prevalecendo, contudo, uma maior concentração no corpo docente.
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2.10.6.- GESTÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E FÍSICOS

A Gestão de Recursos Tecnológicos e Físicos da Escola é realizada através da adequação dos
processos educacionais com base nas diretrizes dos Planos de Curso e Elementos Curriculares dos
cursos técnicos e de FIC oferecidos.
A manutenção e conservação dos bens, que são a sustentação dos serviços ofertados
pela Unidade, são freqüentemente cuidados e modernizados a fim de garantir sua funcionalidade e
a atualização tecnológica que são características indeléveis do vanguardismo da Escola. Nesse
contexto, a Escola atualmente dispõe da seguinte estrutura física:

Área do terreno 16837 m2
Área construída 3600 m2


Bloco 1
 Oficina de Tornearia – 16 postos de trabalho;
 Oficina de Ajustagem – 16 postos de trabalho;
 Oficina de Soldagem – 12 postos de trabalho;
 Laboratório de Hidráulica – 16 postos de trabalho;
 Laboratório de Refrigeração – 16 postos de trabalho;
 Laboratório de Controle de Medidas – 16 postos de trabalho;
 Laboratório de Pneumática – 16 postos de trabalho;
 03 Salas de aula – cada um com 16 lugares
 Sala de Esmerilhamento para a oficina de solda;
 Área para manutenção da oficina Mecânica – Tornearia e Ajustagem;
 Cantina
 Refeitório / Área de Convivência.



Bloco 2:
 Auditório – com 110 lugares
 Biblioteca
 Diretoria
 Secretaria
 Coordenação Escolar
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 Coordenação de Treinamentos
 Recepção
 1 Sala de Treinamento com 32 lugares


Bloco 3:
 02 Laboratórios de Informática – cada um com 16 postos de trabalho;
 Laboratório de Comandos Elétricos – 16 postos de trabalho;
 Laboratório de Eletroeletrônica / CLP – 16 postos de trabalho;
 Oficina de Instalações Elétricas – 16 postos de trabalho;
 03 Salas de Aula – 32 lugares.



Área Externa:
 Pátio de empilhadeira – 12 postos de trabalho;
 Canteiro da Construção civil – 16 postos de trabalho.

Num total de 500 postos de trabalho, entre Salas de Aula, Oficinas e
Laboratórios, sem a inclusão do Auditório.
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2.10.7 - INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E PARCERIAS

Estabelece-se pelo comprometimento e o profissionalismo das pessoas da Escola,
baseada em planejamento integrado para a realização de parcerias e ações vinculadas às
instituições auxiliares como:


AAPM - Associação de Alunos, Ex-alunos, Pais e Mestres;



PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;



PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;

2 .11 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Norteado pelos documentos DITEC-006 - Diretrizes para o Planejamento da Oferta
da Educação Profissional, Resolução RE-40/00 e Comunicado CO-DITEC-005/00, O Plano
Escolar Anual da Escola SENAI Geraldo Alckmin se configura em um conjunto articulado e
harmônico, apresentando de maneira abrangente os objetivos, metas, recursos, estratégias e
ações da Unidade em consonância com o Plano Anual de Ações do SENAI-SP.
Além destes referenciais, a Escola também se orienta pelos objetivos e metas
estabelecidos pelo Sistema da Qualidade e Meio Ambiente, que estabelece parâmetros e
indicadores indispensáveis à eficácia da Gestão Escolar.
Fundamental ao Plano Escolar, a Escola utiliza-se da Previsão Orçamentária Anual
para prever os investimentos necessários à conservação, manutenção, substituição e
ampliação dos recursos tecnológicos que serão utilizados no desenvolvimento dos cursos e
atividades programados para o ano letivo.
Ainda como parte integrante do Plano Escolar Anual da Unidade, os aspectos
relacionados ao desenvolvimento e atualização dos seus recursos humanos, são previstos e
formalizados pela elaboração do seu PDP - Plano de desenvolvimento de Pessoal, atendendo
as diretrizes definidas pela Gerência de Desenvolvimento de Recursos Humanos do SENAI-SP
através do procedimento ISO DRH-004, ao Levantamento das Necessidades de Treinamento LNT e ao Perfil Ocupacional dos Funcionários.
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É neste contexto que a Escola desenvolve seu Planejamento Estratégico, cujos
resultados são discutidos através da análise dos Relatórios Gerenciais enviados pela
Administração Central do SENAI-SP em reuniões regulares da Equipe Escolar.

3.-GESTÃOEDUCACIONAL

3.1.- ATUAÇÃO EDUCACIONAL NA UNIDADE

Objetiva promover a formação técnica, a qualificação, aperfeiçoamento e
especialização profissional através de programas educacionais sob medida com conteúdos
organizados na formatação modular ou semestral.
A Escola

SENAI

Geraldo Alckmin,

apresenta

os Cursos Técnicos em

Eletroeletrônica na formatação modular com estudos teóricos e práticos, respeitadas as
especificidades de cada Plano de Curso.
Para os Cursos de Qualificação, Aperfeiçoamento e Especialização Profissional,
oferecerá itinerários de Educação Profissional conforme a demanda de mercado, necessidades
das indústrias da região e a capacidade instalada da escola.
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3.2 - CURSOS MINISTRADOS

3.2.1 - Curso Técnico

Em 1998, em decorrência das mudanças da LDB, houve a obrigada a adequar as
estruturas curriculares aos preceitos da nova legislação para a continuidade da formação dos
profissionais. Na reestruturação dos cursos, definiu-se a duração em semestres ou módulos,
acompanhados do respectivo estágio supervisionado. Os cursos são destinados a alunos
concludentes do 1° ano do Ensino Médio para o período diurno e alunos concludentes do 3° ano
do Ensino Médio para o período noturno, cuja comprovação será feita no momento da matrícula.

