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APRESENTAÇÃO
A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, em cumprimento ao que
estabelece a Lei dos SINAES, nº 10.861, de 14 de abril de 2004, apresenta seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) 2020-2024, elaborado com base no Decreto Nº 9.235,
de 15 de dezembro de 2017.
A concepção e estrutura do PDI valeu-se também de documentos internos, a saber:
Regimento Interno, Regulamentos, Projeto Político Institucional - PPI, Instruções de
Trabalho, Projetos Pedagógicos dos Cursos e documento emitido pela Mantenedora que
trata sobre a autonomia das Faculdades. Este instrumento é resultado de trabalho
colegiado realizado nos últimos anos, tomando-se como referência os relatórios de
avaliação institucional e debates nas diferentes instâncias, como reuniões de Colegiados,
Núcleo Docente Estruturante, reuniões Diretivas, entre outros.
As diretrizes deste Plano de Desenvolvimento Institucional- PDI consideraram as
atuais condições para as propostas apresentadas, demonstrando a constância do processo
de avaliação e atualização das ações nos âmbitos pedagógico e administrativo.
O PDI constitui-se dos seguintes eixos estruturantes: Planejamento e Avaliação
Institucional; Desenvolvimento Institucional; Políticas Acadêmicas; Políticas de Gestão;
Infraestrutura Física. Cada um desses eixos identificará esta Instituição de Ensino Superior
quanto a sua filosofia de trabalho, função social, diretrizes pedagógicas, estrutura
organizacional e atividades acadêmicas desenvolvidas e a desenvolver nos próximos cinco
anos.
A construção do documento, para além do cumprimento da legislação, propiciou a
revisão de uma gestão que tem como compromisso maior fazer com que esta IES cumpra
sua missão de “promover a formação profissional para a indústria e para a sociedade por
meio do ensino superior, alinhado à missão institucional”.
O PDI, em sintonia com o Projeto Político Institucional – PPI, vem corroborar a
condição de uma instituição privada que promove educação de qualidade e pautada no
processo didático-pedagógico preocupado com um “saber ser, saber fazer, saber
conhecer”, pensando na aquisição de competências para o mundo do trabalho.
Espera-se que este documento seja um instrumento capaz de apresentar, para toda
a comunidade acadêmica as informações referentes às metas e objetivos instituídos que
resultem em desenvolvimento do conhecimento, melhoria da educação superior no âmbito
da Faculdade e projetando o crescimento e a expansão institucional, com a entrada na
educação a distância, no período de 2020 a 2024.

Márcio Rogério Basotti
Diretor da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre.
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EIXO 1 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
1. AVALIAÇÃO
E
INSTITUCIONAL

ACOMPANHAMENTO

DO

DESENVOLVIMENTO

Os princípios básicos, contemplados no Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior - SINAES, instituído pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, norteiam o Plano de
Autoavaliação Institucional - PPAI da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre. Tais
princípios orientam o processo de Autoavaliação, no qual se busca promover a participação
efetiva da comunidade, assegurando a análise das dimensões e grupos de indicadores, com
vistas à melhoria da qualidade da educação e ao aumento da eficácia institucional e da
efetividade acadêmica e social. Portanto, na Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, o
pensar e repensar apontam para a viabilização de planos para a constante melhoria dos
processos, implicando um repensar das práticas dos processos administrativos e
pedagógicos, praticas para os melhores resultados institucionais. Isso significa assumir a
avaliação institucional como potencialidade capaz de fazer o diagnóstico e indicar avanços.
A Autoavaliação é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação - CPA, que possui
regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Superior da Faculdade, e tem como objetivo
subsidiar e auxiliar a gestão institucional em sua dimensão política, acadêmica e
administrativa para promover os ajustes necessários à elevação do seu padrão de
desempenho e à melhoria permanente da qualidade atendendo às orientações e aos
princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES.
A CPA é constituída por dois docentes, dois discentes, dois colaboradores técnicos
administrativos e dois representantes da sociedade civil e sua atuação é autônoma em relação
aos demais colegiados da instituição, conforme assegura a legislação vigente. Os membros
são designados pelo(a) Diretor(a) da Faculdade.
Para assegurar a continuidade do processo interno de avaliação, ocorre, a cada três
anos, a renovação de cinquenta por cento (50%) dos integrantes da CPA.
São atribuições da CPA:
a) zelar pelo cumprimento do regimento e demais normas internas da Faculdade;
b) deliberar sobre todas as questões que dizem respeito à Autoavaliação
Institucional;
c) elaborar e revisar o Plano de Autoavaliação Institucional em consonância com
a legislação e normas internas;
d) promover coleta, organização, processamento de informações, elaboração de
relatórios das atividades referentes ao processo de Autoavaliação Institucional,
considerando as diferentes dimensões institucionais e instrumentos e ferramentas
já existentes e que fazem parte do sistema interno de gestão;
e) acompanhar o desenvolvimento do Plano de Autoavaliação Institucional:
promovendo a divulgação de resultados, sistematizando e prestando

informações solicitadas pelo INEP, subsidiando e auxiliando a Faculdade no
diagnóstico das melhorias necessárias no processo de planejamento
institucional e assegurando a continuidade do processo avaliativo.
A Autoavaliação Institucional ocorre na Faculdade desde 2007, e o Plano de
Autoavaliação Institucional – PAAI contempla os seguintes objetivos:
a) mobilizar a comunidade acadêmica para as questões de avaliação, tendo como
eixo principal as diretrizes do SINAES;
b) elaborar um modelo de avaliação, respeitando as características da Faculdade;
c) produzir um sistema de informações quantitativas e qualitativas, para o
monitoramento e avaliação da qualidade dos processos da Faculdade;
d) ampliar a oferta de ensino, pesquisa e extensão, mediante análise, revisão e
reconstrução de currículos, tendo como base a legislação vigente e a formação
de profissionais competentes e empreendedores.

1.1 METODOLOGIA, DIMENSÕES E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS
NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
A metodologia utilizada no processo de Autoavaliação Institucional é pautada nos
pressupostos: negociação, flexibilidade e construção coletiva. Portanto, o ciclo é assim
organizado:
a) planejamento: contempla a reflexão, organização e estruturação das ações
previstas no Plano de Autoavaliação Institucional;
b) desenvolvimento: considera a realização da avaliação institucional do ano
corrente e a relação entre os resultados, indicadores e planos de ação para três
anos;
c) gestão: análises críticas, ações de melhorias e as lições aprendidas,
culminando na elaboração do Relatório de Autoavaliação e dos planos de ação
para reduzir problemas identificados;
d) acompanhamento das ações: monitoramento dos planos de ação e o retorno à
Comunidade Acadêmica a partir das considerações e apropriações da CPA,
proporcionando a retroalimentação contínua dos processos de melhoria
acadêmica e de gestão.
A coleta de informações, na fase de desenvolvimento, é precedida da sensibilização
da comunidade acadêmica, ratificando a importância deste processo para melhoria contínua
das ações da Faculdade.
Ao término da aplicação dos instrumentos de avaliação é realizada a análise das
estratégias utilizadas, das dificuldades e dos avanços do processo avaliativo, bem como os
meios de divulgação mais apropriados para a comunidade acadêmica.

A CPA para o período de vigência deste PDI realizará a validação dos instrumentos
de avaliação e o replanejamento das atividades para a continuidade do processo de avaliação
SINAES.
É importante destacar que as análises dos resultados obtidos na avaliação subsidiam
a gestão e a coordenação do curso na tomada de decisões e na implementação de ações
necessárias ao aprimoramento dos processos que estão em fase de sistematização. À medida
que o tempo avança, estes processos tornam-se mais claros e mais ágeis, propiciando
melhores resultados, pois são minimizadas as fragilidades e fortalecidas as potencialidades.
Na Faculdade a Autoavaliação Institucional abrange as dez dimensões, de acordo com
o art. 3º da Lei Nº 10.861, do SINAES. Atualmente estão agrupadas em cinco eixos, conforme
Figura 1.

Figura 1 – Eixos
Adaptado de SENAI-DN, 2015a, p.58

As dez dimensões serviram de base para o desenvolvimento dos instrumentos de
avaliação até o ano de 2014. A partir deste período a CPA decidiu apresentar os resultados
enquadrando as dimensões nos cinco eixos e que buscará a reformulação dos instrumentos
de Autoavaliação, com vistas à melhor visualização dos resultados por eixos.
Os resultados de avaliação contribuem na ponderação do Conceito Institucional – CI.
A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre obteve no recredenciamento de 2016 o CI de
quatro pontos. Tanto a avaliação in loco quanto a Autoavaliação são importantes para a
melhoria das fragilidades apontadas nos processos avaliativos.

A CPA utiliza 3 (três) Instrumentos de avaliação, detalhados no Quadro 1.
INSTRUMENTO

QUEM AVALIA

O QUE AVALIA

Discente

Curso, coordenação de curso, infraestrutura física,
infraestrutura de serviços, desempenho dos
docentes, corpo técnico-administrativo e
Autoavaliação.

Instrumento 2

Docente

Curso, coordenação de curso, unidade curricular
ministrada, infraestrutura física, infraestrutura de
serviços, desempenho discente, corpo técnicoadministrativo, ambiente, condições de trabalho e
Autoavaliação.

Instrumento 3

Técnicoadministrativo

Ambiente, condições de trabalho, infraestrutura física,
infraestrutura de apoio e Autoavaliação.

Instrumento 1

Quadro 1 - Instrumentos de Autoavaliação

Os Instrumentos de avaliação estão detalhados no Plano de Autoavaliação
Institucional - PAAI.

1.2 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E
ADMINISTRATIVA NAS AVALIAÇÕES
Os processos de Autoavaliação e de acompanhamento na Faculdade envolvem toda
a comunidade acadêmica e integralizam-se a cada três anos, conforme orienta a legislação
vigente.
No mês de novembro de cada ano, todos os estudantes, docentes e técnicos
administrativos são convidados a participar da avaliação institucional.
Para cada segmento avaliador, há um instrumento específico de coleta de dados. Após
a fase de coleta, ocorre a tabulação e análise dos dados, gerando informações que são
socializadas para os diversos públicos e subsidiam as instâncias que compõem a Faculdade
no que se refere ao reconhecimento dos seus pontos fracos e dos pontos fortes.
Além das informações obtidas na aplicação dos instrumentos, ocorre a análise de
documentos orientadores da Faculdade, tais como PDI, PPI e PPCs dos cursos de graduação
e de pós-graduação, gerando um conjunto de encaminhamentos para os setores segundo a
seguinte orientação:
a) informações de natureza pedagógica: são encaminhadas às Coordenações de
Curso, ao Núcleo Docente Estruturante - NDE e à Coordenação de Educação
de Ensino Superior;
b) informações de natureza administrativa e financeira: são encaminhadas à
Administração e à Direção da Faculdade;

c) informações sobre atendimento (Biblioteca e Secretaria) são encaminhadas à
Coordenação de Educação de Ensino Superior, à Bibliotecária e à Secretaria
Acadêmica;
d) informações sobre infraestrutura e manutenção são encaminhadas para a
Direção da Faculdade.
Desta forma, os diferentes segmentos e as instâncias de decisão e de operação têm
acesso a todas as informações coletadas, bem como se comprometem com a execução dos
planos de ação e, consequente, com a melhoria de resultados.
O monitoramento dos planos de ação e os resultados alcançados são compartilhados
com os segmentos da comunidade acadêmica para dar visibilidade e demonstrar o
compromisso da Faculdade com o processo de Autoavaliação. Desta forma, também é
possível a constante realimentação de informações entre os segmentos.

1.3 ANÁLISE E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

O relatório da Autoavaliação Institucional é divulgado para os estudantes e docentes
no AVA, no site da Faculdade e por e-mail para os docentes, técnicos administrativos e
gestores. Também informações são divulgadas no mural da CPA.
As análises dos resultados subsidiam a tomada de decisões e as ações necessárias
ao aprimoramento dos processos.
Os relatórios de Autoavaliação subsidiaram com vários dados a elaboração do PDI da
Faculdade, para o período de 2020-2024. A equipe envolvida, articulada com a equipe da
CPA, sugeriu melhorias para os próximos anos, subsidiando as análises das potencialidades
e fragilidades apontadas nos resultados de avaliação.

1.4 ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO

Anualmente, a CPA da Faculdade elabora um relatório contendo as ações
desenvolvidas, tendo como base os eixos que organizam as dez Dimensões da Avaliação
Institucional, a descrição dos resultados obtidos e a incorporação destes no Planejamento da
Gestão Acadêmico-Administrativa. Todos os resultados obtidos são sistematizados e
organizados historicamente para permitir encaminhamentos e a tomada de decisões no
âmbito pedagógico e de gestão.
Vale ressaltar que, percebendo a Faculdade como um sistema, os resultados da
Avaliação Institucional são orientadores da revisão de todos os seus elementos, bem como
de sua relação com a sociedade pelo mecanismo de realimentação.
Enxergar a Faculdade neste enfoque permite sua consideração como um conjunto
complexo, constituído por elementos interdependentes, que se influenciam mutuamente para
produzir resultados, alguns deles imprevistos, especialmente, pelo ambiente.

A Avaliação Institucional e seus resultados são utilizados como parâmetros para a
concretização de sua missão e seus propósitos reconhecidos e validados na sociedade ao
longo do tempo, bem como instrumento para a tomada de decisões e correção de rumos.
O Relato Institucional – RI, de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n°
62, foi concebido como uma inovação do Instrumento para Avaliação Institucional Externa
(modalidade presencial) – 2014, publicada na Portaria 92 de 31 de janeiro de 2014, que
subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento institucional e a transformação da
organização acadêmica.
De forma distinta dos relatórios de Autoavaliação Institucional elaborados pela CPA
que materializam a avaliação interna, o Relato Institucional tem por objetivo evidenciar como
os processos de gestão institucional se desenvolvem a partir das avaliações externas e das
avaliações internas.
Em uma visão ampla, o Relato Institucional deve analisar como a estratégia adotada
pela Instituição e as ações e atividades dela decorrentes atendem às orientações estratégicas
definidas em seu planejamento, sendo essas: sua missão, sua visão e seus objetivos.

EIXO 2 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2. PERFIL INSTITUCIONAL

2.1 HISTÓRICO DA MANTENEDORA
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI foi criado em 22 de janeiro
de 1942, pelo Decreto Lei nº. 4048, com a finalidade de formar recursos humanos e dar aporte
tecnológico à indústria brasileira, que também sofria as consequências da desorganização no
mundo, provocada pela II Guerra Mundial.
Na ocasião, a escassez da oferta de mão de obra qualificada do imigrante europeu,
levou os empresários da área da indústria à organização de uma entidade que oferecesse
cursos destinados a formar e capacitar profissionais indispensáveis às fábricas, que aos
poucos se instalavam, de forma a atender as necessidades do mercado de trabalho.
Com uma experiência de mais de 77 anos de atividades, o SENAI, instituição de direito
privado mantido por meio de contribuição compulsória das indústrias, atua em Educação
Profissional, na prestação de serviços de consultoria, em apoio tecnológico, na pesquisa
aplicada, na captação e transferência de tecnologias, em serviços laboratoriais e
disseminação de informação tecnológica gerando soluções que garantem a competitividade
e a excelência na formação de profissionais para as empresas industriais.
O Departamento Regional do Rio Grande do Sul (SENAI-RS), vinculado ao Sistema
FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, criado em agosto de
1942, tem o compromisso de apoiar a indústria em seu desenvolvimento. Hoje é sinônimo de
credibilidade e competência em Educação Profissional, na capacitação e apoio tecnológico
aos mais diversos segmentos industriais pela qualidade dos serviços que desenvolve.
Em sua estrutura, o SENAI do Rio Grande do Sul dispõe de 55 (cinquenta e cinco)
Centros de Formação Profissional, 1 (uma) Faculdade de Tecnologia, 2 (dois) Institutos de
Inovação, 6 (seis) Institutos de Tecnologia, 19 (dezenove) unidades móveis e mais de 40
(quarenta) postos de atendimentos.
Sua atuação abrange, entre outras, as áreas de alimentos e bebidas, automação,
automotiva, celulose e papel, construção civil, couro e calçados, educação, eletroeletrônica,
energia, gemologia e joalheria, gestão, gráfica e editorial, madeira e mobiliário, meio
ambiente, metalmecânica, metrologia, mineração, minerais não metálicos, petróleo e gás,
polímeros, química, refrigeração e climatização, segurança do trabalho, tecnologia da
informação, telecomunicações, têxtil e vestuário, transporte e turismo.
Atua intensamente na educação profissional, de forma direta, na formação inicial e
continuada e no nível técnico, e em cooperação com outras instituições no nível superior. Os
cursos de formação inicial e continuada são desenvolvidos nas seguintes modalidades:

a) Iniciação: visa preparar para o desempenho de funções básicas, de baixa
complexidade relacionadas a uma ou mais profissões;
b) Aprendizagem Industrial: formação técnico-profissional compatível com o
desenvolvimento do jovem de 14 a 24 anos de idade, caracterizada por
atividades teóricas e práticas, organizadas em processos de ensino e
aprendizagem de complexidade progressiva, conforme perfil profissional
definido;
c) Qualificação Profissional: prepara jovens e adultos para o exercício de uma
profissão, de acordo com o perfil requerido no mercado de trabalho;
d) Aperfeiçoamento Profissional: processo educacional que visa à ampliação,
complementação, atualização ou aprofundamento de competências de um
determinado perfil profissional desenvolvido na qualificação ou habilitação
profissional;
e)

Técnico de Nível Médio: cursos destinados a estudantes matriculados ou
egressos do ensino médio, para proporcionar habilitação técnica de nível
médio, segundo perfil profissional de conclusão. Realiza-se sob as formas
integrada, concomitante ou subsequente ao ensino médio e atende a critérios
estabelecidos pela legislação

2.2 MISSÃO, OBJETIVOS, METAS E VALORES INSTITUCIONAIS
A Faculdade tem como missão “Promover a formação profissional para a indústria
e para a sociedade por meio do ensino superior, alinhado à missão da mantenedora”.
Tomando-se como referência as políticas públicas brasileiras para a educação
superior, a Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre tem como principais objetivos:
a) desenvolvimento integral do indivíduo, para que ele possa compreender o
mundo em que vive, fazer suas escolhas, melhorar sua situação de vida e
contribuir na construção de relações sociais mais justas (ética e cidadania);
b) desenvolvimento do potencial empreendedor do educando, apoiando ideias
inovadoras, viabilizando a participação em eventos e o acesso às incubadoras
de empresas (empreendedorismo);
c) construção de uma nova forma de consciência, crítica, ética e ecológica,
centrada na melhoria da qualidade de vida e na compreensão das questões
ambientais, e da sua importância para a sobrevivência da espécie e do planeta
(educação ambiental);
d) práticas de gestão pela qualidade, onde todos são líderes do processo e
principais agentes de sua viabilização, de modo a assegurar a consecução dos
objetivos e a satisfação dos clientes;
e) busca constante para o desenvolvimento e a transferência de tecnologia como
fonte motivadora de renovação e de atualização do patrimônio tecnológico;

f) integração com instituições no âmbito nacional e internacional visando o
alcance dos objetivos propostos, por meio de convênios, acordos e contratos.

Valores e Princípios
a) Integridade porque agimos com ética e profissionalismo, gerando confiança e
respeito.
b) Presença para apoiar a indústria e seus desafios.
c) Engajamento para atuarmos juntos e em sinergia na busca de soluções.
d) Inovação porque buscamos o novo e melhor, sempre.
e) Simplicidade para nos tornarmos mais ágeis no que fazemos.

Para o alcance dos objetivos previstos neste planejamento, as seguintes metas foram
identificadas para o período de 2020-2024, conforme Quadro 2.

Metas de 2020 a 2024
OBJETIVO

Instituir o Ingresso no Ensino Superior a
Distancia

META
-

Credenciamento da Faculdade para a oferta de educação a
distância nos cursos de graduação e de pós-graduação, a
partir de 2020.

-

Oferta de cursos superiores a distância com a autorização
de 04 cursos superiores de tecnologia em 08 polos no
estado do Rio Grande do Sul.

-

Oferta de 5 cursos de pós-graduação a distância em 08
polos no estado do Rio Grande do Sul.

-

Implementar a extensão nos currículos dos cursos de
graduação a partir de 2020, conforme normatização do
Ministério da Educação.

-

Implementar a Secretaria Digital com o uso da assinatura
digital, para qualificar os serviços acadêmicos e atender as
demandas da educação a distância.

-

Aproximar a Faculdade dos Institutos de Inovação do SENAI
para, conjuntamente, desenvolver projetos e ações de
inovação.

-

Instituir nos currículos de graduação as diretrizes da
educação para o voluntariado, conforme preconiza a
legislação de ensino.

-

Estimular os docentes a produção científica por meio de
publicação em revistas de outras Faculdades da Rede
SENAI.

-

Instituir a realização de programas, projetos e ações de
extensão sob a forma de consórcios, redes ou parcerias
nacionais.

Implementar a Curricularização da Extensão

Implantar a Secretaria Digital

Consolidar a Inovação Tecnológica

Implementar as Diretrizes do Voluntariado

Estimular a Produção Cientifica

Estimular a Cooperação Nacional

Promover a Capacitação Permanente do Quadro Funcional

200 horas anuais de capacitação do corpo docente e
técnico-administrativo.

Quadro 2 – Metas para 2015-2019

2.3 HISTÓRICO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MANTIDA

A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, umas das Unidades Operacionais
mantidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-RS teve sua criação
aprovada na Resolução 003/2004 do Conselho Regional do SENAI, com o objetivo de
oferecer cursos superiores de graduação, de pós-graduação e de extensão, seguindo a linha
de atuação da entidade.
A Faculdade está instalada na Avenida Assis Brasil, 8450, em Porto Alegre, em um
complexo de estrutura física do SENAI onde também funcionam a Centro de Formação
Profissional SENAI Porto Alegre, o Centro de Formação Profissional SENAI de Artes Gráficas
Henrique D’Ávila Bertaso e o Centro de Formação Profissional SENAI Moda e Design.
•

Em 03/11/2006 o Ministério da Educação credenciou a Faculdade de
Tecnologia SENAI Porto Alegre pela Portaria MEC nº. 1.787/2006, publicada
no Diário Oficial da União - DOU de 06/11/2006. Os cursos superiores de
Tecnologia em Automação Industrial e Sistemas de Telecomunicações foram
autorizados a funcionar pela Portaria MEC nº. 173 de 22/11/2006, publicada
no DOU de 24/11/2006. O mais recente recredenciamento da Faculdade
ocorreu em 2016, pela Portaria MEC, nº 724 de 20/07/2016 publicada no DOU
nº 139 de 21/07/2016 – Seção:1 – Página:52

Logo após a autorização dos cursos, em novembro de 2006, houve o primeiro
processo seletivo que ocorreu em 25/01/2007. Os processos seletivos para ingresso nos
cursos de graduação ocorrem periodicamente, a cada semestre. O curso superior de
Tecnologia em Automação Industrial foi reconhecido com o conceito quatro pela Portaria MEC
nº. 490 de 20/12/2011 DOU 23/12/2011. O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de
Telecomunicações foi reconhecido com o conceito quatro pela Portaria MEC nº. 446 de
01/11/2011 DOU 03/11/2011, passando pelo processo de renovação de reconhecimento em
novembro de 2013, obtendo novamente o conceito quatro. O curso superior de Tecnologia
em Automação Industrial participou do ENADE nos anos de 2008, 2011 e 2014. Os cursos
superiores de Tecnologia em Redes de Computadores e Análise e Desenvolvimento de
Sistemas participaram do EANDE no ano de 2017. Também em 2017 ocorre o
reconhecimento dos cursos superiores de Tecnologia em Redes de Computadores, Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas Embarcados e em 2018, a Faculdade obtém a
renovação de reconhecimento do curso superior de Tecnologia em Sistemas de
Telecomunicações.

Uma vez consolidados os dois primeiros cursos superiores de tecnologia, em 2013, foi
o momento de investir na expansão da graduação com a oferta de novos cursos, conforme
previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional vigente (2010-2014). O curso superior de
Tecnologia em Redes de Computadores (Portaria MEC nº. 179, DOU 08/05/2013), o curso
superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Portaria MEC nº. 180,
DOU 08/05/2013) foram concebidos para a ampliação da formação de pessoas com a
qualificação profissional demandada pela região.
Em 2013, a Faculdade SENAI homologou no Ministério do Trabalho o Quadro de
Carreira Docente do Ensino Superior, prevendo evolução na carreira por meio de progressão
e promoção, nos Cargos de Professor Auxiliar, Professor Assistente, Professor Adjunto e
Professor Titular.
Tomando-se como base a Lei nº. 12.816 de 05/06/2013, DOU 06/06/2013, que no
parágrafo 2◦ do artigo 20 refere à autonomia institucional dos Serviços Nacionais de
Aprendizagem Industrial - SENAI para “criação de cursos superiores de tecnologia, na
modalidade presencial” e aliada ao estreito relacionamento da Faculdade com o setor
industrial local, foi detectada a oportunidade de lançar um curso diferenciado: o curso superior
de Tecnologia em Sistemas Embarcados – até então ausente no Catálogo Nacional de Cursos
Superiores de Tecnologia. A criação deste curso justifica-se pela crescente demanda por
profissionais mais qualificados com esse foco específico e pela superficialidade dos
conhecimentos desenvolvidos nesta área nos demais cursos de graduação.
Em 19/04/2007 o Conselho Superior da Faculdade, no uso de suas atribuições
regimentais, instituiu a pós-graduação lato sensu, organizada em Cursos de Especialização,
destinados à melhoria técnica e cultural de portadores de diploma de curso superior.
A pós-graduação lato sensu é um segmento da educação continuada e os cursos
estão voltados às expectativas de aprimoramento profissional, direcionada às áreas
tecnológicas dos profissionais inseridos no mercado de trabalho do setor industrial com a
intenção de aprofundar os conhecimentos acadêmicos e técnico-profissionais.
Ao longo da trajetória da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, a Extensão
Universitária atuou com foco em cursos de extensão e prestação de serviços de forma a
articular de forma indissociável o ensino e a pesquisa.
Ciente do papel transformador da Extensão Universitária, no ano de 2013 ocorreu o I
Salão de Extensão da Faculdade SENAI, evento anual, o qual foi responsável pela criação de
um ambiente de interações entre a comunidade acadêmica e a sociedade.
Ainda no ano de 2013, foi instituído o Programa de Bolsas de Extensão - PROBEX
cujos objetivos são o incentivo à qualificação de estudantes de graduação, o estímulo aos
docentes engajarem estudantes de graduação no processo acadêmico, e oportunizar ao
bolsista um ambiente de socialização do conhecimento. Na ocasião foi aprovado o Projeto de
Apoio a TI (Resolução n° 63 de 02/07/2013) com o objetivo de inserir os acadêmicos dos
cursos de Redes de Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistemas em atividades
de apoio ao setor de TI da Instituição.

As instituições de ensino superior constituem o ambiente que propicia a transmissão
do saber já consolidado na busca de novos saberes, no estímulo à curiosidade, ousadia e
iniciativa. Inseridas em uma realidade histórica, política e social, as faculdades são criadas
para atuar e intervir neste contexto. Sendo assim, as IES abrangem o local privilegiado da
produção e intervenção do saber sistematizado, do exercício da reflexão, do debate e da
crítica.
A partir desta concepção a Faculdade concilia o ensino, a pesquisa e a extensão,
objetivando a produção do conhecimento científico traduzido pela experiência vivenciada na
Faculdade, com o compromisso de transmitir o conhecimento para a sociedade. A prática da
pesquisa como promotora de conhecimento científico é estimulada por projetos de pesquisa
desenvolvidos no âmbito da Iniciação Científica e Tecnológica.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/SENAI foi
implantado em 2013 na Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, totalizando 06 bolsas,
sendo este programa uma contrapartida da Instituição em demonstrar sua capacidade de
pesquisa científica básica para captar bolsas de outras agências de fomento governamentais
e não governamentais. Nesse contexto, em 2014, a agência de fomento federal CNPq, por
meio de seu Programa de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq (PIBIC/CNPq) contemplou
a Faculdade com duas (02) cotas de bolsas, o Programa de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do CNPq (PIBITI/CNPq) contemplou a Faculdade
com duas (02) cotas de bolsas e o Programa de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação do Fundo de Telecomunicações do CNPq (PIBITI/FUNTTEL/CNPq)
contemplou a Faculdade com dez (10) cotas de bolsas. Em 2015, a agência estadual da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande no Sul (FAPERGS) contemplou, também, a
Faculdade com (04) cotas de Bolsas de Iniciação Científica. Portanto, em 2013 eram 06 bolsas
e, em 2014, 24 bolsas em andamento, ou seja, houve um acréscimo de 400% num período
de dois anos.
O 1° Salão de Iniciação Científica ocorreu em novembro de 2013, com a apresentação
de dez trabalhos e dois avaliadores. No 2° Salão de Iniciação Científica, realizado em
novembro de 2014, houve a participação de vinte e oito trabalhos de bolsistas/pesquisadores
e dez avaliadores. Neste, inscreveram-se 53 (cinquenta e três) estudantes. No evento, além
da exposição de pôsteres, todos os trabalhos foram apresentados em Sessões de
Comunicação, oportunizando a discussão das pesquisas, não só com os avaliadores, mas,
igualmente, com os colegas bolsistas de Iniciação Científica. Com isso, o Salão de Iniciação
Científica tornou-se um processo de aprendizagem de construção científica do conhecimento,
possibilitando aos participantes a continuidade na realização de pesquisas tão importantes no
meio científico.
O 3º salão de iniciação científica foi realizado em 04 de novembro de 2015, sendo
concebido e organizado por uma comissão organizadora. Envolveu bolsistas PIBIC do SENAIRS, PIBIC do CNPq, PIBITI do CNPq, PROBIC e PROBIT da FAPERGS, estudantes de IC
voluntários e de outros programas. Os resumos foram apresentados nas áreas: cursos de
tecnologia e cursos de engenharia, divididos nas categorias pôster e banner eletrônico. Foram
72 trabalhos apresentados, sendo três externos. Os trabalhos foram avaliados por uma

comissão que concedeu menção honrosa (MH) aos oito melhores. Abaixo é ilustrado um
resumo dos Salões de Iniciação Científica, com dados de periodicidade do evento e a
participação de trabalhos.

SALÃO

DATA

TOTAL DE TRABALHOS
APRESENTADOS

I

05/11/2013

18

II

04/11/2014

34

III

04/11/2015

72

IV

24/11/2016

30

V

21/06/2017

53

VI

21/11/2017

51

VII

20/06/2018

34

VIII

20/11/2018

30

IX

13/06/2019

42

X

20/11/2019

49

XI

01/07/2020

46

XII

25/11/2020

45

A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre desenvolve suas atividades de ensino,
pesquisa e extensão de forma indissociada, atuando na:
a) educação de graduação e pós-graduação;
b) ações de extensão;
c) pesquisa aplicada por meio da iniciação científica.
Em 2018, a Faculdade iniciou processo interno para, em 2020, obter credenciamento
EAD e a consequente implantação de cursos superiores de tecnologia nessa modalidade.

3. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI)

3.1 PRINCÍPIOS FILOSÓFICOS E TEÓRICO-METODOLÓGICOS GERAIS QUE
NORTEIAM AS PRÁTICAS ACADÊMICAS DA INSTITUIÇÃO
3.1.1 A metodologia SENAI de educação profissional

O SENAI busca planejar e desenvolver suas ofertas formativas alinhadas às mudanças
em curso no mundo produtivo, na sociedade, nas políticas públicas, na indústria e nas
profissões.
Para garantir uma interlocução adequada com essas diversas instâncias, o SENAI
definiu, como principal estratégia, a constituição de Comitês Técnicos Setoriais, constituídos
por representantes do meio produtivo, órgãos e associações de classe, sindicatos,
representantes do poder público e especialistas tecnológicos e de educação profissional do
SENAI, para que estes contribuam com a identificação e atualização das competências
profissionais requeridas dos trabalhadores, responsabilizando-se, particularmente, pela
definição de perfis profissionais correspondentes às ocupações demandadas pelos
segmentos industriais atendidos pelo SENAI.
Hoje, além das competências técnicas, exige-se que um profissional tenha iniciativa,
autonomia, responsabilidade, capacidade de decisão e, principalmente, saiba trabalhar em
equipe. Diante disso, tornou-se necessária a identificação do que idealmente o trabalhador
precisa realizar no âmbito da sua ocupação. Nesse contexto, o Perfil Profissional é o marco
de referência que expressa as competências profissionais das ofertas formativas. Em suma,
a ocupação compreende um conjunto estruturado de competências reconhecidas pelo
mercado de trabalho, as quais podem ter sido adquiridas mediante formação, experiência
profissional ou a combinação de ambas.
Para desenvolver competências, a Comissão Internacional sobre Educação para o
Século 21, criada pela UNESCO (DELORS, 1998), sugeriu alguns pilares para o processo de
aprendizagem, que se referem aos saberes, sobre os quais o SENAI alicerça todo o processo
educacional que desenvolve na formação de seus estudantes:
a) aprender a aprender;
b) aprender a fazer;
c) aprender a conviver;
d) aprender a ser.

3.1.2 A abordagem pedagógica

Uma educação profissional sintonizada com os novos cenários do mundo do trabalho
deve, portanto, propiciar progressivamente ao estudante o domínio das capacidades básicas,
técnicas e socioemocionais relativas à área profissional em que atua ou pretende atuar, assim
como o desenvolvimento de capacidades relativas à cooperação, comunicação, autonomia e
criatividade, provendo-lhe um leque mais amplo de possibilidades para transitar por atividades
profissionais afins.
Por meio de uma educação profissional que pauta seus processos de ensino e
aprendizagem na aquisição de capacidades básicas, técnicas e socioemocionais, e com
atenção ao contexto social e à nova realidade do mundo do trabalho, pretende-se preparar o
profissional para compreender as bases gerais técnicas, científicas e socioeconômicas da

produção em seu conjunto, analisar e planejar estratégias, responder a situações novas e
exercitar um trabalho cooperativo e autônomo.
Nesse sentido, o desenho curricular concebido deve possibilitar o desenvolvimento
das capacidades traduzidas do perfil profissional à luz de uma proposta de educação
profissional delineada com o objetivo de formar o trabalhador-cidadão capaz de atuar de forma
participativa, crítica e criativa, com mobilidade e flexibilidade, na vida profissional e social.
O desenho curricular, por sua vez, deve ser implementado por meio de uma prática
docente diferenciada e inovadora, devidamente apoiada e orientada pela equipe técnicopedagógica, que considere no processo educacional, os novos desafios impostos pela
sociedade em transformação.
Nesse contexto, os docentes devem se valer de situações de aprendizagem que sejam
planejadas, desenvolvidas e avaliadas com o propósito de instigar os estudantes a
desenvolverem o raciocínio lógico e a autonomia no processo de aprendizagem, aprendendo
a lidar com novas e inesperadas situações para a resolução de desafios.

3.1.3 A prática docente

A prática docente é o resultado do conjunto de ações didático-pedagógicas
empregadas para desenvolver os processos de ensino e de aprendizagem, devendo haver
diálogo entre os dois. Neste diálogo, é papel do docente planejar, organizar, propor situações
de aprendizagem e mediar o estudante em relação a elas, favorecendo o desenvolvimento de
capacidades que o levem a apropriar-se das competências explicitadas no perfil profissional.
Para subsidiar o trabalho docente, a Metodologia SENAI de Educação Profissional
(SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 2019) apresenta a proposta
metodológica da Instituição, estruturado em 3 tópicos:
a) princípios que devem nortear a prática docente no SENAI;
b) fundamentos metodológicos que dão o embasamento necessário para a
compreensão e o fortalecimento da prática docente;
c) orientações, enriquecidas por exemplos, para planejar e desenvolver a prática
docente, acompanhando o fluxo das ações, conforme Figura 2.

Figura 2 – Fluxo das ações para planejar e desenvolver as atividades
Fonte: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 2013

De acordo com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, os princípios
norteadores selecionados são:
a) aprendizagem mediada;
b) interdisciplinaridade;
c) contextualização;
d) desenvolvimento de capacidades que sustentam as competências;
e) ênfase no aprender a aprender;
f) aproximação da formação ao mundo real, ao trabalho e às práticas sociais;
g) integração entre teoria e prática;
h) avaliação da aprendizagem com função diagnóstica e formativa; e
i) afetividade como condição para a aprendizagem significativa.

