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INTRODUÇÃO

Visando cumprir a missão institucional, a Faculdade de Tecnologia SENAI investe
em ações voltadas para as necessidades da realidade social do contexto ao qual faz
parte e para o exercício de cidadania. Mantendo o foco no fortalecimento do papel
socialmente responsável de sua comunidade acadêmica, a IES busca constantemente o
estímulo e a integração da gestão de negócios com a preservação do meio ambiente,
conscientização diante dos benefícios econômicos e ambientais das ações sustentáveis
e o desenvolvimento de valores de cooperação e solidariedade, em busca de um mundo
mais acolhedor das necessidades básicas da população.

Atividades desenvolvidas em 2019

No ano de 2019 a Faculdade Senai recebeu, mais uma vez o selo de instituição
socialmente responsável para o biênio (2019 – 2020). O selo é fornecido pela ABMES –
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior que avalia relatórios de
atividades de responsabilidade social realizadas pela instituição.

No ano de 2019 a faculdade promoveu as seguintes ações junto à comunidade
acadêmica e sociedade:
 MEETUP SENAI: DIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO
 ARRECADAÇÃO E DOAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS
 CAMPANHA DA TAMPINHA LEGAL
 CAMPANHA DO AGASALHO E VALORIZAÇÃO DO IDOSO
 REVITALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLA
PÚBLICA: AÇÃO ACADÊMICA VOLUNTÁRIA

1) MEETUP SENAI: DIVERSIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO

Meetup SENAI Diversidade no Ambiente de Trabalho foi planejado e desenvolvido
em 4 encontros que contaram com a participação de empresas e da comunidade
acadêmica que também participou da organização dos eventos:


18/09/2019 – SAP Brasil | Software e Soluções Inteligentes na Nuvem



25/09/2019 – John Deere BR | Equipamentos industriais



03/10/2019 – Universidade La Salle



10/10/2019 – KingHost | Hospedagem de site

No primeiro encontro o palestrante Filipe Roloff conversou sobre a importância
da inclusão no mundo corporativo e destacou o respeito e a valorização das
diferenças. Além da palestra é oferecido o Coffe com a Nutricionista, onde a mesma
passa dicas de como ter uma alimentação saudável no ambiente de trabalho.
No segundo encontro a Gerente de RH da unidade de Montenegro da John
Deere, Carla Regina Sampaio Avila apresenta o Case do projeto de Diversidade e
inclusão da empresa. O case mostra que empresas que tem programas e atividades
de Diversidade e Inclusão melhoram o clima organizacional, elevam o engajamento,
além de trazer mais criatividade, inovação e produtividade.
No terceiro encontro Cassio Cassel e Vanessa Prestes discutiram sobre os
desafios e aprendizados das empresas que assumem a pauta de diversidade e
inclusão. Além disso, foi apresentado o case do projeto da Universidade LaSalle.

No quarto encontro foi apresentado o case do Projeto de Diversidade e Inclusão
da Empresa KingHost, uma das Melhores Empresas para Começar a Carreira,
segundo pesquisa da VOCÊ S/A. O palestrante Ivan Guevara compartilhou os
conhecimentos que a empresa adquiriu ao longo do percurso da discussão dessa
pauta dentro da instituição, nos mostrando que a segurança psicologia é
fundamental para um time de sucesso. Também aplicou uma dinâmica sobre
privilégios.
O evento contou com a participação de alunos, funcionários, professores e a
comunidade externa. Dentre representantes da comunidade externa participaram 50
empresas, citadas abaixo e transcritas da ficha de frequência. O evento contou com
98 participantes.