3.2.2 - Técnico em Eletroeletrônica

Este técnico é o profissional que planeja, executa e avalia a implantação de projetos
e manutenção de sistemas eletroeletrônicos,coordena e desenvolve equipes de trabalho,
realiza testes, ensaios e reparos em sistemas eletroeletrônicos,elabora e desenvolve
leiautes,aplica metodos, processos e logística na produção, participa de equipes de estudos e
projeta melhorias nos sistemas.

3.2.3 - Curso de Qualificação Profissional

Qualificação Profissional Básica é o processo ou resultado de formação e
desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional, definido no mercado
de trabalho. Na conclusão de curso de qualificação profissional básica é conferido certificado de
qualificação Profissional.
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3.2.4 - Formação Inicial e Continuada Comunidade e
Formação Inicial e Continuada sob Medida para Empresas

É o processo educativo que se realiza ao longo da vida, com a finalidade de desenvolver
competências complementares, incluída, quando necessária, a elevação da escolaridade básica do
cidadão trabalhador.
Além dos cursos regulares já citados, a Unidade desenvolve diversos programas de
qualificação, aperfeiçoamento e especialização profissional sob medida para empresas e
comunidade,

com

características

diferenciadas.

Tais

características

são

representadas,

principalmente, pela carga horária e turmas reduzidas, assim como, dependendo da contratação no
caso de empresas, pelo calendário e conteúdo peculiares às necessidades de cada solicitante.
Abaixo, uma sucinta descrição das características e exemplos das duas modalidades de
programas.

3.2.5 - Formação Inicial e Continuada - Comunidade

São cursos ressarcidos que atendem a demandas de capacitação rápida, dirigido a
profissionais já atuantes ou que buscam uma nova inserção no mercado de trabalho.
Proporcionam qualificação, aperfeiçoamento e especialização profissional e sua duração varia
de acordo com as especificidades de cada caso.
Esta modalidade compreende cursos destinados ao público em geral e estão
estruturados de acordo com as características dos mercados regionais e setoriais, com base em
demandas claramente identificadas no mercado de trabalho e em conformidade com o Itinerário
estabelecido pelo SENAI-SP.
Este segmento, caracteriza-se pelo desenvolvimento de cursos e treinamentos,
normalmente nas instalações da Unidade com a seguinte oferta:
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3.2.6 - Área de Metal Mecânica:

Programador e Operador de Torno CNC (120h); Programador e Operador de Centro
de Usinagem (120h); Desenho Técnico Mecânico (84h); Controle Dimensional (60h); mecânico
de usinagem convencional (360h) ; Soldador de Solda Elétrica e Oxiacetileno (168h).
OBS: Especificamente para esta área também é ofertado o curso de Inspetor de
Qualidade (168h) em atendimento a Gratuidade Regimental do SENAI-SP.

Área de Manutenção Mecânica: Hidráulica e Pneumática Industrial (60h).
Área de Gestão: Assistente de Controle da qualidade (180h); Analista de controle da qualidade
( 144h); Audiitor de Sistema Integrado da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do
trabalho ( 40h);Técnicas de Vendas ( 40h);Fundamentos de Controle Estatístico de Processo CEP (20h); Controle Estatístico do Processo - Avançado (20h).
Área de Logística: Operador de Empilhadeira (32h);.
Área de Tecnologia da Informação: Informática Básica (80 h); Excel Avançado (40h);
AutoCAD 2D (48h); AutoCAD 3D (48h).
Área de Eletroeletrônica: Eletricista Instalador (160h); Comandos Elétricos (120h);
Controladores Lógicos Programáveis (60h); Eletricista Industrial (360h).
Área de segurança no Trabalho: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - NR
10 (40h).

3.2.7 - Formação Inicial e Continuada - Empresas:

Forma de atendimento para o desenvolvimento de cursos, conforme solicitação das
empresas. Através de negociações, a Unidade procura atender às suas necessidades,
adequando-se da melhor forma possível aos recursos disponíveis nas instalações da mesma,
haja vista que, em sua maioria, são desenvolvidos in company.
Neste seguimento, a unidade apresenta cursos voltados para as seguintes áreas:
Qualidade, Metrologia, Usinagem, Processos, Informática, Eletroeletrônica, Transporte e
Movimentação de Cargas, Gestão e Liderança, Comportamental, Consultoria Tecnológica entre
outros.

PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA SENAI “GERALDO ALCKMIN” - UFP 3,60

30

EMISSÃO

Escola "GERALDO ALCKMIN"

CÓDIGO

PÁGINA

PRP-360

31/28

TÍTULO

VIGÊNCIA

VERSÃO

PROPOSTA PEDAGÓGICA

2013 / 2014

01

3.3. - AÇÕES NA ÁREA EDUCACIONAL

3.3.1 - Objetivos

Proporcionar ao aluno a formação necessária ao seu pleno desenvolvimento e
aquisição de competências para o trabalho, a fim de lhe garantir a empregabilidade e/ou a
laboralidade, tendo em vista o perfil profissional desejado.

3.3.2 - Competências

Para as formações necessárias, considerando o perfil profissional desejado, durante
o processo de ensino e aprendizagem são previstas ações para desenvolver em forma de
temas, transversais ou não, as qualidades desejadas nos âmbitos: técnico, pessoal, de
segurança, de saúde e higiene, meio ambiente e cidadania como:


organização e execução do trabalho;



comunicação interpessoal;



autodesenvolvimento;



autonomia e responsabilidade;



resistência à pressão;



preservação da vida em relação a
saúde, DST e drogas;



administração de conflitos;

segurança no trabalho;
trabalho e ética profissional;
qualidade de vida e preservação
ambiental;
conceitos básicos da qualidade;
trabalho em equipe;
solidariedade e responsabilidade social;
Melhoria da qualidade de vida.

3.3.3 - Direitos do Educando

" Regimento comum das unidades escolares SENAI - capítulo III - dos Direitos e Deveres do
Educando - Artigo 55 "
I.

Receber ensino de qualidade;

II.

Ser respeitado por todos os agentes do processo educativo na sua singularidade
pessoal e cultural;
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III.

Ter acesso a níveis mais elevados de ensino;

IV.

Receber acompanhamento pedagógico sistematizado;

V.

Participar de atividades promovidas pela Associação de Alunos, Ex-Alunos, Pais e
Mestres e de atividades didático-pedagógicas que complementem a sua aprendizagem;

VI.

Ter resguardados seus direitos de defesa em Conselhos de Classe e Escolar.

3.3.4 - Deveres do Educando

" Regimento comum das unidades escolares SENAI - capítulo III - dos Direitos e
Deveres do Educando - Artigo 56 ""
I.

Respeitar as normas administrativas e pedagógicas inerentes aos cursos ou níveis de
ensino;

II.

Empenhar-se na autoeducação e no aproveitamento de todos os recursos disponíveis ao
seu progresso intelectual e profissional;

III.

Comparecer pontualmente aos compromissos escolares;

IV.

Respeitar as diferenças individuais relacionadas com a etnia, credos, opções políticas e
culturais diferenciadas;

V.

Participar de todas as atividades escolares que concorram para o aprimoramento da sua
formação profissional e educação para a cidadania;

VI.

Relacionar-se com respeito e cortesia com colegas, funcionários e demais agentes do
processo educativo;

VII.

Respeitar as normas disciplinares, de segurança e de prevenção de acidentes,
conforme as características do curso;

VIII.

Manter a Escola informada sobre aspectos que não podem ser negligenciados, com
relação à saúde, integridade física e mental;

IX.

Manter a Escola informada sobre os motivos de eventuais ausências, mudanças de
residência ou de local de trabalho;

X.

Zelar pelo patrimônio da Unidade Escolar e pelo material que lhe for confiado,
colaborando na sua conservação e manutenção.

Deveres específicos para esta Unidade Escolar:
I.

Justificar sua ausência para o docente da disciplina envolvida na primeira aula
subsequente ao retorno;
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Controlar a sua frequência às aulas e solicitar compensação de ausências, conforme
parâmetros estabelecidos na Proposta Pedagógica;

III.

Apresentar-se sempre convenientemente trajado, usando o uniforme e portando os
materiais requeridos para aulas teóricas, práticas de oficina ou laboratórios e atividades
esportivas;

IV.

Colaborar para a manutenção do asseio em todas as dependências da Escola;

V.

Zelar pelo nome do SENAI portando-se convenientemente dentro e fora da Escola;

VI.

Indenizar os prejuízos quando, por dolo ou negligência, for responsável por danos
causados à Unidade Escolar, a servidores do estabelecimento ou colegas;

VII.

Participar do processo de recuperação, quando necessário.

3.3.5 - É vedado ao educando

I - entrar em sala de aula, oficina e outras dependências de ensino ou delas retirar-se sem a

permissão do docente;
II - ocupar-se durante as aulas, ou outras atividades escolares, com assuntos a ela não

pertinentes;
III - impedir a entrada de colegas na unidade escolar, ou concitá-los a ausências coletivas;
IV - trazer para o recinto escolar, materiais estranhos às atividades nele realizadas;
V - praticar atos ofensivos à moral e aos bons costumes;
VI - realizar, sob qualquer pretexto, atividades não previamente autorizadas, utilizando-se do

nome da Unidade Escolar ou do SENAI;
VII - utilizar a sigla SENAI, o logotipo da instituição, o nome ou iniciais da Unidade Escolar, sem

autorização expressa do diretor da unidade;
VIII - promover sem prévia autorização, coletas ou subscrições dentro do estabelecimento, ou,

na condição de aluno, fora dele;
IX - divulgar, por quaisquer meios, assuntos que envolvam o nome da Unidade, de seus

servidores ou de colegas sem que, para tanto, esteja devidamente autorizado.
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3.3.6 - Sanções