A prática docente deve inspirar-se nos fundamentos metodológicos apresentados em
uma sequência compatível com o fluxo das ações adotado para organizar as orientações:
a) o papel de um docente no SENAI;
b) aprendizagem significativa;
c) situação de aprendizagem;
d) estratégias desafiadoras
aprendizagem;

para

o

desenvolvimento

de

situações

de

e) avaliação;
f) funções cognitivas e operações mentais;
g) aprendizagem mediada.

Tanto os princípios norteadores, quanto as práticas docentes e as orientações para o
planejamento e desenvolvimento dessas práticas estão detalhadamente descritos na
Metodologia e devem servir de guia para todos os envolvidos no processo educacional.

3.1.4 Sistema de avaliação

Sendo o desenho curricular do curso estruturado com base nas competências do perfil
profissional, a avaliação também é concebida de forma adequada à abordagem de
competências.
Dessa forma, a Faculdade implementa uma avaliação de competências
essencialmente qualitativa, transparente e participativa, envolvendo estudantes e
professores. É um processo contínuo e cooperativo de coleta de evidências, centrada no
sujeito e na qualidade de seu desempenho, tendo por referência as competências definidas
no perfil profissional e os objetivos de cada unidade curricular.
A avaliação tem como foco a mobilização das competências em contextos reais ou
simulados, indo além da aprendizagem de tarefas isoladas. A abrangência da avaliação
compreende os seguintes critérios:
a) a verificação do desenvolvimento de habilidades dos estudantes, atributos
relacionados ao saber-fazer: aos saberes (domínio cognitivo, conjunto de
conhecimentos necessários), ao saber ser (atitudes/qualidades pessoais) e ao
saber agir (práticas no trabalho);
b) o acompanhamento no desenvolvimento de atitudes/qualidades pessoais
(comportamentos e valores demonstrados no contexto de trabalho, para
alcançar o desempenho descrito);

c) o acompanhamento do estudante conscientizando-o de seus avanços e
dificuldades (verificação da aprendizagem, mediante instrumentos
diversificados e apoio com atividades de forma simultânea e integrada ao
processo de ensino e aprendizagem);
A verificação das competências desenvolvidas, entendida como a mobilização de
conhecimentos, de habilidades e de atitudes necessários para solução de problemas e
desempenho de atividades.
Durante o desenvolvimento da unidade curricular, o desempenho do estudante é
avaliado por meio de instrumentos de avaliação coletivos e individuais, conforme critérios
estabelecidos no Plano de Ensino. A avaliação tem caráter integrador, uma vez que existe um
crescimento gradativo na mobilização dos conhecimentos, habilidades e atitudes
desenvolvidos. O resultado é expresso sob a forma de nota que varia de 0 (zero) a 10 (dez),
com intervalos de 0,1 (um décimo). O Regimente Interno da Faculdade e os projetos
pedagógicos dos cursos descrevem o detalhamento dos procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem.

3.2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO

3.2.1 As atividades de ensino e de extensão

A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre tem sua política de ensino direcionada
para uma proposta de educação integrada e contextualizada com a realidade profissional a
fim de atender às exigências da sociedade. Por meio de metodologias específicas para o
desenvolvimento de competências busca-se democratizar o conhecimento tecnológico,
promover a interdisciplinaridade, desenvolver a consciência social e política, incentivar o
trabalho em equipe, espírito criativo, crítico e investigativo bem como fomentar possibilidades
de melhoria da qualidade de vida, nos planos individual e coletivo, expressados nas seguintes
diretrizes:
a) assegurar um ensino de qualidade compromissado e compatível com as
expectativas dos estudantes e da sociedade;
b) qualificar o processo pedagógico administrativo, adotando metodologias
diferenciadas e planejamento participativo entre os docentes;
c) integrar-se com a comunidade e, em especial, com a comunidade industrial a
fim de ampliar e consolidar a sua ação educativa, por meio de palestras, cursos,
prestação de serviços, assessoria técnica e tecnológica;
d) incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas aplicações no
mundo do trabalho, por meio do desenvolvimento de projetos;

e) estabelecer e implementar uma política de avaliação permanente da formação
propiciada pelos cursos atualizando seus projetos pedagógicos sempre que
necessário.
A atuação da pós-graduação lato sensu ocorre pelo desenvolvimento de cursos de
especialização dirigidos aos profissionais com graduação completa, com vistas a suprir as
necessidades de aperfeiçoamento das pessoas já inseridas no mundo do trabalho ou que
desejam ampliar os conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica.
A partir dos cursos de graduação ou do pleito da indústria, originam-se os cursos de
especialização, em consonância com as demandas da contemporaneidade.
A estrutura curricular dos cursos de pós-graduação lato sensu aprofundam os estudos
sobre os diferentes campos do conhecimento à luz das questões de natureza prática,
incluindo em seus debates, sempre que possível, as questões referentes ao desenvolvimento
social justo e ecologicamente sustentável, direitos humanos, diversidade étnico-racial,
políticas afirmativas para afrodescendentes e populações indígenas e democracia.
Os cursos de graduação e pós-graduação atendem aos requisitos legais e normativos
vigentes, ao regimento interno e estão detalhados no Projeto Pedagógico de cada Curso.
A Faculdade, na perspectiva de democratizar o conhecimento produzido, consolida a
extensão como um dos meios que permite ampliar os canais de interlocução com os
segmentos externos. Simultaneamente, o contato com a sociedade retroalimenta o ensino e
a pesquisa e a própria extensão, contribuindo para o desenvolvimento de novos
conhecimentos.
Em atendimento às finalidades da Faculdade, estabelecem-se as seguintes diretrizes
para as ações de extensão:
a) indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão;
b) caráter interdisciplinar das ações extensionistas;
c) compromisso na busca de soluções para as demandas da maioria da
população;
d) compromisso social com a produção de conhecimento significativo;
e) compromisso social e ambiental: as ações extensionistas, sempre que
possível, devem permear as questões referentes ao desenvolvimento social
justo e ecologicamente sustentável, direitos humanos, diversidade étnicoracial, políticas afirmativas para afrodescendentes e populações indígenas e
democracia.
As ações de extensão acontecem sob a forma de:
a) programas de extensão: constituem-se de um conjunto articulado de projetos e
outras ações extensionistas, de caráter institucional, de médio e longo prazo,
com clareza de diretrizes, orientadas a um objetivo comum, que integre as
ações de extensão com as de ensino e pesquisa;

b) projetos de extensão: são conjuntos de ações processuais e contínuas de
caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico, com um objetivo
definido e limitado a um prazo determinado de execução, que deve resultar em
uma intervenção ou produto que será objeto de avaliação;
c) cursos de extensão: caracterizado por um conjunto articulado de ações
pedagógicas, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou à distância,
planejada e organizada de maneira sistemática, com carga horária e processo
de avaliação definido. Inclui curso, oficina, workshop e treinamento. Os cursos
de extensão também podem ser classificados como de iniciação, atualização
ou aperfeiçoamento;
d) eventos: consiste em uma ação que implica apresentação e/ou exibição
pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural,
artístico, esportivo, científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou
reconhecido pela Faculdade.
e) prestação de serviços: a prestação de serviços ocorre por meio da realização
de trabalho para a comunidade ou empresa e incluí assessorias, consultorias
e cooperação interinstitucional.
f) produção e publicação: elaboração de produtos acadêmicos extensíveis a
comunidade e resultantes das ações de ensino, pesquisa e extensão, tais como
apostilas, cartilhas, vídeos, filmes, softwares, dentre outros.

3.2.2 As atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e
cultural

A metodologia de pesquisa, bem como seus procedimentos, é utilizada nos cursos de
graduação de forma transversal nas atividades acadêmicas, como ferramenta para mobilizar
e sistematizar o conhecimento, as habilidades e as atitudes dos estudantes visando
desenvolver o raciocínio criativo, crítico e investigativo perante os problemas apresentados.
Fruto destas atividades, incluem-se os projetos integradores e programas
extensionistas e os trabalhos de conclusão de curso que são realizados individualmente com
orientação de professor da área de conhecimento do tema proposto. A metodologia da
elaboração de TCC está alicerçada em um modelo científico detalhado nas “Orientações para
Elaboração de TCC”, divulgada aos discentes e publicada no sítio da Faculdade.
Os estudantes também são estimulados a submeterem trabalhos para apresentação
no Salão de Iniciação Científica da Faculdade, ocasião em que têm a oportunidade de
desenvolver competências relacionais e comportamentais por meio da apresentação pública
de seus trabalhos.
O Projeto Integrador é utilizado como estratégia de aprendizagem que tem como foco
a inserção do discente no contexto da tecnologia e da ciência, da construção do
conhecimento, da autoria, da curiosidade, da investigação, da descoberta e da motivação

intelectual, considerando situações típicas do mundo do trabalho e da pesquisa. Esta
estratégia de aprendizagem assume caráter interdisciplinar, uma vez que os seus eixos
organizadores são as capacidades técnicas e socioemocionais de distintas unidades
curriculares que, inseridas em um contexto desafiador e significativo, despertam o interesse
do discente. Por meio do trabalho com projetos integradores, é possível ampliar a cooperação
com a indústria, uma vez que estes podem ser desenvolvidos de acordo com a necessidade
do setor produtivo, estreitando-se, assim, o relacionamento entre instituição de ensino e
indústria, ao mesmo tempo em que permite aos discentes e docentes compreenderem melhor
as características e demandas do setor produtivo e da sociedade.
A Extensão está prevista como estratégia de aprendizagem constituindo-se em
processo interdisciplinar, político educacional, artístico, cultural, científico, tecnológico, que
promove a interação transformadora entre discentes e os outros setores da sociedade, por
meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino
e a pesquisa. As atividades de extensão podem ser desenvolvidas por meio de programas,
projetos, oficinas, eventos e prestação de serviços, conforme a estrutura curricular do curso.
Com o objetivo de proporcionar oportunidades de aperfeiçoamento e desenvolvimento,
a Faculdade incentiva a publicação de artigos em anais de congressos e periódicos científicos
e viabiliza, com recursos próprios, a participação de professores em cursos, seminários,
congressos, feiras e outros eventos. As solicitações de capacitação e desenvolvimento são
priorizadas segundo critérios de impacto acadêmico, aderência ao eixo tecnológico e custos
de participação.
Para viabilizar a realização de pesquisa aplicada e projetos tecnológicos e de inovação
o corpo docente pode submeter propostas a chamadas públicas e editais de diversas fontes
financiadoras, tais como MCT/FINEP, Edital Projetos Estratégicos SENAI, Edital SENAI
Inovação. Os professores são estimulados a elaborar e submeter propostas a estas e outras
fontes de financiamento. O docente envolvido em projetos tem horas específicas para esse
fim acrescidas na sua carga horária funcional. Os estudantes recebem apoio por meio de
bolsas, conforme adesão às áreas tecnológicas de interesse.
A pesquisa aplicada tem incentivos para o seu desenvolvimento através de bolsas de
agências de fomento na modalidade de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica para
estudantes selecionados por meio de projeto de pesquisa. A Faculdade de Tecnologia SENAI
Porto Alegre disponibiliza infraestrutura de pesquisa adequada para a elaboração e
desenvolvimento dos projetos propostos, equipe de pesquisa constituída por docentes
mestres e doutores.

3.2.3 As ações institucionais

Com o objetivo de cumprir sua missão institucional, a Faculdade de Tecnologia SENAI
Porto Alegre preocupa-se com a realidade social e o exercício de cidadania, o que fica
evidenciado em sua política de recursos humanos, na adoção de programas participativos,

nos processos de ensino, na valorizando o indivíduo e sua formação, além de dos projetos
que proporcionam a interação com o meio social e cultural.
A Faculdade prima, no exercício de suas funções, pelo cumprimento de sua missão e
finalidades, pelo fortalecimento do papel socialmente responsável de sua comunidade
acadêmica, estimulando a integração da gestão acadêmica com o meio ambiente, a
sociedade e o comprometimento com o bem comum.
Tem como elemento crítico na gestão de seus negócios:
a) agir de forma ética e transparente, respeitando a legislação vigente;
b) desenvolver ações que promovam o desenvolvimento sustentável;
c) respeitar a diversidade humana e cultural;
d) desenvolver ações de defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural, da
produção artística;
e) desenvolver ações de inclusão social e cidadania e comprometer a comunidade
acadêmica com a política de Responsabilidade Social da Faculdade.

3.2.4 As ações institucionais voltadas para o desenvolvimento econômico e
social

Na Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre a atenção ao desenvolvimento
econômico e social está presente nas atividades de ensino, extensão e pesquisa englobando:
a) nas atividades de ensino, no conteúdo programático dos cursos, temas de
ética, direitos humanos, relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira, africana,
indígena e responsabilidade social, além da realização de eventos, cursos,
projetos e programas sobre o tema;
b) nas atividades de pesquisa e nos projetos integradores, por meio da resolução
de problemas e demandas da comunidade acadêmica e da sociedade na qual
está inserida;
c) na extensão, a Faculdade desenvolve atividades objetivando a melhoria da
inclusão social, defesa das minorias, do meio ambiente e da memória cultural
além de promover programas com os temas de ética, direitos humanos,
relações étnico-raciais, cultura afro-brasileira, africana, indígena e
responsabilidade social.
A Faculdade contribui ainda para a redução da desigualdade social, mediante o
oferecimento de bolsas de estudos para uma parcela de seus estudantes sem condição
financeira para custeio de seus estudos. Além disso, a Instituição é credenciada nos
programas do Ministério da Educação – MEC para participar do Fundo de Financiamento
Estudantil – FIES, viabilizando mais um mecanismo de inserção e manutenção de estudantes.
São ações de desenvolvimento econômico e social da Faculdade:

a) iniciação científica;
b) extensão universitária;
c) divulgação de vagas de emprego e estágio;
d) convênios empresariais.

3.2.5

As ações de responsabilidade social: inclusão social

A Faculdade adota o conceito preconizado na ISO 26.000, norma orientadora do tema,
que define a Responsabilidade Social de uma organização pelos impactos de suas decisões
e atividades na sociedade e no meio ambiente por meio de um comportamento ético e
transparente que:
a) contribua para o desenvolvimento sustentável – inclusive a saúde e o bemestar da sociedade;
b) leve em consideração as expectativas das partes interessadas;
c) esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as
normas internacionais de comportamento;
d) esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações.
Ou seja, é fundamental que a organização tenha disposição de incorporar em sua
gestão como um todo valores e práticas socioambientais e seja capaz de prestar contas dos
impactos produzidos pelas suas atividades.
A responsabilidade social da Faculdade tem como objetivo principal envolver a
comunidade acadêmica com a promoção da ética e do desenvolvimento sustentável. Visa
também implementar a melhoria dos programas, projetos, ações e atividades de ensino, de
pesquisa, de extensão pautada no comportamento ético e participativo e nos processos de
transformação social, contribuindo assim para o enfrentamento das questões sociais em suas
múltiplas configurações.
Para a criação de projetos de novos produtos são identificadas as novas instalações e
processos necessários, sendo consideradas as legislações ambientais quando pertinente e
as adequações e novos controles necessários, conforme Quadro 3.

ASPECTOS E TRATAMENTO

Abordagem
do
Ensino
com
Responsabilidade
Social

Este aspecto gera impacto positivo para a sociedade, visto que os cursos
possuem conteúdos transversais relacionados a temas como ética, cidadania,
empreendedorismo, responsabilidade ambiental e saúde e segurança.
Os estudantes são incentivados a realizar Projetos Integradores, relacionando a
parte técnica com os conteúdos transversais, contribuindo proativamente para a
formação de cidadãos socialmente responsáveis. Os novos projetos e revisões
de matrizes curriculares preveem conteúdos e atividades transversais de forma
a garantir que os mesmos sejam abordados com os estudantes.

Desemprego

Desenvolvimento
Sustentável
da
Indústria
Competitividade
Tecnológica
da
Indústria

Programa
de
Prevenção
de
Riscos Ambientais
(PPRA)

Um dos impactos sociais que os produtos da instituição podem causar na
sociedade (pela sua não execução) é o desemprego.
Para reduzir este impacto, os cursos são estruturados com perfis alinhados às
necessidades da indústria (Comitê Técnico Setorial), permitindo a formação de
estudantes com alto índice de empregabilidade.
A atuação na área ambiental dá-se por meio de cursos, consultorias e serviços
laboratoriais, auxiliando as empresas no desenvolvimento de suas atividades
vinculadas a questões ambientais.
Realização de cursos e serviços técnicos e tecnológicos, e promoção de eventos
e programas que contribuem para o aprimoramento da competitividade industrial
É o programa para evitar potenciais acidentes, realizado desde 1997 e
gerenciado pelo Núcleo de Gestão de Pessoas. O PPRA é um programa
estabelecido pela Norma Regulamentadora NR-9, da Secretaria de Segurança
e Saúde do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Este programa tem por objetivo
definir uma metodologia de ação que garanta a preservação da saúde e
integridade dos trabalhadores face aos riscos existentes nos ambientes de
trabalho. A avaliação do ambiente é feita anualmente por uma empresa
especializada em Saúde e Segurança do Trabalho, identificando os riscos
ambientais por meio de um relatório e uma proposta de ações a serem
implementadas durante a validade deste documento. O tratamento das ações é
feito por meio do plano associado PA – Atendimento PPRA.
Adicionalmente, na elaboração de novos cursos, são identificadas as
necessidades de EPIs para estudantes, bem como adequações dos ambientes
levando em consideração as questões de segurança visando prevenir acidentes.
Adicionalmente para garantir que as instalações estejam de acordo com as
normas de segurança, são realizadas vistorias do Corpo de Bombeiros a fim de
identificar potenciais riscos a serem tratados, consolidando este tratamento com
a emissão dos alvarás de funcionamento.
Quadro 3 – Tratamento dos impactos sociais

A Faculdade mantém atuações que demonstrem responsabilidade ambiental: Licença
de Operação vigente ou protocolada; atendimento a condicionantes ambientais da licença de
operações; programa de gerenciamento de resíduos sólidos - PGRS; divulgação de
orientações quanto ao correto gerenciamento de resíduos; e ações de sensibilização do
público para as questões ambientais. As principais ações para promover o desenvolvimento
sustentável na Faculdade estão representadas no Quadro 4.

TEMA

DESCRIÇÃO

Minimização do
consumo de
recursos

Programa de Economicidade de Energia Elétrica, Programa 5S e Semana
do Meio ambiente, que abordam campanhas de preservação de água,
energia e outros recursos renováveis ou não.

Reciclagem e
Reutilização

Destacamos algumas práticas que contribuem para a reciclagem e
reutilização de materiais e recursos: Programa 5S, Coleta Seletiva de Lixo

e Semana do Meio Ambiente (oficinas de aproveitamento de alimentos e
materiais).
Quadro 4 – Ações de promoção do desenvolvimento sustentável

Diretrizes:
a) controle do índice de economicidade de energia;
b) acompanhamento do diagnóstico ambiental;
c) identificação e mapeamento dos principais riscos de cada ambiente por meio
da elaboração do mapa de riscos;
d) acompanhamento de ocorrência de acidentes/incidentes com ações para evitar
sua repetição;
e) conscientização e envolvimento da força de trabalho, clientes e fornecedores
de serviços (cantina, limpeza e vigilância), sendo realizada principalmente na
Semana do Meio Ambiente e demais campanhas e ações do Programa de
Responsabilidade Socioambiental.

3.2.6 Ações afirmativas de defesa e promoção dos direitos humanos e
diversidade

O Departamento Nacional do SENAI, por meio do Programa SENAI de Ações
Inclusivas - PSAI, propõe ações afirmativas e reconhece a diversidade como promotora de
uma Educação Profissional Inclusiva, apoiando diferentes grupos, com ações em 27
Departamentos Regionais, no Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – SENAI
CETIQT e em mais de 900 Unidades Operacionais.
O Programa atende às vertentes: Gênero, Etnia, Maturidade/Idosos e Pessoas com
Deficiência, com o objetivo de garantir os processos de ensino e aprendizagem com docentes
preparados para atuarem com a diversidade, reconhecendo as especificidades e
peculiaridades de cada sujeito.
Na vertente Gênero promove ações de inclusão profissional para mulheres em cursos
profissionais tradicionalmente frequentados por homens e, estes, em cursos que são
rotulados como somente para mulheres.
A vertente Etnia atua na oferta de capacitação profissional para o público vulnerável,
desenvolvendo competências profissionais, em prol da permanência do indivíduo em suas
comunidades de origem, com sustentabilidade, dignidade e valorização da sua cultura,
especialmente aqueles que residem em comunidades quilombolas ou aldeias e que recebem
capacitação em sua comunidade de origem. Constitui-se como uma resposta preliminar a um
conjunto de questões e apelos de políticas regionais de ações formativas para minorias
étnicas no Brasil.

Na vertente Maturidade a oferta ocorre em cursos da Educação Profissional para a
Maturidade, atentos ao cenário de envelhecimento populacional do país. Neste contexto,
promove-se a inclusão dos trabalhadores acima de 45 anos, por meio da Educação
Profissional, em consonância com as recomendações Internacionais sobre envelhecimento,
ao que estabelece o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), atendendo assim um público que
saiu do mercado de trabalho precocemente e deseja retornar.
Para as Pessoas com Deficiência em fase de habilitação e trabalhadores em fase de
reabilitação, propõe-se a oferecer uma escola inclusiva, promovendo a acessibilidade
comunicacional, programática, metodológica, arquitetônica e atitudinal, visando o acesso,
permanência e sucesso no mundo e mercado de trabalho, de todos e todas que procuram o
SENAI, tornando-os, geradores de funcionalidade profissional, desenvolvendo suas
potencialidades e sendo economicamente independentes.
A Faculdade realiza as diferentes ações afirmativas do Programa SENAI de Ações
Inclusivas - PSAI.

3.2.7 Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI)

Conforme Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (2015b, p.21), o Programa
SENAI de Ações Inclusivas - PSAI tem como objetivo:
Promover condições de equidade que respeitem a diversidade inerente ao
ser humano (gênero, raça/etnia, maturidade e deficiência [...] ) visando a
inclusão e a formação profissional dessas pessoas nos cursos do SENAI,
com base nos princípios do Decreto Executivo 6949/2009 (Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência).

O programa ainda atua no atendimento de jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas, apenados, comunidades de baixa renda e segurados do INSS com
deficiências ou em processo de reabilitação.
Este programa atende e dá suporte às ações da Faculdade, permitindo acessibilidade
aos cursos e promovendo análise das necessidades específicas, tais como:
a) adequação de material didático, avaliação/ certificação/diplomação e inserção
de ferramentas adaptadas, conforme disposto na Lei 13.146/2015;
b) contratação de professores auxiliares, quando necessário;
c) gerenciamento para a disciplina Língua Brasileira de Sinais - Libras, conforme
disposto na Lei 13.146/2015;
d) cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
Indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP N° 01, de 17 de
junho de 2004);
e) suporte no gerenciamento e análise de monitorias para suporte aos discentes
em sala de aula;
f) práticas de acompanhamento pedagógico diferenciadas, sempre que
necessário;
g) capacitação aos interlocutores (colaboradores responsáveis pelo programa na
Faculdade), aos docentes/tutores e aos demais colaboradores com o intuito de
promover a inclusão;
h) desenvolvimento de seminários elucidativos sobre as principais ocorrências
dentro das faculdades;
i) plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e
diferenciado para a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida,
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos
serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação;
j) acompanhamento e divulgação de estratégias alinhadas às políticas de
educação ambiental;
k) oportunizar ações inovadoras, gerando projetos inclusivos em diversas
vertentes com relação étnico raciais e história da cultura afro-brasileira e
africana;
l) Elaborar processo seletivo conforme orientação da Lei 13.146/2015.
Fundamentado em análise do programa, foram realizadas adequações na estrutura
física da Faculdade, conforme disposto na NBR9050, para permitir o acesso, permanência e
o êxito de pessoas com necessidades especiais.
Diretrizes:

a) aprovar novos projetos de produtos somente se atender os requisitos mínimos
de acessibilidade como por exemplo: banheiros, rampas, corrimões, pisos
antiderrapantes, vagas preferenciais de estacionamento entre outros;
b) acompanhar manutenção e melhorias para rampas com corrimãos e/ou
elevadores que permitam o acesso do estudante com deficiência física aos
espaços de uso coletivo da instituição (secretaria, sala dos professores, etc),
conforme descrito na NBR 9050;
c) gerenciar acessibilidade arquitetônica em todas as dependências da
instituição, conforme descrito na NBR 9050;
d) gerenciar as reservas de vagas em estacionamentos nas proximidades da
instituição para pessoas com deficiência e idosos, conforme NBR 9050;
e) verificar acessibilidade dos banheiros de acordo com a NBR 9050;
f) gerenciar a presença de telefones, lavabos e bebedouros instalados em altura
acessível aos usuários de cadeiras de rodas e discentes de baixa estatura,
conforme descrito na NBR 9050.
O detalhamento das ações está descrito nas diretrizes do Programa SENAI de Ações
Inclusivas.

3.2.8 Bolsas e financiamentos

Como uma das principais necessidades da sociedade é a oferta de cursos gratuitos, a
Faculdade busca intensificar a obtenção de recursos para subsidiar o ensino a pessoas
carentes. As principais formas de obtenção dos recursos para estudo e pesquisa são:
a) bolsa DN (Departamento Nacional): recursos disponibilizados pelo
Departamento Nacional do SENAI para subsidiar, integral ou parcialmente, os
estudos de estudantes que se adequem às regras dispostas nos editais.
b) bolsa DR (Departamento Regional): os cursos também podem oferecer bolsas,
de acordo com previsão orçamentária, devidamente regrada por documentos
norteadores. Os critérios para concessão de bolsas estão descritos em
instrução de trabalho específica.
c) FIES: a Faculdade aderiu ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES),
programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não
gratuitos na forma da Lei 10.260/2001;
d) política de descontos: a Faculdade de Tecnologia SENAI proporciona uma
política de benefícios por pagamento à vista, descontos a estudantes e exestudantes oriundos de qualquer escola SENAI-RS, estudantes que indicam
amigos, funcionários e filhos de funcionários e trabalhadores da Indústria.

EIXO 3 POLÍTICAS ACADÊMICAS
4. POLÍTICAS DE ENSINO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA

4.1 POLÍTICAS DE ENSINO PARA A GRADUAÇÃO

Para a implementação da proposta metodológica, o SENAI desenvolveu um manual
com a “Metodologia SENAI de Educação Profissional” para a formação profissional com
base em competências. O manual detalha, passo a passo, a metodologia e sua forma de
aplicação. É fundamental, portanto, que o docente a compreenda e seja capaz de desenvolver
uma prática eficaz agindo com autonomia e aperfeiçoando seu fazer pedagógico.
A Constituição Federal de 1988 pactua a Educação como direito de todos e dever do
Estado, a ser assegurado em todos os graus e modalidades pelos entes federados. No artigo
205 a educação está contextualizada como direito social, definindo-a: “direito de todos e dever
do Estado e da família, promovida e incentivada pela colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho”. Nesse contexto são sugeridos importantes desafios, referentes à garantia da
educação para todos e se consubstancia nas metas e estratégias do Plano Nacional de
Educação (Lei nº 13.005/2014), especialmente as voltadas à educação superior, sua
expansão e interiorização.
O Ensino a Distância - EaD pode ser considerado uma estratégia para a finalidade
supracitada, que terá na Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre uma atenção
importante ao auxiliar no desenvolvimento e expansão da Educação Superior, e quando
converte o saber-fazer em diferentes experiências educativas, envolvendo ensino, pesquisa
e extensão, por meio do uso da tecnologia e de estratégias diferenciadas ao atendimento das
suas especificidades de formação inicial, contínua e permanente.
O EaD também é compreendido como uma estratégia em que a mediação didáticopedagógica dos processos educativos acontece por meio do uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação - TIC’s, abrangendo projetos educativos que envolvem diferentes
agentes e processos. Trata-se, nesse sentido, de uma opção de ensino e de aprendizagem,
cujo objetivo é promover a formação nos diferentes âmbitos educacionais, envolvendo
docentes e discentes em tempos e espaços distintos, observados os parâmetros de qualidade
e os marcos regulatórios da modalidade. Importante salientar que o EaD integra o processo
de diversificação e diferenciação institucional, que é característica da modalidade e deve ser
aprimorado, com vistas à garantia contínua da qualidade, sobretudo com a aprovação do novo
PNE e de suas metas e diretrizes incidentes sobre a educação brasileira. (CNE, 2014).
Considera-se o EaD uma prática social-educativa-dialógica, sob a base do trabalho coletivo e
colaborativo, articulada ao desenvolvimento de uma arquitetura pedagógica e de gestão,
integrada ao uso significativo das tecnologias de informação e comunicação e voltada à
formação crítica, autônoma e emancipadora. De acordo com a legislação atual, instituições
credenciadas para a oferta de cursos e programas à distância poderão também estabelecer

vínculos em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, parcerias,
celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos similares, observadas as
condições que garantam o pleno desenvolvimento da formação em todos os seus processos.
A proposta do EaD como modalidade educativa da Faculdade, tida como expressão
da política institucional de cada IES, deverá ser resultante da articulação entre os diferentes
sistemas educacionais, das necessidades sociais e regionais, de modo a promover o
atendimento às políticas educacionais, tendo por base os referenciais de qualidade. Das
Diretrizes:
−

institucionalização das práticas de EaD na Faculdade, com regulações específicas,
em consonância aos marcos regulatórios nacionais e com base na política
institucional de EaD na metodologia específica da modalidade;

−

implantação gradativa do EaD nos cursos presenciais da Faculdade, considerando
as Diretrizes da Política de EaD da Instituição, observando as regulações à
modalidade a ser realizada por meio de instrumento legal;

−

implantação de cursos de graduação e/ou pós-graduação para suprir demandas
de formação, atendendo às necessidades de carências regionais, em cumprimento
às metas do PNE para o decênio 2014-2024;

−

cumprimento do exposto no PDI e PPI sobre avaliação, havendo a participação de
todos os segmentos da comunidade acadêmica (gestores, docentes, tutores,
discentes, corpo técnico-administrativo, representantes da comunidade externa),
mantendo coerência com os indicadores de avaliação dos instrumentos
avaliativos;

−

regulamentação em âmbito institucional do processo de abertura de Polos de EaD,
as Políticas de Expansão de Ensino Superior, as normas vigentes e as demandas
da sociedade, a fim de democratizar e tornar transparentes as informações
relativas à oferta do EaD na sede e nos Polos

−

regulamentação dos Polos de EaD, como prolongamento orgânico e funcional da
sede, com atividades político-pedagógicas e administrativas da Faculdade a serem
realizadas em âmbito local, que deverá abrigar as atividades de ensino, pesquisa
e extensão de acordo com a sua organização acadêmica;

−

implementação das especificidades do EaD que incluem concepção, currículo,
sistema de comunicação, infraestrutura, tecnologia, metodologia, organização
didático-pedagógica, equipe multidisciplinar, avaliação, gestão acadêmicoadministrativa e sustentabilidade financeira no PPC dos cursos;

−

consolidação da autonomia didático-pedagógica na diversidade de modelos e
abordagens epistemológicas e metodológicas, desde que atendidas as Diretrizes
Institucionais à oferta de EaD;

−

avaliação da aprendizagem no EaD nos diferentes projetos que possam seguir
modelos distintos, de acordo com as estratégias pedagógicas adotadas;

−

disseminação da EaD como prática educativa em todos os Polos; qualificação e
formação continuada em EaD nos diferentes Polos no que se refere à formação de
professores, técnicos e acadêmicos;

−

elaboração dos referenciais institucionais de qualidade da EaD à oferta dos Cursos
e projetos à distância; - consolidação de Instrumentos de Avaliação da EaD, de
acordo com as especificidades da modalidade para assegurar a qualidade nos
processos de ensino-aprendizagem;

−

garantia de acesso às tecnologias e recursos educacionais previstos para o
desenvolvimento dos Cursos, respeitadas as condições de acessibilidade
previstas na legislação vigente.” Essa política do PDI é formalizada por meio do
Conselho Superior, que dispõe sobre a Política de Educação a Distância na
Faculdade.

Todas estas normativas partem da premissa de observar as demandas específicas
das regiões onde os cursos são ofertados através dos polos EaD, além da estruturação dos
componentes curriculares para obtenção de um perfil do egresso condizente com esta
realidade local.

4.1.1 Certificações intermediárias

Segundo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (2013) a educação profissional,
tanto presencial quanto a distância, é pautada na flexibilidade e na perspectiva da educação
continuada possibilitando a construção progressiva de competências e polivalência mediante
a modularização do Desenho Curricular, possibilitando certificações intermediárias. Estas
certificações acontecem a cada conjunto de unidades curriculares concluídas com êxito,
quando previstas no Projeto Pedagógico de cada Curso.

4.1.2 Abordagem pedagógica

Deve considerar uma formação acadêmica que atenda aos seguintes princípios:
a) contribuir para reflexão da realidade, visando ao desenvolvimento construtivo,
à inclusão e à emancipação de todos os membros;
b) possibilitar ao educando a formação indispensável para o exercício da
cidadania, fornecendo meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores;
c) priorizar a pesquisa (experimentação e aplicação) de propostos educativos;
d) desenvolver a consciência do respeito à pluralidade de ideias;

e) contribuir para a formação cultural, ética, política, científica, artística e
democrática do cidadão, comprometido com o bem comum e com a melhoria
da qualidade de vida;
f) possibilitar situações em que o estudante seja capaz de lidar racional e
criticamente, com os recursos ambientais, científicos e tecnológicos, permitindo
descobrir suas possibilidades e superar limitações próprias do meio.
As práticas pedagógicas, nesse contexto, têm como objetivo oportunizar aos
acadêmicos a contextualização de conceitos e conhecimentos adquiridos na fase acadêmica,
intensificando a articulação da Instituição com a comunidade externa de modo a permitir que,
por meio de um maior número de conexões entre campos do saber, as mudanças sociais
sejam incorporadas ao processo de formação dos estudantes, propiciando meios de:
a) atender sua individualidade e subjetividade;
b) adquirir mais efetividade no preparo dos acadêmicos para enfrentar os desafios
das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das
próprias condições de exercício profissional;
c) incrementar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, fortalecendo a
articulação entre teoria e prática;
d) aperfeiçoar programas de iniciação científica nos quais possa desenvolver
espírito criativo, investigativo e de análise crítica, estabelecendo um fluxo
dialético entre o conhecimento e a sociedade.

4.1.3 Estratégias de aprendizagem

A prática docente, fundamentada na utilização de estratégias de aprendizagem
desafiadoras, visa ao desenvolvimento de capacidades que sustentam a formação com base
em competências. São consideradas estratégias de aprendizagem desafiadoras:
a) estudo de caso: é uma estratégia desafiadora que se caracteriza por apresentar
um fato ou conjunto de fatos que, simples ou complexo e abstrato, compõe uma
situação problemática, para a qual já se deu uma solução. O caso, que pode
ser real, fictício ou adaptado da realidade, é proposto ao estudante para que,
após discussões e análise crítica, identifique o porquê de tal solução e os
caminhos percorridos pra alcançá-la ou, ainda, faça a proposta de uma nova
solução, baseada em argumentos técnicos, identificando as possíveis
consequências que ela pode gerar;
b) projetos: conjunto de ações planejadas, controladas e executadas com
objetivos claramente definidos, dentro de um período limitado de tempo, com
início e fim estabelecidos, devendo gerar um bem ou serviço. O projeto visa à
construção de algo tangível como, por exemplo, o desenvolvimento de um
protótipo, a realização de um evento. Só pode ser considerado terminado
quando o bem ou serviço estiver completamente concluído. Aplicado como

estratégia educacional desafiadora, permite ao estudante encontrar soluções e
responder questões ou avançar no sentido de melhor compreendê-las,
propiciando condições para o desenvolvimento de suas capacidades;
c) situação-problema: é uma estratégia pedagógica desafiadora que deve colocar
o estudante diante de uma série de decisões a serem tomadas para alcançar
um objetivo que ele mesmo escolheu ou que lhe foi proposto (PERRENOUD,
1999). Ela deve provocar desequilibração no estudante e conduzi-lo, na busca
por soluções, à produção de novos conhecimentos;
d) pesquisa: tendo em vista o estudo de um problema, que se apresenta
desafiador, pode-se optar pela realização de uma pesquisa, por meio da coleta
de dados e informações que permitam a busca de respostas. A pesquisa
sistematizada é um bom procedimento para o desenvolvimento de
capacidades, pois o estudante, sob a orientação do docente, aprende a
delimitar o seu campo de investigação; levanta hipóteses; estabelece relações;
busca a informação em diferentes fontes; organiza e analisa dados coletados;
seleciona o método de análise; desenvolve raciocínios mais elaborados; faz
sínteses; avalia informações; e apresenta resultados por meio de relatórios
escritos e bem estruturados.