2) ARRECADAÇÃO E DOAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS
Na campanha permanente de arrecadação de alimentos na inscrição do vestibular
para o primeiro semestre de 2019, dos cursos da graduação (Análise de
Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Sistemas de Telecomunicações,
Redes de Computadores e Sistemas Embarcados), foram arrecadados, conforme
foto:
 27 quilos de arroz (unidades de 1kg)
 19 kg de feijão (unidades de 1kg)
 1 kg de açúcar
 1/2 kg de polenta
 ½ kg de massa
 07 litros de leite (04 caixas)
Em 07/02/2019 os alimentos dessa
campanha
Abrigo

foram

Beneficente

doados

ao

Monsenhor

Felipe Diehl, Endereço: Rua Praça
dos Navegantes, 41,
160. Telefone:

CEP 90240-

(51) 3342-2882 -

Porto Alegre/RS.
O abrigo sob a responsabilidade de
Juarez Vasques, recebeu os alimentos
que são retirados da Faculdade de
Tecnologia SENAI Porto Alegre pelo
instrutor Rosano Nunes que integra o
grupo denominado “Amigos do SENAI”.
Esse grupo faz serviço voluntário no
Abrigo Beneficente, sendo responsável
pela alimentação dos abrigados em todo
terceiro sábado de cada mês.

A

Psicopedagoga Eliane Kiss de Souza acompanhou a entrega dos alimentos. Outras
etapas de doação, em agosto de 2019:

 27 quilos de arroz (unidades de 1kg)
 12 kg de feijão (unidades de 1kg)
 4 kg de açúcar


6 kg de farinha (unidades de 1kg)

 18 pacotes de massa ( unidades de ½ kg)
 12 litros de leite

3)

CAMPANHA DA TAMPINHA LEGAL
Este é um programa de caráter socioambiental, mobilizado junto a comunidade
acadêmica a partir de uma ação educativa. Esta ação tem o objetivo de conscientizar
e mobilizar funcionários, alunos dos cursos técnicos e da aprendizagem básica, e os
acadêmicos dos cursos superiores e pós-graduação a dar um destino correto aos
resíduos de plástico, ajudando o Centro de Reabilitação de Porto Alegre -CEREPALRS.

Nesta ação é realizada a coleta de tampas de plástico (PET, shampoo,
perfumaria, material de limpeza, material de higiene pessoal, embalagens diversas,
tampinhas das caixas de leite e suco, entre outros) em coletores distribuídos na
faculdade Senai Porto Alegre. As tampinhas são armazenadas em bombonas de 5
litros e caixas, que também são doadas pela comunidade, evitando assim, seu
descarte diretamente no meio ambiente. A doação de tampinhas em 2019 foi
destinada ao Centro de Reabilitação de Porto Alegre -CEREPAL-RS.

Além disso, como estratégia de conscientização, a comunidade acadêmica foi
desafiada como algumas ações em grupo como por exemplo escrever a palavra
SENAI com 150 bombonas de 5 litros cheias de tampinhas. O abraço ao material
arrecadado fez parte da entrega oficial realizada nas dependências da faculdade
Senai a CEREPAL, conforme ilustrado nas imagens abaixo.

4)

CAMPANHA DO AGASALHO E VALORIZAÇÃO DO IDOSO
O inverno na Região Sul do país é um período de muito frio e chuva, com
temperaturas baixas, para enfrentar o período se faz necessário à aquisição de
agasalhos adequados para a proteção e prevenção de doenças. As pessoas de baixa
renda que não tem condições de fazer a aquisição recebem doações das campanhas
do agasalho realizadas por diversas instituições nas ações de responsabilidade
social.
A Faculdade Senai Porto Alegre realiza um evento anual para integração entre as
turmas dos cursos de aprendizagem básica e cursos técnicos, o evento “Festa
Junina”, sem fins lucrativos. O objetivo do evento é desenvolver capacidades de
gestão, com trabalho em equipe, exercitando a liderança e a corresponsabilidade

social. Como? As turmas dos Cursos de Aprendizagem Industrial Básica dos turnos
da manhã e tarde, juntamente com o Curso Técnico Presencial de Eletrônica,
organizam seus QGs e participam da gincana. Dentre as atividades da gincana temos
a doação de agasalhos, calçados e kits de higiene. Além das brincadeiras típicas,
como provas práticas: cabo de guerra, dança das cadeiras e da laranja, casamento da
roça, grito de guerra, decoração do QG, corrida do saco, vestimenta (caracterização
dos participantes) e presença da turma, nome e identidade visual da turma,
frequência nas aulas, harmonia no dia e foto oficial. As doações dependem de atos de
bondade e da participação generosa de cada um, movidos pelo sentimento de amor,
de compaixão com os necessitados, participando ativamente das campanhas voltadas
ao próximo. Segue quadro informativo com os resultados da campanha:

PÚBLICO ALVO

TOTAL DE PEÇAS
Calças: 150
Blusões: 200

ADULTOS

Casacos: 150
Calçados: 80 pares
Calças: 200

JOVEM

Blusões: 200
Casacos: 250
Calças: 40

CRIANÇAS

Blusões: 60
Casacos: 60
Calçados: 20 pares

Cobertores: 5 unidades
Kits higiene: 132 unidades


Cada unidade com 5 sabonetes

.
As roupas e os calçados para adultos foram doados ao Abrigo Beneficente
Monsenhor Felipe Diehl, Endereço: Rua Praça dos Navegantes, 41, CEP 90240160. Telefone: (51) 3342-2882 - Porto Alegre/RS.

Roupas e calçados infanto juvenis foram doados ao Centro da Esperança
InfantoJuvinil de Desenvolvimento Cultural, Social, Educacional e Esportivo,
localizado na Av. Macedônia 199, Restinga Nova-Porto Alegre –RS Fone: 5132660864- CNPJ: 01684.953?0001-89. A Ong Renascer atende 300 crianças e
adolescentes no turno inverso da escola, com idade de 6 a 17 anos, de segunda a
sexta-feira, disponibilizando oficinas de dança, Karatê, capoeira, informática, música e
banda, esporte, ballet, reforço de Matemática e Língua Portuguesa.

5)

REVITALIZAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EM ESCOLA
PÚBLICA: AÇÃO ACADÊMICA VOLUNTÁRIA
Esta ação extensionistas teve como objetivo aplicar os conhecimentos de alunos
da graduação, construídos nas unidades curriculares do Curso de Redes de
Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistemas para resolução de
situações-problema do contexto das escolas públicas relacionados a revitalização de
laboratórios de Informática.

Este ação se justificou a partir da análise do contexto educacional da rede pública
estadual no Rio Grande do Sul, onde percebeu-se a necessidade de investimento nos
laboratórios de informática e manutenção nos já existentes. Essa necessidade de
manutenção dos laboratórios, em geral, se torna urgente e, com crise econômica do
país, depende de ações solidárias da comunidade. Diante dessa situação, os alunos
do Curso de Redes de Computadores e Análise e Desenvolvimento de Sistemas
propõem um conjunto de ações para restaurar laboratórios de informática, sendo um

por semestre, em escolas públicas da rede estadual de ensino da região
metropolitana. Essas ações serão realizadas por acadêmicos da Fatec SENAI Porto
Alegre.

Em parceria com a 27ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) da cidade de
Canoas-RS e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), juntamente com o Projeto
UCA - Um computador por aluno (projeto próprio da escola) será desenvolvido o
presente projeto na Escola Estadual de Ensino Fundamental Miguel Gustavo - Rua
XV de Novembro, 305 - Silva, Sapucaia do Sul - RS – Fone: (51) 34746195.
A diretora da escola Lucia Andrea e a Responsável pelo NTE Eliane Soares
estarão estabelecendo a parceria no desenvolvimento das ações práticas do projeto
de “Revitalização de laboratório de informática em escola pública: ação acadêmica
voluntária .

Resultados alcançados
 Atualização do Sistema Operacional de 200 notebooks
 Tempo estimado para manutenção: 12 horas com 5 alunos da graduação
 Período de realização: maio a junho de 2019

Inscrição através do link:
https://forms.gle/w5FhDLpt5LWWFnFe8
Programação completa no anexo.

Curta o evento no Facebook:
https://www.facebook.com/events/419969831984763/