" Regimento comum das unidades escolares SENAI - capítulo III - dos Direitos e Deveres do
Educando - Artigos 57 e 58 "
O educando que infringir as normas disciplinares da Unidade Escolar ou desse
Regimento, receberá orientação e será passível de advertência verbal, escrita ou afastamento
temporário de até três dias, de todas as atividades escolares.
1. As penas de advertência escrita e de afastamento temporário deverão ser aplicadas

pela Direção da Unidade Escolar com a ciência dos pais ou responsáveis;
2. Casos de extrema gravidade serão passíveis de desligamento da Unidade Escolar. A

pena de desligamento da Unidade Escolar só poderá ser aplicada depois de ouvida a
comissão de docentes especialmente designada pelo Diretor da Escola, para apuração
dos fatos, com a anuência da autoridade competente;

Toda e qualquer prevista neste Regimento somente poderá ser aplicada se a
decisão estiver fundamentada na legislação vigente, desde que salva guardados:
1. direito à ampla defesa e recurso a órgãos superiores, quando for o caso;
2. a assistência dos pais ou responsável, no caso de aluno com idade inferior a 18 anos.

3.3.7 - Planejamento de Ensino

O planejamento de ensino é competência dos docentes, que levarão em
consideração o perfil profissional a ser alcançado, a organização curricular e os métodos
específicos definidos para cada curso em cada um dos conteúdos necessários e é elaborado
com a orientação da coordenação técnico/pedagógica que propõem revisão e atualização
sempre que necessário.
Ao planejar, o docente deverá orientar-se pelos preceitos existentes nas Diretrizes
do DITEC 008 - Planejamento de Ensino e Avaliação do Rendimento Escolar, e seus anexos:
Planejamento de Ensino e Avaliação do Rendimento Escolar - PEARE, no caso de cursos
organizados pela metodologia por conteúdos, e Norteador de Prática Pedagógica, no caso de
cursos organizados pela Metodologia SENAI de Ensino por Competências. Os cursos ofertados
por esta Escola estão estruturados de duas maneiras: modular e semestral. Entende-se por
módulo a unidade pedagógica autônoma e completa em si mesma, composta de conteúdos
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estabelecidos de acordo com o perfil profissional e com as competências requeridas pelo
mundo do trabalho, que podem conduzir a uma qualificação profissional, conforme descrito no
itinerário de formação profissional, ou a uma habilitação profissional técnica de nível médio.
Os módulos conclusos possibilitarão ao aluno integrar-se na força de trabalho no
âmbito das atribuições da qualificação/habilitação, e também obter créditos para certificação ou
diploma, atendidas as normas legais em vigor.
A organização modular, constituída por etapas progressivas e integradas,
consubstanciar- se-á num itinerário de níveis cada vez mais elevados de competência para o
trabalho, possibilitando:


um contínuo processo de qualificação, especialização e aperfeiçoamento
profissional;



atendimento às necessidades do mundo do trabalho;



desenvolvimento de uma formação permanente, capaz de oferecer diversas e
reiteradas oportunidades de realização individual e coletiva.



saidas intermediárias, no caso de curso técnico, com certificação de qualificação
profissional, conforme a especificação do itinerário de formação profissional do
curso.
Já a formatação semestral expressa o ensino técnico tradicionalmente mantido pela

instituição, cuja aprovação ou reprovação ocorrem ao final de cada período letivo e cronológico,
permitindo ao aluno integrar-se no mercado de trabalho com a habilitação técnica específica,
apenas na conclusão do curso, incluindo-se a fase escolar e o estágio supervisionado.
Os currículos de cada curso são estruturados com observância à legislação, às
normas e às diretrizes em vigor. As matérias que os compõem obedecerão às condições
necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência.
Os currículos são integrados por mínimos profissionalizantes, que contemplam
conhecimentos indispensáveis de acordo com o perfil profissional e com as capacidades e
competências requeridas pelo mercado de trabalho e estão alinhados ao atendimento às
ementas de conteúdos dos Planos de Curso.
Os quadros de organização curricular e os itinerários de formação profissional
integram esta proposta conforme especificações do Plano de Curso. Os conteúdos, visando à
aquisição de competências necessárias ao exercício profissional, são elaborados em função
dos objetivos do curso, da análise ocupacional e das normas vigentes. A permanente sintonia
com o mercado de trabalho, obtida através da pesquisa de atualização junto às empresas,
permitirá manter os conteúdos permanentemente atualizados.
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A supervisão das atividades docentes com vistas à execução do planejamento do
ensino é realizada pela coordenação técnico com o auxílio da orientação educacional e
orientação de práticas profissionais, através de um plano de acompanhamento da ação docente
que tem como objetivo, o aperfeiçoamento contínuo do processo ensino- aprendizagem. Ainda
com vistas a essa melhoria contínua, são realizadas reuniões técnico/pedagógicas nos períodos
previstos para o planejamento de ensino e no decorrer do semestre letivo, quando se fizer
necessário.