A fim de familiarizar o estudante com a modalidade do Ensino a Distância - EaD a
estrutura geral das unidades curriculares que compõem os cursos são constituídas por
Unidades de Estudos – UE, que são Situações de Aprendizagem - SAPZ que representam
um conjunto de ações, que planejadas pedagogicamente favorecem aprendizagens
significativas, por meio da utilização de estratégias de aprendizagem desafiadoras (situaçãoproblema, estudo de casos, projeto e pesquisa) e diferentes estratégias de ensino (exposição
mediada, dinâmica de grupo, ensaio tecnológico, seminário, painel temático, gameficação,
demonstração, estudo dirigido, Atividades Práticas Supervisionadas - APS, design thinking,
entre outras).
O planejamento das SAPZ é baseado nos objetivos específicos estabelecidos para
cada UC no Projeto Pedagógico de Curso - PPC. Das SAPZ podem derivar diversas
atividades que poderão ser realizadas com apoio de vários recursos, tais como: material
multimídia interativo, leitura de textos, Atividades Práticas Supervisionadas - APS on-line ou
presenciais, exercícios de fixação ou passagem. As SAPZ têm uma abordagem
contextualizada e desafiadora, ou seja, elas se desenvolvam em contextos próximos da
situação real de trabalho, de forma que o conteúdo seja relevante e significativo para os
discentes. O resultado esperado de cada SAPZ proposta é adequado à contextualização e ao
desafio proposto e passível de ser alcançado e compreendido.
Como estratégia de aprendizagem, também são utilizados os Projetos Integradores,
que são estruturados por desafios propostos pelas indústrias. A Faculdade utiliza diversas
estratégias de captação de ideias para os desafios, como por exemplo: o Desafio SENAI de
Projetos Integradores, o Grand Prix SENAI de Inovação e o INOVA SENAI. Os desafios dos
Projetos Integradores também podem surgir de problemáticas apresentadas pelos próprios

estudantes, que compartilham entre si todas as decisões, desde a concepção até a avaliação
dos resultados. Nesse processo, como autores do projeto, os estudantes pensam, descrevem
e atuam em sua realização, desenvolvendo ações, produzindo e avaliando resultados.
Por meio do trabalho com Projetos Integradores, é possível ampliar a cooperação com
a indústria, uma vez que estes podem ser desenvolvidos de acordo com a necessidade do
setor produtivo. Estreita-se, assim, o relacionamento entre instituição de ensino e indústria,
ao mesmo tempo em que permite aos discentes e docentes compreenderem melhor as
características e demandas do setor.
A extensão pode ser desenvolvida por meio de programas, projetos, oficinas, eventos
e prestação de serviços, conforme a estrutura curricular do curso e o planejamento das
Unidade de Estudo - UE, em acordo com a RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE
2018, que Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.

4.1.4 Metodologia de ensino a distância

Os cursos superiores da Faculdade seguem a Metodologia SENAI de Educação
Profissional - MSEP com vistas a promover o desenvolvimento de competências técnicas e
socioemocionais conectadas à difusão de novas tecnologias e à necessidade do
aperfeiçoamento contínuo. Neste sentido, a metodologia utilizada tem o compromisso com a
formação profissional de qualidade, criando as melhores condições para que os seus
discentes possam realizar com maior autonomia a condução dos seus processos de formação
e de aperfeiçoamento profissional, assegurando que possam estar em sintonia permanente
com as demandas do mercado de trabalho, de forma a contribuir efetivamente na geração de
novas e melhores oportunidades para a indústria brasileira e para o desenvolvimento do nosso
país.
São princípios norteadores: a aprendizagem mediada, a interdisciplinaridade, a
contextualização, o desenvolvimento de capacidades que sustentam competências, a ênfase
no aprender a aprender, a aproximação da formação ao mundo real, ao trabalho e às práticas
sociais, a integração entre teoria e prática, a avaliação da aprendizagem com função
diagnóstica e formativa, e a afetividade como condição para a aprendizagem significativa.
A mediação da aprendizagem é um tipo especial de interação entre alguém que ensina
(mediador) e alguém que aprende (mediado), caracterizando-se como uma interposição
intencional e planejada do docente, que deve fazer intervenções contínuas nos processos de
ensino e de aprendizagem, com o objetivo de promover não apenas a construção de
conhecimentos, mas o desenvolvimento das capacidades fundamentais para o futuro
exercício de uma profissão. Nesse sentido, para garantir a qualidade da interação, o docente
precisa estabelecer com a discente relação baseada na colaboração mútua durante as ações
educativas, considerando que a mediação da aprendizagem deve ser humanizadora, positiva,
construtiva e potencializadora da relação educativa. A mediação se estabelece na
configuração de três elementos: o docente, o discente e a prática pedagógica criada para a
interação entre eles.

Os princípios norteadores se concretizam por meio de Situações de Aprendizagem SAPZ, atividades desafiadoras propostas aos discentes para solucionar problemas, tomar
decisões, testar hipóteses ou aplicar o que aprenderam a outros contextos.
As Situações de Aprendizagem são o fio condutor do curso e oportunizam o "aprender
fazendo" por meio de estratégias como estudo de caso, projeto, situação-problema e
pesquisa. Podem ser realizadas individualmente, em pequenos grupos ou com toda a turma,
sempre com a orientação de docente/tutor. Na modalidade a distância, são apresentadas no
AVA, em formato multimídia (vídeo, simulação, animação, texto, ilustração etc), com interação
por meio de ferramentas de comunicação (webconferências, fóruns, chats etc), utilizando
variadas estratégias de aprendizagem e de avaliação. Nos Polos de apoio presencial,
atividades práticas são realizadas em laboratórios e oficinas podendo envolver suporte de kits
e simuladores didáticos.
Os recursos incluem: bibliografias que cobrem todos os itens de conhecimentos
elencados para cada componente curricular do curso; materiais on-line criados a partir de
SAPZ e produzidos para acesso via web; além de kits didáticos e simuladores digitais
destinados a facilitar as atividades práticas profissionais.
O Projeto Pedagógico de Curso - PPC e os Planos de Ensino - PE organizam e
articulam os objetivos, as estratégias, os recursos e a sistemática de avaliação para cada
Unidade Curricular, tendo em vista a efetiva execução da proposta pedagógica e os melhores
resultados em termos de aprendizagem.
O processo de desenvolvimento do curso visa superar a distância física, temporal e
transacional por meio da oferta de materiais didáticos elaborados, produzidos e organizados
em um Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA que permita a tutores e discentes simular e
fortalecer o diálogo didático. Assim, mantendo como pressuposto metodológico mais amplo a
formação por competências, a metodologia utilizada pelos cursos superiores da Faculdade
procura fazer o melhor uso de mídias e tecnologias para oferecer aos seus discentes uma
experiência de aprendizagem significativa, que assegure o pleno desenvolvimento das
capacidades necessárias ao perfil profissional.
A mediação didático-pedagógica ocorre por meio de:
−

Materiais on-line: um conjunto de recursos em formato multimídia que visam o
desenvolvimento dos objetivos específicos observando-se a competência geral da
UC. Devem ser planejados e desenvolvidos considerando os seguintes
norteadores: Hands-on, Minds-on e Reality-on. São engajantes, no sentido de os
discentes são envolvidos no processo de aprendizagem e não apenas vistos como
receptáculos de conhecimento; e autêntico, por que o que eles estão aprendendo
tem significado para eles como indivíduos, e como trabalhadores no mercado de
trabalho. Utilizam texto, imagem, som e movimento para apresentar e desenvolver
nos discentes os conceitos essenciais de uma UC, SAPZ, Atividades Práticas
Supervisionadas e exercícios autocorrigidos recomendados para o
desenvolvimento dos fundamentos técnicos e científicos e das capacidades
técnicas, sociais, organizativas e metodológicas previstas no PPC.

−

Recursos multimídia: Itens de conhecimentos essenciais apresentados em formato
multimídia, de forma estruturada e articulada com o PE e a SAPZ. O docente
responsável pela UC deve definir o número de itens necessário para solução do
desafio proposto na SAPZ, e desenvolvimento dos objetivos específicos
identificados. A sequência de apresentação dos conceitos essenciais em telas, no
AVA, deve reproduzir a ordenação das SAPZ e necessidades de aprendizagem
dos discentes. São tipos de recursos multimídia utilizados: Simulação simples;
Jogo educacional; Animação 2D e 3D; História em quadrinhos; Locuções;
Infográfico; Quiz; Vídeo; Ilustração; Aplicativo de realidade aumentada;
Storytelling.

O Projeto Integrador é utilizado como estratégia de aprendizagem que tem como foco
a inserção do discente no contexto da tecnologia e da ciência, da construção do
conhecimento, da autoria, da curiosidade, da investigação, da descoberta e da motivação
intelectual, considerando situações típicas do mundo do trabalho. Esta estratégia de
aprendizagem assume caráter interdisciplinar, uma vez que os seus eixos organizadores são
as capacidades técnicas e socioemocionais de distintas Unidades Curriculares que, inseridas
em um contexto desafiador e significativo, despertam o interesse do discente. Por meio do
trabalho com Projetos Integradores, é possível ampliar a cooperação com a indústria, uma
vez que estes podem ser desenvolvidos de acordo com a necessidade do setor produtivo,
estreitando-se, assim, o relacionamento entre instituição de ensino e indústria, ao mesmo
tempo em que permite aos discentes e docentes compreenderem melhor as características e
demandas do setor produtivo e da sociedade.
A extensão está prevista nos Projetos Pedagógicos de Cursos como estratégia de
aprendizagem constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural,
científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre discentes e os outros
setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação
permanente com o ensino e a pesquisa. As atividades de extensão podem ser desenvolvidas
por meio de programas, projetos, oficinas, eventos e prestação de serviços, conforme a
estrutura curricular do curso e o planejamento das Unidades de Estudo.
A metodologia também contempla o campo acessibilidade, o qual apresenta a
legislação que assegura ao discente com deficiência o acesso a ambientes pedagógicos
adaptados e que permitem o desenvolvimento das capacidades previstas a UC, considerando
os riscos envolvidos. Além disso, orienta o Docente para adequar os conteúdos formativos às
diferentes necessidades dos discentes, a fim de que possam acompanhar o andamento das
atividades. O Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE promove ações de acessibilidade
metodológica e instrumental por meio do Programa SENAI de Ações Inclusivas - PSAI, que
dá suporte às ações da Faculdade, permitindo acessibilidade aos cursos e promovendo
análises das necessidades específicas.
Os cursos superiores de tecnologia podem utilizam 40% (quarenta por cento) de EaD,
conforme preconiza a PORTARIA MEC Nº 2.117, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019. O Projeto
Pedagógico de Curso - PPC detalha a forma de integralização da carga horária dos

componentes curriculares ofertados parcial ou integralmente a distância, e o Plano de Ensino
da componente curricular descreve as atividades realizadas e demais informações.
Em atendimento ao DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017, o Ensino à Distância
na Faculdade tem por objetivos:
a) estimular o uso do EAD como apoio ao ensino de graduação presencial,
fortalecendo a aplicabilidade de novas tecnologias da informação e da
comunicação;
b) ampliar o acesso aos cursos de educação superior, em nível de pósgraduação, a estudantes geograficamente distantes, possibilitando maior
flexibilização no processo de apropriação do conhecimento;
c) fomentar a educação continuada possibilitando a capacitação permanente e o
aperfeiçoamento profissional à comunidade acadêmica;
d) buscar a cooperação e parcerias com instituições locais, nacionais e
internacionais desenvolvendo o EaD de forma interinstitucional e colaborativa.

4.1.5 Estudo para implantação de polos EaD
Os cursos ofertados pela Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, na
modalidade a distância, a partir de 2020, contarão inicialmente com 8 Polos, nas cidades de
Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, São Leopoldo, Gravataí Rosa,
Passo Fundo e Pelotas. A Faculdade optou por realizar estudos individualizados por cidadepolo, observando as particularidades, as especificidades e o mercado de trabalho, elencando
pontos que contemplem ao egresso, no final do curso, habilidades e competências específicas
de sua região.
A criação de polos EaD está vinculada às Unidades Operacionais do SENAI e surge
da demanda da sociedade ou mesmo por iniciativa da própria Faculdade. Para tanto foi feito
um estudo detalhado em documento próprio, com informações que demonstrem que a oferta
de cursos na modalidade EaD atendem ao desenvolvimento da comunidade e os indicadores
estabelecidos no PNE.
Integram o Relatório Estudo para Implantação de Polos EaD, apresentado no Anexo
1 deste PDI, a justificativa e demais dados analíticos considerando a distribuição geográfica
dos Polos e aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por cursos
superiores e a relação entre número de matriculados e de evadidos. Inicialmente foram
identificadas demandas nos seguintes Polos.
-

(Sede) Porto Alegre: Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre.
Endereço: Av. Assis Brasil, 8450 - Bairro Sarandi, Porto Alegre – RS.

-

(Polo) Caxias do Sul: Centro de Formação Profissional SENAI Nilo Peçanha.
Endereço: Rua: Vereador Mário Pezzi, 1135 - Exposição, Caxias do Sul – RS.

-

(Polo) Santa Cruz do Sul: Centro de Formação Profissional SENAI Carlos
Tannhauser.
Endereço: Av. Gaspar Bartholomay, 350 - Santa Cruz do Sul – RS.

-

(Polo) Santa Maria: Centro de Formação Profissional SENAI Roberto Barbosa
Ribas.
Endereço: Av. Pedro Cezar Saccol, 0 - Distrito Industrial, Santa Maria – RS.

-

(Polo) Passo Fundo: Centro de Formação Profissional SENAI Jorge Barbieux.
Endereço: Erexim, 59 - Vera Cruz, Passo Fundo – RS.

-

(Polo) Pelotas: Centro de Formação Profissional SENAI Eraldo Giacobbe.
Endereço: Av. Bento Gonçalves, 5073 - Centro, Pelotas – RS.

-

(Polo) São Leopoldo: Centro de Formação Profissional SENAI Plínio Gilberto
Kröeff.
Endereço: Getúlio Vargas, 3239 - Vicentina, São Leopoldo – RS.

-

(Polo) Gravataí: Centro de Formação Profissional SENAI Ney Damasceno Ferreira.
Endereço: Av. Plínio Gilberto Kroeff, 401 - Distrito Industrial, Gravataí – RS.

-

(Polo) Santa Rosa: Centro de Formação Profissional SENAI Vergílio Lunardi.
Endereço: Rua das Hortênsias, 315 - Ouro Verde, Santa Rosa – RS.

4.1.6 Diretrizes para o ensino

Em uma proposta de Educação baseada em Competências, a mobilização de recursos
para a solução de situações-problema, a realização de projetos integradores, a pesquisa e
estudos de caso, caracterizam-se como práticas educativas interdisciplinares e de
contextualização. Tais práticas estão pautadas em:
a) direcionar as práticas de ensino dentro de uma visão contextualizada e
interdisciplinar, em todas as etapas do processo de ensino;
b) inserir referenciais teórico-metodológicos com base num trabalho pedagógico
focado na prática e voltado para situações reais de aprendizagem;
c) envolver docentes e estudantes na busca de melhorias no processo ensinoaprendizagem, mediante a prática do planejamento e da avaliação
contextualizada;
d) realizar o acompanhamento dos processos pedagógicos, de modo a instigar os
profissionais à inovação pedagógica;
e) garantir condições de infraestrutura adequadas à realização do trabalho
pedagógico.

Atrelar as atividades de ensino, de pesquisa e de extensão às necessidades da
comunidade em todos os domínios sociais para os quais a instituição tenha potencial de
atuação, seja tecnológico, cultural, político e educacional, no sentido mais amplo possível, é
referencial previamente definido para a Faculdade. Para direcionar o foco, desenvolve
capacitações pedagógicas voltadas à formação de educadores; promover a formação
continuada dos profissionais da instituição, para que sejam instigados a realizar atividades de
pesquisa e de extensão; e disponibiliza formas de inserção dos estudantes no meio social
promovendo o empreendedorismo e a empregabilidade.

4.1.7 Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à
flexibilidade das Unidades Curriculares/ Disciplinas

O reconhecimento de saberes, sob a forma de aproveitamento de estudos, ocorre
conforme está previsto e disciplinado na legislação e demais normas do Regimento da
Instituição. Constitui-se no processo de reconhecimento dos estudos já realizados e
concluídos com êxito pelo estudante, para fins de prosseguimento de estudos na Faculdade,
podendo ser obtido por meio de competências adquiridas em outros cursos superiores. O
aproveitamento de estudos, também, pode ser obtido por meio de competências profissionais
adquiridas no trabalho ou em outros cursos e reconhecido por avaliação individual do
estudante. O coordenador do curso avalia as solicitações para aceleração de estudos,
levando em conta o que estabelece a legislação vigente.
A Faculdade também possibilita certificações intermediárias em determinados cursos
como forma de contribuir para inserção dos estudantes no mercado de trabalho, durante
período de formação. As certificações intermediárias são descritas no Projeto Pedagógico do
Curso – PPC de acordo com a proposta de cada curso.
Também a organização curricular permite ao estudante construir o próprio itinerário
formativo a partir de uma estrutura flexível, podendo optar pelo número de créditos e unidades
curriculares ofertadas no semestre.
A flexibilidade curricular ocorre também na definição do percurso de formação pela
escolha das atividades complementares, das unidades curriculares optativas e do Trabalho
de Conclusão de Curso – TCC quanto ao tema e à forma, podendo ser monografia,
projeto, pesquisa aplicada, entre outras.

4.1.8 Oportunidades diferenciadas de integralização curricular

A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre oferta Unidades Curriculares na
modalidade de EaD nos cursos presenciais de graduação, até o limite de 40% (quarenta por
cento) da carga horária do curso, conforme estabelecido na PORTARIA MEC Nº 2.117, DE 06
DE DEZEMBRO DE 2019.

O estudante que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por
meio de instrumento de avaliação específico, poderá ter abreviada a duração do seu curso,
de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

4.1.9 Atividade prática profissional: estágio curricular não obrigatório

O estágio curricular está regulamentado na Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008
e tem por finalidade o aprendizado do estudante de competências próprias da atividade
profissional e a contextualização curricular, na busca do seu desenvolvimento para a vida
cidadã e para o trabalho.
O diretor da Faculdade designa docente, com formação ou experiência profissional na
área de conhecimento para orientar e supervisionar o estágio não obrigatório realizado pelos
estudantes, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente. A avaliação do
desempenho do estudante estagiário é realizada durante o desenvolvimento do estágio,
envolvendo a análise dos aspectos técnicos e qualidades pessoais.

4.1.10 Monitoria

O Programa de monitoria foi implantado em 2007 e tem como objetivos:
a) propiciar ao acadêmico uma formação mais ampla e aprofundada;
b) ampliar a participação do estudante nas atividades da Faculdade;
c) incentivar o interesse do acadêmico pela docência e pela pesquisa;
d) despertar vocações acadêmicas;
e) possibilitar maior integração dos segmentos na Faculdade.
As funções e atividades do monitor, da coordenação do programa e do professor
orientador, bem como do processo seletivo, estão descritas em regulamento próprio.

4.1.11 Bolsas de iniciação científica

As atividades de iniciação científica proporcionam o desenvolvimento e
compartilhamento do conhecimento adquirido ao longo dos projetos de pesquisa, fomentando
a articulação do ensino - pesquisa - extensão. A participação de outras instituições de ensino
superior na divulgação dos trabalhos reforça o compartilhamento de experiências entre grupos
de pesquisa de diferentes instituições, servindo de elemento balizador qualitativo dos
trabalhos. Em 2015 a Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre desenvolveu seu
programa de iniciação científica envolvendo bolsas PIBIC do SENAI-RS, PIBIC do CNPq,
PIBITI do CNPq, PROBIC da FAPERGS, PROBIT da FAPERGS e estudantes de IC

voluntários. Os Bolsistas apresentam os resultados de suas pesquisas em eventos como
palestras, Semana Acadêmica da Faculdade e em fóruns externos de iniciação científica.

4.1.12 Incorporações dos avanços tecnológicos

Os avanços tecnológicos vinculados às áreas de conhecimento e atuação da
Faculdade são inseridos no contexto dos projetos pedagógicos de cursos, suportados por
infraestrutura de recursos tecnológicos para as atividades de educação e pesquisa em
atualização permanente. Esta é uma preocupação constante da Instituição.
A incorporação dos avanços tecnológicos ocorre por meio de:
a) utilização de recursos de informática, como computadores desktop, notebooks
e projetores multimídia, nas práticas didáticas;
b) utilização de laboratórios didáticos
especializados e atualizados;

estruturados

com

equipamentos

c) convênios e termos de cooperação com empresas para equipar laboratórios
em comodato ou doação;
d) convênios com empresas de TIC para integralizar certificações internacionais
nos currículos dos cursos. Estas certificações promovem a atualização
constante dos conteúdos curriculares;
e) aquisição de licenças de uso de software e atualização de versões de software,
conforme demanda;
f) utilização de biblioteca virtual.

Na modalidade a distância, as situações de aprendizagem são apresentadas no AVA
em formato multimídia (vídeo, simulação, animação, texto, ilustração etc.), com interação por
meio de ferramentas de comunicação (fóruns, chats etc.) com apoio do G Suite for Education
e da Biblioteca Virtual, utilizando variadas estratégias de aprendizagem e de avaliação. Todo
conteúdo inserido na plataforma pode ser acessado a qualquer momento, do local onde o
estudante ou tutor estiverem, a partir de qualquer dispositivo, uma vez que 100% do material
didático – livros, trabalhos, documentos, e-mails, agendas e tarefas – fica salvo
automaticamente em nuvem. A acessibilidade digital e comunicacional é avaliada por meio do
PSAI e a interatividade entre docentes, discentes e tutores também ocorre com uso do AVA
e seus recursos incorporados.
Diversas ferramentas são empregadas para simular, ilustrar e exemplificar a exposição
e a demonstração de conteúdos, por meio de variadas tecnologias de informação e
comunicação, tais como vídeos, animações, locuções, jogos, simuladores, aplicativos de
realidade aumentada, etc. Com o aplicativo de realidade aumentada, por exemplo, os
discentes utilizam a câmera do celular ou do tablet para o reconhecimento de imagens 3D nos

materiais didáticos produzidos pelo SENAI, os quais ganham movimento, imagem, som e
interação.
Devido à separação física e temporal entre quem aprende e quem ensina,
característica da educação a distância, a interação entre docentes, discentes, tutores e
coordenadores ocorre de forma mediada, por meio de tecnologias de informação e
comunicação. A interação acontece basicamente por meio do diálogo didático, que envolve
comunicar conhecimentos, experiências e opiniões, bem como questionar, criticar e refletir
junto com o discente, de modo que ele também possa expor suas ideias, argumentar
objetivamente utilizando a linguagem do domínio do conhecimento, assumir posições, criticar
e pensar produtivamente, participando de maneira ativa da construção do conhecimento.
A interação ocorre por meio de tecnologias de comunicação síncronas (salas de batepapo, mensageiros instantâneos, áudio, vídeo e teleconferências) e tecnologias de
comunicação assíncrona (como correio eletrônico, fóruns, salas de bate-papo, mensageiros
instantâneos) e pode estender-se também a grupos de estudantes interagindo entre si ou com
o docente e a equipe de apoio.
O diálogo didático mediado, por sua vez, consiste num tipo de comunicação que utiliza
de tecnologias de informação – basicamente aquelas utilizadas para apresentação e entrega
de conteúdos – para simular a conversa direta do docente/tutor com seus discentes. Envolve
a exposição de razões, evidências, argumentos e justificativas para auxiliar o estudante na
aprendizagem. Esse tipo de comunicação ressalta os objetivos ao mostrar os porquês e os
para quês, alinhava conteúdos e recursos independentes, e acompanha a prática
proporcionando feedback qualificado das ações dos estudantes e que avalia os resultados da
interação a partir de critérios de alcance dos objetivos.
As atividades previstas para serem realizadas nos laboratórios articuladas
pedagogicamente com as unidades curriculares constituindo-se em processo de
experimentação e vivência ao longo do mesmo. Possibilitam o desenvolvimento de estudos
de caso, de projetos, de questões apresentadas anteriormente ou formuladas no momento,
de solução de problemas e de qualidades pessoais. Para construir essas soluções, os
discentes são estimulados a articular seus conhecimentos; integrando conteúdos para tomar
uma série de decisões que poderão levá-los ao alcance de um objetivo consistente. O uso de
simuladores computacionais é amplamente utilizado nas aulas práticas, assim como a
realidade aumentada. Também está previsto o uso de desenvolvimento de atividades por
meio o acesso remoto aos equipamentos dos laboratórios. Estes acessos remotos promovem
práticas para configuração, teste, administração e gerenciamento de equipamentos.
O acesso à internet é disponibilizado em todos os computadores da Faculdade e dos
Polos, favorecendo a pesquisa de conteúdos complementares ao processo ensinoaprendizagem.
A informatização da biblioteca, através da plataforma Pergamum permite a consulta,
reserva e renovação do acervo bibliográfico, agilizando o processo de pesquisa e busca e
produção da informação.

4.2 POLÍTICAS DE ENSINO PARA A PÓS-GRADUAÇÃO

A pós-graduação lato sensu, que segue pressupostos da Resolução CNE/CES
01/2018, tem por finalidade desenvolver cursos de especialização, voltados aos profissionais
com formação em nível superior, com o objetivo de atender as necessidades de
aperfeiçoamento dos sujeitos que estão no mundo do trabalho ou que desejam aprofundar os
conhecimentos adquiridos na sua formação acadêmica, da indústria gaúcha e nacional, e da
sociedade, sobretudo no que diz respeito às mudanças tecnológicas, organizacionais e
econômicas que caracterizam a contemporaneidade.
Nesta modalidade, cursos/programas de pós-graduação são concebidos a partir das
demandas socioculturais da própria comunidade, das necessidades da indústria local, dos
Grupos de Pesquisa instituídos pela IES e da evolução tecnológica estando estes,
preferencialmente, em consonância com as áreas de atuação da Faculdade.
A estrutura curricular dos cursos é organizada de forma a contemplar os aspectos
teórico-metodológicos e de natureza prática. A organização curricular, por sua vez, é
materializada por intermédio de métodos e técnicas de ensino centrados em desafios,
situações-problema, projetos de trabalho e dinâmicas de grupo, propiciando a participação do
estudante e oportunizando vivências e práticas coletivas que possibilitam a mobilização de
conhecimentos e estimulam o raciocínio, a reflexão e a criatividade.
O projeto de criação de cursos de pós-graduação lato sensu deve ser submetido à
apreciação e aprovação do Conselho Superior.
Constituem princípios básicos dessa política:
a) participar e contribuir com o desenvolvimento regional e nacional na formação
de recursos humanos qualificados;
b) promover o ensino pós-graduado em padrões de qualidade e de acordo com a
legislação vigente;
c) consolidar a concepção de Programa de Pós-Graduação integrando Pesquisa
e Extensão.
Com a visão de que a extensão e a pesquisa contribuem para o fortalecimento das
políticas e ações de ensino, a Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre procura, sempre
que possível, ofertar ações que contribuam para sua indissociabilidade.

4.3 POLÍTICAS DE PESQUISA E EXTENSÃO

A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, na perspectiva de democratizar o
conhecimento produzido, consolida a extensão como um dos meios que permite ampliar os
canais de interlocução com os segmentos externos à Faculdade. Simultaneamente, o contato
com a sociedade retroalimenta o ensino e a pesquisa e a própria extensão, contribuindo para
o desenvolvimento de novos conhecimentos.

A extensão universitária integrada ao ensino e à pesquisa é, portanto, parte do fazer
acadêmico e um dos lugares de exercício da função social da Faculdade. Nessa dupla
dimensão, uma ação pedagógica extensionista favorece que a Faculdade intensifique a
convergência entre sua vocação técnico-científica e seu compromisso social.
No ensino, as atividades de extensão ampliam o espaço da sala de aula, permitindo
que a construção do saber se faça dentro e fora da academia, além de contribuir com o
processo pedagógico na medida em que possibilita o intercâmbio e participação entre as
comunidades interna e externa à vida universitária.
A relação entre extensão e pesquisa favorece a criação e recriação de conhecimentos
que podem contribuir para a transformação da sociedade, para o desenvolvimento teórico,
bem como para retroalimentar parte da ação pedagógica da Faculdade.
Seu caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar extrapola a abordagem
especializada de cada área de conhecimento ou curso e favorece a visão integrada dos
aspectos sociais, culturais e econômicos que caracterizam o contexto em que a Faculdade
está inserida. A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que articula
o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre IES e
sociedade, entendida como prática acadêmica, interligando as atividades de ensino e de
iniciação científica da IES com as demandas da maioria da população, possibilitando a
formação de profissionais cidadãos e se credenciando, cada vez mais, junto à sociedade
como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para a superação das
desigualdades sociais existentes.
É importante consolidar a prática da Extensão, possibilitando a constante busca do
equilíbrio entre as demandas socialmente exigidas e as inovações que surgem do trabalho
acadêmico.
Atendendo ao disposto na RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, que
Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, a Extensão está
prevista como estratégia de aprendizagem constituindo-se em processo interdisciplinar,
político educacional, artístico, cultural, científico e tecnológico que promove a interação
transformadora entre discentes e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da
aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. As
atividades de extensão podem ser desenvolvidas por meio de programas, projetos, oficinas,
eventos e prestação de serviços, conforme a estrutura curricular dos cursos de graduação.

4.4 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE EXTERNA

Desde sua fundação, o SENAI-RS estabelece o desafio contínuo de implementar
ações no campo da formação profissional e do desenvolvimento tecnológico aliado ao
compromisso de promover a preservação do meio ambiente e a responsabilidade pública e a

cidadania, atuando como um agente social efetivo nas ações inclusivas demandadas pela
sociedade gaúcha.
Estão instituídos mecanismos de articulação e vinculação com as empresas do setor
industrial e a comunidade em geral, visando à expansão e maior abrangência de suas ações,
bem como atualização permanente de seus produtos e serviços.
As relações com a comunidade também são fator primordial para o fortalecimento das
ações institucionais e pedagógicas e são fortalecidas em ações como:
a) articulação com as empresas identificando oportunidades de colocação dos
futuros profissionais no mundo do trabalho;
b) mostras tecnológicas;
c) boletins informativos, divulgando as ações e serviços da instituição;
d) visitas técnicas para os estudantes nas empresas da região e outros estados;
e) interação com os comitês técnicos setoriais;
f) palestras proferidas por técnicos oriundos das empresas para comunidade
escolar;
g) participação em feiras, congressos, eventos, divulgando e promovendo as
ações desenvolvidas na Faculdade;
h) participação em ações sociais, na comunidade em geral.
Os fundamentos da cidadania estão alicerçados na inserção do cidadão na vida
produtiva, proporcionada pela educação para o trabalho por meio do desenvolvimento de suas
competências profissionais. Nestes últimos anos, em que os debates de questões como a
inclusão social, cidadania e preservação de recursos ambientais tornam-se mais intensos na
sociedade constatamos também serem essas as preocupações da instituição.

4.5 COMUNICAÇÃO DA IES COM A COMUNIDADE INTERNA

Os processos de comunicação com a comunidade acadêmica é outro foco da política
de gestão. Com o objetivo de tornar a comunicação mais efetiva, são disponibilizados canais
de comunicação, abaixo especificados.

Canais
Balcão de atendimento
Site da Internet
E-mail
Linha telefônica
Coordenador de Cursos
CPA

Informação do
produto

Propostas e
contratos

X
X
X
X

X
X

Realimentação e
reclamação do
estudante
X
X
X
X
X
X

Caixas de Sugestão
Ficha de Sugestão/Opinião
Folders / Banners / Eventos
/ Outdoor
Murais
Propaganda na mídia

X
X
X
X
X
Quadro 5 – Canais de comunicação

Os relatórios da Autoavaliação institucional são fundamentais para a gestão da
Faculdade. A Faculdade adota também a Caixa de Sugestões e Reclamações, a qual está
disponível para receber em todos os horários de funcionamento da Faculdade as
contribuições, sugestões e reclamações de todos os integrantes da comunidade acadêmica e
de acordo com a pertinência, são tomadas ações corretivas e/ou preventivas.
O acesso da comunidade externa às informações acerca dos resultados das
avaliações recentes, da divulgação dos cursos, da extensão e da pesquisa, da existência de
mecanismos de transparência institucional, da ouvidoria, entre outros é concretizado pela
disponibilização dos diferentes relatórios e políticas no site institucional.
Os canais de acesso, tanto da comunidade interna como da externa, estão abertos
permanentemente por meio de e-mail, telefone ou mesmo pessoalmente, onde é possível
expor críticas ou para fazer elogios e sugestões, com todos os detalhes que permitam seu
encaminhamento às áreas competentes e, junto com as mesmas, seguir, passo a passo, o
andamento dos processos com vistas à resolução dos problemas.
A Ouvidoria da Faculdade é um canal de comunicação e recebe consultas, sugestões,
reclamações e elogios sobre serviços prestados pela Instituição. Cumpre o objetivo de
estreitar o relacionamento e ser instrumento de comunicação entre a comunidade interna,
externa e a Faculdade, bem como servir de apoio aos processos acadêmicos e
administrativos, com o propósito de contribuir para uma gestão institucional mais eficiente.
A Ouvidoria recebe as manifestações (demandas) por meio do site da Faculdade, email, por telefone, caixas de sugestões ou pessoalmente, direcionando-as aos setores para
análise e providências. Mensalmente, as manifestações e suas providências são divulgadas
no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA da Faculdade.
A metodologia de trabalho da ouvidoria está baseada no Código de Ética do Ouvidor
da Associação Brasileira de Ouvidores - ABO.

4.6 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

A Política de Atendimento ao Discente é um conjunto de princípios e diretrizes que
orientam a elaboração e a implantação de ações a fim de garantir o acesso, a permanência e
a conclusão de curso dos estudantes da Faculdade. Essa política visa à inclusão social, à
formação plena, à produção de conhecimento, à melhoria do desempenho acadêmico e ao
bem estar biopsicossocial.

A Política de Atendimento ao Discente da Faculdade é composta pelos seguintes
programas, projetos e ações:
a) permanência e retenção;
b) apoio financeiro;
c) acompanhamento de egressos;
d) monitoria;
e) nivelamento.

O programa de permanência e retenção atende às seguintes diretrizes:
a) realizar um acompanhamento mais próximo dos estudantes do primeiro ano
dos cursos, por meio de entrevistas individuais, considerando-se que a evasão
ocorre de forma mais intensa neste período;
b) intensificar o processo de recepção, acolhimento e orientação iniciais
oferecidos aos estudantes, orientando a respeito da dinâmica de trabalho na
Faculdade e do que se espera dos estudantes, facilitando a transição para o
ensino superior;
c) promover ações de integração entre docentes e discentes mediadas pelo
Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE.
O programa de permanência e retenção atende às seguintes diretrizes:
a) realizar um acompanhamento mais próximo dos estudantes do primeiro ano
dos cursos, por meio de entrevistas individuais, considerando-se que a evasão
ocorre de forma mais expressiva nesse período;
b) intensificar o processo de recepção, acolhimento e orientação iniciais
oferecidos aos estudantes, orientando a respeito da dinâmica de trabalho na
Faculdade e do que se espera dos estudantes, facilitando a transição para o
ensino superior;
c) promover ações de integração entre docentes e discentes mediadas pelo
Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE.
O Programa de Permanência e Retenção dos estudantes é desenvolvido e
acompanhado pelo Núcleo de Apoio ao Estudante, e envolve uma articulação com os
Coordenadores de Curso, Docentes e Técnico-administrativos.
A Faculdade tem uma atuação que privilegia o apoio aos seus discentes para que
estes tenham um bom desempenho em seus estudos. A realidade atual demonstra um grande
contingente de discentes com déficit nas bases científicas (matemática e física) do ensino
médio, o que cria dificuldades acentuadas para os docentes no desenvolvimento do processo
de ensino e, consequentemente, leva os estudantes com maior nível de dificuldades ao
desestímulo, à insuficiência de aprendizagem e até à desistência do curso. Com o intuito de
diminuir a evasão escolar, a Faculdade conta com um programa de estimulo à permanência
dos discentes, abrangendo as dimensões pedagógicas e financeiras, constando de:

a) apoio financeiro: a Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre proporciona
uma política de benefícios por pagamento à vista, descontos aos trabalhadores
da indústria, estudantes e ex-estudantes de escolas do SENAI-RS, funcionários
do Sistema FIERGS e seus filhos;
b) nivelamento: os programas de nivelamento são sistemáticos, e oferecem aulas
gratuitas de unidades curriculares básicas em horários extraclasse, abordando
conteúdos selecionados por professores e que representam as maiores
deficiências dos estudantes;
c) monitoria: o programa de monitoria tem por finalidade contribuir para despertar
o interesse dos discentes em atividades docentes, aproveitando
conhecimentos construídos ao longo de sua formação acadêmica. É exercido
por discentes selecionados e supervisionados por docentes responsáveis pelos
componentes curriculares, conforme critérios definidos no Regulamento do
Programa de Monitoria. Os monitores possuem horários para o atendimento a
discentes com dúvidas em componentes curriculares específicos.

