Image
not found or type unknown
SENAI

Publicado em SENAI (https://www.senairs.org.br)
Início > Sobre

A Faculdade SENAI
A Faculdade SENAI de Tecnologia é a escolha ideal para quem quer trabalhar e ter uma carreira de sucesso no ramo
tecnológico. Por ter uma forte relação com a indústria, os cursos superiores formam profissionais habilitados a enfrentar e
superar os desafios do mercado de trabalho.
Para formar profissionais mais completos, a Faculdade SENAI de Tecnologia conta com os seguintes diferenciais:
Estreita sintonia com o mercado de trabalho;
Laboratórios especializados com equipamentos de última geração;
Professores altamente qualificados e com experiência no mercado de trabalho;
Parceria com academias de ensino de empresas multinacionais, como Cisco e MicroSoft;
Articulação permanente entre teoria e prática;
Estímulos através de prática que prioriza a resolução de problemas e a aceitação da dúvida como propulsores do
pensar;
O aluno é ativo no processo de ensino, sendo constantemente desafiado a solucionar problemas, tomar decisões e
comunicar-se.

METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM
A abordagem por disciplinas é substituída por unidades pedagógicas, contextualizadas e que promovem a mobilização de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento das competências expressas no perfil de conclusão do
curso.
Os princípios filosóficos e teórico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da Faculdade SENAI de Tecnologia
expressam a sua opção por uma educação pautada pelas noções de competência e polivalência para a formação de
profissionais dotados de capacidades e competências que lhes permitam enfrentar o complexo mundo do trabalho.
As atividades pedagógicas serão desenvolvidas através de experiências concretas (relacionando teoria e prática), amparadas
no planejamento sistemático das atividades pedagógicas, desafios ou projetos para o exercício das competências pretendidas.
O docente atua como um provocador de situações instigantes e desafiadoras, que exijam intensas relações entre o aluno, o
ambiente de trabalho e os recursos disponibilizados.

DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS
Os conteúdos curriculares estão organizados considerando princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade e
contextualização, com vistas ao desenvolvimento das competências previstas no perfil profissional de conclusão. A
organização curricular dos cursos de Automação Industrial, Sistemas de Telecomunicações e Sistemas Embarcados
compreende 7 semestres e o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. A organização curricular dos cursos de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e de Redes de Computadores compreende 6 semestres e o Trabalho de Conclusão de Curso –
TCC.

INGRESSO NA FACULDADE SENAI

O candidato interessado em fazer um dos cursos superiores da Faculdade SENAI de Tecnologia pode
ingressar por meio do processo seletivo. O nosso processo seletivo é realizado por meio de vestibular
agendado, basta fazer a sua inscrição no site da Faculdade que entraremos em contato agendando a data da
prova de seleção. Informações detalhadas deste processo estão no Edital e no Manual do Candidato.
Caso você tenha feito o ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), poderá utilizar a nota para ingressar em
um dos nossos cursos superiores em substituição à prova de seleção. Consulte o Edital e o Manual do
Candidato para ver condições.
Possuímos vagas para transferências oriundas de outras instituições de ensino e ingresso de diplomados.
Entre em contato para saber mais detalhes.

Para saber mais informações sobre a faculdade, clique aqui