3.3.8 - Rendimento Escolar

O rendimento escolar que envolve aspectos relacionados a: avaliação, promoção,
retenção, controle de freqüência e aproveitamento de estudos, é tratado conforme estabelecido
no Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI - capítulo IV - da Avaliação.

3.3.9 - Promoção
Nos cursos de Educação Profissional Técnica ofertados pela escola, será
considerado promovido ou concluinte de estudos, o educando que, ao final do período letivo,
obtiver em cada componente curricular ou módulo freqüência mínima de 75% (setenta e cinco
por cento) e nota final (NF), expressa em números inteiros, igual ou superior a 50 (cinqüenta),
numa escala de 0 a 100, nota esta, obtida por meio de formula definida no Portal Educacional do
SENAI-SP.

3.3.10 - Retenção
Será considerado retido o aluno que:


Apresentar desempenho insuficiente (Nota Final interior a 50) ao final de cada semestre
ou módulo letivo em um ou mais componentes curriculares;



Apresentar freqüência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas- aulas
previstas, ao final de cada semestre ou módulo letivo em qualquer componente
curricular, independentemente de sua nota final.



A retenção só se efetivará após análise criteriosa do Conselho de Classe;
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Para os alunos retidos em até três unidades curriculares no último semestre ou módulo
do curso será permitida a dependência de estudos (DP);
Deliberação CEE N° 11/96 - "Ao final de cada semestre ou módulo letivo, o aluno

poderá solicitar Reconsideração ou Recurso do Resultado Final até o quinto dia corrido após a
publicação dos resultados pela Secretaria da Escola".
O aluno retido deverá procurar pelo Setor de Orientação Escolar (SOE) ou
Coordenação Pedagógica para solicitar sua rematrícula, que será atendida mediante a
existência de vagas nas respectivas turmas.

3.3.11 - Aproveitamento de estudos

O aluno poderá requerer o aproveitamento de estudos, obedecendo aos
procedimentos estabelecidos pela escola.
O aproveitamento de estudos poderá ser efetuado mediante comprovação e/ou
processo de avaliação de conteúdos, habilidades e competências que correspondam aos
componentes curriculares desejados, os quais serão cursados no semestre correspondente à
matrícula ou rematrícula.( O formulário para o devido preenchimento segue em anexo 1.)
Esses conhecimentos e experiências adquiridos anteriormente pelo educando, por
meio formal ou não formal, poderão ser aproveitados mediante a análise documental e ou
realização de exames teóricos e práticos estabelecidos a cargo da comissão de docentes e
especialistas em educação, especialmente designada pela Direção, em conformidade com o
artigo 11 da Resolução CNE/CEB n° 04/99, desde que diretamente relacionados com o perfil
profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional adquiridos:
I. Em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico concluídos em

outros cursos;
II. Em cursos de educação profissional de nível básico, mediante avaliação do aluno;
III. No trabalho ou por outros meios informais, mediante avaliação do aluno;
IV. E reconhecidos em processos formais de certificação profissional.
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3.3.12 - Compensação de Ausências

A freqüência de 75% dos alunos é obrigatória. Nenhum documento pode tornar
presente o aluno ausente, contudo poderá ser deferida a compensação de ausências às aulas,
nas formas abaixo descritas, desde que comprovadas na expressão de documentos oficiais:
•

Decreto-Lei n° 1.044/69 (21 de outubro de 1969) dispõe sobre o tratamento excepcional
para os alunos portadores de afecções que indica;

•

Lei n° 6.202/75 (17 de abril de 1975) atribui à estudante em estado de gestação o regime
de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei n° 1.044/69;

•

Decreto n° 80.228/77 (25 de agosto de 1977) regulamenta a Lei n° 6.251/75, que institui
normas gerais sobre desportos;

•

Deliberação CEE n°59/2006 (6 de setembro de 2006), estabelece condições especiais
de atividades escolares de aprendizagem e avaliação, para discentes cujo estado de
saúde as recomende.
A Escola desenvolverá a compensação de ausências sempre que houver viabilidade

operacional.
A freqüência não influirá na apuração do rendimento escolar. O aluno com
freqüência inferior a 75%, sem as justificativas referenciadas acima, será considerado retido.