4.7 PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INTERNOS E
EXTERNOS E PRODUÇÃO DISCENTE

A Faculdade investe nos Programas de Apoio à realização de eventos internos,
externos e à produção científica para o corpo discente a partir do ano de 2014, deixando assim
os estudantes mais estimulados em aprimorar seus conhecimentos. Trata-se de política
institucional, aberto a todos os cursos ofertados pela IES, ficando a critério de cada
coordenação a sua implementação.

4.8 POLÍTICA E AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

O Sistema de Acompanhamento Permanente de Egressos do SENAI - SAPES dos
cursos de graduação da Faculdade foi instituído como resultado de uma opção por uma
educação pautada na excelência do ensino e na formação de profissionais aptos a enfrentar
o complexo mundo do trabalho, considerando as inovações no campo tecnológico e
organizacional e a tendência para a polivalência funcional.
O permanente processo de autoavaliação Institucional e Acompanhamento
Permanente de Egressos da Faculdade objetiva fomentar a autocrítica institucional,
garantindo a qualidade do ensino e a excelência na formação de seus estudantes. Permite,
também, informar à sociedade a consonância das ações educacionais que desenvolve com
as demandas científicas e sociais. Juntamente com outros parâmetros, o SAPES constitui-se
em ferramenta fundamental na construção de indicadores, contribuindo para a discussão das
ações implementadas, sua eficácia e repercussão no mercado e na sociedade.

O acompanhamento aos egressos dos cursos de graduação da Faculdade é realizado
no decorrer do primeiro ano imediatamente após a conclusão do curso, compreendendo
atividades que permitam:
a) identificar o perfil socioeconômico do egresso e criar mecanismos para
avaliação de sua inserção e desempenho no mercado de trabalho;
b) construir uma base de dados com informações que possibilitem manter, com o
egresso, a comunicação permanente e estreito vínculo institucional;
c) fomentar o relacionamento entre a Faculdade e seus egressos, visando ao
aperfeiçoamento das ações institucionais concernentes à implementação de
cursos e programas no âmbito da educação superior;
d) obter informações dos empregadores que, associadas às do egresso,
direcionem a tomada de decisões institucionais ou do curso;
e) estimular e criar condições para a educação continuada;
f) construir indicadores que subsidiem a adequação curricular às necessidades
do desenvolvimento de competências e habilidades em consonância com as
diretrizes nacionais para os cursos superiores.
As atividades do SAPES estão sempre articuladas com as do ensino, da pesquisa e
da extensão no âmbito da Faculdade. A execução da pesquisa de acompanhamento do
egresso é realizada pela Mantenedora da Faculdade, em articulação com a Comissão Própria
de Autoavaliação – CPA e com o NAE– Núcleo de Apoio ao Estudante.
O SAPES analisa a situação dos egressos dos cursos de graduação da Faculdade no
mundo do trabalho e avalia a qualidade dos programas de educação, alimentado por 03 (três)
fases de pesquisa: Concluintes, Egressos e Empresas. A CPA é responsável pela análise dos
resultados obtidos, a partir dos relatórios de pesquisa emitidos pela Gestão de Planejamento,
Orçamento e Gestão - GEPOG. Os resultados são remetidos semestralmente à Direção da
Faculdade, que, após análise e parecer, os remete às coordenações dos cursos de graduação
para as devidas providências.
A Faculdade, a partir do abastecimento e atualização do banco de dados,
semestralmente, durante os dois anos seguintes à conclusão do curso, disponibiliza aos
egressos as informações sobre cursos de atualização, cursos de pós-graduação, seminários,
simpósios, congressos e outras atividades pertinentes.

4.9 ATUAÇÃO DOS EGRESSOS NO AMBIENTE SOCIOECONÔMICO

Com base na tabulação do resultado da pesquisa de egressos, a Faculdade consegue
identificar o posicionamento dos seus egressos no mercado de trabalho. No ano de 2010,
95% dos egressos estavam empregados; em 2011 o índice passou para 94,4%; em 2012,
para 89%; em 2013 para 86%; em 2014 para 100%; em 2015 para 93%; em 2016 para 80%.
Em 2017; ocorreu mudança na metodologia na prospecção de indicadores, inviabilizando a
pesquisa.
Hoje a Faculdade mantém ações para entender o porquê de uma queda gradativa.

Com a aplicação dos questionários de autoavaliação, os resultados têm possibilitado
o acompanhamento da inserção dos egressos no mercado de trabalho. Além disso, esse
processo permite a avaliação da eficácia dos serviços educacionais prestados pela Instituição
a adequação das matrizes curriculares e as demandas sociais e econômicas regionais e
nacionais. Também faz parte das políticas da Faculdade a realização de atividades de
responsabilidade social e cidadania com eventos, feiras e outras atividades de extensão.

4.9.1 Os indicadores da empregabilidade

Com base na tabulação do resultado da pesquisa de egressos, a Faculdade consegue
identificar o posicionamento dos seus egressos no mercado de trabalho. No ano de 2010,
95% dos egressos estava empregado, em 2011 este índice passou para 94,4%, em 2012,
para 89%, em 2013 para 86%, em 2014 para 100%, em 2015 para 93%, em 2016 para 80%.
Em 2017 ocorreu mudança na metodologia na prospecção de indicadores inviabilizando a
pesquisa, e 2018 a pesquisa encontra-se em andamento, fase 1, ou seja, ainda sem
resultados apurados.
Hoje a Faculdade mantém ações para entender o porquê desta queda gradativa.
Com a aplicação dos questionários de Autoavaliação, os resultados têm possibilitado
o acompanhamento da inserção dos egressos no mercado de trabalho. Além disso, este
processo permite a avaliação da eficácia dos serviços educacionais promovidos pela
Instituição, à adequação das matrizes curriculares às demandas sociais e econômicas
regionais e nacionais, bem como o acompanhamento de seus egressos no mundo do
trabalho. Também faz parte das políticas da IES a realização de atividades de
responsabilidade social e cidadania com eventos, feiras e outras atividades de extensão.

4.9.2 A reestruturação dos cursos

Os cursos superiores de tecnologia da Faculdade são acompanhados durante o
período letivo pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE que, dentre suas tarefas, visa
identificar oportunidades de melhoria no perfil profissional e no desenho curricular.
A partir das análises do NDE e da necessidade de reestruturação dos currículos dos
cursos, o Comitê Técnico Setorial - CTS pode ser acionado para juntos, estudar as melhorias
propostas e sugerir as mudanças necessárias. Ação importante no contexto da Faculdade, já
que desses Comitês participam, também, representantes da indústria, permitindo a
apresentação e discussão das reais necessidades do mundo do trabalho.

4.9.3 O desenvolvimento das competências

Norteado pelas tendências pedagógicas mencionadas, o processo de ensino e de
aprendizagem busca aperfeiçoar as competências:
a) incentivando o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da
compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;
b) incentivando a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas respectivas
aplicações no mundo do trabalho;
c) desenvolvendo competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas,
para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;
d) propiciando a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos e
ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas
tecnologias;
e) promovendo a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as
mudanças nas condições de trabalho;
f) propiciando o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação;
g) adotando a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a
atualização permanente dos cursos e seus currículos;
h) garantindo a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da
respectiva organização curricular.

4.9.4 Estágio curricular não obrigatório

Cumpre o objetivo de complementar o aprendizado desenvolvido durante o curso,
constituindo-se em um instrumento de integração e de aperfeiçoamento técnico, cultural,
científico e de relacionamento humano, pois:
a) possibilita a integração do processo de aprendizagem;
b) proporciona aos estudantes oportunidade de utilização das competências
adquiridas;
c) incrementa o processo de ensino-aprendizagem;
d) promove a integração entre teoria e prática, preparando profissionais voltados
às novas realidades produtivas.
O acompanhamento das atividades de estágio desenvolvidas pelos estudantes é
necessário para que a Faculdade avalie o currículo do curso e verifique se as expectativas do
mundo do trabalho estão efetivamente sendo atendidas.
A Faculdade desenvolve o estágio sob a forma de Estágio Curricular Não Obrigatório,
em conformidade com os Projetos Pedagógicos de Curso e supervisionado por Docente
designado pela Direção.

4.9.5 Atividades complementares

Por serem ações introduzidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e por
possibilitarem a diversificação de ações relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão,
com o propósito de flexibilizar e vitalizar o currículo do curso, as atividades complementares
são um excelente instrumento de aprendizado e de crescimento do estudante, uma vez que
permitem ampliar a sua formação com experimentos e vivências acadêmicos, internos ou
externos ao curso. As atividades complementares são um espaço curricular adequado ao:
a) desenvolvimento da transdisciplinaridade, envolvendo o educando em
trabalhos acadêmicos que possam enriquecer os seus conhecimentos e
habilidades para o exercício da cidadania e de profissões, além de alargar os
seus horizontes intelectuais e científicos;
b) flexibilidade curricular permite ao educando gerenciar a sua formação dentro
da sua área de formação;
c) reconhecimento, por avaliação de conhecimentos, habilidades e competências
do estudante, como as adquiridas inclusive fora do ambiente acadêmico,
incluindo a prática de estudos e atividades independentes, interdisciplinares,
transversais, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as
ações de extensão, iniciação científica e monitoria.
As atividades complementares que integram, em caráter obrigatório, o currículo dos
cursos de graduação, compreende as seguintes categorias de atividades: ensino, pesquisa,
extensão e voluntariado e têm por objetivo o enriquecimento das vivencias acadêmicas e o
desenvolvimento das potencialidades individuais, privilegiando:
a) atividades de complementação da formação social, humana e cultural;
b) atividades de cunho comunitário e de interesse coletivo;
c) atividades de iniciação científica, tecnológica e de formação profissional.
As atividades complementares estão regulamentadas pela RESOLUÇÃO Nº. 133, de
22 de novembro de 2019, do Conselho Superior da Faculdade.

4.10 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
FACULDADE PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PDI

Para os próximos 5 (cinco) anos a Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre,
pretende lançar novas turmas de graduação (Quadro 6) e cursos de Pós-graduação lato sensu
(Quadros 7 e 8) além de cursos de extensão. Estes últimos serão definidos e ofertados
conforme demanda, mas alguns já podem ser previstos e considerados no planejamento
institucional.
Em 2018, a Faculdade iniciou processo interno para, em 2020, obter credenciamento
EAD e a consequente implantação de cursos superiores de tecnologia nessa modalidade,
conforme programação apresentada no Quadro 6.

4.10.1 Programação de abertura de cursos de graduação
O Quadro 6 apresenta os cursos superiores de tecnologia implantados na Faculdade,
a previsão de novas turmas, bem como os previstos para o período de 2020 a 2024.
Nome do curso

Modalidade

Nº Vagas
Anuais

Turno

Ano de
Autorização

Status

CST em Automação Industrial

EaD

150

NSA

2020

Em
autorização

CST em Redes de
Computadores

EaD

150

NSA

2020

Em
autorização

CST em Sistemas de
Telecomunicações

EaD

150

NSA

2020

Em
autorização

CST em Manutenção
Industrial

EaD

150

NSA

2020

Em
autorização

CST em Fabricação Mecânica

EaD

150

NSA

2022

Análise
interna

CST em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas

EaD

150

NSA

2022

Análise
interna

CST em Eletrotécnica
Industrial

EaD

150

NSA

2022

Análise
interna

CST em Segurança da
Informação

EaD

150

NSA

2022

Análise
interna

CST em Mecatrônica
Industrial

EaD

150

NSA

2022

Análise
interna

Quadro 6 – Programação de abertura de cursos superiores de tecnologia

4.10.2 Programação de abertura de cursos de pós-graduação

O Quadro 7 apresenta os cursos de pós-graduação lato sensu implantados na
modalidade presencial, a previsão de novas turmas, bem como os previstos para o período
de 2020 a 2024.
Nº turmas

Nº vagas por
turma

2020

2021

2022

2023

2024

Engenharia de Redes de Computadores

25

3

2

3

3

3

Engenharia de Automação e Controle Industrial

25

2

2

2

2

2

MBE em Manutenção Inteligente de Sistemas
Industriais Complexos

25

2

2

2

2

2

Nome do curso

Quadro 7 – Programação de abertura de cursos de pós-graduação (lato sensu) presenciais

O Quadro 8 apresenta a previsão de lançamento de cursos de pós-graduação lato
sensu na modalidade de EaD para o período de 2020 a 2024.
Nº turmas

Nº vagas por
turma

2020

2021

2022

2023

2024

Engenharia de Redes de Computadores

100

-

1

1

1

1

Engenharia em Automação Industrial 4.0

100

-

1

1

1

1

MBE em Manutenção Inteligente de Sistemas
Industriais Complexos

100

-

1

1

1

1

Internet das Coisas na Indústria 4.0

100

-

1

1

1

1

Cibersegurança

100

-

1

1

1

1

Engenharia Diagnóstica Aplicada à Indústria 4.0

100

-

-

1

1

1

Engenharia Aplicada à Industria 4.0

100

-

-

1

1

1

Nome do curso

Quadro 8 – Programação de abertura de cursos de pós-graduação (lato sensu) EaD

4.10.3 Programação de abertura de cursos de extensão

A oferta da extensão está embasada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
em seus Artigos 43 e 44 sendo entendida como prática acadêmica que interliga a Faculdade,
nas suas atividades de ensino (iniciação e aperfeiçoamento) e de iniciação científica, com as
demandas da população e das necessidades dos acadêmicos, sendo estruturada de acordo
com as demandas.

EIXO 4 POLÍTICAS DE GESTÃO
5. POLÍTICAS DE PESSOAL
5.1 COMPOSIÇÕES DO CORPO DOCENTE, DE TUTORES E TÉCNICO –
ADMINISTRATIVO
A formação de profissionais dotados de capacidades e competências que lhes
permitam enfrentar o complexo mundo do trabalho requer docentes com perfil adequado à
promoção de aprendizagens que colaborem não só para o enfrentamento das exigências aí
implícitas, mas também para a adoção de uma atitude transformadora.
Do docente requerem-se competências que ultrapassem o domínio técnico e
tecnológico. A uma formação inicial compatível/exigida soma-se a necessidade de educação
continuada. A referência à educação continuada indica a multidimensionalidade dessa
formação, que abrange o campo técnico-tecnológico, o pedagógico e o de cultura geral.

O projeto pedagógico de cada curso de graduação descreve o perfil de docente
desejável, sendo que 50% (cinquenta por cento) destes, pelo menos, devem possuir titulação
obtida em programas de pós-graduação stricto sensu.
O corpo docente de curso de pós-graduação lato sensu deve ser constituído por
docentes especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-profissional, sendo que 50%
(cinquenta por cento) destes, pelo menos, devem possuir titulação obtida em programas de
pós-graduação stricto sensu.
O corpo docente de curso de extensão deve ser constituído por docentes com titulação
descrita no projeto pedagógico do curso.
O corpo docente de curso de graduação é constituído, preferencialmente, por docentes
com experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica na área do
curso, somadas de no mínimo três anos.
O corpo de tutores é formado pelo corpo docente do curso. A Faculdade ao selecionar
o corpo de tutores para os seus cursos leva em consideração não só o tempo de experiência
na educação a distância, mas também a experiência profissional, a experiência na docência,
além da formação e titulação, como estratégia para o desenvolvimento didático-pedagógico
dos componentes curriculares, visando alcançar maior integração e participação dos
discentes. Todos os tutores possuem graduação na área e muitos deles com titulação em
programas de pós-graduação latu sensu e stricto sensu.
A Faculdade optou por um perfil de tutores que atenda as habilidades em trabalhar em
equipe, comunicação, a busca constante de atualização em novas tecnologias, resolução de
problemas, visão de todo o processo, negociação, além se ser organizado e disciplinado. Por
meio das capacitações internas os tutores são preparados para desenvolver habilidades e
competências que os permitam atuar em parceria com os docentes, para promoção da
aprendizagem dos discentes, mesmo daqueles que tenham dificuldades específicas e, além
disso, adotar práticas inovadoras no contexto da educação a distância.
A experiência do corpo de tutores em educação a distância está prevista no “Relatório
de Estudo de Adequação do Corpo Docente”, aprovado pelo NDE de cada curso. Este
relatório é utilizado para avaliar a relação entre a experiência da docência na educação a
distância do corpo docente previsto e seu desempenho desejado durante o desenvolvimento
do componente curricular, de modo a caracterizar sua capacidade para identificar as
dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da
turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes
curriculares, elaborar atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a
promoção da aprendizagem de discentes com dificuldades, e adotar práticas
comprovadamente exitosas ou inovadoras no contexto da modalidade a distância. O Relatório
relaciona atribuições individuais de acordo com a aderência da sua experiência no exercício
da tutoria correlacionada com o componente curricular que irá apoiar, sendo avaliada
anualmente no planejamento da gestão do curso para melhoria contínua dos processos de
ensino e aprendizagem.

O corpo técnico administrativo é composto por profissionais com formações
específicas para atender o bom funcionamento dos serviços administrativos.

5.2 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOCENTE

Os incentivos para o desenvolvimento de docentes são proporcionados por meio do
Programa de Desenvolvimento em Parceria – PDP. O objetivo do PDP é o de proporcionar
sistematicamente oportunidades de formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento aos
docentes para o alcance dos objetivos organizacionais, por meio de incentivo financeiro aos
docentes da Faculdade, com apoio da Mantenedora.
De forma complementar ao Plano de Desenvolvimento em Parceria, o Plano de Ação
da Faculdade tem orçamento específico para assegurar outras ações para o desenvolvimento
dos docentes, como por exemplo, a participação em cursos de curta, média e longa duração,
seminários, feiras, viagens técnicas e outros eventos ligados à área de atuação do
colaborador e/ou de interesse da Faculdade. Por meio de pesquisas realizadas no fim do ano,
os docentes informam à Direção seus interesses de desenvolvimento.
A Faculdade tem a sua política de qualificação docente amparada na política de
pessoal, organizada no Quadro de Carreira Docente da Educação Superior- QCDES, que
apresenta a estruturação das atividades, com a definição das atribuições, perfil ocupacional,
habilidades e competências, perfil de ingresso e responsabilidades prevendo progressões
horizontais e verticais, levando em consideração a formação, conhecimento e atuação do
profissional. Para fins da docência no ensino superior foram criados os cargos de professor
auxiliar, professor assistente e professor titular. Os enquadramentos iniciais ocorrem
conforme a classificação da vaga disponível no momento da contratação. O QCDES atende
ao disposto no art. 53, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação), bem como ao previsto no parágrafo 2º do art. 461 do Decreto-Lei nº.
5.452/1943 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), disciplinando a admissão,
progressão e promoção dos docentes da educação superior.

5.3 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E
TUTORES

Incentivos para o desenvolvimento de pessoas são proporcionados por meio Programa
de Desenvolvimento em Parceria - PDP, que oferece apoio financeiro aos colaboradores. A
oportunidade de buscar o aperfeiçoamento pessoal representa o cerne dos processos de
mudança, inerentes e necessários ao ser humano e, sem dúvida, a grande força propulsora
da manutenção e do crescimento da organização. O maior objetivo do PDP é o de
proporcionar sistematicamente oportunidades de formação, aperfeiçoamento e
desenvolvimento aos funcionários para o alcance dos objetivos organizacionais.
.

5.4 GESTÃO INSTITUCIONAL

A Faculdade adota políticas de gestão em consonância com o propósito e diretrizes
estratégicas da sua instituição mantenedora, o SENAI-RS e com o Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI.
O Sistema Indústria definiu como ciclo de planejamento estratégico o período 20152022 e estabeleceu uma Agenda Estratégica Nacional para SESI, SENAI e IEL, a qual está
alinhada ao Mapa Estratégico da Indústria (período 2013-2022). A Agenda é composta pelos
seguintes elementos estratégicos: Resultados Esperados, Focos Estratégicas e Diretrizes
Estratégicas. Estes elementos possuem o objetivo de balizar as tomadas de decisão e a
definição da estratégia para o Sistema Indústria no período considerado.
Com base na Agenda Estratégica foram definidos direcionadores, com respectivos
indicadores e metas específicas para o ciclo de planejamento nacional 2015-2018. Abaixo se
encontram os Direcionadores Nacionais:
a) ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo
com a necessidade da indústria, consolidando a Metodologia SENAI de
Educação Profissional;
b) fortalecer a atuação articulada de SESI, SENAI e IEL, voltada educação para o
mundo do trabalho, para atender as necessidades da indústria;
c) prover soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para aumentar a
competitividade da indústria;
d) prover soluções de serviços técnicos e tecnológicos adequados às demandas
e desafios da indústria de forma sustentável.
Com base no propósito, perspectivas, cenários de futuro e análises de mercado e
tendo como referenciais as diretrizes nacionais e regionais, o SENAI RS definiu as seguintes
opções estratégicas para sua atuação em 2016:
a) educação profissional e tecnológica:
− ampliar a qualidade da educação profissional e tecnológica, por meio de
novas tecnologias e ferramentas de ensino (realidade aumentada,
simuladores tridimensionais, recursos multimídias, Jogos Interativos, dentre
outros);
− consolidar a Metodologia SENAI de Educação Profissional (Definição de
Perfis Profissionais, Desenho Curricular, Prática Docente) reforçando sua
formação básica, trabalhando competências comportamentais, técnicas e
valores, e priorizando a atuação nos setores foco da economia gaúcha;

− ampliar a oferta de ensino técnico e de qualificação profissional via EAD –
Educação a distância;
− ampliar a presença e capilaridade do SENAI tendo por base o aumento da
oferta de ensino via unidades móveis;
− explorar e disseminar novas metodologias e tecnologias nas áreas de
educação, desenvolvimento tecnológico e inovação;
b) tecnologia e inovação:
− consolidar os Institutos SENAI de Inovação como centros indutores de
inovação para a indústria, desenvolvendo serviços em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação.
− consolidar os Institutos SENAI de Tecnologia como centros de prestação de
serviços técnicos de alto valor agregado, desenvolvendo serviços de
metrologia (ensaios e calibrações), consultoria tecnológicas (processo
produtivo e adequação à normas) e desenvolvimento de produtos e
processos inovadores.
− ampliar a prestação de serviços de metrologia.
− ampliar a prestação de serviços de consultoria em tecnologia;
c) gestão:
−

manter permanente processo de gestão de portfólio, identificando
necessidades dos clientes e ajustando a oferta de serviços a essas
necessidades;

−

atuar de modo a assegurar a sustentabilidade financeira dos negócios e do
SENAI como um todo;

−

ampliar a participação em mercado (market share);

−

gerir intensamente os custos, assegurando a oferta de serviços com
qualidade, mas ao menor custo possível;

−

rever e simplificar processos visando melhorias de produtividade;

−

racionalizar estruturas, desmobilizando ativos ociosos;

−

promover a cultura da inovação;

−

assegurar a infraestrutura adequada para que o SENAI se mantenha na
vanguarda tecnológica.

No âmbito da Faculdade, o modelo de gestão do SENAI_RS é desdobrado por meio
do Plano de Ação - PA. O Plano de Ação da Faculdade pode ser caracterizado como um
desdobramento anual do PDI, o que permite fazer alinhamentos periódicos, adequando e
corrigindo os parâmetros do planejamento às demandas, imprevistos e novas oportunidades
identificadas. Inicia-se a elaboração do PA pela análise anual do ambiente interno e externo
da Faculdade, com a participação de um grupo de funcionários na definição das forças e
fraquezas do cenário interno, e das ameaças e oportunidades do cenário externo relativas ao

mercado de atuação, utilizando como subsídio as informações adquiridas nas ocasiões de
interação com a comunidade interna e externa.
O monitoramento do Plano de Ação é realizado mensalmente. Os índices financeiros
são publicados no Sistema Operacional de Gestão e Informação - SOGI e os índices de
produção física são divulgados pela Gestão de Planejamento, Orçamento e Gestão - GEPOG
da mantenedora, a qual realiza monitoramentos trimestrais. O relatório de avaliação do Plano
de Ação compara o desempenho real atingido em cada índice, em relação à meta prevista
para o período e as diferentes instâncias analisam os indicadores contidos no relatório e
propõe ações corretivas para o controle dos mesmos, sem perder o foco no PDI.

6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

A Faculdade é mantida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
Departamento Regional do Rio Grande do Sul, SENAI-RS e tem assegurada sua autonomia
didático-pedagógica, expressa na constituição de seus órgãos colegiados e decisões
administrativas da direção, desde que assegurado o que preconizam os projetos pedagógicos
dos cursos, o regimento interno da Faculdade e o regimento do SENAI e o alinhamento ao
Planejamento Estratégico da Mantenedora.
Os órgãos colegiados estão descritos no Regimento Interno da Faculdade.
A participação de um representante da Mantenedora no Conselho Superior
proporciona maior articulação entre a IES e Direção Regional do SENAI-RS, agiliza a análise,
avaliação e equacionamento das questões que envolvam recursos financeiros para projetos
especiais da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre.
A Mantenedora é responsável pela Faculdade perante o Sistema Indústria, as
autoridades públicas e ao público em geral, cabendo-lhe tomar todas as medidas necessárias
ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da lei e do regimento interno da Faculdade,
a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria dos órgãos
deliberativos e consultivos da Faculdade.
A Faculdade tem assegurado pela Mantenedora os meios adequados ao
funcionamento de suas atividades, os bens móveis e imóveis de seu patrimônio e recursos
financeiros suficientes para o seu funcionamento, conforme preconizado no Plano de
Desenvolvimento Institucional. A Mantenedora analisa, aprova e supervisiona o Plano de
Ação anual da Faculdade, e delega a execução e acompanhamento deste ao diretor,
responsável pela tomada de decisão e operacionalização de ações que assegurem a
qualidade e confiabilidade dos programas e atividades desenvolvidos.

7. PROJETO DE ACERVO ACADÊMICO EM MEIO DIGITAL

Em atendimento ao que estabelece a legislação vigente do Ministério da Educação,
que institui normas sobre a Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico das Instituições de
Educação Superior - IES, a Faculdade designou um servidor técnico para a Guarda e
Conservação do Acervo Acadêmico da Biblioteca, por meio da PORTARIA N° 014/2014,
datado de 27 de maio de 2014. A Faculdade, mantém permanentemente organizado e em
condições adequadas de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo
Acadêmico sob sua guarda.
O controle acadêmico tem sido uma preocupação constante na Faculdade. Para
cumprir este objetivo, a Faculdade mantém um sistema de controle informatizado e em
constante reavaliação. Além do controle informatizado, com backup automáticos, a Faculdade
mantém o controle da documentação base em arquivo físico dos documentos.
A Faculdade, em conjunto a Mantenedora, criou um plano de ação para o atendimento
da PORTARIA MEC Nº 315/2018 sobre a necessidade de transformação do acervo físico da
Faculdade em acervo digital. O processo de transformação está em andamento e a previsão
de termino é para o ano de 2020.

7.1 RELAÇÃO ENTRE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO E A GESTÃO
INSTITUCIONAL

A Faculdade mantém acompanhamento sistemático dos resultados financeiros, com
definição de Plano de Ação para corrigir rumos e alcançar os resultados previstos. O Capítulo
8 desde PDI apresenta a planilha com dados sobre a sustentabilidade financeira.

7.2 PLANO DE CARREIRA E A GESTÃO DO CORPO DOCENTE/TUTORES E
CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
O Quadro de Carreira Docente da Educação Superior – QCDES atende ao disposto
no art. 53, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), bem como ao previsto no parágrafo 2º do art. 461 do Decreto-Lei nº 5.452/1943
da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), disciplinando a admissão, progressão e
promoção dos docentes da educação superior.
Na elaboração deste Quadro de Carreira Docente da Educação Superior – QCDES
foram observadas todas as regras legais inerentes, em especial o disposto nas Portarias MTE
nº 2, de 25 de maio de 2006, com as alterações introduzidas pelas Portarias Nº 5, de 20 de
novembro de 2008 e Nº 6, de 26 de janeiro de 2010, todas do Secretário de Relações do
Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, e na Recomendação emitida pelo MPT/PRT
7ª Região.
O Corpo Docente é constituído por professores que, devidamente habilitados,
preferencialmente com titulação acadêmica de Mestrado ou Doutorado, exerçam atividades

de Ensino, Pesquisa, Extensão, Coordenação de Curso e Gestão Acadêmica, na Faculdade
de Tecnologia SENAI Porto Alegre.
O Quadro de Carreira Docente está estruturado em 4 classes, compostas de 2 Níveis
(1 e 2), os quais são divididos em 2 subníveis (letras A e B). As classes, com os respectivos
níveis e subníveis, estão organizadas em ordem crescente e indicam a posição do professor
na carreira docente, de acordo com sua titulação acadêmica, experiência profissional na área
tecnológica e em funções acadêmicas, tempo de docência e produção técnico-científicotecnológica.
As posições do professor na carreira docente nos subníveis “A” de cada nível ocorrem
exclusivamente, por meio de admissão ou progressão. A posição do professor na carreira
docente nos subníveis “B” de cada nível ocorre exclusivamente, por meio de promoções
alternadas, por antiguidade e por merecimento, conforme determina o § 2º do art. 461,
Decreto-Lei 5.452 de 1º de maio de 1943.
O processo de avaliação da progressão é realizado no mês de novembro de cada ano,
pela Comissão de Avaliação da Progressão, Promoção e Enquadramento Docente –
CAPPED. As progressões deferidas são encaminhadas à Área de Gestão de Pessoas, para
fins de inclusão na Folha de Pagamento, com vigência a partir de fevereiro do ano seguinte,
sem efeitos pecuniários retroativos.

7.3 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DOS DOCENTES/ TUTORES

A admissão no Quadro de Carreira Docente de Educação Superior - QCDES é
condicionada à aprovação em processo seletivo, observando os requisitos descritos nos perfis
de cargos, demais condições estabelecidas neste documento, na Política de Provimento e
nas Resoluções de Recrutamento e Seleção do Sistema “S”, vigentes para a mantenedora da
Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre.
Todo docente no momento da admissão será enquadrado em classe e nível de acordo
com os critérios estabelecidos na Quadro 9.

Quadro 9 – Estrutura de cargos

O corpo docente de curso de pós-graduação lato sensu deve ser constituído por
docentes especialistas ou de reconhecida capacidade técnico-profissional, sendo que 50%

(cinquenta por cento) destes, pelo menos, devem possuir titulação obtida em programas de
pós-graduação stricto sensu reconhecidos pelo Ministério da Educação.
A experiência profissional do docente de curso de pós-graduação lato sensu é fator
relevante, tanto acadêmica quanto não acadêmica. O corpo docente deve ser constituído,
preferencialmente, por docentes com experiência no magistério superior e/ou experiência
profissional não acadêmica de no mínimo cinco anos.
Toda a contratação é realizada conforme o processo PR GESUP/07, o qual estabelece
as normas e procedimentos para tanto.
O corpo docente de curso de extensão deve ser constituído por docentes com titulação
descrita no Plano de Curso e que demonstre capacidade técnica comprovada para sua
atuação.
Toda a contratação é realizada conforme regulamento da instituição, o qual estabelece
as normas e procedimentos para tanto.
Os tutores integram o Quadro de Carreira Docente de Educação Superior. São
responsáveis pela mediação pedagógica e pela facilitação dos processos de ensino e
aprendizagem dos educandos, sob orientação e supervisão do Professor, e em observância
do Projeto Pedagógico do Curso e do Plano da Atividade de ensino, orientando os estudantes
no desenvolvimento de seus estudos.
O tutor a distância submete-se ao processo de seleção e admissão, constituído por
entrevista com a coordenação de Curso e equipe designada. Essa categoria integra o corpo
docente e possui graduação em área afim com a do curso, dispõe de experiência em
educação a distância e apresenta titulação mínima em nível de Pós-graduação lato sensu.
O tutor presencial é responsável pela facilitação dos processos de ensino e de
aprendizagem dos estudantes, no âmbito dos polos de apoio presencial, sob orientação
e supervisão do docente responsável pelo componente curricular e pela coordenação do Polo,
em horários preestabelecidos, observando as definições do Plano de Ensino. O tutor
presencial submete-se ao processo de seleção e admissão, constituído por análise de
currículo e entrevista com a coordenação de curso e equipe designada. Essa categoria tem
formação em área afim com a do Curso e integra o Quadro de Carreira Docente de Educação
Superior.

7.4 PROCEDIMENTOS PARA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE DOCENTES E
TUTORES

A substituição de docentes e tutores, quando não puder ser suprimida pelo quadro
docente vigente, ocorre por meio de processo seletivo disponibilizado na Internet e divulgado
em jornais de grande circulação. O procedimento para substituição eventual dos docentes e

tutores do quadro da Faculdade obedece aos critérios definidos para o processo de seleção
e contratação, podendo se utilizar de candidatos classificados em processos anteriores.

7.5 CRONOGRAMA DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE E TUTORES

Atualmente Faculdade possui 19 docentes atuando nos cursos Superiores de
tecnologia e na pós-graduação. Deste total, 17 docentes (89,5%) têm titulação stricto sensu e
2 docentes (10,5%) tem titulação lato sensu.
A política de pessoal docente visa a estabelecer um quadro de pessoal altamente
qualificado, integrado por docentes com ampla experiência no magistério universitário,
experiência no campo profissional dos cursos e preparados à luz dos mais recentes
desenvolvimentos tecnológicos e pedagógicos. A premissa básica dessa política de pessoal
docente é a de que uma composição dessa natureza permite estabelecer um intercâmbio
natural de conhecimentos e experiências entre profissionais de distintas gerações e distintos
tipos de formação profissional, em consonância com a legislação vigente no que se refere a
regime de trabalho e titulação.

Tabela 1 – Cronograma de expansão do corpo docente / tutores, considerando o período de vigência do PDI

Titulação

Graduados

Especialistas

Mestres

Doutores

Regime de
Trabalho

2020

Integral

-

Parcial

-

Horista

-

Integral

-

Parcial

2

Horista

2021

2022

2023

2024

2

4

4

2

2

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1

Integral

6

6

6

6

6

Parcial

2

4

4

6

7

Horista

8

8

8

9

10

Integral

-

Parcial

-

1

1

Horista

-

1

8 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Para o período de vigência deste PDI estão previstos investimentos da Mantenedora
uma vez que a instituição ainda passa por período de desenvolvimento e crescimento,
cabendo o destaque para ações que devem ser efetivadas para a minimização de custos uma
vez que a ampliação de espaços físicos será limitante da oferta de novos cursos.
No planejamento econômico-financeiro, não estão contempladas receitas com
serviços tecnológicos ou administrativos que possam vir a se efetivar nem receitas e despesas
resultantes da oferta dos novos cursos no período 2020 -2024, o que permitirá, juntamente
com os cuidados de minimização de custos, uma maior sustentabilidade.

Resumo do Planejamento Econômico Financeiro
Receita x Despesas

2020

2021

2022

2023

2024

Total das Receitas [R$]

3,000,000.00

3,500,000.00

5,000,000.00

6,500,000.00

7,800,000.00

Total das Despesas [R$]

3,730,000.00

4,666,666.67

5,882,352.94

7,222,222.22

7,800,000.00

Aporte Mantenedora* [R$]

- 730,000.00 - 1,166,666.67

- 882,352.94

- 722,222.22

-

*Investimento da mantenedora da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre

Resumo das Receitas
Receita
Serviços Educacionais [R$]
Total de Receitas [R$]

2020

2021

2022

2023

2024

3,000,000.00

3,500,000.00

5,000,000.00

6,500,000.00

7,800,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

5,000,000.00

6,500,000.00

7,800,000.00

Resumo das Despesas
Despesas
Pessoal e Encargos [R$]

2020

2021

2022

2023

2024

2,984,000.00

3,733,333.33

4,705,882.35

5,777,777.78

6,240,000.00

373,000.00

466,666.67

588,235.29

722,222.22

780,000.00

Material de Consumo [R$]

74,600.00

93,333.33

117,647.06

144,444.44

156,000.00

Despesas de Viagens [R$]

37,300.00

46,666.67

58,823.53

72,222.22

78,000.00

Serviços de Terceiros [R$]

111,900.00

140,000.00

176,470.59

216,666.67

234,000.00

Despesas Financeiras [R$]

74,600.00

93,333.33

117,647.06

144,444.44

156,000.00

Outras Desp. Correntes [R$]

74,600.00

93,333.33

117,647.06

144,444.44

156,000.00

Total das Despesas [R$]

3,730,000.00

4,666,666.67

5,882,352.94

7,222,222.22

7,800,000.00

Ocupações e Utilidades[R$]

9 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA IES

9.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, INSTÂNCIAS
ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL E ACADÊMICO

DE

DECISÃO

E

A estrutura organizacional da Faculdade possui quatro Colegiados de apoio e
assessoramento à direção. O Conselho Superior, os Conselhos de Curso, a Comissão Própria
de Autoavaliação e o Conselho Consultivo que desempenham papel fundamental para a
garantia da qualidade do processo educacional e seu alinhamento às diretrizes legais e
estratégicas do SENAI, bem como o atendimento às necessidades da comunidade acadêmica
e industrial para a constante melhoria do desempenho da Faculdade em sua área de
competência.
Diversas decisões operacionais, relacionadas às atividades acadêmicas são
decorrentes das deliberações dos colegiados. A instância maior de gestão e decisão executiva
está centrada no(a) Diretor(a) da Faculdade. A Figura 2 apresenta o organograma da
Faculdade.

Figura 2 - Organograma da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre

10 ÓRGÃOS COLEGIADOS
10.1.1 Conselho Superior

O Conselho Superior é o órgão máximo de natureza normativa, consultiva e
deliberativa, em matéria administrativa, didático-científica e disciplinar, constituído pelo
diretor, supervisor de educação e tecnologia, coordenadores de cursos, três docentes, um
representante da mantenedora, dois discentes e um representante do corpo técnico
administrativo. Maiores informações sobre competências, composição e periodicidade de
reuniões estão no Regimento Interno da Faculdade.

10.1.2 Conselho de Curso

A coordenação didática de cada curso está a cargo de um Conselho de Curso,
composto pelo coordenador de curso, seu presidente, um secretário, três representantes do
corpo docente e dois representantes do corpo discente. Maiores informações sobre
competências, composição e periodicidade de reuniões estão no Regimento Interno da
Faculdade.

10.1.3 Conselho Consultivo

O Conselho Consultivo tem a função de assessorar a Direção, prestando-lhe
informações sobre as necessidades locais e regionais do mercado de trabalho e oferecendo
apoio, colaboração e subsídios para a melhoria do desempenho da Faculdade. É constituído
por representantes de empresas pertencentes às áreas de atuação da Faculdade, em número
não inferior a três, por um representante: do sistema estadual de ensino, do sistema municipal
de ensino, dos trabalhadores, de órgãos ou associação de pesquisa e do SESI. Este conselho
possui regimento próprio.

10.1.4 Núcleo Docente Estruturante - NDE

O Núcleo Docente Estruturante - NDE tem por finalidade apoiar e assessorar a
Faculdade na concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do
Curso. Cada curso possui um NDE constituído por docentes que exerçam liderança
acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção de conhecimentos na área e no
desenvolvimento do ensino. Conforme estabelece o Parecer CONAES nº 4, de 17 de junho
de 2010, o Conselho Superior da Faculdade aprovou o Regulamento do NDE por meio da
Resolução nº 17, de 17 de dezembro de 2010, estabelecendo as atribuições, a constituição,
a titulação, a formação acadêmica dos professores, as atribuições do coordenador e demais
orientações relacionadas com as atividades do NDE.

10.1.5 Comissão Própria de Avaliação - CPA

A Comissão Própria de Avaliação - CPA implementa, sistematiza e consolida o
processo de avaliação institucional de acordo com as normas previstas em seu regimento
próprio e no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES.
A CPA reúne-se, ordinariamente, uma vez por semestre e, extraordinariamente,
quando convocado por seu coordenador, ou por requerimento de um terço de seus
integrantes.

10.2

ÓRGÃOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS

10.2.1 Direção

O(A) Diretor (a) possui as suas atribuições definidas em Regimento Institucional com
o propósito de assegurar que as ações da Faculdade sejam desenvolvidas em consonância
com a missão, os princípios institucionais, a política da qualidade, o Regimento Interno, o
Plano de Desenvolvimento Institucional, os Projetos Pedagógicos dos Cursos e o Plano de
Ação.

10.2.2 Coordenação de Educação de Ensino Superior

Esta atividade é exercida por profissional designado pelo(a) Diretor(a) que coordena e
acompanha o desenvolvimento das atividades da área educacional, buscando assegurar o
cumprimento das ações da Faculdade em consonância com o Projeto Pedagógico
Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano de Ação e os Projetos
Pedagógicos de Cursos, com o apoio dos coordenadores dos cursos.

10.2.3 Administração

Esta atividade é exercida por profissional que acompanha o desenvolvimento das
atividades administrativas, financeiras, contábeis e logísticas da Faculdade buscando
assegurar o cumprimento do planejamento em consonância com o Plano de Desenvolvimento
Institucional, os Projetos Pedagógicos de Cursos e o Plano de Ação.

10.2.4 Coordenações de Curso

A coordenação de curso é exercida por docente, designado pela Direção, responsável
pela gestão das atividades educacionais do curso em consonância com o Plano de
Desenvolvimento Institucional, os Projetos Pedagógicos de Cursos e o Plano de Ação.

10.2.5 Secretaria de Controle e Registro Acadêmico

A secretaria acadêmica tem ao seu encargo, a operacionalização de todas as
atividades relacionadas à vida acadêmica do discente, nos diferentes níveis de formação,

desde seu ingresso até sua conclusão / colação de grau, tendo suas atribuições especificadas
no Regimento Interno da Faculdade.

10.2.6 Biblioteca Acadêmica

A biblioteca acadêmica está sob a responsabilidade de um(a) bibliotecário(a)
encarregado(a) de organizar, manter e disseminar o acervo.

10.2.7 Central de Recursos Instrucionais (CRI)

Central de Recursos Instrucionais - CRI é responsável pelo apoio aos laboratórios e
tem como objetivo a guarda, o controle e distribuição de máquinas, equipamentos,
ferramentas e demais recursos utilizados pelos professores e estudantes no desenvolvimento
de atividades acadêmicas. A equipe da CRI é também responsável pela operacionalização da
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e laboratórios especializados.

10.2.8 Serviço Técnico de Informática

A equipe do serviço técnico de informática é responsável pela instalação, manutenção
e administração da rede de comunicação de dados e dos demais recursos de informática.

10.2.9 Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE

O Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE desenvolve ações de apoio ao discente,
buscando oferecer condições para a sua adaptação e permanência na Faculdade por meio
de um trabalho integrado com a coordenação de curso, corpo docente e técnicos
administrativos.
O NAE atende estudantes com dificuldades de aprendizagem, na definição de
objetivos pessoais e profissionais, no relacionamento interpessoal e com comportamento
acadêmico inadequado ou desmotivado. Promove ações para a integração dos estudantes,
bem como a inclusão de estudantes portadores de deficiência, conforme a Política do
Programa SENAI de Ações Inclusivas – PSAI, e realiza o encaminhamento para concessão
de bolsa de estudos, avaliando a realidade socioeconômica do estudante para definição de
prioridades.

EIXO 5 INFRAESTRUTURA FÍSICA

9. INFRAESTRUTURA

As melhorias na infraestrutura da Faculdade vêm sendo realizadas desde o início de
seu funcionamento, com ampliações, reformas, bem como na manutenção e conservação do
prédio existente e na otimização dos serviços de limpeza, segurança e manutenção dos
equipamentos.
As instalações da Faculdade são adequadas à acessibilidade, conforme detalhamento
a seguir:
a) no auditório, há assentos de uso preferencial para obesos, espaço sinalizado
para cadeirante, piso táctil, corrimão na escada de acesso ao palco, elevador
para cadeirante do 2º andar ao foyer;
b) nas salas de aula, há classes para cadeirantes;
c) no estacionamento, há área especial para embarque e desembarque de
pessoa com deficiência física ou com mobilidade reduzida com rampas de
acesso, bem como vaga especial para essas pessoas;
d) nas dependências da Faculdade, há sinalização ambiental para orientação das
pessoas com deficiência visual/cegos por meio de inscrições em braile em
todos os ambientes, na lateral das portas. Há piso tátil, corrimão nas escadas
e piso de alerta identificando os degraus das escadas;
e) elevadores para pessoas com deficiência física na entrada da Faculdade;
f) banheiros adaptados em todos os andares da Faculdade.
Na secretaria da Faculdade há um guichê de atendimento prioritário às pessoas com
deficiências, gestantes e idosos.

Tabela 2 – Infraestrutura física

QUANT.

ÁREA (M2)

31

293,64

Sala 100 – Sala de aula

01

100,00

Sala 101 – Sala de aula

01

56,05

Sala 390 – Sala de aula

01

40,87

Sala 370 – Sala de aula

01

48,22

Sala 420 – Sala de aula

01

30,00

Sala 430 – arquivo TCC

01

4,96

Sala 470 – Sala de Aula

01

99,00

Lab. de Informática – 010

01

32,65

Lab. de Informática – 210

01

96,85

Lab. de Informática – 340

01

56,00

Lab. de Informática – 350

01

48,26

Lab. de Informática – 360

01

61,98

Lab. de Informática – 450

01

94,66

Lab. de Informática – 460

01

47,66

Lab. de Instalações Elétricas – 030

01

98,00

Lab.de Eletrônica – 031

01

77,89

Lab. de Eletroeletrônica – 033

01

100,90

Lab. de Antenas e Rede de Sem Fio – 230

01

94,04

Lab. de Rede de Computadores – 240

01

72,56

Sala de Ativos. – 250

01

17,00

Lab. de Automação Industrial – 032

01

101,84

Lab. de Processos Industriais – 034

01

83,28

Lab. de Eletrônica e Máquinas – 035

01

70,52

Lab. de Eletropneumática – 220

01

102,83

Lab. de Redes Industriais – 440

01

87,90

Lab. de Telecomunicações – 380

01

80,53

036 - Sala de aula

01

46,70

Biblioteca

01

176,00

Sala de Estudos

01

11,45

Sala de Audiovisuais

01

65,69

Sala Direção

01

17,00

Sala Recepção Direção e Educação

01

31,00

Sala de Reuniões 1

01

24,32

Sala Relações com o Mercado

01

11,88

Sala Comunicação

01

49,00

Sala Informática

01

26,00

Secretaria

01

22,8

Tesouraria

01

8,17

Recepção da Secretaria e Tesouraria

01

16,25

BANHEIROS
Ambientes Pedagógicos

BIBLIOTECA

AMBIENTES ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICOS

Secretaria Acadêmica e Registro

01

35,00

Sala Administração Geral

01

15,00

Sala Administração

01

23,5

Ouvidoria

01

14,5

Hall Central

01

194,98

Sala de Reuniões 2

01

28,00

Salas Coordenações de Curso

04

80,00

Sala de Professores

01

88,00

Gabinete Professores TI

01

15,00

Sala CPA

01

15,00

Sala Vestibular

01

23,50

Auditório e Foyer

01

624,60

Sala Núcleo de Apoio ao Estudante - NAE

01

17,00

Central de Recursos Instrucionais

01

124,11

Pátio Coberto/Convivência

01

408,24

Área de Convivência

01

235,93

Sala de Arquivo – 430

01

4,96

Refeitório

01

457,50

Estacionamento

01

6.250,00

Área de Lazer – Galpão

01

177,00

Sanitários Femininos *

08

77,14

Sanitários Masculinos *

07

85,67

Sanitários Administrativos

08

107,68

Sanitários

Sanitários p/ PcD
08
23,15
Obs.: para o desenvolvimento de atividades direcionadas em parceria são considerados os ambientes
dos Polos e parceiros. A especificação de espaços e de ampliação de ambientes para oferta dos novos
cursos estará identificada no Projeto Pedagógico de cada curso.

9.1 INSTALAÇÕES ADMINSTRATIVAS

Os setores administrativos possuem salas climatizadas, todas com equipamentos de
informática, internet, boa iluminação, limpeza, espaço e acústica, estão apropriados para
atender de forma satisfatória às atividades desempenhadas.

9.2 SALAS DE AULA

Para atendimento das atividades de ensino, a Faculdade possui 29 salas de aula e
ambientes especializados, sendo todos climatizados com condicionador de ar central ou com
split. Cada sala de aula possui quadro branco, com instalações elétricas para receber
equipamentos de apoio para o ensino (computadores, vídeos, projetores multimídia, etc.) e
com acesso à internet Wi-Fi. Na quase totalidade das salas, os equipamentos de multimídia
são fixos.

9.3 AUDITÓRIO

O auditório da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, com 624,60 m² de área,
possui duzentos e trinta lugares. No tocante à iluminação, limpeza, espaço e acústica, o
auditório está apropriado para atender, de forma satisfatória, as necessidades de diferentes
tipos de eventos ou atividades, bem como apresenta as condições de acessibilidade
requeridas para o recebimento de pessoas com deficiência física.

9.4 SALA DE PROFESSORES

A sala disponível aos professores dos cursos atende, de maneira plenamente
satisfatória, as necessidades do corpo docente. Possui dimensão de 88 m² de área, e se
caracteriza como local amplo, iluminado, conservado, limpo e arejado, com boa acústica,
segurança e acessibilidade. Está mobiliada de forma adequada para a realização de reuniões
e planejamentos, bem como possui instalações elétricas e disponibilidade de equipamentos
de informática e acesso à internet Wi-Fi.

9.5 ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES

A Faculdade possui diversos espaços individualizados e coletivos para atendimento
aos estudantes. Os ambientes destinados ao atendimento aos estudantes são iluminados,
conservados, limpos e arejados, com boa acústica, segurança e acessibilidade. Eles estão
mobiliados de forma adequada para a realização de atendimentos, bem como possui

instalações elétricas e disponibilidade de equipamentos de informática e acesso à internet WiFi.

9.6 INFRAESTRUTURA DA CPA

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade possui espaço próprio para a
realização das reuniões de forma reservada. O ambiente se caracteriza como local amplo,
iluminado, conservado, limpo e arejado, com segurança e acessibilidade. Possui mesa e
computador com acesso à internet Wi-Fi.

9.7 GABINETES/ ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO
INTEGRAL

Visando dar melhor conforto e condições de trabalho, a Faculdade mantém sala de
uso exclusivo para professores/coordenadores de tempo integral. O ambiente está
devidamente climatizado, apresentando boas condições de acessibilidade, contando com
armários, mesa e computador com acesso à internet.

9.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Há instalações sanitárias para homens, mulheres, além de ambientes preparados para
pessoas com deficiência, em todos os andares. As Condições de acesso para pessoas com
deficiência e/ou mobilidade reduzida segue as normas do Dec. N° 5.296/2004. A sala dos
professores possui acesso para os sanitários masculino e feminino. A Faculdade também
possui sanitário Familiar e Fraldário.

9.9 BIBLIOTECA: INFRAESTRUTURA FÍSICA
A Biblioteca está instalada em área de 178m2. Caracteriza-se como ambiente dedicado
à pesquisa e ao estudo individual e em grupo, sendo equipada com computadores com acesso
à internet. Faz parte da biblioteca uma sala de recursos audiovisuais, com 65m2, que contém
aparelhos eletroeletrônicos e audiovisuais de diferentes tipos e finalidades, além de mobiliário
específico.
O ambiente é climatizado, bem iluminado, com boa acústica e há espaço para
atendimento de forma adequada à comunidade acadêmica. As metas de expansão para a
biblioteca levam em consideração a área física e a quantidade de livros necessários aos
cursos propostos, programados para o período contemplado por este PDI. A Faculdade tem
como objetivo disponibilizar instalações adequadas para o acervo (espaços, mobiliário,
equipamentos, manutenção da umidade correta, antimofo etc).

O acesso conta com elevador para pessoas com deficiência.
A biblioteca disponibiliza instalações para estudo individual e em grupo em quantidade
suficiente para os cursos atuais e os previstos neste plano.

9.10

BIBLIOTECA: SERVIÇOS E INFORMATIZAÇÃO

A biblioteca está informatizada com o Sistema Pergamum, que possibilita obter dados
sobre autor, título, assunto, editora, ano de publicação e relatórios das áreas que compõem o
mesmo. A biblioteca oferece os serviços de catálogo on-line, consulta local, levantamento
bibliográfico, catalogação na fonte, visita orientada, treinamento de usuários, normatização da
produção intelectual, empréstimo domiciliar, serviço de reserva e renovação, orientação na
normalização de trabalhos acadêmicos.
A Faculdade possui contrato de acervo virtual com a Biblioteca Virtual Universitária
Pearson (BV Pearson). O contrato firmado entre a Faculdade e a BV Pearson prevê acesso
simultâneo de 500 usuários aos títulos virtuais e um Plano de Contingência que garante a
disponibilidade total ao acervo da bibliografia básica virtual por 24 horas, em todos os dias da
semana, incluindo sábados, domingos e feriados. Por meio da BV Pearson é possível realizar
consultas online a mais de quatro mil títulos de livros das editoras: Pearson, Manole, Contexto,
Ática, Scipione e outras. Além de permitir a inserção de anotações, impressão de páginas
personalizadas com comentários e leitura para deficientes visuais.

9.11

BIBLIOTECA: PLANO DE ATUALIZAÇÃO DO ACERVO

Para a gestão do acervo, consideram-se aspectos como a estrutura física da
biblioteca, relatórios de adequação bibliográfica, disponibilidade orçamentária, necessidades
de implantação de novos cursos e o cronograma de expansão da Faculdade. Neste processo
são estabelecidas as seguintes prioridades para atualização e expansão do acervo:
●

Obras que façam parte das listas bibliográficas básicas e complementares das
Unidades Curriculares que necessitam de reposição.

●

Cursos em fase de implantação.

●

Novas bibliografias devido a alterações de currículos.

●

Atualização do acervo.

●

Reposição de obras desaparecidas e/ou danificadas.

●

Atualização permanente de periódicos.

Quanto aos livros, a meta é manter títulos e exemplares em número suficiente para a
quantidade de estudantes matriculados no curso e para a proposta pedagógica dos cursos. A
intenção é ter um acervo que atenda aos programas dos componentes curriculares, com
quantidade adequada.

E ainda, disponibiliza aos docentes as normas técnicas do acervo digital da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para uso em sala de aula, pesquisas e
projetos. O serviço de biblioteca está disponível nos seguintes dias e horários:

DIAS

HORÁRIOS

Segunda-feira a sexta-feira

14h às 21h30min

Sábado

9h às 13h
Quadro 10 – Horários de funcionamento da biblioteca

Tabela 3 – Acervo por área de conhecimento - livros

ACERVO

ÁREA DO
CONHECIMENTO

PREVISÃO DE EXPANSÃO
(exemplares)

QT EXISTENTE EM 2020
Títulos

TOTAL
2024

Exemplares

2021

2022

2023

2024

Ciências Exatas e da Terra

922

3.095

309

340

374

411

4.529

Ciências Biológicas

35

45

4

5

7

9

70

Engenharias

1.351

4.016

401

442

485

535

5.879

Ciências da Saúde

250

441

44

48

53

58

644

Ciências Agrárias

46

47

4

5

6

7

69

Ciências Sociais e Aplicadas

2.271

4.519

451

497

547

601

6.615

Ciências Humanas

724

2.208

220

243

267

293

3.231

Linguística, Letras e Artes

724

1.289

128

141

155

171

1.887

Livros

Tabela 4 – Acervo por área de conhecimento – periódicos, DVD/ CD, e-book

ACERVO

Periódicos

ÁREA DO
CONHECIMENTO

QT EXISTENTE EM
2020

TOTAL
2024

Títulos

2021

2022

2023

2024

Ciências Exatas e da Terra

3

1

1

1

1

8

Ciências Biológicas

0

0

0

0

0

0

Engenharias

24

3

4

5

6

42

Ciências da Saúde

1

0

0

1

0

2

Ciências Agrárias

0

0

0

0

0

0

Ciências Sociais e
Aplicadas

25

2

2

2

2

33

Ciências Humanas

10

1

1

1

1

14

Linguística, Letras e Artes

8

0

1

0

1

10

230

10

10

10

10

270

1.400

140

154

169

186

2.049

DVD/CD
E-books

PREVISÃO DE EXPANSÃO
(títulos)

Editora Pearson

10. INFRAESTRUTURA ACADÊMICA

10.1

RECURSOS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

A preocupação da Faculdade concentra-se na busca do melhor aproveitamento das
tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, como utilizar o fácil acesso às informações,
a autonomia na busca do conhecimento e a racionalização do tempo em prol da qualidade
educacional. A comunicação foi muito favorecida pela evolução dos atuais recursos
tecnológicos.
Diante desse contexto a Faculdade constatou os benefícios que estes recursos
trazem, quando bem aplicados, pois, auxiliam o corpo docente, corpo de tutores e discente
na execução e elaboração das tarefas, de acordo com o nível de interesse e desenvolvimento
intelectual, ajudam no aprendizado de conceitos abstratos e na forma de organizar e
metodizar o trabalho, gerando um rendimento de qualidade. Hoje as instituições de ensino
asseguram a inserção de seus discentes na era digital, mesclando o saber tradicional de forma
ágil.

A internet é uma nova linguagem de comunicação e tem como importante
característica a possibilidade de construção do conhecimento de forma não-linear, o que
aumenta consideravelmente o potencial dessa tecnologia para uso educacional.
Na modalidade a distância, as situações de aprendizagem são apresentadas no
Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA em formato multimídia (vídeo, simulação, animação,
texto, ilustração etc.), com interação por meio de ferramentas de comunicação (fóruns, chats
etc.) com apoio do G Suite for Education e da Biblioteca Virtual, utilizando variadas estratégias
de aprendizagem e de avaliação. Todo conteúdo inserido na plataforma pode ser acessado
a qualquer momento, do local onde o estudante ou tutor estiverem, a partir de qualquer
dispositivo, uma vez que 100% do material didático – livros, trabalhos, documentos, e-mails,
agendas e tarefas – fica salvo automaticamente em nuvem. A acessibilidade digital e
comunicacional é avaliada por meio do Programa Senai de Ações Inclusivas - PSAI e a
interatividade entre docentes, discentes e tutores também ocorre com uso do AVA e seus
recursos incorporados.
Devido à separação física e temporal entre quem aprende e quem ensina,
característica da educação a distância, a interação entre docentes, discentes, tutores e
coordenadores ocorre de forma mediada, por meio de tecnologias de informação e
comunicação. A interação acontece basicamente por meio do diálogo didático, que envolve
comunicar conhecimentos, experiências e opiniões, bem como questionar, criticar e refletir
junto com o discente, de modo que ele também possa expor suas ideias, argumentar
objetivamente utilizando a linguagem do domínio do conhecimento, assumir posições, criticar
e pensar produtivamente, participando de maneira ativa da construção do conhecimento.
A interação ocorre por meio de tecnologias de comunicação síncronas (salas de batepapo, mensageiros instantâneos, áudio, vídeo e teleconferências) e tecnologias de
comunicação assíncrona (como correio eletrônico, fóruns, salas de bate-papo, mensageiros
instantâneos) e pode estender-se também a grupos de estudantes interagindo entre si ou com
o docente e a equipe de apoio.
O diálogo didático mediado, por sua vez, consiste num tipo de comunicação que utiliza
de tecnologias de informação – basicamente aquelas utilizadas para apresentação e entrega
de conteúdos – para simular a conversa direta do docente/tutor com seus discentes. Envolve
a exposição de razões, evidências, argumentos e justificativas para auxiliar o estudante na
aprendizagem. Esse tipo de comunicação ressalta os objetivos ao mostrar os porquês e os
para quês, alinhava conteúdos e recursos independentes, e acompanha a prática
proporcionando feedback qualificado das ações dos estudantes e que avalia os resultados da
interação a partir de critérios de alcance dos objetivos.
As atividades previstas para serem realizadas nos laboratórios articuladas
pedagogicamente com as unidades curriculares constituem-se em processo de
experimentação e vivência ao longo do curso. Possibilitam o desenvolvimento de estudos de
caso, de projetos, de questões apresentadas anteriormente ou formuladas no momento, de
solução de problemas e de qualidades pessoais. Para construir essas soluções, os discentes
são estimulados a articular seus conhecimentos; integrando conteúdos para tomar uma série
de decisões que poderão levá-los ao alcance de um objetivo consistente. O uso de

simuladores computacionais é amplamente utilizado nas aulas práticas, assim como a
realidade aumentada. Também está previsto o desenvolvimento de atividades por meio o
acesso remoto aos equipamentos dos laboratórios. Estes acessos remotos promovem
práticas para configuração, teste, administração e gerenciamento de equipamentos.
O acesso à internet é disponibilizado em todos os computadores da Faculdade e dos
Polos, favorecendo a pesquisa de conteúdos complementares ao processo ensinoaprendizagem.
A informatização da biblioteca, através da plataforma Pergamum permite a consulta,
reserva e renovação do acervo bibliográfico, agilizando o processo de pesquisa e busca e
produção da informação.
A Faculdade e seus Polos também oferecem para seus discentes acessos Wi-Fi e uma
sala de estudos, com computadores e softwares específicos. Esses recursos estão
disponíveis aos estudantes nos horários divulgados. Todos os computadores possuem portas
USB habilitadas para que os discentes possam salvar seus trabalhos. Os discentes podem
realizar seus trabalhos discentes, utilizando os softwares disponíveis nos laboratórios, utilizar
a Internet para elaborar pesquisas com fins educacionais e usar os serviços de correio
eletrônico.
Os acessos às plataformas computacionais da Faculdade e dos Polos ocorrem com
uso de senha pessoal. Os discentes também podem acessar a internet por meio da rede
wireless da Faculdade ou dos Polos, que exige autenticação por senha individual.
A Faculdade possui laboratórios e equipamentos de última geração, também
vinculados ao uso de tecnologias de informação e comunicação, em quantidade e qualidade
adequadas ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos oferecidos.
A Faculdade utiliza o Portal Educacional como ferramenta de gestão escolar. O
Sistema de Gestão Escolar - SGE, nasce da necessidade, cada vez mais premente, de
garantir o alinhamento dos processos, a qualidade da informação e a consolidação da gestão
acadêmica. Processos educacionais são padronizados e integrados com diferentes Enterprise
Resource Planning - ERP’s da organização. A comunicação do corpo discente, docente e
coordenadores da instituição é mantida pelos portais do sistema. Seguem os módulos
apresentados pelo sistema: processo seletivo, organização de turmas, matrícula,
aproveitamento de estudos e competências, bolsas de estudos e descontos, rendimento
escolar, acompanhamento do estudante, expedição de documento do estudante, além dos
portais do estudante, do professor e de inscrições do processo seletivo.

10.2

LABORATÓRIOS ACADÊMICOS

A Faculdade possui laboratórios e equipamentos específicos, em quantidade e
qualidade adequadas ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos oferecidos.
Os espaços pedagógicos são amplos e aparelhados com equipamentos e ferramentas
suficientes para garantir o desenvolvimento dos conteúdos e a realização de aulas práticas
onde no máximo dois estudantes utilizam o mesmo equipamento.

AMBIENTE
Laboratório de Automação Industrial
2

ÁREA (m )
102,6

SALA Nº
032

M² POR
ESTUDANTE
2,6

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Realizar estudos e práticas que abordam assuntos relacionados a Controladores lógicos Programáveis
(CLP), Microcontroladores e instrumentação.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso a internet.

15

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil

1

Rack 19" x 44U Marca Tronix

5

Kit CLP Siemens CPU S7-200

12

(Fonte de Alimentação, CLP Siemns S7-200, IHM, Módulo AD, Módulo Rede)
Simulador de controle automático de temperatura - ket 1020

01

Acionamento com proteção e temporização motor - ket1030

01

Simulador de controle automático de nível - ket 1040

01

KIT Sensores Didatech

01

Maletas CLP Simens

07

Kits de Treinameto CLP Altus

07

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

Windows XP – Sistema operacional
7-Zip 4.65
EAGLE 5.8
Elipse SCADA 2.29
Graph 4.3
Java ™ 6
MasterTool IEC 1.04
MasterTool Programming 3.84
MasterTool Programming-Módulos Função 2.02
MATLAB R2006a
McAfee VirusScan
Microsoft Office Professional Edição 2003
Microsoft Office Project Professional 2003
MPLAB Tools v8.46
Proteus 7 Demonstration
S7-200 Explorer V1.0.2.29

-

SIMATEC STEP 7-Micro/WIN V4.0.2.29
TD Keypad Designer V1.0.2.29
Windows Internet Explorer 8
Windows Media Player 11
EPIC Win

OBSERVAÇÕES
-

O laboratório possui rede lógica estruturada para acesso a internet.
As ferramentas e equipamentos de medições complementares para a realização de aulas
práticas estão disponíveis na Central de Recursos Instrucionais (CRI).

AMBIENTE
LABORATÓRIO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS– Robótica – CNC – Controle
M² POR
CAPAC. DE
ÁREA (m2)
SALA Nº
ESTUDANTE
ESTUDANTES
85,2
034
3,0
28

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Realizar estudos e práticas que abordam processos de fabricação, robótica e manutenção preditiva
através do estudo da vibração.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES
Computador PC com monitor, mouse, teclado
Projetor Multimídia
Tela de projeção, branca, retrátil
Robô Scorbot – Braço articulado com 6 graus de liberdade
Robô Kawasaki – Profissional
Torno CNC ROMI - Modelo 3D Centur
Bancada para Controle de Nível
Bancada para Controle de Pressão
Bancada para Controle de Temperatura
Robô móvel Didático UNO
Bancada WEG com inversor de frequência para ensaios com motos AC

QTDE.
16
01
01
03
02
01
08
02
02
08
01

INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS
Multímetro Digital
Manômetro Analógico
Termômetro Analógico
Bomba de Timoneiro
Forno de Incertos
Chave Fenda 8x150
Alicate de corte
Alicate de bico

08
02
04
02
02
03
03
02

Chave Fenda 4x100
Chave Borne Isolada
Alicate amperímetro

02
03
12

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
− Windows XP – Sistema operacional
− Pacote Office Básico – Word, Excel e Power Point
- 7-zip 4.65
- Adobe Flash Player
- Adobe Reader 9
- CutePDF Writer 2.7
- Java 6
- Matlab 2006 R2a
- McAfee VirusScan Enterprise
- Mozila Firefox
- PC-Roset 3.26
- Robocell For Controller -USB
- Software da National Instruments - LAbView
- Windows Internet Explorer 8
- Windows Media Player 11
OBSERVAÇÕES
− As ferramentas e equipamentos de medições complementares para a realização de aulas práticas
estão disponíveis na Central de Recursos Instrucionais (CRI).

AMBIENTE
LABORATÓRIO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2

ÁREA (m )
91,3

SALA Nº
030

M² POR
ESTUDANTE
2,3

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Promover práticas de instalação de sistemas elétricos e cabeamento estruturado. Neste laboratório o
estudante dispõe de postos de trabalho e ferramentas, instrumentos e componentes utilizados para
realizar instalação, análise e certificação de redes de energia e lógica.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES
Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.
Projetor Multimídia
Tela de projeção, branca, retrátil
Painel vertical para instalações elétricas com quadro de comando elétrico
Rack aberto de 36U
Rack fechado de 8U
Armário de telecomunicações
Central Telefônica analógica

QTDE.
1
1
1
10
3
1
1
1

Inversor de frequência
Motor elétrico 1/4 CV 4 POLOS NEMA-56 - EBERLE

10
10

EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Multímetro digital
Multímetro analógico
Luxímetro
Capacímetro

10
02
02
02
FERRAMENTAS
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Kit Ferramentas (Alicate corte, alicate bico, chave de fenda, desencapador de fios e cabos
Luvas
Óculos de segurança

10
34
34

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
ESPECIFICAÇÕES
−
−
−
−
−
−
−

Windows XP – Sistema operacional
McAfee VirusScan Enterprise – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Pacote Office Básico – Word, Excel e Power Point
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf

OBSERVAÇÕES
− O Laboratório contem componentes elétricos diversos para montagens em aulas práticas.
− O Laboratório possui encaminhamentos exclusivos para práticas de instalação de rede elétrica e
lógica.
− As ferramentas e equipamentos de medições complementares para a realização de aulas práticas
estão disponíveis na Central de Recursos Instrucionais (CRI).
AMBIENTE
LABORATÓRIO FLUIDOMECÂNICA
ÁREA (m2)
101,5

SALA Nº
220

M² POR
ESTUDANTE
3,2

CAPAC. DE
ESTUDANTES
32

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Realizar estudos e práticas que abordam assuntos relacionados termodinâmica, pneumática e
eletropneumática, sistemas de ar comprimido, medidas de dimensões de peças, rolamentos,
lubrificação, manutenção preditiva, bem como a Simulação de sistemas pneumáticos e hidráulicos.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.
Projetor Multimídia
Tela de projeção, branca, retrátil
Bancada FESTO de sistemas eletropneumáticos
Mesa Eletropneumático de coordenadas XYZ
Ar Comprimido
Pressostato diferencial (conversor, inversor-1 NA):
Rolete (1 NA / 1 NF):
Óculos de proteção:
Sensor indutivo (azul 1 NA):
Sensor ótico (preto 1 NA / 1 NF):
Sensor capacitivo (cinza 1 NA / 1 NF):
Sensor magnético (1 NA):
Válvula reguladora de fluxo unidirecional:
Válvula de escape rápido:
Cabo azul curto:
Cabo azul longo:
Cabo vermelho curto:
Cabo vermelho longo:
Vál. 3/2 avanço por solenóide retorno por mola:
Vál. 5/2 avanço por solnenóde retorno por mola:
Vál. 5/2 duplo solenóide:
Atuador simples efeito:
Atuador duplo efeito:
Distribuidor de ar com tubo 6 mm:
Unidade de conservação:
"T" 6 mm:
Tubo 4 mm:
"T" 4 mm:
DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

ESPECIFICAÇÕES
Windows XP – Sistema operacional
7-zip 4.65
Adobe Flash Player
Adobe Reader 9
Cool Pack
CutePDF Writer 2.7
Elipse SCADA 2.29 DEMO
EzOPC 5.4
FluidSIM 3.6h Pneumática
Graph 4.3
Java 6
MasterTool IEC 1.04
MasterTool Programming 3.84
MasterTool Programming-Módulos Função 2.02
MATLAB R2006a
McAfee VirusScan Enterprise
Microsoft Office Standard 2007

17
1
1
08
02
01
08
24
24
24
08
08
32
16
08
80
40
08
80
08
16
24
24
24
08
08
08
80
16

-

Mozila Firefox
MPLAB Tools 8.63
S7-200 Explorer V1.0.2.29
Windows Internet Explorer 8
Windows Media Player 11
Zelio Soft 2 4.3.0
EPIC Win
OBSERVAÇÕES

− O laboratório possui rede lógica para acesso a internet.
− As ferramentas e equipamentos de medições complementares para a realização de aulas práticas
estão disponíveis na Central de Recursos Instrucionais (CRI).