3.3.13 - Avaliação

A avaliação do processo ensino e aprendizagem são contínuas, sistematizada e de
acordo com o critério e peculiaridade de cada disciplina.
Processo de Avaliação (RAMOS, Cossete. Sala de Aula: Qualidade Total):
" A docente coleta constantemente dados e informações, visando identificar evidências
de que o aprendizado está acontecendo, seja durante e ao final de uma aula; ou durante
e ao final de uma atividade; ou durante e ao final de um projeto desenvolvido; ou durante
e ao final de uma unidade de estudo. Caso o estudante demonstre um problema
específico, imediatamente é acionado um esquema de recuperação, para ajudá-lo a
superar essas dificuldades, buscando-se de todas as formas possíveis evitar o fracasso e
garantir o seu sucesso."
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O docente deverá especificar de forma clara e antecipada o que e quando será
avaliado, bem como os critérios da avaliação. Deve ser possibilitado ao aluno a autoavaliação.
As notas (interpretação do domínio das competências) serão atribuídas por meio de pelo menos
uma avaliações (escrita, oral, prática, pesquisa, peça-prova, situações problemas, etc.).
O docente deve ter em mente que o processo de avaliação tem como objetivo
detectar as deficiências do processo de ensino e de aprendizagem e realimentá-lo para que o
aluno, ao final dos estudos, possa desenvolver as atividades descritas no Perfil Profissional.
Quando a avaliação for escrita, o docente deve, após a correção, devolver as provas para os
alunos, para que todos verifiquem onde cometeram erros e sanem suas dúvidas junto ao
docente. Esse é um momento de extrema importância, pois já é parte do processo de
recuperação dos conhecimentos desenvolvidos. Após esse processo, o docente deverá
recolher as provas para arquivo.
A avaliação síntese ou nota final será obtida pela média aritmética do total de
avaliações da turma e das avaliações de recuperação do aluno, caso ocorram.
Só haverá prova substitutiva, nos casos em que o aluno faltar por motivo de doença,
falecimento de familiar direto, convocação judicial, ou outro motivo que a Coordenação Escolar
julgar justificável e pertinente. Apenas nessas condições o aluno deverá, munido dos
comprovantes originais, solicitar a prova junto ao docente da referida disciplina, imediatamente
ao retorno às aulas. Na medida do possível, o aluno deverá contatar o docente
antecipadamente ao evento (pequena cirurgia, tratamento médico, etc.). As atividades previstas
em cada disciplina serão descritas pelos docentes, respeitando-se o conteúdo do curso em
seus respectivos planos de ensino, os quais deverão ser apresentados para os alunos no
primeiro dia de aula.
O Perfil Profissional, constante do Plano de Curso, deverá ser apresentado pelos
docentes aos alunos no 1° dia letivo e deve constituir-se no norte maior a ser seguido, pois todos
deverão ter em mente que o aluno deverá ser capaz de realizar plenamente o descrito no
referido documento ao final do curso ou das etapas previstas, no caso de perfil de saída
Intermediário.

3.3.14 - Recuperação

A recuperação deverá ser um processo contínuo, imediato e concomitante com o
processo de aprendizagem. Toda vez que o aluno não atingir aproveitamento mínimo de 50 em
uma escala de 0 a 100, ele entrará em processo de recuperação de estudos. A recuperação terá
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como objetivo principal a aquisição de competências, como parte integrante do processo de
construção do conhecimento, sendo uma orientação e reorientação contínua de estudos e
criação (sempre que possível) de novas e desafiadoras situações de aprendizagem.
A recuperação contínua (imediata e concomitante com o processo de ensino) se
dará no decorrer do processo de aprendizagem, e será oferecida a recuperação contínua de
conteúdos, somente aos alunos cuja nota correspondente àqueles conteúdos, for inferior a 50. A
nota de recuperação, caso seja satisfatória, deverá substituir a anterior para ser considerada no
cômputo geral para extração da média aritmética, consequente Avaliação Síntese (AS).Após
todo o processo de recuperação, o aluno que obtiver Nota Final (NF) entre 41 e 49 pontos terá
sua aprovação ou retenção submetida ao Conselho de Classe.

3.3.15 - Divulgação dos Resultados de Avaliação

A divulgação dos resultados de avaliação será realizada continuamente, sendo
apresentada ao aluno pelo próprio docente e através do Portal Educacional do SENAI-SP. Ao
final de cada período de avaliação estabelecido no calendário escolar, a apresentação será por
meio de Boletim Escolar.
Segunda Chamada – Procedimento: depois de realizada a prova de cada elemento
curricular dos cursos que já estão com as datas marcadas, e evidenciada a devida ciência do
aluno no início do semestre, os docentes encaminham ao coordenador técnico a lista dos
alunos faltantes ( extrair a lista de presença do portal e colher a assinatura de todos os alunos
presentes no dia da prova) no próximo dia letivo, após a data da prova, e o mesmo tem o prazo
de vinte e quatro horas para entrar em contato com o aluno quando maior de idade ou
responsável/pai de aluno, marcando uma nova data com o aval do discente quando menor de
idade ou maior de idade, pois o mesmo tem o prazo de cinco dias úteis após a data da prova
para solicitar segunda chamada através do Termo de solicitação (anexo III). O aluno só poderá
requerer a 2ª chamada mediante o pagamento da taxa de 3,2%

do salário mínimo

nacional depositada na conta da AAPM e a recepçaõ irá receber apenas o comprovante
do depósito bancário com a devida identificação do aluno e também da turma que está
cursando.
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3.3.16 - Transferência de Período (Mudança de Horário)

O aluno só poderá solicitar mudança do período de frequência às aulas a partir do 2°
semestre/módulo letivo, por meio de requerimento a ser preenchido na coordenação na primeira
quinzena do último mês do semestre/módulo letivo, apresentando o(s) comprovante(s) do(s)
motivo(s) da mudança.
Excepcionalmente, poderá ocorrer a mudança de horário no 1° semestre ou módulo
letivo caso exista o interesse de " troca casada" entre os alunos dos respectivos períodos. A
Escola precederá a análise considerando o número de vagas remanescentes, necessidade(s)
do aluno e da empresa mediante critérios já estabelecidos. Importante salientar que a Escola
preserva o direito do aluno no horário de opção por ocasião da inscrição para o Processo
Seletivo do Curso Técnico.