AMBIENTE
LABORATÓRIO REDES INDUSTRIAIS
ÁREA (m2)
84,9

SALA Nº
440

M² POR
ESTUDANTE
2,1

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Realizar práticas e estudos sobre redes industriais, padrões industriais e seus protocolos, configurando
dispositivos e interfaces de redes para proporcionar a comunicações entre máquinas digitais.
Arquiteturas de redes e sistemas distribuídos são analisados.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES
Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.
Projetor Multimídia
Tela de projeção, branca, retrátil
Maleta KIT CLP ALTUS (CLP com IHM) e dispositivos de I/O analógicos e digitais)
Rede Industrial (cabos adaptadores, CLP Mestre)
Painel Servidor (Inversor de freqüência + display touch screen e ativos de rede)
DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
ESPECIFICAÇÕES
-

Windows XP – Sistema operacional
7-Zip 4.65
Adobe Flash Player
Adobe Reader 9
BDMotor 4.20
CoolPack
CutePDF Writer 2.7
EAGLE 5.6
Elipse E3 V3.2.0.260 (3.2.0.360)
Elipse SCADA (2.29)
Graph (4.3)

QTDE.
17
1
1
08
01
01

−

Java ™ 6
LTspice IV
MasterTool IEC 1.04
MasterTool Programming 3.84
MasterTool Programming-Módulos Função 2.02
Mathcad 14.0
MATLAB R2015a
McAfee VirusScan
Microsoft Office Project Professional 2003
Microsoft Office Standard Edição 2003
Mozilla Firefox
MPLAB Tools 8.46
POV-Ray for Windows 3.6.0
Proteus 7 Demonstration 7
PSIM 8
S7-200 Explorer V1.0.2.29
SIMATEC STEP 7-Micro/WIN V4.0.2.29
Windows Internet Explorer 8
Windows Media Player 11
EPIC Win
OBSERVAÇÕES

As ferramentas e equipamentos de medições complementares para a realização de aulas
práticas estão disponíveis na Central de Recursos Instrucionais (CRI).
AMBIENTE

LABORATÓRIO DE ELETROELETRÔNICA
ÁREA (m2)
96,7

SALA Nº
033

M² POR
ESTUDANTE
2,4

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Promover práticas de comprovação de fenômenos físicos, leis da eletricidade, análise de circuitos e
operação de instrumentos de medida dos fenômenos elétricos. Montagem de circuitos eletrônicos
básicos.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.
Projetor Multimídia
Tela de projeção, branca, retrátil
Protoboard para montagem e desenvolvimento de circuitos analógicos e digitais, protoboard
datapool, fontes de Tensão protegidas
Componentes eletrônicos diversos

1
1
1
7

EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO
EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO

QTDE.

Osciloscópio Analógico 2 canais, freqüência de 20 Mhz - 127/220V
Fonte de alimentação regulável e ajustável, corrente de saída 3A, mostrador com 3 ½ dígitos

12
12

Multímetro analógico, funções para resistência, corrente AC e DC, tensão AC e DC
Termômetro digital, 3 ½ digit LCD display, seleção °C/°F, com ponteiras de medição
Capacímetro digital, medidas de capacitância com10 faixas automáticas de 500 pf to 50 mf.
Display tipo LCD
Gerador de frequência
Contador de alta resolução

2
2
1
12
2

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
ESPECIFICAÇÕES
− Windows XP – Sistema operacional
− McAfee VirusScan Enterprise – Antivírus
− Mozilla Firefox – Navegador de Internet
− Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
− CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
− Pacote Office Básico – Word, Excel e Power Point
− Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf

−
−

OBSERVAÇÕES
O laboratório contém componentes eletrônicos diversos para montagens em aulas práticas.
As ferramentas e equipamentos de medições complementares para a realização de aulas
práticas estão disponíveis na Central de Recursos Instrucionais (CRI).
AMBIENTE

LABORATÓRIO - ANÁLISE DE CIRCUITOS
ÁREA (m2)
76,4

SALA Nº
031

M² POR
ESTUDANTE
1,9

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Colocar o estudante em contato com os diversos componentes que formam sistemas eletrônicos
analógicos e digitais e desenvolver habilidades para a análise e manutenção de circuitos eletrônicos.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado.
Projetor Multimídia
Tela de projeção, branca, retrátil
Módulo para teste e desenvolvimento de circuitos analógicos e digitais, protoboard datapool,
fontes de Tensão protegidas.

01
1
1
18

EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Osciloscópio Digitais 2 canais - 127/220V
Fonte de alimentação regulável e ajustável, corrente de saída 3A, mostrador com 3 ½ dígitos

14
18

Kits de desenvolvimento para prática de circuitos Digitais - Datapool
Multímetro Digital
Componentes Eletrônicos Diversos

14
15

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
ESPECIFICAÇÕES
− Windows XP – Sistema operacional
− McAfee VirusScan Enterprise – Antivírus
− Mozilla Firefox – Navegador de Internet
− Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
− CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
− Pacote Office Básico – Word, Excel e Power Point
− Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf

−
−

OBSERVAÇÕES
O Laboratório contem componentes eletrônicos diversos para montagens em aulas práticas.
As ferramentas e equipamentos de medições complementares para a realização de aulas
práticas estão disponíveis na Central de Recursos Instrucionais (CRI).

AMBIENTE
LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA E MÁQUINAS
ÁREA (m2)
63,1

SALA Nº
035

M² POR
ESTUDANTE
1,6

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Colocar o estudante em contato aulas práticas de Análise de Circuitos, eletrônica analógica, eletrônica
de potência e máquinas elétricas. Este laboratório dispõe de 20 postos de trabalho, ferramentas,
instrumentos e componentes utilizados para realizar práticas com circuitos elétricos CC e CA.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES
Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.
Projetor Multimídia
Tela de projeção, branca, retrátil
Bancada de Correção do Fator de Potência
Motor CA
Motor CC
Transformadores 127V/12+12V e componentes eletrônicos

QTDE.
01
01
01
01
04
12

EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISE E MEDIÇÃO
ESPECIFICAÇÕES
Fontes simétricas
Geradores de Sinais
Protoboards
Multímetros TRUE RMS

QTDE.
20
20
22
20

Osciloscópios 60MHz
Cabos para fontes, osciloscópios e geradores
Analisador de Harmônicas
Luxímetro
Tacômetro
Wattímetro
Ferros de soldar, sugadores de solda e suporte para placas
Câmera térmica

−
−

10
20
01
01
01
01

OBSERVAÇÕES
O laboratório contém componentes eletrônicos diversos para montagens em aulas práticas.
As ferramentas e equipamentos de medições complementares para a realização de aulas
práticas estão disponíveis na Central de Recursos Instrucionais (CRI).

AMBIENTE
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
2

ÁREA (m )
94,2

SALA Nº
450

M² POR
ESTUDANTE
2,2

CAPAC. DE
ESTUDANTES
42

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Realizar práticas de: simulação e análise de circuitos elétricos e eletrônicos; desenho assistido por
computador e manufatura integrada; simulação de modelos matemáticos; simulação de irradiação e
análise de antenas; gerenciamento de projetos; elaboração de fluxogramas, de textos, de planilhas
eletrônicas e de apresentações; configuração; programação de dispositivos eletrônicos e atividades de
pesquisa orientada.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.

31

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil

1

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

Windows XP – Sistema operacional
McAfee VirusScan Enterprise – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Pacote Office Básico – Word, Excel e Power Point
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf
Wireshark – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
WinPcap – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
Packet Tracer – Software para simulação de redes
VirtualBox – Software de virtualização

AMBIENTE
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
ÁREA (m2)
47,8

SALA Nº
460

M² POR
ESTUDANTE
1,7

CAPAC. DE
ESTUDANTES
28

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Realizar práticas de: simulação e análise de circuitos elétricos e eletrônicos; desenho assistido por
computador e manufatura integrada; simulação de modelos matemáticos; simulação de irradiação e
análise de antenas; gerenciamento de projetos; elaboração de fluxogramas, de textos, de planilhas
eletrônicas e de apresentações; configuração; programação de dispositivos eletrônicos e atividades de
pesquisa orientada.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.

14

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil

1

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

Windows XP – Sistema operacional
McAfee VirusScan Enterprise – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Pacote Office Básico – Word, Excel e Power Point
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf
Wireshark – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
WinPcap – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
Packet Tracer – Software para simulação de redes
VirtualBox – Software de virtualização

AMBIENTE
SALA DE ESTUDOS
ÁREA (m2)
35

SALA Nº
010

M² POR
ESTUDANTE
2,5

CAPAC. DE
ESTUDANTES
14

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Sala de informática com livre acesso para discentes realizarem atividades de pesquisa com o uso de
Internet; elaborarem trabalhos discentes e utilizarem serviços de correio eletrônico. A sala de estudos é
equipada para promover a interação dos estudantes com computadores em apoio às aulas de cada nível
de conhecimento. Os computadores estão prontos para serem usados, já com o softwares do pacote da
Microsoft. A sala de estudos permite que os estudantes possam fazer práticas e simulações, assim como

a confecção de trabalhos, relatórios e análises a serem realizadas em computador. É aberta para todos
os estudantes desde as turmas de Aprendizagem até as turmas de Graduação.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.

10

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

Windows XP – Sistema operacional
McAfee VirusScan Enterprise – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Pacote Office Básico – Word, Excel e Power Point
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf
Wireshark – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
WinPcap – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
Packet Tracer – Software para simulação de redes
VirtualBox – Software de virtualização

-

OBSERVAÇÕES
A sala de estudos está disponível nos três turnos de segunda a sexta e sábados pela manhã.
A sala de estudos dispõe de mesas para discentes utilizarem computares portáteis de uso
pessoal.
AMBIENTE

LABORATÓRIO DE COMUNICAÇÕES SEM FIO
2

ÁREA (m )
95,4

M² POR
ESTUDANTE
2,3

SALA Nº
230

CAPAC. DE
ESTUDANTES
42

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Este laboratório encontra-se equipado para promover aulas práticas de antenas, roteadores e
switches, bem como aulas que utilizem apenas softwares e computadores, o que permite seu uso por
diferentes cursos.
Por meio dos equipamentos disponíveis neste ambiente, os estudantes podem desenvolver montagens
e configurações utilizando softwares simuladores ou equipamentos físicos para verificar o
funcionamento em diferentes topologias e cenários.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES
41

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.

1

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil

20

Rádio com antena integrada para transmissão de dados ponto a ponto

02

Rack 19” 44 U

QTDE.

02

Rádio Mini link com antena
Equipamentos da sala de ativos de rede (sala anexa)

15

Roteador CISCO 2800

15

Switch CISCO 3560

6

Switch CISCO 2960

9

Switch CISCO 2950

5

Switch D-Link

2

Roteador CISCO 2600

5

Adaptive Security Appliances - ASA 5500

2

Controlador externo de ponto de acesso

1

Controlador de ponto de acesso para roteador CISCO 2800

4

Computadores PC

4

Rack fechado de 44U

1

Rack fechado de 42U
Ferramentas

15

Kit de ferramentas (Disponível na CRI)

15

Multímetro (Disponível na CRI)
DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)

-

Windows XP – Sistema operacional
Microsoft ForeFront EndPoint Protection 2010 – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Wireshark – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
WinPcap – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
Packet Tracer – Software para simulação de redes
Pacote Office 2010 Básico – Word, Excel e Power Point
Microsoft Visio – Aplicativo para criação de diagramas
Microsoft Project – Aplicativo para gestão de projetos
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf
VirtualBox – Software de virtualização
Cisco TFTP Server v1.1 – Software para transferência de arquivos
X-Lite – Software para chamadas de voz sobre IP
Netbeans – IDE para desenvolvimento de Softwares
Xampp – Servidor para Desenvolvimento em PHP
Forensic Toll kit – Software para investigação e Segurança de dados
OBSERVAÇÕES

-

O laboratório possui uma rede lógica estruturada exclusiva para interligação entre os
computadores do laboratório e os equipamentos da sala de ativos de rede.
A sala de ativos de redes é compartilhada pelos Laboratórios de Redes 1 e 2.
AMBIENTE

LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES
ÁREA (m2)
70

M² POR
ESTUDANTE
1,8

SALA Nº
240

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Este laboratório tem por finalidade desenvolver atividades práticas em equipamentos, aulas práticas
na área de Redes de Computadores, através de simuladores e equipamentos tais como roteadores,
suíte e firewall.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
QTDE. ESPECIFICAÇÕES
21

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet

1

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil
Equipamentos da sala de ativos de rede (sala anexa)

15

Roteador CISCO 2600

15

Switch CISCO 2800

6

Switch CISCO 3560

11

Switch CISCO 2960

5

Switch CISCO 2950

2

Switch D-Link

2

Roteador CISCO 2600

5

Adaptive Security Appliances - ASA 5500

2

Controlador externo de ponto de acesso

1

Controlador de ponto de acesso para roteador CISCO 2800

4

Ponto de Acesso Wireless

4

Computadores PC

4

Rack fechado de 44U

1

Rack fechado de 42U
Ferramentas

15

Kit de ferramentas

(Disponível na CRI)

15

Multímetro (Disponível na CRI)

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

Windows XP – Sistema operacional
Microsoft ForeFront EndPoint Protection 2010 – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Wireshark – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
WinPcap – Software para análise de protocolos de rede e captura de pacotes
Packet Tracer – Software para simulação de redes
Pacote Office 2010 Básico – Word, Excel e Power Point
Microsoft Visio – Aplicativo para criação de diagramas
Microsoft Project – Aplicativo para gestão de projetos
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf
VirtualBox – Software de virtualização
Cisco TFTP Server v1.1 – Software para transferência de arquivos
Gns3 – Software para Redes
X-Lite – Software para chamadas de voz sobre IP
Quartus II – Software para automação
OBSERVAÇÕES

-

O laboratório possui uma rede lógica estruturada exclusiva para interligação entre os
computadores do laboratório e os equipamentos da sala de ativos de rede.
A sala de ativos de redes é compartilhada pelos Laboratórios de Redes 1 e 2.
AMBIENTE

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO
2

ÁREA (m )
56,9

SALA Nº
340

M² POR
ESTUDANTE
2,2

CAPAC. DE
ESTUDANTES
26

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Este laboratório encontra-se equipado com recursos para promover o ensino e aulas práticas sobre o
desenvolvimento de software utilizando as linguagens de programação mais empregadas atualmente.
Por meio dos compiladores disponíveis neste ambiente, os estudantes desenvolvem algoritmos e
empregam padrões de projeto, bem como técnicas de programação, para desenvolver aplicações
desktop, web e mobile. Neste laboratório são ensinadas linguagens de programação como JAVA, C,
C++, C#, PHP, JavaScript, Android, entre outras que abordados no currículo dos cursos.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.

20

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil

1

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)

-

Windows 7 Profissional 32 Bits – Sistema operacional
Microsoft ForeFront EndPoint Protection 2010 – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
Google| Chrome – Navegador de Internet
CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Pacote Office 2010 Básico – Word, Excel e Power Point
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf
MasterToll IEC – Software para automação
PostegreSQL – Banco de dados
Proteus 7 Demo – Software para circuitos elétricos
Packet Tracer – Software para simulação de redes
AGLE – Software de simulação de circuitos
SublimeText – Editor de Arquivos
Xampp – Servidor para Desenvolvimento em PHP
Astah – Software para Diagramas de Classe (desenvolvimento)

AMBIENTE
LABORATÓRIO MULTIPLATAFORMA
2

ÁREA (m )
49,4

SALA Nº
350

M² POR
ESTUDANTE
2,1

CAPAC. DE
ESTUDANTES
24

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Este laboratório encontra-se equipado com computadores Windows e Linux para promover o ensino e
aulas práticas com diferentes plataformas para a análise e o desenvolvimento de software.
Aqui o desenvolvimento de software é relacionado com banco de dados e outras tecnologias
demandadas pelo mercado, como big data e analytics. Plataformas de virtualização estão disponíveis
e permitem a construção e execução de ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software e de
serviços de operação que favorecem as práticas de métodos ágeis.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.

20

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil

1

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

Windows 7 Profissional 32 Bits – Sistema operacional
Linux – Sistema Operacional
Microsoft ForeFront EndPoint Protection 2010 – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
Google| Chrome – Navegador de Internet

-

CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Pacote Office 2010 Básico – Word, Excel e Power Point
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf
MasterToll IEC – Software para automação
Proteus 7 Demo – Software para circuitos elétricos
Packet Tracer – Software para simulação de redes
AGLE – Software de simulação de circuitos
CODESYS – Software para automação
MATCAD – Software para automação
ElipseScada – Software para automação
VirtualBox – Software para virtualização
Step7 – Software para Programação CLP
PSIM – Software para circuitos eletrônicos
QuartusII – Software para circuitos eletrônicos
PROMODEL – Software para automação
Proteus – Software para desenho de circuitos eletrônicos
Winrar – Software para compactação de arquivos
PIC – Software para simulação de circuitos eletrônicos
InduSftWeb – Software para automação
Dev C++ – Software para Desenvolvimento de sistemas
MYSQL Server – Banco de Dados
PUT – Software para acesso remoto SSH
MULTSIM – Software para automação
TIA SIEMENS – Software para Programação CLP
Eclipse – IDE para Desenvolvimento de sistemas
Astah – Software para modelagem de diagramas de Classe
Matlab – Software matemático
AMBIENTE

LABORATÓRIO DE SISTEMAS EMBARCADOS
ÁREA (m2)
61,2

SALA Nº
360

M² POR
ESTUDANTE
2,2

CAPAC. DE
ESTUDANTES
28

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Neste laboratório o estudante tem contato com a tecnologia embarcada por meio do uso de
plataformas FPGA para programação VHDL, kits de microcontroladores, kits de desenvolvimento
embarcados, ferramentas para processamento de sinais e imagem.
Por meio de kits de desenvolvimento e shields, disponíveis neste ambiente, o estudante desenvolve
atividades práticas em envolvem montagem e programação de dispositivos para processamento de
dados que podem envolver sistemas operacionais e acesso a dados remotos via Ethernet, WiFi e
Bluethooth.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso à Internet.

20

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil

1

DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

Windows 7 Profissional 32 Bits – Sistema operacional
Linux – Sistema Operacional
Microsoft ForeFront EndPoint Protection 2010 – Antivírus
Mozilla Firefox – Navegador de Internet
Windows Internet Explorer – Navegador de Internet
Google| Chrome – Navegador de Internet
CutePDF – Software para criar arquivos no formato pdf
Pacote Office 2010 Básico – Word, Excel e Power Point
Acrobat Reader – Software para leitura de arquivos no formato pdf
MasterToll IEC – Software para automação
Proteus 7 Demo – Software para circuitos elétricos
Packet Tracer – Software para simulação de redes
AGLE – Software de simulação de circuitos
CODESYS – Software para automação
MATCAD – Software para automação
ElipseScada – Software para Automação
VirtualBox – Software para virtualização
Step7 – Software para Programação CLP
PSIM – Software para circuitos eletrônicos
QuartusII – Software para circuitos eletrônicos
PROMODEL – Software para automação
Proteus – Software para desenho de circuitos eletrônicos
Winrar – Software para compactação de arquivos
PIC – Software para simulação de circuitos eletrônicos
InduSftWeb – Software para automação
Dev C++ – Software para Desenvolvimento de sistemas
MYSQL Server – Banco de dados
PUT – Software para acesso remoto SSH
MULTSIM – Software para automação
TIA SIEMENS – Software para Programação CLP
Eclipse – IDE para desenvolvimento de sistemas
Astah – Software para modelagem de diagramas de Classe
Matlab – Software matemático

AMBIENTE
LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

2

ÁREA (m )
76,2

SALA Nº
380

M² POR
ESTUDANTE
1,9

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Este laboratório encontra-se equipado para promover estudo e aulas práticas relacionadas a redes
telefônica, circuito de dados e voz, redes de computadores, redes de transporte, e operação e
manutenção em fibras ópticas, este laboratório disponibiliza alta tecnologia para o desenvolvimento
do aprendizado.
Permite práticas em redes de telecomunicações com o uso de ferramentas, instrumentos e
componentes utilizados para realizar as instalações, análises, comissionamentos, manutenções e
operações em sistemas de telecomunicações.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Computador PC com monitor, mouse, teclado e acesso a internet

20

Projetor Multimídia

1

Tela de projeção, branca, retrátil

1

Rack 19" x 44U Marca Tronix

5

Modem óptico síncrono gerenciável com 4 interfaces E1 – Digitel - DT16E1-P AD/HS

3

Modem óptico síncrono gerenciável com 16 interfaces E1 – Digitel - DT16E1-P AD/HS

2

Roteador ethernet para redes TCP/IP com interfaces FXO e FXS – Digitel - NR2G 4200

3

Roteador ethernet para redes TCP/IP – Digitel - NR2G 3218

2

Multiplexador de acesso E1 compacto - Digitel - Access Mux AD - composto por:
- 1 módulo CPU
- 1 módulo fonte de alimentação
- 1 módulo E1 elétrico
- 1 módulo dual de dados seriais
- 1 módulo de voz FXS-6
- 1 módulo de voz FXO-6
- 1 módulo de voz E&M

2

Conversor de interface E1 do tipo G703 a 2048Kbps

2

Multiplexador STM-1 / E1 com capacidade de cross-connect - Datacom - DM705 composto
por:
- 1 módulo fonte de alimentação
- 1 módulo CPU
- 1 módulo V.35
- 1 módulo G.shdsl com 2 Interfaces
- 1 módulo E1
- 1 módulo de agregado óptico para duas fibras Singlemode TX 1310nm (SS13)
- 1 módulo de agregado STM-1 elétrico 155Mbit/s
- 1 módulo de interface óptica 20Mbits/G.704

2

- 1 módulo com 4 canais de voz por placa FXS, operando a 2 fios
- 1 módulo com 4 canais de voz por placa FXO, operando a 2 fios

Minimux IP - TDM/Ethernet TDM/IP – Datacom DM 706C - com capacidade de transmissão
de dados TDM sobre a interface Ethernet com a tecnologia TDM sobre IP

2

Switche metro ethernet - Datacom – DmSwitch 3324F2 - wire Speed Layer 3 com 24 portas
Fast Ethernet e 4 portas Gigabit Ethernet

2

Switche metro ethernet - Datacom – DmSwitch 3224F2 - wire speed layer 2 com 24 portas
Fast Ethernet e 4 portas Gigabit Ethernet

3

Switches metro ethernet - Datacom – Dm4001 - Redes IP/MPLS, wire Speed Layer 2 e 3

2

Ethernet Demarcation Device (EDD) – Datacom - DmSwitch 2104G

3

Modem roteadores à 2 fios – Datacom - DM991CR

2

Modem roteadores à 4 fios – Datacom - DM991CR

2

Modem roteadores à 2 fios – Datacom - DM991CS

2

Sub-bastidor padrão Telebrás – Digitel - SMP 20H - composto por:
- 1 módulo fonte de alimentação
- módulo conversor G703 para V35
- modems óticos síncronos
- modems tipo cartão G,SHDSL.Bis (ITUT 991.2) com roteador e adaptador V35
- modem DT34
- modem DT256
- modem DT2048SHDSL

5

Módulo modem óptico síncrono tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Digitel

2

Modem DT34 (V34) tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Digitel

4

Modem DT34 (V34), com display e tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Digitel

2

Modem modelo DT256 tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Digitel

2

Modem SHDSL modelo DT2048 tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Digitel

4

Modem SHDSL modelo DT2048/R/S tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Digitel

2

Modem ótico SHDSL modelo DT2048/MFO/R tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Digitel

2

Modem SHDSL modelo DT1024/MI/DX tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Digitel

6

Modem Power 512 MSDSL tipo cartão SLIM para sub-bastidor – Parks

4

Central Telefônica Digital modelo XT130 Digistar composta por:
- placa de gerenciamento e supervisão
- 2 troncos digitais 2E1
- 6 troncos analógicos
- 4 ramais digitais
- 20 ramais analógicos

1

Aparelho Telefônico Inteligente marca Digistar KD 300

6

Central Telefônica IP modelo XT-74IP Digistar composta por:

1

- 1 tronco digital E1
- 4 troncos analógicos
- 20 ramais analógicos
- 1 porta LAN 10/100 Mbps
- 1 porta WAN 10/100 Mbps
- 4 canais VOiP

Aparelhos telefônicos IP - Digistar - KT200B

10

Aparelho Telefônico BudgeTone 100 VoIP Marca Grandstream

1

Gateway Analógico - VPN gateway - 4 portas GXW-4404 FXS Marca Grandstream

1

Adaptador ATA (Gateway) Handtone 486 Marca GrandStream

1

Interface para VoIP Placa marca Digium TE 121P – PCI Asterisk

1

Interface para VoIP Placa marca Digium TE 122P – PCI Asterisk

1

Distribuidor Geral (DG) - Estruturado de aço perfilado para interconexão e distribuição de
dados e voz entre centrais telefônicas e equipamentos localizados nos racks dos
laboratórios. É composto por:
- 06 BTRS Cook Bloco terminal rotativo simples até 160 pares
- 02 C-318 Cook bloco para 100 pares
- 4 bobinas de 500m cada

1

Ferramentas
Máquina de Fusão de fibra óptica – Furukawa - Fusion Splicer S176

1

Clivador mecânico para fibra ótica

1

Decapador para fibra ótica

1

Kit de ferramentas

1
Equipamento para análise e medição

Gerador de Funções – Tektronix - A FG 3021B

1

Analisador de Comunicação Digital, 50bit/s a 2048kbit/s – PFA35

2

Analisador de Comunicação Digital, 50bit/s a 2048kbit/s – EDT135

3

Analisador de espectro até 6 GHz – Rohde & Schwartz - FSH6

1

Analisador de linhas – WGB - TN-10E

1

Refletômetro óptico OTDR – JDSU - MTS/T-BERD 6000L

1

Medidor de Potência Óptica – Radiantech - OT-7300

1

Fonte óptica portátil 1310nm/1550nm Modelo 520S marca Optolink

1

Testador portátil para Ethernet 10/100/1000Mbps Elétrico e Ótico – SmartClass
Ethernet

1

Analisador de protocolo WAN

1

Testador Ethernet – SmartClass Ethernet 10-1000Mbps Elétrico e Ótico - JDSU

1

AMBIENTE
LABORATÓRIO DE INFRAESTRUTURA PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES
M² POR
CAPAC. DE
ÁREA (m2)
SALA Nº
ESTUDANTE
ESTUDANTES
98
33B
2,5
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Este laboratório é equipado para aulas das áreas de telecomunicações e redes de computadores, com
o propósito de desenvolver práticas de instalações de equipamentos, cabeamento estruturado,
construção e certificação de redes ópticas e metálicas.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
ESPECIFICAÇÕES

QTDE.

Fluke DTX 1800

1

Rack 44 Us

3

Rack 42 Us

3

Boxes para fixação esteiras, dutos, Distribuidores Gerais e lançamento de cabos.

3

Sub-20

2
Ferramentas

Máquina de Fusão de fibra óptica – Furukawa - Fusion Splicer S177

1

Clivador mecânico para fibra ótica

1

Decapador para fibra ótica

1

Kit de ferramentas para cabos ópticos

1

Kit de ferramentas para cabos metálicos

1

Equipamento para análise e medição
Medidor de Potência Óptica – 850/1310/1550nm

1

Testador portátil para Ethernet 10/100/1000Mbps Elétrico e Ótico – SmartClass Ethernet

1

AMBIENTE
Laboratório de eletricidade industrial
ÁREA (m2)
98

SALA Nº
041

M² POR
ESTUDANTE
2,5

CAPAC. DE
ESTUDANTES
40

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
O laboratório é equipado para promover aulas práticas de instalação de sistemas elétricos industriais.
Dispõe de postos de trabalho, ferramentas, instrumentos e componentes utilizados para realizar
instalações, análise e comissionamento de painéis de comando de motores e ensaios em máquinas
elétricas.
Permite práticas de instalações elétricas industriais, permitindo a realização de práticas simples como
partida direta de motor monofásico e trifásico até a instalação de dispositivos de acionamento
eletrônico de motores elétricos, tais como soft-stars e inversores de freqüência.
DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)

-

Relés temporizadores;
Relés de Falta de Fase;
Relés de Sequência de Fase;
Relés Térmicos de Sobrecarga;
Armário com ferramentas necessárias as atividades práticas;

AMBIENTE
Laboratório de informática
2

ÁREA (m )
95,6

SALA Nº
210

M² POR
ESTUDANTE
2,7

CAPAC. DE
ESTUDANTES
36

DATA
08/11/2019

FINALIDADE
Ambiente climatizado e equipado para promover aulas práticas de informática.
As práticas no laboratório em informática podem ser realizadas para trabalhar as capacidades de
programação, pesquisa, elaboração de planilhas, criação de apresentações em mídia, entre outros.
EQUIPAMENTOS (HARDWARE INSTALADO)
DESCRIÇÃO (SOFTWARE INSTALADO E/OU OUTROS DADOS)
-

AutoCAD Mechanical 2009;
Android Studio;
Autodesk Inventor Professional 2009;
Cisco Packet Tracer 7.1;
CutePDF Writer 2.7;
DIALux 4.12;
EAGLE 6.4.0;
Indusoft Web Studio Educational;
MasterTool IEC 1.04;
MPLAB Tools;
Oracle VM VirtualBox 4.2.6;
PSIM 9.1.1;
7-Zip;
Wireskark 2.4.1;
Xmind 2012
Quadro 11 – Laboratórios específicos

10.3

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO

A Faculdade possui espaços de convivência e de alimentação adequados às
necessidades institucionais atendendo aos critérios de limpeza, iluminação, ventilação,
segurança e acessibilidade previstos em legislação.

11 PLANOS DE INVESTIMENTOS
11.1 ADEQUAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA PREVISTA

Tabela 5 – Planejamento econômico-financeiro da Faculdade
Resumo do Planejamento Econômico Financeiro
Receita x Despesas

2020

2021

2022

2023

2024

Total das Receitas [R$]

3,000,000.00

3,500,000.00

5,000,000.00

6,500,000.00

7,800,000.00

Total das Despesas [R$]

3,730,000.00

4,666,666.67

5,882,352.94

7,222,222.22

7,800,000.00

Aporte Mantenedora* [R$]

- 730,000.00 - 1,166,666.67

- 882,352.94

- 722,222.22

-

*Investimento da mantenedora da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre

Resumo das Receitas
Receita
Serviços Educacionais [R$]
Total de Receitas [R$]

2020

2021

2022

2023

2024

3,000,000.00

3,500,000.00

5,000,000.00

6,500,000.00

7,800,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

5,000,000.00

6,500,000.00

7,800,000.00

Resumo das Despesas
Despesas
Pessoal e Encargos [R$]

2020

2021

2022

2023

2024

2,984,000.00

3,733,333.33

4,705,882.35

5,777,777.78

6,240,000.00

373,000.00

466,666.67

588,235.29

722,222.22

780,000.00

Material de Consumo [R$]

74,600.00

93,333.33

117,647.06

144,444.44

156,000.00

Despesas de Viagens [R$]

37,300.00

46,666.67

58,823.53

72,222.22

78,000.00

Serviços de Terceiros [R$]

111,900.00

140,000.00

176,470.59

216,666.67

234,000.00

Despesas Financeiras [R$]

74,600.00

93,333.33

117,647.06

144,444.44

156,000.00

Outras Desp. Correntes [R$]

74,600.00

93,333.33

117,647.06

144,444.44

156,000.00

Total das Despesas [R$]

3,730,000.00

4,666,666.67

5,882,352.94

7,222,222.22

7,800,000.00

Ocupações e Utilidades[R$]

REFERÊNCIAS
MEC- Lei dos Sinaes -

Lei nº 10861, de 14 de abri de 2014.

MEC- Decreto- Lei nº 9.235, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017
BRASIL. Decreto-Lei nº. 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Cria o Serviço Nacional de
Aprendizagem dos Industriários (SENAI). Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil,
Rio
de
janeiro,
22
jan.
1942.
Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4048.htm> Acesso em: 02 ago.
2016.
DELORS, Jacques. Educação; um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, 1998.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (DN). Metodologia SENAI de
educação profissional. Brasília: SENAI/DN, 2019.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (DN). Guia de autorização de
cursos e de criação de unidades de ensino. Brasília: SENAI/DN, 2015a.
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (DN). Método de adequação de
curso para inclusão da pessoa com deficiência. Brasília: SENAI/DN, 2015b.
PERRENOUD, Phillipe. Construir as Competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed,
1999.
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RESUMO
Este documento tem por objetivo apresentar uma visão geral dos locais definidos como
polos para expansão da atuação da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre, a partir
dos estudos realizados pela equipe de especialistas da Faculdade de Tecnologia SENAI
Porto Alegre, da Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE) e Gerência de
Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC) que fazem parte da mantenedora, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).
Foram considerados para este estudo a distribuição geográfica e aspectos regionais sobre
a população do ensino médio; a demanda por cursos superiores e a relação entre número
de matriculados e de evadidos; a contribuição dos cursos ofertados para o desenvolvimento
da comunidade local; os indicadores estabelecidos no Plano Nacional de Educação vigente;
as diretrizes da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Federação das Indústrias
do Estado do rio Grande do Sul (FIERGS) para promoção da competitividade das indústrias
brasileiras, em especial do estado do Rio Grande do Sul; os principais setores industriais
de cada região e a infraestrutura instalada do SENAI-RS;
Neste sentido os cursos ofertados pela Faculdade, na modalidade EaD contarão,
inicialmente, além de Porto Alegre na sede da Faculdade, com oito polos nas seguintes
cidades: Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, São Leopoldo,
Gravataí, Passo Fundo e Pelotas.
Palavras chaves: EaD; Polos; Graduação SENAI.
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1

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 pactua a Educação como direito de todos e dever do
Estado, a ser assegurado em todos os graus e modalidades pelos entes federados. No
artigo 205 a educação está contextualizada como direito social, definindo-a: “direito de
todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada pela colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nesse contexto são sugeridos importantes
desafios, referentes à garantia da educação para todos e se consubstancia nas metas e
estratégias do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014), especialmente as
voltadas à educação superior, sua expansão e interiorização.
A Educação a Distância (EaD) pode ser considerada uma estratégia para a finalidade
supracitada, que terá na Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre uma atenção
importante ao auxiliar no desenvolvimento e expansão da Educação Superior, e quando
converte o saber-fazer em diferentes experiências educativas, envolvendo ensino, pesquisa
e extensão, por meio do uso da tecnologia e de estratégias diferenciadas ao atendimento
das suas especificidades de formação inicial, contínua e permanente.
A EaD também é compreendida como uma estratégia em que a mediação didáticopedagógica dos processos educativos acontece por meio do uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs), abrangendo projetos educativos que envolvem
diferentes agentes e processos. Trata-se, nesse sentido, de uma opção de ensino e de
aprendizagem, cujo objetivo é promover a formação nos diferentes âmbitos educacionais,
envolvendo docentes e discentes em tempos e espaços distintos, observados os
parâmetros de qualidade e, os marcos regulatórios da modalidade. Importante salientar que
a EaD integra o processo de diversificação e diferenciação institucional, que é
característica da modalidade e deve ser aprimorado, com vistas à garantia contínua da
qualidade, sobretudo com a aprovação do novo PNE e de suas metas e diretrizes incidentes
sobre a educação brasileira. Considera-se a EaD uma prática social-educativa-dialógica,
sob a base no trabalho coletivo e colaborativo, articulada ao desenvolvimento de uma
arquitetura pedagógica e de gestão, integrada ao uso significativo das tecnologias de
informação e comunicação e voltada à formação crítica, autônoma e emancipadora. De
acordo com a legislação atual, instituições credenciadas para a oferta de cursos e
programas à distância poderão também estabelecer vínculos em bases territoriais múltiplas,
mediante a formação de consórcios, parcerias, celebração de convênios, acordos,
contratos ou outros instrumentos similares, observadas as condições que garantam o pleno
desenvolvimento da formação em todos os seus processos.
A proposta da EaD como modalidade educativa da Faculdade, tida como expressão da
política institucional de cada IES, deverá ser resultante da articulação entre os diferentes
sistemas educacionais, das necessidades sociais e regionais, de modo a promover o
atendimento às políticas educacionais, tendo por base os referenciais de qualidade.
Das Políticas e Diretrizes:
institucionalização das práticas de EaD na Faculdade de Tecnologia SENAI Porto
Alegre, com regulações específicas, em consonância aos marcos regulatórios nacionais e
com base na política institucional de EaD na metodologia específica da modalidade;
implantação gradativa da semipresencialidade nos cursos presenciais da
Faculdade, considerando as Políticas e Diretrizes para a Educação a Distância da
Instituição, observando as regulações à modalidade a ser realizada por meio de instrumento
legal;
implantação de cursos de graduação e/ou pós-graduação para suprir demandas de
formação, atendendo às necessidades de carências regionais, em cumprimento às metas
do PNE para o decênio 2014-2024;
cumprimento do exposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto
Político Institucional (PPI) sobre avaliação, havendo a participação de todos os segmentos
da comunidade acadêmica (gestores, docentes, tutores, discentes, corpo-técnico-
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administrativo e, representantes da comunidade externa), mantendo coerência com os
indicadores de avaliação dos instrumentos avaliativos;
regulamentação em âmbito institucional do processo de abertura de Polos de EaD,
as Políticas de Expansão de Ensino Superior, as normas vigentes e as demandas da
sociedade, a fim de democratizar e tornar transparentes as informações relativas à oferta
da EaD na Sede e nos Polos;
regulamentação dos Polos de EaD, como prolongamento orgânico e funcional da
sede, com atividades político-pedagógicas e administrativas da Faculdade a serem
realizadas em âmbito local, que deverá abrigar as atividades de ensino, pesquisa e
extensão de acordo com a sua organização acadêmica;
implementação das especificidades da EaD que incluem concepção, currículo,
sistema de comunicação, infraestrutura, tecnologia, metodologia, organização didáticopedagógica, equipe multidisciplinar, avaliação, gestão acadêmico-administrativa no Projeto
Pedagógico do Curso;
consolidação da autonomia didático-pedagógica na diversidade de modelos e
abordagens epistemológicas e metodológicas, desde que atendidas as Políticas e Diretrizes
para a Educação a Distância;
avaliação da aprendizagem na EaD nos diferentes projetos que possam seguir
modelos distintos, de acordo com as estratégias pedagógicas adotadas;
disseminação da EaD como prática educativa em todos os Polos; qualificação e
formação continuada em EaD nos diferentes Polos no que se refere à formação de tutores,
professores, técnicos e acadêmicos;
elaboração dos referenciais institucionais de qualidade da EaD para a oferta dos
cursos e dos projetos à distância;
consolidação de Instrumentos de Avaliação da EaD, de acordo com as
especificidades da modalidade para assegurar a qualidade nos processos de ensinoaprendizagem;
garantia de acesso às tecnologias e recursos educacionais previstos para o
desenvolvimento dos Cursos, respeitadas as condições de acessibilidade previstas na
legislação vigente. Essa política do PDI é formalizada por meio do Conselho Superior.
Todas estas normativas partem da premissa de observar as demandas específicas das
regiões onde os cursos são ofertados através dos polos de EaD, além da estruturação dos
componentes curriculares para obtenção de um perfil profissional do egresso condizente
com a realidade local.
De acordo com o Mapa Estratégico da Indústria 2018 – 2022, da Confederação Nacional
da Indústria (CNI), o Brasil carece de profissionais com educação superior completa,
sobretudo nas áreas de ciências exatas. Além disso, o documento também relata que o
aumento da disponibilidade de profissionais qualificados passa pela elevação da oferta de
educação superior e que, as lacunas no ensino superior são ainda maiores quando é
considerada apenas a formação de profissionais como engenheiros e tecnólogos
industriais, profissões importantes para a inovação na indústria. O mesmo documento
também faz referência ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, 2017 (INEP) o qual
informa que apenas 13,1% das matrículas do ensino superior fazem parte da área de
engenharia.
Dentro desta perspectiva, cabe salientar que a Faculdade de Tecnologia SENAI Porto
Alegre, está alinhada à estratégia do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do RS
que é atuar fortemente para gerar resultados relevantes e perceptíveis pela indústria,
governo e sociedade, destacando-se por sua contribuição ao aumento da competitividade,
representatividade institucional e reconhecimento das entidades como sistema integrado e
de alto desempenho e, racionalizar os investimentos em estruturas físicas e otimizar o uso
das existentes, de forma alinhada ao modelo de negócio.
Vale ressaltar que a Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre também está consoante
com a chegada do conceito da Indústria 4.0 que demonstra uma grande oportunidade para
a indústria brasileira de ser mais produtiva por meio de tecnologias que irão ajudar as
empresas a se tornarem mais ágeis.
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2

METODOLOGIA

A metodologia utilizada para definição dos polos de educação a distância da Faculdade de
Tecnologia SENAI Porto Alegre, cumpriu as etapas abaixo relacionadas que, apresentamse com uma breve descrição para melhor entendimento.
Etapa A – Conhecimento das estratégias da instituição mantenedora e da Faculdade de
Tecnologia SENAI Porto Alegre: O objetivo desta etapa foi reunir conhecimentos relevantes
para validar a decisão de atuação da Faculdade SENAI no Ensino Superior por meio de
Educação a Distância. Nesta etapa foram utilizados subsídios como: Mapa Estratégico da
Indústria 2018 -2022; Plano de Desenvolvimento Institucional; Entrevistas com a alta
direção da mantenedora;
Etapa B – Definição de requisitos para atuar como polo de educação a distância e
delimitações: Nesta etapa, foram definidos os requisitos imprescindíveis para as Unidades
do SENAI atuarem como polo de educação a distância. Os requisitos principais definidos
para atuação foram: já atuar nas áreas afins dos cursos superiores ofertados (este requisito
alinha-se a premissa adotada que as unidades SENAI estão localizadas e ofertando cursos
em áreas demandadas para o desenvolvimento da comunidade local); ter máquinas,
equipamentos e laboratórios próximos do necessário, minimizando assim a necessidade de
investimentos significativos; ter estrutura pedagógica e administrativa própria instalada;
cidade com pelo menos 10.000 estudantes como potencial demanda oriunda do ensino
médio e do ensino fundamental.
Etapa C – Verificação do potencial das Unidades do SENAI: Para execução desta etapa foi
solicitado à mantenedora, um levantamento para verificar quais Unidades do SENAI
poderiam atuar como polo nas regiões do Estado do Rio Grande do Sul, considerando os
principais requisitos estipulados na Etapa B.
Etapa D – Definição das Unidades do SENAI com potencial para atuarem como polo de
educação a distância da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre: Com base nas
informações analisadas na Etapa C, foram elencadas as Unidades do SENAI com
potencialidade para atuar como polo de educação a distância, considerando o atendimento
de requisitos de infraestrutura e demanda da comunidade local.
Etapa E – Estudo demográfico, socioeconômico e educacional das cidades e regiões do
Estado do Rio Grande do Sul: Nesta etapa foram analisados os dados das cidades filtradas
na Etapa D a partir dos dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e pela plataforma MercadoEdu no sentido de verificar atendimento à
outros requisitos. No âmbito da educação superior foram definidas as áreas de ciências e
de engenharias como referências para estudos de demandas.
Etapa F – Definição das unidades para oferta dos Cursos Superiores do SENAI na
modalidade de Educação a Distância: A partir dos diagnósticos e definições das etapas
anteriores foram apresentadas para validação da alta direção da mantenedora e da
faculdade que definiram os polos e cursos que serão demonstrados a partir do próximo
capítulo.
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3

SEDE PORTO ALEGRE

A cidade Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul e tem como data oficial
de fundação 26 de março de 1772, com a criação da Freguesia de São Francisco do Porto
dos Casais, um ano depois alterada para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto
Alegre. Conforme informações da secretaria municipal do turismo, o povoamento, contudo,
começou em 1752, com a chegada de 60 casais portugueses açorianos trazidos por meio
do Tratado de Madri para se instalarem nas Missões, região do Noroeste do Estado que
estava sendo entregue ao governo português em troca da Colônia de Sacramento, nas
margens do Rio da Prata. A demarcação dessas terras demorou e os açorianos
permaneceram no então chamado Porto de Viamão, primeira denominação de Porto
Alegre.
Portão de entrada de turistas no Estado e a apenas 120 quilômetros da aprazível Serra
Gaúcha, Porto Alegre é um movimentado pólo de serviços e de infraestrutura de qualidade
reconhecidas, base de grandes empresas nacionais e internacionais e um dos principais
destinos de eventos internacionais no Brasil.

Figura 1: Localização da cidade de Porto Alegre - Fonte: IBGE

3.1

Setores industriais

Porto Alegre tem como principais segmentos industriais os setores ligados a construção
civil, produção de máquinas e fabricação de produtos alimentícios, conforme demonstra a
Figura 2. Tais setores associados à população maior do que um milhão de habitantes
demandam significativamente tecnologias relacionadas a indústria 4.0, seja para
automatizar processos e controles, seja para comunicar dados, voz e imagem.
Como capital do estado e maior cidade da região metropolitana da capital, Porto Alegre tem
características de importar e exportar mão de obra, conhecimento e soluções, sendo
estratégico para grandes instituições sediarem-se na cidade.
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Figura 2: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de Caxias do Sul e região
de abrangência – Fonte: FIERGS

3.2

Demanda para cursos superiores

Porto Alegre possui quarenta IES que totalizam mais de 61.000 vagas em diversos cursos
de graduação. Considerando as áreas de Ciências/Matemática/Computação e
Engenharia/Produção/Construção a demanda por ensino superior é de aproximadamente
14.000 vagas, conforme demonstra a Tabela 1.
Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 2, as áreas
de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção apresentam
oferta superior a 14.000 vagas na cidade de Porto Alegre, e próximo a 25.000 matrículas.
A evasão aproxima-se de 19% considerando-se as duas áreas. O número superior a 8.500
matrículas trancadas demonstra a existência de um número significativo de candidatos
potenciais para retornarem aos estudos.
IES

Nº de vagas

CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS

3.421

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

1.978

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

1.637

CENTRO UNIVERSITÁRIO FADERGS

1.560

FACULDADE DE TECNOLOGIA FTEC

1.000

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

647

FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE - FSPOA

620

FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO SUL - ESTÁCIO FARGS

600

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI PORTO ALEGRE

480

CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA

440

FACULDADE IBGEN

380

FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

300

FACULDADE DE TECNOLOGIA ALCIDES MAYA

200

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

200

FACULDADE ANHANGUERA DE PORTO ALEGRE

193

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

168

FACULDADE MONTEIRO LOBATO

160

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL
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FACULDADES JOÃO PAULO II - CAMPUS PORTO ALEGRE

100
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FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO ALEGRE

70

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PORTO ALEGRE

40

Outras IES

46.747

Total Geral

61.081

Tabela 1: IES em Porto Alegre com ofertas nas áreas de atuação da Faculdade SENAI – Fonte: MercadoEdu
Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

7.217

9.753

2.558

3.106

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

7.117

16.051

2.392

5.461

OUTRAS ÁREAS

46.747

97.788

17.734

34.529

Total Geral

61.081

123.592

22.684

43.096

Tabela 2: Informações das IES de Porto Alegre - RS - Fonte: MercadoEdu

3.3

Dados demográficos e socioeconômicos da cidade e da região de
abrangência

De acordo com os dados do IBGE, Porto Alegre tem a segunda maior densidade
demográfica do estado com 2.837,52 habitantes/km2, ficando atrás apenas da cidade de
Esteio, situada a 25km de distância, e que tem densidade de 2.917,87 habitantes/km2. No
estado a cidade com menor densidade demográfica é Pedras Altas com 1,61
habitantes/km2.
POPULAÇÃO TOTAL

1.483.771 pessoas

POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS

498.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS

439.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

2.837,53 hab/km²

PIB

R$ 68.117.224

PIB PER CAPITA

R$ 49.577,53

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)

0,811789674

IDESE EDUCAÇÃO

0,71922

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

0,805

ÁREA TERRITORIAL

495,390 km²

Tabela 3: Dados demográficos e socioeconômicos de Porto Alegre - Fonte: IBGE

3.4

Aspectos regionais de educação

Segundo o IBGE, no ano de 2017 havia na cidade de Porto Alegre, ativamente matriculados, um número
aproximado de 190.000 estudantes, considerando o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Considerando estes
números percebe-se uma forte demanda por ensino superior na cidade nos próximos anos, conforme
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demonstra a

Figura 3.

Figura 3: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em Porto Alegre - Fonte IBGE

3.5

Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre

A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre é uma das Unidades Operacionais do
SENAI-RS e teve sua criação aprovada através da Resolução 003/2004 do Conselho
Regional do SENAI-RS, com o objetivo de oferecer cursos superiores em nível de
graduação e pós-graduação.
Em 03 de novembro de 2006 a Faculdade obteve o seu credenciamento no ministério da
educação e os Cursos Superiores de Tecnologia em Automação Industrial e Sistemas de
Telecomunicações foram autorizados a funcionar. Em 25 de janeiro de 2007, logo após a
autorização dos cursos, foi realizado o primeiro processo seletivo.
Atendendo ao seu Plano de Desenvolvimento Institucional (2010-2014), em maio de 2013
ampliou seu portfólio de produtos passando a ofertar os Cursos Superiores de Tecnologia
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em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores e Sistemas
Embarcados, quando tiveram seus funcionamentos autorizados pelo MEC. Desta forma a
Faculdade passou a ofertar cinco cursos de graduação tecnológica relacionados às áreas
industriais de interesse industrial e alinhando-se as tendências de demandas.
Em 19 de abril de 2007 o Conselho Superior da Faculdade SENAI, no uso de suas
atribuições regimentais, instituiu a pós-graduação lato sensu, organizada em Cursos de
Especialização, destinados à melhoria técnica e cultural de portadores de diploma de curso
superior.
Além disso, a Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre vem desde 2010 ofertando à
comunidade diversos cursos de extensão, de iniciação e de aperfeiçoamento profissional.

3.5.1 Infraestrutura
A Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre possui ambientes que proporcionam sua
atuação em diversas áreas industriais. A Tabela 4 retrata os principais ambientes didáticos
que possuem relação com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para esta sede.
Área

m²/ha
b

Capacidad
e

Projetor

Quantidade
de
Computadore
s

Laboratório de instalações elétricas

91,3

2,3

40

1

0

Kroth

Laboratório de análise de circuitos

76,4

1,9

40

1

20

Gustavo

Laboratório de Automação
Industrial

102,6

2,6

40

1

20

Melissa

Laboratório de Eletroeletrônica

96,7

2,4

40

1

0

Dirlei

Laboratório de Processos
Industriais: Robótica – CNC –
Controle

85,2

3,0

28

1

14

Telechi

Laboratório Eletrônica e Máquinas

63,1

1,6

40

1

0

Willian

Oficina Soldagem e Manutenção

40,6

1,6

25

0

0

98,0

2,5

40

0

0

98,0

2,5

40

1

0

Referência
técnica

Nome do Ambiente

Rosano

Alexandre de
Paula

Laboratório infraestrutura para
sistemas de telecomunicações
Laboratório de eletricidade
industrial

Gustavo

Laboratório Remoto

39,2

-

0

0

0

Fabiano

Laboratório Impressão digital e
CTP

98,0

3,9

25

0

0

Karine

Laboratório PVG

49,0

1,9

26

1

13

Rui

Laboratório de informática

95,6

2,7

36

1

18

Laboratório de fluidomecânica

101,5

3,2

32

1

16

95,4

2,3

42

1

40

70,0

1,8

40

1

20

Vagner

Celso
Paula
Mauricio

Laboratório de comunicações sem
fio
Laboratório de redes de
computadores

Mauricio

Laboratório de ativos

19,6

1,6

12

0

0

Taciano

Laboratório de Programação

56,9

2,2

26

1

26

Taciano

Laboratório Multiplataforma

49,4

2,1

24

1

24

61,2

2,2

28

1

14

76,2

1,9

40

1

20

Haupt
Anderson

Laboratório de Sistemas
Embarcados
Laboratório de sistemas de
telecomunicações

Renato

Laboratório de redes industriais

84,9

2,1

40

1

20

Pâmela

Laboratório de informática

94,2

2,2

42

1

42
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Pâmela

Laboratório de informática

47,8

1,7

28

1

14

Dirlei

Sala de aula

42,7

1,3

33

1

1

Victor

Sala de aula

49,0

1,8

28

1

1

Rui

Sala de aula

98,0

1,4

68

1

1

Janete

Sala de aula

54,7

1,8

30

1

1

Karine

Sala de aula

49,0

1,9

26

1

1

Gilberto

Sala de aula

49,6

1,4

35

1

1

Gilberto

Sala de aula

42,3

1,5

28

1

1

Pâmela

Sala de aula

25,7

1,2

22

1

1

Pâmela

Sala de aula

95,3

1,4

68

1

1

Gilmara

Biblioteca

161,0

5,03

32

0

9

Tabela 4: Principais ambientes didáticos da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre / Porto Alegre

A Figura 4 demonstra alguns equipamentos do Laboratório de Automação Industrial e a
Figura 5 apresenta uma visão geral do Laboratório de Comunicações SEM Fio.

Figura 4: Laboratório de Automação Industrial
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Figura 5: Laboratório de Comunicações Sem Fio

3.6

Cursos e vagas

A partir do estudo das possíveis demandas por curso superior nas áreas de interesse,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais da Faculdade de Tecnologia
SENAI Porto Alegre e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade
da região, foram definidas as vagas conforme a Tabela 5.
Curso

Nº de Vagas

TECNÓLOGO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

25

TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

25

Tabela 5: Cursos e vagas definidas na Sede Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre
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4

POLO CAXIAS DO SUL

Caxias do Sul é um dos principais polos industriais do estado do RS empregando mais de
80.000 trabalhadores neste segmento de trabalho e possui população superior a 500.000
habitantes, sendo que mais de 18.000 são estudantes do Ensino Superior.
Caxias do Sul é fruto da garra e da determinação herdadas dos imigrantes com a
contribuição de outras culturas que foram abraçadas pelo povo, como a tradição gaúcha.
Uma cidade vibrante que se consolida como o segundo maior município do Rio Grande do
Sul em número de habitantes e em importância econômica.
Conforme o IBGE, em 2017, o salário médio mensal era de 3.2 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 40.3%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 9 de 497 e 36 de
497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 109
de 5570 e 164 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 22.9% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 400 de 497 dentre as cidades do estado e na
posição 5408 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura 6: Localização da Cidade de Caxias do Sul – Fonte: IBGE

4.1

Setores industriais:

As indústrias caxienses fabricam desde pequenas peças até ônibus e caminhões. Sua
importância econômica reflete também para os setores de comércio e serviços, que se
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tornaram referência para toda a Serra Gaúcha. Os cinco principais setores industriais
apresentam aproximadamente 50.000 vínculos de trabalho, conforme Tabela 6.

Tabela 6: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de Caxias do Sul e região
de abrangência – Fonte: FIERGS

4.2

Demanda para cursos superiores:

Caxias do Sul possui dez Instituições de Ensino Superior que totalizam mais de 18.000
matrículas em diversos cursos de graduação, conforme Tabela 7.
IES

Nº de vagas

CENTRO UNIVERSITÁRIO RIO DA SERRA GAÚCHA

5.714

CENTRO UNIVERSITÁRIO RIO UNIFTEC

3.330

FACULDADE ANHANGUERA DE CAXIAS DO SUL

1.253

FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA - CAXIAS DO SUL

1.184

FACULDADE IDEAU DE CAXIAS DO SUL

820

FACULDADE MURIALDO

228

FACULDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

320

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO
SUL

190

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

5.698

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

40

Total Geral

18.777

Tabela 7: IES em Caxias do Sul em 2017 - Fonte: MercadoEdu

Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 8, as áreas
de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção apresentam
oferta superior a 5.000 vagas na cidade de Caxias do Sul, e próximo a 8.000 matrículas. A
evasão aproxima-se de 29% considerando-se as duas áreas. O número superior a 3.700
matrículas trancadas demonstra a existência de um número significativo de candidatos
potenciais para retornarem aos estudos.
Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

1227

1327

394

589

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

3927

6418

1891

3150

OUTRAS ÁREAS

13623

24787

7609

9747

Total Geral

18777

32532

9894

13486

Tabela 8: Informações das IES de Caxias do Sul / Fonte: MercadoEdu
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4.3

Dados demográficos e socioeconômicos da cidade polo e da região de
abrangência:

Depois de um início marcado por dificuldades e provações a cidade cresceu
aceleradamente, multiplicando sua população, atingindo altos índices de desenvolvimento
econômico e humano e tornando sua economia uma das mais dinâmicas do Brasil, presente
em muitos mercados internacionais.
POPULAÇÃO TOTAL

510.906 pessoas

POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS

152.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS

149.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

264,89 hab/km²

PIB

R$ 20.637.192

PIB PER CAPITA

R$ 44.007,35

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)

0,801711319

IDESE EDUCAÇÃO

0,740071

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

0,782

ÁREA TERRITORIAL

1.652,704 km²

Tabela 9: Dados demográficos e socioeconômicos da cidade de Caxias do Sul - Fonte: IBGE

Também sua cultura se internacionalizou, dispondo de várias instituições de ensino superior
e apresentando uma significativa vida artística e cultural em suas mais variadas
manifestações. Os principais dados socioeconômicos analisados estão representados na
Tabela 9.

4.4

Aspectos regionais de educação

Como referência o ano de 2017, há na cidade de Caxias do Sul população ativamente
estudando superior a 70.000 estudantes. Considerando os seguimentos industriais da
cidade e região e o número de estudantes ativos, percebe-se demanda por ensino superior
na cidade, conforme Figura 7.

148

Figura 7: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em Caxias do Sul - Fonte IBGE

4.5

Unidade SENAI em Caxias do Sul

O CFP SENAI Nilo Peçanha, inaugurado em 1944, é uma escola de educação profissional
voltada para indústria, localizada na Rua Vereador Mario Pezzi em Caxias do Sul – RS.
Atua, principalmente, com cursos de aprendizagem industrial a fim de atender ao segmento
industrial nas áreas de metalmecânica, elétrica, eletroeletrônica, gráfica e gestão. Possui
área construída de 2.666m², com laboratórios, oficinas, salas de aula e setores de apoio,
possibilitando que além dos cursos de aprendizagem sejam também oferecidos para
comunidade cursos de iniciação, aperfeiçoamento e qualificação profissional.
As características da escola a habilitam como potencial polo podendo contribuir para o
desenvolvimento da comunidade com infraestrutura diferencial e ensino de qualidade para
os estudantes de ensino superior.
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Figura 8: CFP SENAI Nilo Peçanha em Caxias do Sul - Fonte: Divulgação SENAI.

4.5.1 Infraestrutura
O CFP SENAI Nilo Peçanha possui ambientes que proporcionam sua atuação em diversas
áreas industriais. A Tabela 10 retrata os principais ambientes didáticos que possuem
relação com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para esta sede.
Referência
técnica

Nome do Ambiente

Área

Anderson

Senai LAB

115,5

4,6

25

1

0

Joelso

Laboratório informática

51,3

1,3

40

1

40

Jocemar

Laboratório elétrica industrial

85,0

3,4

25

0

25

Elvis

Laboratório CLP

73,8

3,0

25

1

25

Anderson

Laboratório eletrônica

71,0

2,8

25

1

25

Joelso

Laboratório informática

47,5

1,9

25

1

25

Joelso

Laboratório informática

60,0

2,4

25

1

25

Emanuel

Sala de aula

44,3

1,8

25

1

0

Eduarda

Sala de aula

43,7

1,1

40

1

0

Cristiane

Sala de aula

47,9

1,2

40

1

0

Jocemar

Sala de aula

42,4

1,7

25

1

0

Igor

Sala de aula

35,0

1,4

25

1

0

Rafael

Sala de aula

0,0

0,0

40

1

0

m²/hab Capacidade Projetor

Quantidade de
Computadores
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Taisilene

Sala de aula

46,8

1,2

40

1

0

Jonas

Sala de aula

56,6

2,3

25

1

0

Juceli

Sala de aula

51,0

2,0

25

1

0

Valnei

Oficina mecânica de usinagem

226,6

9,1

25

0

0

Erick

Sala de aula

57,3

2,3

25

1

0

Giovani

Oficina mecânica de manutenção

314,3

12,6

25

0

0

Giovani

Laboratório de hidráulica

17,8

-

0

0

2

Giovani

Laboratório de pneumática

17,8

-

0

0

2

Tabela 10: Principais ambientes didáticos do CFP SENAI Nilo Peçanha em Caxias do Sul

A Figura 9 demonstra uma visão geral do laboratório de CLP e, a Figura 10 mostra o
Laboratório de Eletrônica do CFP SENAI Nilo Peçanha.

Figura 9: Laboratório de CLP
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Figura 10: Laboratório de Eletrônica

4.6

Cursos e vagas

A partir do estudo das demandas industriais da região e potencial número de estudantes,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais do CFP SENAI Nilo Peçanha
e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade da região, foram
definidas as vagas conforme Tabela 11.
Curso

Nº de vagas

TECNÓLOGO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

25

TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

25

Tabela 11: Cursos e vagas definidas por curso no polo Caxias do Sul.
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5

POLO SANTA CRUZ DO SUL

Santa Cruz do Sul é um dos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul com a
presença de empresas de reconhecimento internacional. De colonização alemã, tem na
cultura um dos grandes pontos de atração de público à cidade, especialmente nos meses
de outubro, em função da October Fest,
A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 38.8%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 40 de 497 e 45 de
497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 282
de 5570 e 194 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 23.2% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 396 de 497 dentre as cidades do estado e na
posição 5398 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura 11: Localização da cidade de Santa Cruz do Sul – Fonte: IBGE

5.1

Setores industriais:

A indústria na região de abrangência da cidade de Santa Cruz do Sul emprega mais de
80.000 trabalhadores em diversos setores, demandando cada vez mais mão de obra
qualificada. Com o advento da atual revolução industrial, profissionais com conhecimento
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em áreas tecnológicas são fundamentais para a competitividade da indústria local, visto os
setores de atuação local, conforme Tabela 12.

Tabela 12: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de Santa Cruz do Sul e
região de abrangência – Fonte: FIERGS

5.2

Demanda para cursos superiores:

Santa Cruz do Sul possui aproximadamente 4.000 estudantes de ensino superior, conforme
Tabela 13, distribuídos em três instituições, com principal player a Universidade de Santa
Cruz do Sul.
IES

Nº de vagas

FACULDADE DOM ALBERTO

950

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

3.005

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL

40

Total Geral

3.995

Tabela 13: IES em Santa Cruz do Sul em 2017 - Fonte: MercadoEdu

Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 14 as
áreas de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção
apresentam oferta superior a 800 vagas na cidade de Santa Cruz do Sul, e próximo a 2.500
matrículas. A evasão aproxima-se de 16% considerando-se as duas áreas. O número de
237 matrículas trancadas associada ao percentual baixo de evasão demonstra a
oportunidade de captação e retenção de estudantes na cidade.
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Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

190

504

77

44

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

690

1915

312

193

OUTRAS ÁREAS

3115

9594

1539

827

Total Geral

3995

12013

1928

1064

Tabela 14: Informações das IES de Santa Cruz do Sul. Fonte: MercadoEdu

5.3

Dados demográficos e socioeconômicos da cidade polo e da região de
abrangência:

Além de sua riqueza cultural, Santa Cruz do Sul apresenta um dos melhores PIB PER
CAPTA do estado, conforme Tabela 15h, tem população expressiva que demanda a
presença de instituições de ensino.
POPULAÇÃO TOTAL

130.416 pessoas

POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS

42.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS

39.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

161,40 hab/km²

PIB

R$ 7.764.848

PIB PER CAPITA

R$ 65.536,14

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)

0,809787084

IDESE EDUCAÇÃO

0,771579

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

0,773

ÁREA TERRITORIAL

733.409 km²

Tabela 15: Dados demográficos e socioeconômicos da cidade de Santa Cruz do Sul - Fonte: IBGE

5.4

Aspectos regionais de educação

Em Santa Cruz do Sul existem mais de 20.000 estudantes em atividade nos ensinos
fundamental e médio, com potencial significativo por ensino superior, conforme Figura 12.

155

Figura 12: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em Santa Cruz do Sul - Fonte IBGE

5.5

Unidade SENAI em Santa Cruz do Sul

O Centro de Formação Profissional SENAI Carlos Tannhauser - SENAI Santa Cruz do Sul
fundado em 01 de Agosto de 1951 foi a 7º escola SENAI do RS.
A trajetória destes mais de 60 anos em Santa Cruz do Sul trouxe significativo
desenvolvimento para a região, colaborando para que Santa Cruz do Sul se tornasse um
polo de desenvolvimento industrial no RS.
A escola desenvolve cursos de Evolução Profissional, Habilitação Técnica presencial e
EAD. As principais áreas e atendimento da Unidade são a Eletroeletrônica, Automação,
Metalmecânica, Gestão, Gráfica e Editorial, Robótica, Mecatrônica, Tecnologia da
Informação e Comunicação, CAD e CAM, Soldagem e Têxtil e Vestuário.
Os cursos desenvolvidos nestes segmentos possuem significativa relevância para o
atendimento pleno da missão da Instituição, promovendo a qualificação de jovens e adultos
para atuação nos processos industriais das Empresas locais e regionais. Os cursos
técnicos operacionalizados por esta Unidade destacam-se por seu alinhamento das reais
demandas e necessidades das Indústrias da região, promovendo a atuação dos
profissionais através da mobilização dos seus conhecimentos, as habilidades e atitudes
construídas nos processos de formação na educação profissional nos cursos.
As características da escola a habilitam como potencial polo podendo contribuir para o
desenvolvimento da comunidade com infraestrutura diferencial e ensino de qualidade para
os estudantes de ensino superior.
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Figura 13: CFP SENAI Carlos Tannhauser em Santa Cruz do Sul - Fonte: Divulgação SENAI.

5.5.1 Infraestrutura
O CFP SENAI Carlos Tannhauser possui ambientes que proporcionam sua atuação em
diversas áreas industriais. A Tabela 16 retrata os principais ambientes didáticos que fazem
relação com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para este polo.
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Referência
técnica

Nome do Ambiente

Jeferson J.

Lab 1 -Laboratório Multidisciplinar

Carlos
Roger
Alexander
Alexander
Alexander
Juliano

Área m²/hab Capacidade Projetor

Quantidade de
Computadores

118,8

2,9

40

1

2

Lab 3 - Laboratório de Pneumática
102,0
e Hidráulica

2,5

40

1

10

121,6

3,0

40

1

20

Lab 5 - Laboratório de Automação
119,0
Mecatrônica

2,9

40

1

20

59,0

1,4

40

1

9

59,1

1,4

40

1

0

59,1

1,4

40

1

0

Lab 4 - Laboratório de Eletrônica

Lab 6 - Laboratório de Integração
de Sistemas Automatizados
Lab 8 - Laboratório de
Acionamento de Dispositivos
Atuadores
Lab 9 - Laboratório de Eletricidade
Industrial

Fernando

Lab 10 - Laboratório de
Eletricidade Predial

59,1

1,4

40

1

6

Juliano

Lab 12 - Laboratório de
Informática

68,9

1,7

40

1

18

Paulo

Lab 13 - Laboratório de
Informática

54,5

2,1

25

1

25

Luciano

Sala de aula

80,9

2,0

40

1

0

Gustavo

Sala de aula

80,9

2,0

40

1

0

Tabela 16: Principais ambientes didáticos do CFP SENAI Carlos Tannhauser em Santa Cruz do Sul

A Figura 14 e a Figura 15 demonstram os laboratórios de Automação Mecatrônica e de
Acionamentos de Dispositivos Atuadores do CFP SENAI Carlos Tannhauser.

Figura 14: Laboratório 5 – Laboratório de Automação Mecatrônica
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Figura 15: Laboratório de Acionamentos de Dispositivos Atuadores

5.6

Cursos e vagas

A partir do estudo das demandas industriais da região e potencial número de estudantes,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais do CFP SENAI Carlos
Tannhauser e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade da região,
foram definidas as vagas, conforme Tabela 17.
CURSO

Nº de vagas

TECNÓLOGO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

25

TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

25

Tabela 17: Cursos e vagas definidas por curso no polo Santa Cruz do Sul.
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6

POLO SANTA MARIA

Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul é reconhecidamente um dos maiores polos
de educação superior do estado, com concentração de mais de 9.000 estudantes.
Segundo o IBGE, em 2017, o salário médio mensal era de 3.2 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 29.1%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 9 de 497 e 102 de
497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 109
de 5570 e 525 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 30.5% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 264 de 497 dentre as cidades do estado e na
posição 4579 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura 16: Localização da cidade de Santa Maria – Fonte: IBGE

6.1

Setores industriais:

A indústria de Santa Maria emprega mais de 25.000 trabalhadores em setores com
expressivo potencial para tecnologias habilitadoras da revolução 4.0., conforme Tabela 18.
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Para isso, demandas por sistemas e soluções que proporcionem a conexão e transmissão
de dados, setores emergentes no momento atual, tendem a crescimento.

Tabela 18: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de Santa Maria e região
de abrangência – Fonte: FIERGS

6.2

Demanda para cursos superiores:

A cultura pela demanda de ensino superior da cidade pode ser vista na quantidade de
instituições de ensino superior, conforme Tabela 19.
IES

Nº de vagas

FACULDADE DE DIREITO DE SANTA MARIA

320

FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA

759

FACULDADE METODISTA DE SANTA MARIA

330

FACULDADE PALOTINA

285

SOBRESP - FACULDADE DE CIENCIAS DA SAUDE

200

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

4.326

UNIVERSIDADE FRANCISCANA

1.765

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

1.033

Total Geral

9.018

Tabela 19: IES em Santa Maria em 2017 - Fonte: MercadoEdu

Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 20, as
áreas de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção
apresentam oferta superior a 1.600 vagas na cidade de Santa Maria, e próximo a 5.800
matrículas. A evasão aproxima-se de 19% considerando-se as duas áreas. O número
superior a 400 matrículas trancadas demonstra a existência de um número importante de
candidatos potenciais para retornarem aos estudos.
Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

561

1.798

474

198

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

1.108

3.996

653

242

OUTRAS ÁREAS

7.349

23.137

4.301

2.521

Total Geral

9.018

28.931

5.428

2.961

Tabela 20: Informações das IES de Santa Maria / Fonte: MercadoEdu
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6.3

Dados demográficos e socioeconômicos da cidade polo e da região de
abrangência:

Santa Maria é uma das cidades mais populosas do estado do Rio Grande do Sul com
aproximadamente 280.000 habitantes, conforme Tabela 21: Dados demográficos e
socioeconômicos de Santa Maria - Fonte: IBGE
Com PIB PER CAPTA menor do que R$25.000,00, o acesso ao ensino com preços
competitivos traz oportunidades de acordo com a necessidade da comunidade local. A
oferta de ensino superior em área tecnológica e na modalidade EAD, que proporciona
menor custo ao estudante, apresentam as características compatíveis para as demandas
da região.
POPULAÇÃO TOTAL:

282.123 pessoas

POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS:

90.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS:

83.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA:

145,98 hab/km²

PIB:

R$ 6.357.789

PIB PER CAPITA:

R$ 24.596,22

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE):

0,756552965

IDESE EDUCAÇÃO:

0, 74789

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM):

0,784

ÁREA TERRITORIAL:

1.781,566 km²

Tabela 21: Dados demográficos e socioeconômicos de Santa Maria - Fonte: IBGE

6.4

Aspectos regionais de educação

Como potenciais entrantes no ensino superior
, Santa Maria tem aproximadamente
40.000 estudantes na educação básica, conforme Figura 17.

Figura 17: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em Santa Maria - Fonte IBGE
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6.5

Unidade SENAI em Santa Maria

Em 1970, a Rede Ferroviária Federal efetivou acordo com o SENAI, para implantação do
CFP de Santa Maria, a exemplo dos existentes em outras regiões do Brasil. O Centro de
Formação Profissional Roberto Barbosa Ribas foi inaugurado em 25 de abril de 1973,
suprindo as necessidades de formação e qualificação de mão-de-obra na área da
Superintendência Regional do Estado.
O Centro de Formação Profissional e a parceria RFFA e SENAI surgiu em decorrência da
Portaria Ministerial nº 127, e dos decretos Lei nº 4.048, 4.936 e 6.246, para atender suas
próprias necessidades de formar e qualificar mão-de-obra. Na trajetória destes 44 anos em
Santa Maria trouxe significativo desenvolvimento para a região, colaborando para que a
cidade se tornasse um polo de desenvolvimento industrial no RS.
A escola desenvolve cursos de Evolução Profissional SENAI presencial e EAD. As
principais áreas e atendimento da Unidade são a Automotiva, Soldagem, Mecânica de
Usinagem e CNC, Madeira e Mobiliário, Eletroeletrônica e Construção Civil. Os cursos
desenvolvidos nestes segmentos possuem significativa relevância para o atendimento
pleno da missão da Instituição, promovendo a qualificação de jovens e adultos para atuação
nos processos industriais das Empresas locais e regionais. A escola marca sua presença
na formação profissional de nível básico oferecendo uma educação profissionalizante e
formação integral aos jovens e adultos com conhecimentos para o exercício das atividades
produtivas desenvolvendo habilidades necessárias à sobrevivência numa perspectiva do
mundo do trabalho.
As características da escola a habilitam como potencial polo podendo contribuir para o
desenvolvimento da comunidade com infraestrutura diferencial e ensino de qualidade para
os estudantes de ensino superior.

Figura 18: CFP SENAI Roberto Barbosa Ribas em Santa Maria - Fonte: Divulgação SENAI.