3.3.17 - Cancelamento de Matrícula

O pedido de cancelamento de matrícula deverá ser feito pelo aluno ou seu
responsável legal, se menor de idade, por escrito, junto a coordenação quando da
impossibilidade de prosseguimento de estudos.
O aluno que apresentar faltas consecutivas que ao ultrapassar o limite permitido de
25% de ausências, caracterizando o abandono de estudos, terá sua matrícula cancelada após
não responder a solicitação de comparecimento à Escola para regularização de sua situação. A
solicitação será oficializada via telegrama registrado.
Os alunos iniciantes nos cursos técnicos - 1° semestre/módulo - que cancelarem a
matrícula, não terão direito a reativação da mesma, exceto em casos de afastamento por
problemas de saúde comprovados junto a coordenação escolar.

3.3.18 - Reativação de Matrícula

Os alunos que tiveram suas matrículas canceladas são considerados evadidos e o
retorno ao curso só será possível caso a evasão tenha ocorrido nos 2°, 3°, 4° ou 5°
semestres/módulos letivos, mediante solicitação por escrito junto a coordenação.
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No caso de alunos cujas matrículas tenham sido canceladas no 1° semestre/módulo
letivo, salvo no disposto no item 3.3.10, só poderão retornar ao curso através de aprovação em
novo processo seletivo.
Os pedidos de retorno de alunos que, por motivos de força maior, cancelaram suas
matrículas fica a cargo da Escola a prerrogativa de analisar cada solicitação, verificando as
necessidades dos alunos e disponibilidade da Escola quanto a vagas e horário para deferir ou
indeferir tais solicitações.

3.3.19 - Conselho de Classe

O Conselho de Classe será composto pelo Diretor, Coordenadores, Técnicos de
ensino, e Docentes da turma em questão. O Conselho de Classe se reunirá conforme calendário
pré-estabelecido, ou extraordinariamente, quando solicitado por um de seus integrantes, com os
objetivos de:
1 - acompanhar, controlar e avaliar o processo ensino-aprendizagem;
2 - analisar o desempenho da turma e propor ações necessárias ao bom andamento dos

estudos dos alunos;
3 - analisar os casos de compensação de ausências, promoção ou retenção de alunos.

3.3.20 - Estágio Supervisionado

Considerado como parte do processo educativo, o estágio supervisionado é uma
forma muito eficiente de proporcionar ao estudante a complementação da formação
profissional, pois o coloca em contato direto com a realidade da indústria, com o ambiente real
de trabalho e com os mais diversos problemas técnicos.
O objetivo está na busca da complementação de ensino e aprendizagem, de
forma que sejam planejadas, executadas, acompanhadas e avaliadas em conformidade com
os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos
de iniciação e integração do aluno no mercado de trabalho.
De acordo com o Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI-SP, o
aluno que comprovar haver exercido, no trabalho, por dois ou mais anos, antes do término da
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fase escolar, funções de competência técnica, poderá ser dispensado da realização de
estágio.
O estágio supervisionado terá como duração, carga horária mínima de 400 horas
em um semestre letivo e deverá ser formalizado junto à Coordenação de Estágios após a
conclusão de 50% da fase escolar e realizado conforme o previsto na legislação vigente.
Excepcionalmente, poderá ser autorizada sua realização antes de completados
50% da fase escolar, mediante solicitação por escrito com as devidas justificativas, junto a
Direção Escolar.
Quanto ao aspecto legal, representa a complementação curricular obrigatória,
sem a qual o aluno não receberá seu titulo de técnico.
Observação: conforme a Resolução CNE/CEB N°1, de 21 de janeiro de 2004 e a
Lei N° 11788 de 25 de setembro de 2008, que estabelecem as diretrizes nacionais para a
organização e a realização de estágios de alunos da educação profissional e do ensino
médio:
" Atentar para o prazo limite de CINCO ANOS para a conclusão do curso de educação
profissional de nível técnico (fase escolar mais o estágio), contados a partir do início da
fase escolar."

3.3.21 - Avaliação de Desempenho na Área Educacional

A avaliação da qualidade do processo de ensino da Unidade Escolar será efetuada
em conjunto com a administração central, levando-se em consideração pesquisas do perfil
técnico desejado pelo mercado.
A avaliação do desempenho da Escola implicará na coleta e análise de dados
referentes:


aos planos (escolar, estratégico, de metas, de ensino, integrados de cursos,
setoriais, de negócio); ^



ao material didático impresso dos componentes curriculares;



à avaliação de satisfação do cliente;



ao resultado do desempenho dos alunos, considerando:
o aproveitamento,
a assiduidade,
a pontualidade;

PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA SENAI “GERALDO ALCKMIN” - UFP 3,60

43

EMISSÃO

Escola "GERALDO ALCKMIN"



CÓDIGO

PÁGINA

PRP-360

44/28

TÍTULO

VIGÊNCIA

VERSÃO

PROPOSTA PEDAGÓGICA

2013 / 2014

01

ao resultado do aprimoramento dos recursos humanos com a aquisição de novas
competências através de cursos/treinamentos;



ao resultado do acompanhamento da ação docente;



ao resultado das avaliações educacionais da Instituição (Projeto de Avaliação



Educacional do SENAI-SP/ PROVEI);



ao resultado do SAPES.
Durante a vigência desta proposta, os recursos humanos da Escola serão

capacitados para efetuar a referida avaliação, conforme as diretrizes da Diretoria de Educação.