163
6.5.1 Infraestrutura
O CFP SENAI Roberto Barbosa Ribas possui ambientes que proporcionam sua atuação
em diversas áreas industriais. A Tabela 22 retrata os principais ambientes didáticos que
fazem relação com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para este polo.
Referência
técnica

Nome do Ambiente

Área

Jully

Laboratório de Informática

42,4

1,70

25

1

15

Eric

Laboratório de Informática

35,4

1,77

20

1

15

Rafael

Sala de Aula

39,7

1,59

25

1

0

Eric

Sala de Aula

39,7

1,59

25

1

0

Ari

Eletricidade Predial

129,9

5,20

25

0

0

Ari

Laboratório de Instrumentação

129,9

5,20

25

0

0

João

Sala de Aula

43,1

1,44

30

1

0

Jully

Sala de Aula

36,0

1,44

25

1

0

Ari

Sala de Aula

36,0

1,44

25

1

0

Ari

Laboratório de Eletricidade
Industrial

37,1

1,48

25

0

0

Jully

Laboratório de Informática

42,4

1,70

25

1

15

Eric

Laboratório de Informática

35,4

1,77

20

1

15

Rafael

Sala de Aula

39,7

1,59

25

1

0

Eric

Sala de Aula

39,7

1,59

25

1

0

Ari

Eletricidade Predial

129,9

5,20

25

0

0

Ari

Laboratório de Instrumentação

129,9

5,20

25

0

0

m²/hab Capacidade Projetor

Quantidade de
Computadores

Tabela 22: Principais ambientes didáticos do CFP SENAI Roberto Barbosa Ribas em Santa Maria
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Figura 19: Laboratório de Eletricidade Industrial

Figura 20: Laboratório de Informática

6.6

Cursos e vagas

A partir do estudo das demandas industriais da região e potencial número de estudantes,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais do CFP SENAI Roberto
Barbosa Ribas e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade da
região, foram definidas as vagas, conforme Tabela 23.
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Curso

Nº de vagas

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

25

TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

25

Tabela 23: Cursos e vagas definidas por curso no polo Santa Maria.
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7

POLO SANTA ROSA

Santa Rosa é um município do Estado do Rio Grande do Sul e localiza-se no noroeste do
estado, possuindo uma extensão territorial de superior a 400 km². O município limita-se com
os seguintes municípios: ao norte: Tuparendi e Tucunduva; ao sul: Ubiretama, Salgado
Filho e Giruá; a leste: Três de Maio; a oeste: Cândido Godói e Santo Cristo.
Segundo o IBGE, em 2017, o salário médio mensal era de 2.4 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 34.7%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 125 de 497 e 72 de
497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 684
de 5570 e 297 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 27.1% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 334 de 497 dentre as cidades do estado e na
posição 5141 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura 21: Localização da cidade de Santa Rosa – Fonte: IBGE

7.1

Setores industriais:

O Agronegócio é o principal setor da economia local e da região de Santa Rosa. Na
agropecuária, destaca-se o rebanho bovino manejado com eficientes técnicas de produção,
fornecendo, matéria-prima qualificada para as agroindústrias. A agricultura responde por
aproximadamente 30% da produção gaúcha, com destaque para a soja que movimenta um
ciclo de negócios que vai do pequeno produtor ao mercado internacional. A produção de
hortigranjeiros e produtos coloniais revela-se uma alternativa de valorização e rentabilidade
da família rural, aproximando os frutos da terra do consumidor local.
No polo metalmecânico, Santa Rosa e região são modelos no segmento industrial.
Fabricando peças, máquinas e implementos agrícolas, situadas entre as maiores do mundo
(AGCO e JOHN DEERE), lideram um processo de produção que movimenta o agronegócio
e consolida na região o mais vigoroso polo metalmecânico do país voltado para a
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agricultura. Com a produção de cerca de 66% das colheitadeiras produzidas no Brasil, a
indústria local emprega mais de 25.000 trabalhadores, conforme Tabela 24.

Tabela 24: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de Santa Rosa e região
de abrangência – Fonte: FIERGS

7.2

Demanda para cursos superiores:

Santa Rosa apresenta oportunidade de crescimento de demanda por ensino superior em
função da tímida oferta local e das exigências tecnológicas do mundo atual. Três
instituições de ensino superior atuam na cidade oferecendo pouco mais de 1.000 vagas,
conforme Tabela 25.
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IES

Nº de vagas

FACULDADES INTEGRADAS MACHADO DE ASSIS

426

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA

125

UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

572

Total Geral

1.123

Tabela 25: IES em Santa Rosa em 2017 - Fonte: MercadoEdu

Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 26, as
áreas de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção
apresentam oferta de 262 vagas na cidade de Santa Rosa, e próximo a 700 matrículas. A
evasão aproxima-se de 21% considerando-se as duas áreas. O número de matrículas
trancadas não é expressivo o que torna este polo um desafio para fechamento de
matrículas.
Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

60

111

28

6

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

202

596

123

26

OUTRAS ÁREAS

861

3.626

702

310

Total Geral

1.123

4.333

853

342

Tabela 26: Informações das IES de Santa Rosa / Fonte: MercadoEdu

7.3

Dados demográficos e socioeconômicos da cidade polo e da região de
abrangência:

A região de Santa Rosa era primitivamente habitada por indígenas do grupo Tapes, e, com
a chegada dos jesuítas e espanhóis, a partir de 1626, iniciou-se um sistema de redução
para catequizá-los. Santa Rosa integrava o território dos Sete Povos das Missões, fundados
pelos jesuítas e pertenceu, sucessivamente, a Porto Alegre, Rio Pardo e Santo Ângelo. Em
1876, o município de Santo Ângelo foi subdividido e criado o Distrito de Santa Rosa.
Contudo, a efetiva colonização só ocorreu a partir de 1915, quando entrou em execução
um vasto plano de loteamento de terras para assentar os nacionais que já habitavam a
região.
A evolução da cidade à situação de destaque atual tem forte influência da iniciativa de
particulares, com destaque para a construção da estrada de ferro que ligava Santa Rosa a
Santo Ângelo, inaugurada em 1940. Com ela aumentou a população pela chegada de
muitos trabalhadores projetando uma cidade com mais de 70.000 habitantes na atualidade,
conforme demonstra a Tabela 27.
POPULAÇÃO TOTAL

73.254 pessoas

POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS

23.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS

22.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

140,03 hab/km²

PIB

R$ 2.407.443,85

PIB PER CAPITA

R$ 35.597,73

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)

0,769835918

IDESE EDUCAÇÃO

0,763207

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

0,769

ÁREA TERRITORIAL

489,714 km²
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Tabela 27: Dados demográficos e socioeconômicos de Santa Rosa - Fonte: IBGE

7.4

Aspectos regionais de educação

Como potenciais entrantes no ensino superior
, Santa Rosa tem aproximadamente
10.000 estudantes na educação básica,
conforme a Figura 22.

Figura 22: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em Santa Rosa - Fonte IBGE

7.5

Unidade SENAI em Santa Rosa

O Centro de Formação Profissional Vergílio Lunardi - SENAI Santa Rosa desenvolve cursos
nas áreas de Metalmecânica, Eletroeletrônica, Informática, Automotiva, Alimentação,
Construção Civil, Qualidade e Segurança do Trabalho.
Tem reconhecida contribuição para o município e sua região com a oferta de cursos de
iniciação, aperfeiçoamento, qualificação e aprendizagem profissional, bem como na
formação de técnicos de nível médio nas modalidades presenciais e EAD.
As características da escola a habilitam como potencial polo podendo contribuir para o
desenvolvimento da comunidade com infraestrutura diferencial e ensino de qualidade para
os estudantes de ensino superior.
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Figura 23: CFP SENAI Vergílio Lunardi em Santa Rosa - Fonte: Divulgação SENAI.

7.5.1 Infraestrutura
O CFP SENAI Vergílio Lunardi possui ambientes que proporcionam sua atuação em
diversas áreas industriais. A Tabela 28 retrata os principais ambientes didáticos que fazem
relação com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para este polo.
Referência
técnica

Nome do Ambiente

Área

Aldair

Sala de aula

48,0

1,9

25

1

0

Fernando

Laboratório de Informática

48,5

2,4

20

1

21

Andrei

Laboratório de Mecatrônica

48,5

2,3

21

1

21

Bruno

Laboratório de Eletroeletrônica

47,7

3,0

16

1

16

Bruno

Sala de aula

71,3

1,8

40

1

0

Henrique

Sala de aula

63,0

2,1

30

1

0

m²/hab Capacidade Projetor

Quantidade de
Computadores

Tabela 28: Principais ambientes didáticos do CFP SENAI Vergílio Lunardi em Santa Rosa

A Figura 24 e a Figura 25 demonstram os laboratórios de Automação e de Mecatrônica do
CFP SENAI Vergílio Lunardi.
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Figura 24: Laboratório de Automação

Figura 25: Laboratório de Mecatrônica
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7.6

Cursos e vagas

A partir do estudo das demandas industriais da região e potencial número de estudantes,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais do CFP SENAI Vergílio
Lunardi e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade da região,
foram definidas as vagas, conforme Tabela 29.
Curso

Nº de vagas

TECNÓLOGO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

25

Tabela 29: Cursos e vagas definidas por curso no polo Santa Rosa.

173

8

POLO SÃO LEOPOLDO

São Leopoldo é um dos principais municípios do Vale dos Sinos e localizado a
aproximadamente 30km da capital Porto Alegre. Com características de inovação,
apresenta dois institutos de inovação do SENAI, uma das principais universidades do país,
a UNISINOS, e diversas empresas multinacionais.
Segundo o IBGE, em 2017, o salário médio mensal era de 3.2 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 28.7%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 9 de 497 e 104 de
497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 109
de 5570 e 549 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 28.4% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 312 de 497 dentre as cidades do estado e na
posição 4969 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura 26: Localização da cidade de São Leopoldo – Fonte: IBGE

8.1

Setores industriais:

São Leopoldo tem forte atuação industrial e tem o setor metal mecânico um dos principais
em relação ao número de vínculos empregatícios na indústria, conforme Tabela 30. Há

174
diversas líderes mundiais multinacionais instaladas na cidade, como as alemãs Stihl, SAP,
Ensinger, e Gedore e a gaúcha Taurus.

Tabela 30: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de São Leopoldo e região
de abrangência – Fonte: FIERGS

8.2

Demanda para cursos superiores:

O município de São Leopoldo também é considerado uma cidade universitária, por sediar
a Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – a principal instituição de ensino
superior da cidade e região com mais de 5.000 estudantes, conforme Tabela 31.
IES

Nº de vagas

FACULDADES EST

345

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS

5.414

TOTAL GERAL

5.759

Tabela 31: IES em São Leopoldo em 2017 - Fonte: MercadoEdu

Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 32 as
áreas de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção
apresentam oferta superior a 2.200 vagas na cidade de São Leopoldo Sul e próximo a 8.800
matrículas. A evasão aproxima-se de 69% considerando-se as duas áreas. O número de
1.886 matrículas trancadas demonstra a oportunidade de captação estudantes na cidade.
Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

672

2.341

1.514

589

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

1.533

5.973

4.243

1.297

OUTRAS ÁREAS

3.554

15.137

9.007

3.474

Total Geral

5.759

23.451

14.764

5.360

Tabela 32: Informações das IES de São Leopoldo / Fonte: MercadoEdu

8.3

Dados demográficos e socioeconômicos da cidade polo e da região de
abrangência:

São Leopoldo está situada entre os mais expressivos PIB do Rio Grande do Sul, coma
presença de um diversificado parque industrial globalizado, além de expressivo setor
comercial e de serviços.
Sua população é superior a 230.000 habitantes em uma área territorial de pouco mais de
100.000 km², conforme detalhado na Tabela 33.
POPULAÇÃO TOTAL

236.835 pessoas
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POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS

74.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS

70.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

2.083,82 hab/km²

PIB

R$ 6.932.552,24

PIB PER CAPITA

R$ 31.853,01

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)

0, 734691948

IDESE EDUCAÇÃO

0, 719836

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

0,739

ÁREA TERRITORIAL

102.738 km²

Tabela 33: Dados demográficos e socioeconômicos de São Leopoldo - Fonte: IBGE

8.4

Aspectos regionais de educação

Como potenciais entrantes no ensino superior
, São Leopoldo tem aproximadamente
35.000 estudantes na educação básica,
conforme Figura 27.

Figura 27: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em São Leopoldo - Fonte IBGE

8.5

Unidade SENAI em São Leopoldo

O Centro de Formação Profissional SENAI Plínio Gilberto Kroëff é um complexo
educacional e tecnológico que atua no desenvolvimento de pessoas para as empresas da
região, atendendo ao segmento industrial nas áreas Metalmecânica, Eletricidade,
Eletrônica, Automação Industrial, Construção Civil e Gestão, através de cursos de
educação profissional, além de assessoria técnica e tecnológica e serviços especializados.
Possui área construída de 4.400m2, com laboratórios, oficinas, salas de aula e setores de
apoio.
A Unidade tem como diferenciais os cursos de Evolução Profissional e os serviços
prestados às indústrias que utilizam softwares de última geração, para projetos de
estampos de corte progressivos, de moldes de injeção de termoplásticos e para a simulação
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de moldes de injeção para plástico. Este Centro domina ainda, a tecnologia de construção
de navalhas de corte para corpos de prova de plástico e borracha.
As características da escola a habilitam como potencial polo podendo contribuir para o
desenvolvimento da comunidade com infraestrutura diferencial e ensino de qualidade para
os estudantes de ensino superior.

Figura 28: CFP SENAI Plínio Gilberto Kroëff em São Leopoldo - Fonte: Divulgação SENAI.

8.5.1 Infraestrutura
O CFP SENAI Plínio Gilberto Kroëff possui ambientes que proporcionam sua atuação em
diversas áreas industriais. A Tabela 34 retrata os principais ambientes didáticos que
possuem relação com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para este polo.
Referência
técnica

Nome do Ambiente

Área

m²/hab

Capacidade

Projetor

Quantidade de
Computadores

Marcos Kuhn

Laboratório de informática

48,0

1,3

36

1

21

Marcos Kuhn

Laboratório de informática

54,0

1,5

36

1

21

Carine

Laboratório de informática

54,0

1,5

36

1

21

Marcos Paulo

Laboratório de Automação

81,0

2,3

36

1

19

Samuel

Laboratório de CAD/CAM

64,0

1,8

36

1

29

Fabiano

Laboratório de Mecatrônica

81,0

2,3

36

1

19

Humberto

Laboratório de Acionamentos Elétricos

64,0

1,8

36

1

6

Carlos Ricardo

Laboratório de Eletrônica

64,0

1,8

36

1

19

Gerry

Laboratório de Eletropneumática

64,0

1,8

36

1

11

Gerry

Laboratório de Eletrohidráulica

64,0

1,8

36

1

0

Laércio Xavier

Laboratório de Instrumentação

76,0

2,1

36

1

0
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Laércio Xavier

Laboratório de Usinagem CNC

126

3,5

36

0

0

Adilio Felipe

Laboratório de Manutenção

64,0

1,8

36

0

0

Sala de aula 305

85,3

1,7

50

1

0

Sala de aula 306

84,2

1,7

49

1

0

Sala de aula 307

56

1,6

34

1

0

Sala de aula 308

84,4

1,7

49

1

0

Sala de aula 310

56,8

1,4

38

1

0

Sala de aula 311

84,2

2,3

36

1

0

Sala de aula 312

56

1,5

35

1

0

Sala de aula 313

64,8

1,8

36

0

0

Sandro
Bernieri
Sandro
Bernieri
Sandro
Bernieri
Sandro
Bernieri
Sandro
Bernieri
Sandro
Bernieri
Sandro
Bernieri
Sandro
Bernieri

Tabela 34: Principais ambientes didáticos do CFP SENAI Plínio Gilberto Kroëff

A Figura 29 e a Figura 30 demonstram os laboratórios de Automação e de Manutenção do
CFP SENAI Plínio Gilberto Kroëff. No Apêndice, encontram-se outras fotos do polo.

Figura 29: Laboratório de Automação 102
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Figura 30: Laboratório de Manutenção 207

8.6

Cursos e vagas

A partir do estudo das demandas industriais da região e potencial número de estudantes,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais do CFP SENAI Plínio Gilberto
Kroëff e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade da região, foram
definidas as vagas apresentadas na Tabela 35.
Curso

Nº de vagas

TECNÓLOGO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

25

Tabela 35: Cursos e vagas definidas por curso no polo São Leopoldo.
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9

POLO GRAVATAÍ

Gravataí é um polo industrial do estado do RS que emprega mais de 50.000 trabalhadores
em suas indústrias e possui população superior a 280.000 habitantes, sendo que mais de
2.600 são estudantes do Ensino Superior.
Desde a instalação da General Motors na cidade, seu desenvolvimento industrial passou a
ter importância significativa no estado do Rio Grande do Sul e representar um dos
municípios de maior arrecadação de impostos do estado.
Segundo o IBGE, Em 2017, o salário médio mensal era de 3.0 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 22.0%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 19 de 497 e 179 de
497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 181
de 5570 e 1114 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 30.1% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 270 de 497 dentre as cidades do estado e na
posição 4650 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura 31: Localização da Cidade de Gravataí – Fonte: IBGE
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9.1

Setores industriais:

As indústrias de Gravataí abrangem diversos segmentos. Os cinco principais segmentos
industriais representam aproximadamente 25.000 vínculos de trabalho, conforme Tabela
36. A fabricação de automóveis é o setor de maior destaque, por meio da General Motors.

Tabela 36: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de Gravataí e região de
abrangência – Fonte: FIERGS

9.2

Demanda para cursos superiores:

Gravataí possui três Instituições de Ensino Superior que totalizam uma quantidade
aproximada de 2.500 vagas, conforme Tabela 37. Sua proximidade com a capital impõe a
conclusão de que a demanda por ensino superior é ainda maior tendo Porto Alegre como
importante concorrente pela disputa de vagas neste nível de educação
IES

Nº de vagas

FACULDADE CNEC GRAVATAÍ

740

FACULDADE QI BRASIL

264

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL

1630

Total Geral

2634

Tabela 37: IES em Gravataí em 2017 - Fonte: MercadoEdu

Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 38, as
áreas de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção
apresentam oferta superior a 450 vagas na cidade de Gravataí, e próximo a 630 matrículas.
A evasão aproxima-se de 24% considerando-se as duas áreas. O número próximo a 200
matrículas trancadas demonstra a existência de um número importante de candidatos
potenciais para retornarem aos estudos.
Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

305

389

91

96

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

160

243

60

102

OUTRAS ÁREAS

2169

5330

1178

1053

Total Geral

2634

5962

1329

1251

Tabela 38: Informações das IES de Gravataí / Fonte: MercadoEdu

181
9.3

Dados demográficos e socioeconômicos da cidade polo e da região de
abrangência:

Gravataí é uma das dez cidades mais populosas do estado do Rio Grande do Sul e situada
a de 23km da capital Porto Alegre. É um dos municípios integrantes da região metropolitana
da capital com densidade demográfica superior a 55 habi/km², conforme Tabela 39: Dados
demográficos e socioeconômicos de Gravataí - Fonte: IBGE
Com origem econômica agrária, teve na década de 60 o início de sua industrialização, com
destaque para construção da autoestrada BR-290 (também conhecida como Free-way) e a
criação do distrito industrial.
No final dos anos 1990 a instalação do complexo automotivo da General Motors colocou a
cidade em patamar diferenciado, tornando Gravataí um dos maiores polos da indústria
metal mecânica brasileira.
POPULAÇÃO TOTAL:

281.519 pessoas

POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS

87.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS:

71.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

551,59 hab/km²

PIB

R$ 9.730.604

PIB PER CAPITA

R$ 36.629,74

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)

0,710788561

IDESE EDUCAÇÃO

0,653079

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

0,736

ÁREA TERRITORIAL

463,166 km²

Tabela 39: Dados demográficos e socioeconômicos de Gravataí - Fonte: IBGE

9.4

Aspectos regionais de educação

Como potenciais entrantes no ensino superior
, Gravataí
50.000 estudantes na educação básica, conforme Figura 32.

tem

aproximadamente

Figura 32: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em Gravataí - Fonte IBGE
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9.5

Unidade SENAI em Gravataí

O Centro de Formação Profissional SENAI Ney Damasceno Ferreira - SENAI de Gravataí
foi inaugurado em 30 de julho de 1987 e está localizado na Av. Plínio Gilberto Kroëff, 401,
Distrito Industrial de Gravataí, em uma área total de 26.700 m², sendo 3.657m² construídos,
com laboratórios, oficinas, salas de aula, biblioteca, setores de apoio, lancheria e um amplo
estacionamento.
A escola atua no desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional de pessoas, preparandoas para atendimento as demandas do parque industrial da região.
A Unidade desenvolve Cursos Técnicos de Eletrônica, Mecatrônica e Mecânica, Cursos de
Aprendizagem Industrial Básica nas áreas de mecânica, eletricidade, eletrônica e
administrativa e Cursos de Evolução Profissional SENAI nas áreas eletroeletrônica,
metalmecânica e automação.
As características da escola a habilitam como potencial polo podendo contribuir para o
desenvolvimento da comunidade com infraestrutura diferencial e ensino de qualidade para
os estudantes de ensino superior.

Figura 33: CFP SENAI Ney Damasceno Ferreira em Gravataí - Fonte: Divulgação SENAI.

9.5.1 Infraestrutura
O CFP SENAI Ney Damasceno Ferreira possui ambientes que proporcionam sua atuação
em diversas áreas industriais. A Tabela 40 retrata os principais laboratórios que fazem
relação com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para este polo.
Referência
técnica

Nome do Ambiente

Área

m²/hab

Capacidade

Projetor

Quantidade de
Computadores

Itamar

Laboratório de Automação
Industrial

72,9

9,8

35

1

18

Nelson

Laboratório de Informática

71,5

10,1

40

1

20

Rodrigo

Laboratório de Informática

71,5

10,1

40

1

20

Pablo

Laboratório de Informática

64,0

7,8

40

1

20

74,0

7,2

30

0

0

45,4

7,8

30

0

0

Dilnei
André

Laboratório de Instalações
Elétricas
Laboratório de Instalações
Elétricas

Alexandre G.

Laboratório de Eletrônica

54,8

11,5

40

1

0

André

Sala de Aula 411

72,0

1,7

41

1

0
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André

Sala de Aula 502

42,0

1,4

30

1

0

André

Sala de Aula 513

72,0

1,7

80

1

0

André

Sala de Aula 517

52,0

1,3

40

1

0

Alexandre G.

Laboratório de Eletrônica

71,6

8,4

35

1

0

Tabela 40: Principais ambientes didáticos do CFP SENAI Ney Damasceno Ferreira em Gravataí

A Figura 34 e a Figura 35 demonstram os laboratórios de Automação e de Manutenção do
CFP SENAI Ney Damasceno Ferreira.

Figura 34: Laboratório de Automação
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Figura 35: Laboratório de Eletrônica

9.6

Cursos e vagas

A partir do estudo das demandas industriais da região e potencial número de estudantes,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais do CFP SENAI Ney
Damasceno Ferreira e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade
da região, foram definidas as vagas conforme Tabela 41.
Curso

Nº de vagas

TECNÓLOGO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

25

TECNÓLOGO EM MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

25

Tabela 41: Cursos e vagas definidas por curso no polo Gravataí.
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10 POLO PASSO FUNDO
Ocupando a 168° posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) entre
5.565 municípios brasileiros, Passo Fundo apresenta melhorias nas condições econômicas,
na expectativa de vida e nas oportunidades educativas, sendo um mercado consumidor
como poder de compra crescente. No orçamento municipal, a educação recebe os maiores
investimentos, lado a lado com a saúde e as obras públicas.
Novos empreendimentos industriais incrementam a geração de riqueza e contribuem para
a qualificação dos processos produtivos, comerciais e logísticos, influenciando o
crescimento do setor de serviços, o quinto maior do Estado. O comércio varejista mantém
o maior índice de valor adicionado, seguido do comércio atacadista e da indústria de
transformação.

Figura 36: Localização da cidade de Passo Fundo – Fonte: IBGE

10.1 Setores industriais:
As indústrias da cidade de Passo Fundo são responsáveis por mais de 20.000 vínculos de
trabalho, com destaque ao segmento de alimentos e construção civil, conforme Tabela 42.

Tabela 42: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de Passo Fundo e região
de abrangência – Fonte: FIERGS
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10.2 Demanda para cursos superiores:
Cidade considerada universitária, as instituições de ensino superior de Passo Fundo
atendem mais de 8.000 estudantes, conforme Tabela 43.
IES

Nº de vagas

FACULDADE ANHANGUERA DE PASSO FUNDO

688

FACULDADE DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS

25

FACULDADE ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL

300

FACULDADE IDEAU DE PASSO FUNDO

920

FACULDADE MERIDIONAL

454

FACULDADES JOÃO PAULO II

450

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIOGRANDENSE

140

INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER

55

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

5389

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

62

Total Geral

8483

Tabela 43: IES em Passo Fundo em 2017 - Fonte: MercadoEdu

Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 44, as
áreas de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção
apresentam oferta superior a 2.200 vagas na cidade de Passo Fundo, e próximo a 5.000
matrículas. A evasão aproxima-se de 21% considerando-se as duas áreas. O número de
1.932 matrículas trancadas demonstra a existência de um número significativo de
candidatos potenciais para retornarem aos estudos.
Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

511

931

349

385

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

1.761

4.408

783

1.547

OUTRAS ÁREAS

6.211

16.734

3.278

4.868

Total Geral

8.483

22.073

4.410

6.800

Tabela 44: Informações das IES de Passo Fundo / Fonte: MercadoEdu

10.3 Dados demográficos e socioeconômicos da cidade polo e da região de
abrangência:
Localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul é a maior cidade do norte gaúcho,
sendo considerada cidade média, com população estimada em 200.000 habitantes,
conforme Tabela 45. Possui um grande número de edifícios, sendo uma das cidades mais
densas do estado. A cidade é conhecida como "Capital do Planalto Médio", "Capital
Nacional da Literatura", "Lugar de ser Feliz" e "Capital do Norte".
POPULAÇÃO TOTAL

203.275 pessoas

POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS

65.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS

58.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

235,92 hab/km²

PIB

R$ 7.817.962

PIB PER CAPITA

R$ 42.459,59
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)

0,765675818

IDESE EDUCAÇÃO

0,686555

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

0,776

ÁREA TERRITORIAL

783,603 km²

Tabela 45: Dados demográficos e socioeconômicos de Passo Fundo - Fonte: IBGE

10.4 Aspectos regionais de educação
Como potenciais entrantes no ensino superior, Passo Fundo tem aproximadamente 30.000
estudantes na educação básica, conforme Figura 37.

Figura 37: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em Passo Fundo - Fonte IBGE

10.5 Unidade SENAI em Passo Fundo
O Centro de Formação Profissional SENAI Jorge Barbieux - SENAI Passo Fundo, foi
inaugurado em 05 de agosto de 1972. Desde sua inauguração no Município, contribuiu e
continua contribuindo significativamente para com o desenvolvimento da região, na
formação de jovens e adultos que buscam uma profissão para ingressar no mercado de
trabalho, bem como as que necessitam de especialização em suas funções.
Atua nas áreas de Construção Civil, Eletroeletrônica, Metalmecânica, Automotiva entre
outras, ofertando cursos nas modalidades de Aprendizagem Industrial e Evolução
Profissional SENAI como também desenvolvendo assessoria técnica e tecnológica.
O ponto forte a ser ratificado é a ampliação de sua estrutura física com a construção do
novo prédio com aproximadamente 2.800 m² de área, localizado na Rua Erechim, 59, Bairro
Vera Cruz, localizado em frente ao Cemitério Memorial da Paz. Possui 6 laboratórios
atualizados tecnologicamente, 6 modernas salas de aula e um amplo estacionamento para
seus estudantes e clientes.
As características da escola a habilitam como potencial polo podendo contribuir para o
desenvolvimento da comunidade com infraestrutura diferencial e ensino de qualidade para
os estudantes de ensino superior.
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Figura 38: CFP SENAI Jorge Barbieux em Passo Fundo - Fonte: Divulgação SENAI.

10.5.1 Infraestrutura
O CFP SENAI Jorge Barbieux possui ambientes que proporcionam sua atuação em
diversas áreas industriais. A Tabela 46 retrata os principais ambientes didáticos que fazem
relação com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para este polo.
Referência
técnica

Nome do Ambiente

Área

Vanéli

Laboratório de Informática

82,5

3,9

21

1

21

Vanéli

Sala de aula

54,3

1,6

35

1

0

Felipe

Laboratório de Eletroeletrônica

349,5

14,0

25

0

0

Vanéli

Sala de aula

64,8

1,6

40

1

0

m²/hab Capacidade Projetor

Quantidade de
Computadores

Tabela 46: Principais ambientes didáticos do CFP SENAI Jorge Barbieux em Passo Fundo

A Figura 39Erro! Fonte de referência não encontrada. e a Figura 40 demonstram os
laboratórios de Eletroeletrônica e de Informática do CFP SENAI Jorge Barbieux.
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Figura 39: Laboratório de Eletroeletrônica

Figura 40: Laboratório de Informática – Sala 306
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10.6 Cursos e vagas
A partir do estudo das demandas industriais da região e potencial número de estudantes,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais do CFP SENAI Jorge
Barbieux e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade da região,
foram definidas as vagas, conforme Tabela 47.
Curso

Nº de vagas

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

25

TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

25

Tabela 47: Cursos e vagas definidas por curso no polo Passo Fundo.
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11 POLO PELOTAS
Pelotas é uma cidade vocacionada para o agronegócio e o comércio, com grande
representatividade de estrangeiros. A região de Pelotas é a maior produtora de pêssego
para a indústria de conservas do país, além de produzir outros produtos como aspargo,
pepino, figo e morango. O município também é grande produtor de arroz e rebanho bovino
de corte. Pelotas também possui a maior produção de leite do estado.
Segundo o IBGE, em 2017, o salário médio mensal era de 2.9 salários mínimos. A
proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 24.6%. Na
comparação com os outros municípios do estado, ocupava as posições 31 de 497 e 148 de
497, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição 236
de 5570 e 851 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos
mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 31.9% da população nessas
condições, o que o colocava na posição 229 de 497 dentre as cidades do estado e na
posição 4310 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura 41: Localização da cidade de Pelotas – Fonte: IBGE

11.1 Setores industriais:
Em Pelotas há a presença de indústrias ligadas ao setor de agronegócios, têxtil, curtimento
de couro e panificação. Reflorestamento para produção de papel e celulose tem sido uma
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atividade econômica emergente em toda a região, que ainda tem no setor de fabricação de
produtos alimentícios o principal empregador da indústria, conforme Tabela 48.

Tabela 48: TOP 5 Setores industriais em número de vínculos trabalhistas na Cidade de Pelotas e região de
abrangência – Fonte: FIERGS

11.2 Demanda para cursos superiores:
Pelotas tem mais de 8.000 estudantes no ensino superior com destaque para a
Universidade Federal de Pelotas, conforme Tabela 49.
IES

Nº de vagas

FACULDADE ANHANGUERA DE PELOTAS

2452

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PELOTAS

390

FACULDADES JOÃO PAULO II - PELOTAS

100

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE

318

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS

1525

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

3482

Total Geral

8267

Tabela 49: IES em Pelotas em 2017 - Fonte: MercadoEdu

Segundo estudo realizado na plataforma MercadoEdu e demonstrado na Tabela 50, as
áreas de Ciências, Matemática e Computação e, Engenharia, Produção e Construção
apresentam oferta superior a 1.900 vagas na cidade de Pelotas, e próximo a 6.000
matrículas. A evasão aproxima-se de 19% considerando-se as duas áreas. O número de
443 matrículas trancadas demonstra a existência de um número significativo de candidatos
potenciais para retornarem aos estudos.
Áreas de conhecimento

Nº de
vagas

Matrículas
Totais

Estudantes
Desvinculados

Matrículas
Trancadas

CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

566

1306

326

96

ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO

1408

4583

804

347

OUTRAS ÁREAS

6293

21396

4123

1614

Total Geral

8267

27285

5253

2057

Tabela 50: Informações das IES de Pelotas - Fonte: MercadoEdu
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11.3 Dados demográficos e socioeconômicos da cidade polo e da região de
abrangência:
Pelotas é uma cidade de população expressiva, sendo uma das mais populosas do estado
do Rio Grande do Sul. Com área extensa e PIB PER CAPTA pouco maior do que R$22.000,
conforme Tabela 51, tem na tecnologia uma possibilidade de desenvolvimento para toda a
região.
POPULAÇÃO TOTAL

342.405 pessoas

POPULAÇÃO FEMININA DE 15 A 59 ANOS

112.000 pessoas

POPULAÇÃO MASCULINA DE 15 A 59 ANOS

100.000 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

203,89 hab/km²

PIB

R$ 7.389.940

PIB PER CAPITA

R$ 22.629,54

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO (IDESE)

0,700802621

IDESE EDUCAÇÃO

0,720306

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM)

0,739

ÁREA TERRITORIAL

1.609,708 km²

Tabela 51: Dados demográficos e socioeconômicos de Pelotas - Fonte: IBGE

11.4 Aspectos regionais de educação
Como potenciais entrantes no ensino superior
, Passo Fundo tem aproximadamente
50.000 estudantes na educação básica
, conforme Figura 42.

Figura 42: Número de matrículas em Ensino Fundamental e Ensino Médio em Pelotas - Fonte IBGE

11.5 Unidade SENAI em Pelotas
O Centro de Formação Profissional SENAI Eraldo Giacobbe em Pelotas atua desde 1976
em cursos nas áreas de Usinagem, Soldagem e Eletricidade, Alimentação, Construção
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Civil, Gestão e Segurança do Trabalho. A Unidade também desenvolve serviços técnicos e
tecnológicos para atendimento ao setor industrial de sua área de atuação.
As características da escola a habilitam como potencial polo podendo contribuir para o
desenvolvimento da comunidade com infraestrutura diferencial e ensino de qualidade para
os estudantes de ensino superior.

Figura 43: CFP SENAI Eraldo Giacobbe em Pelotas - Fonte: Divulgação SENAI.

11.5.1 Infraestrutura
O CFP SENAI Eraldo Giacobbe possui ambientes que proporcionam sua atuação em
diversas áreas industriais. A Tabela 52 retrata os principais ambientes que fazem relação
com as áreas de tecnologia dos cursos propostos para este polo.
Referência
técnica

Nome do Ambiente

Área

Ricardo

Laboratório de Informática

53,3

7,3

23

1

23

Paulo

Laboratório de Informática

53,3

7,3

24

1

24

Luiz
Carlos/Adair

Oficina de Eletricidade Industrial

214,5

12,4

20

0

0

Ricardo/Paulo

Sala de Aula

53,3

7,3

25

1

0

Luiz
Carlos/Adair

Sala de Aula

51

8,5

25

1

0

m²/hab Capacidade Projetor

Quantidade de
Computadores

Tabela 52: Principais ambientes didáticos do CFP SENAI Eraldo Giacobbe em Pelotas

A Figura 44 e Figura 45 demonstram os laboratórios de Informática e de Eletricidade
Industrial do CFP SENAI Eraldo Giacobbe. No Apêndice, encontram-se outras fotos do
polo.
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Figura 44: Laboratório de Informática

Figura 45: Laboratório de Eletricidade Industrial
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11.6 Cursos e vagas
A partir do estudo das demandas industriais da região e potencial número de estudantes,
associando-se a capacidade instalada nos laboratórios atuais do CFP SENAI Eraldo
Giacobbe e a contribuição dos cursos para o desenvolvimento da comunidade da região,
foram definidas as vagas, conforme a Tabela 53.
Curso

Nº de vagas

TECNÓLOGO EM REDES DE COMPUTADORES

25

TECNÓLOGO EM SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES

25

Tabela 53: Cursos e vagas definidas por curso no polo Pelotas.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento é resultado de estudos da Faculdade de Tecnologia SENAI Porto Alegre
e das gerências de educação, Gerência de Desenvolvimento Educacional (GDE) e
Gerência de Educação Profissional e Tecnológica (GEPTEC) que fazem parte da
mantenedora Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Durante a realização deste estudo foram analisados dados qualitativo e quantitativo no
desafio de buscar informações relevantes para a recomendação de locais para instalação
de polos para oferta da educação superior a distância, tendo sempre como objetivo principal
a estratégia institucional de promoção de competitividade e inserção da indústria brasileira
na quarta revolução industrial. Por este motivo, foram sugeridos polos em regiões que
atendessem o maior número de cidades possíveis, tanto do interior como da região
metropolitana de Porto Alegre.
Conforme aponta a pesquisa realizada pelo Sagah, as projeções apontam que em 2023
mais estudantes estarão matriculados em um curso EaD do que em um curso presencial.
Neste sentido fica evidente a importância da decisão por implantar a educação a distância
no ensino superior do SENAI.
Como trabalho futuro fica recomendada a elaboração de um plano de ação para instalação
de cada polo, prevendo cronogramas e adequações necessárias para a efetivação das
propostas.
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