3.4.- ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A Organização Curricular do curso técnico e seus respectivos Perfis de Conclusão
estão apresentados no Plano de Curso normalizado.
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4.- LEGISLAÇÃO

A lei maior do ensino em vigência em âmbito nacional é a Lei n° 9.394, de 20 de
dezembro de 1.996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da qual o
SENAI extrai a definição do seu Sistema Educacional.
A proposta pedagógica da Escola, deve configurar a sua identidade e seu diferencial
no âmbito de um projeto de educação profissional que se constitui com base nas Diretrizes
Curriculares Nacionais e de um processo de avaliação, nos termos do que dispõe a legislação
educacional vigente.
Para melhor interpretação, maior clareza e correta aplicação das Diretrizes no
tocante à Educação Profissional, há o Decreto-Lei n° 5.154, de 23 de julho de 2004, que
regulamenta o § 2° do artigo 36 e os artigos 39 a 42 da Lei n° 9.394, e o Parecer CNE/CEB n°
17/97, que fixa as Diretrizes Operacionais para a Educação Profissional em nível nacional; estes
artigos regulamentados pelo referido Decreto-Lei, são os que tratam especificamente da
Educação Profissional e por isso, a esta instituição educacional se aplicam. Além das Diretrizes,
esta Escola estabelece a base para o direcionamento de suas atividades através do Regimento
comum das unidades escolares SENAI, elaborado em conformidade com as indicações CEE n°
09/97 e 13/97, que estabelecem as diretrizes para a elaboração de regimento das Escolas do
Estado de São Paulo, aprovado pelo Parecer CEE n° 528/98, publicado no DOE n° 188 de 02 de
outubro de 1998, página 13. Também, submete-se a Deliberação CEE n° 14/97 que fixa as
Diretrizes para a Educação Profissional no sistema de ensino do Estado de São Paulo. O
modelo e estrutura do ensino técnico desta Unidade SENAI, estão de acordo com as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível técnico, introduzido pelo Parecer
CNE/CEB n° 04/99. Para a elaboração e revisão da Proposta Pedagógica da Escola, fez-se
necessário um estudo amplo e aplicação de um conjunto de leis, normas e diretrizes públicas e
institucionais que seguem abaixo relacionados:


Lei Federal n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB.



Decreto Federal n° 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2° do art. 36
e artigos 39 a 42 da lei n° 9.394, de 20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e dá outras providências.



Parecer CNE/CEB n° 16/99, de 05 de outubro de 1.999 - Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação Profissional de Nível Técnico.

PROPOSTA PEDAGÓGICA DA ESCOLA SENAI “GERALDO ALCKMIN” - UFP 3,60

45

EMISSÃO

Escola "GERALDO ALCKMIN"



CÓDIGO

PÁGINA

PRP-360

46/28

TÍTULO

VIGÊNCIA

VERSÃO

PROPOSTA PEDAGÓGICA

2013 / 2014

01

Resolução CNE/CEB N° 04/99, de 05 de outubro de 1.999, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Profissional de Nível Técnico.



Parecer CNE/CEB n° 17/97, que fixa as Diretrizes Operacionais para a Educação
Profissional de Nível Nacional.

 Parecer CEE n° 528/98, publicado no DOE n° 188 de 02 de outubro de 1.998, página
13 que aprova o Regimento comum das unidades escolares SENAI.


Indicações CEE n° 09/97 e 13/97, que estabelecem as diretrizes para a elaboração
de Regimento das Escolas do Estado de São Paulo.



Deliberação CEE n° 14/97, que fixa as Diretrizes para a Educação Profissional no
sistema de ensino do Estado de São Paulo.

Resolução CNE/CEB n° 01/04, de 21 de janeiro de 2004, que fixa Diretrizes Nacionais
para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional.
»/ Decreto-Lei n° 1044/69 (21 de outubro de 1969).


Lei n° 6.202/75 (17 de abril de 1975), Decreto-Lei n° 1.044.



Decreto n° 80.228/77 (25 de agosto de 1977).



Regimento do SENAI, aprovado pelo Decreto n° 494/62 (10 de janeiro de 1962).



Regimento comum das unidades escolares do SENAI de 1.998, aprovado pelo Parecer
CEE n° 528/98.



Resolução RE - 40/00 de 22 de dezembro de 2000 do SENAI/SP, que dispõe sobre a
proposta pedagógica e plano escolar anual.
Proposta Educacional do SENAI/SP.



Manual de Supervisão Escolar - SENAI/2001.



Planos de Cursos Técnicos do SENAI/SP.
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5.-ALTERAÇÕES

VER

DATA

NATUREZA DA ALTERAÇÃO

00

24/11/2010 Primeira emissão.

01

21/11/2012 Revisão e alterações previstas para 2013 / 2014
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