
Aluno da Escola Senai Itumbiara, Rafael 
Soares Borges (no alto, à direita) festeja 
com a delegação do Brasil o 3º lugar no 
WorldSkills, a “copa do mundo da educação 
profi ssional”, disputada no canadá.  
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com a delegação do Brasil o 3º lugar no 
WorldSkills, a “copa do mundo da educação 
profi ssional”, disputada no canadá.  

Senai faz história 
no mundial de 
profi ssões

Senai é líder 
pelo 2º ano 
consecutivo
Seja para a indústria ao 
contratar, seja para o 
profi ssional ao buscar 
qualifi cação, o Senai é 
a principal referência, 
como atestou, 
pelo segundo ano 
consecutivo, o Pop list, 
pesquisa das marcas 
mais lembradas pelos 
goianienses. 
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Balanço positivo
2009 não poderia 

ter sido melhor para as 
instituições do Sistema Fieg. 
Paradoxalmente, ao fim do 
ano da crise que abalou 
os mercados, o resultado 
é bastante positivo. Sem a 
pretensão de uma prestação 
de contas, rápido balanço 
mostra que Sesi e Senai, 
particularmente, têm motivo 
para brindar o encerramento 
do exercício e a chegada de 
mais um ano-novo. 

Além da realização de investimentos 
em instalações físicas, reequipamento, 
atualização tecnológica e em recursos 
humanos, que beneficiaram toda a rede 
das instituições no Estado, com foco na 
melhoria do atendimento aos clientes – 
empresas, trabalhadores e comunidade 
–, a parceria entre Sesi, Senai, iniciativa 
privada e poder público possibilitou 
ainda a implantação no interior de novos 
núcleos integrados, complexos de ensino 
e lazer, a exemplo de Senador Canedo 
(matéria na página 8). 

A expansão acompanha o 
surgimento de novos polos de 
desenvolvimento em Goiás,, 
onde as instituições buscam 
potencializar o atendimento 
nas áreas de educação, saúde, 
lazer, responsabilidade social e 
educação profissional. 

Anteriormente, parceria 
com a prefeitura havia 
possibilitado a instalação 
do núcleo integrado em 
Formosa, no Entorno do 

Distrito Federal, onde o Sistema Fieg já 
atuava com o Núcleo Senai Luziânia e por 
meio de ações móveis. Na região, também 
é desenvolvido o programa Arranjo 
Produtivo Local (APL), do Ministério da 
Integração Nacional, executado pelo Senai 
em Luziânia, Pirenópolis, Cristalina, Águas 
Lindas, Valparaíso, Cidade Ocidental, 
Novo Gama, Planaltina e Santo Antônio do 
Descoberto. 

Recentemente, a Unidade Integrada 
Sesi Senai Niquelândia, a mais nova do 
Sistema Fieg, inaugurou sua terceira 
ampliação, viabilizada graças a novos 

investimentos da Anglo American Brasil e 
do Grupo Votorantim Metais. 

Na região Centro Goiano, onde a 
cidade de Ceres ganhou este ano núcleo 
de confecção, agora é a vez de Barro Alto, 
com o Núcleo Integrado Sesi Senai, fruto 
de parceria com a Anglo American Brasil 
– Níquel e a prefeitura.

No caso do Senai, especificamente, 
a melhor notícia, matéria de capa desta 
edição de Futuro Profissional, é a 
conquista, pela segunda vez consecutiva, 
do prêmio Pop List no segmento de curso 
profissionalizante. Boa leitura!

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

cARTAS

Como leitor assíduo da 
Futuro Profissional, 

parabenizo toda a equipe pela 
produção dessa obra tão 
conceituada. Venho solicitar 
possíveis formas de receber 
periodicamente a publicação. Falo 
em nome da empresa Centroálcool 
S/A, usina de álcool localizada no 
município de Inhumas e parceira 

do Sesi-Senai. Gostaria de receber 
a revista e outros informativos 
do Sistema Sesi/Senai para 
divulgação das atividades aos 
colegas de toda a indústria.

Altamiro Junior
Gerente de RH da Centroálcool S/A
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ONDE ENcONTrAr
cursos e assessoria em química industrial: Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange (Anápolis)
e Escola Senai catalão

Solenidade no auditório João Bennio, na casa da Indústria, marca formatura dos novos técnicos

Primeiros técnicos em artes gráfi cas

ormada por 22 profi ssionais de 
empresas com atuação nas áreas 
de gráfi ca e fl exografi a, a primeira 

turma da habilitação técnica em artes 
gráfi cas da Escola Senai Vila Canaã, 
em Goiânia, recebeu os certifi cados 
de conclusão, em solenidade realizada 
no auditório João Bennio, na Casa da 
Indústria, no dia 20 de outubro. Durante 
o evento, o presidente do Sindicato das 
Indústrias Gráfi cas no Estado de Goiás 
(Sigego), Antônio Almeida, destacou 
o empenho do Senai em trazer para 
o Estado o curso técnico. “Graças ao 
esforço e à dedicação da instituição, 
vamos melhorar muito a competitividade 
do segmento, com profi ssionais 
altamente qualifi cados que conhecem o 
processo produtivo da empresa do início 
ao fi m. Aliás, esses novos técnicos estão 
sendo disputados pelo mercado.”

O diretor regional do Senai Goiás, 
Paulo Vargas, que dá nome à turma de 
formandos, disse que a implantação 
da habilitação atendeu à demanda 
do setor. “Procuramos fazer um 
projeto de curso de acordo com as 

HAB I L I TAÇÃO  T ÉcN I cA

F expectativas das indústrias, formando 
profi ssionais mais completos e 
preparados para acompanhar o ritmo 
de crescimento do segmento.”

Qualidade
Nova técnica em artes gráfi cas, 

Christielly de Oliveira Souza atua há 
mais de dois anos na área de pré-
impressão da Editora Kelps e conta 
que o curso facilitou seu trabalho na 
empresa. “A programação é abrangente 
e complexa, com amplas possibilidades 
de atuação. Além de entender melhor 
sobre minha área, agora tenho 
mais conhecimento para crescer na 
profi ssão”, disse.

Para o operador de máquinas Moizés 
Mata de Macedo, da Poligráfi ca, a 
habilitação técnica representou um salto 
de qualidade em sua carreira. “Mais da 
metade do que sei sobre a área gráfi ca 
aprendi durante as aulas.” Orador da 
turma, o vendedor Matheus Damasceno 
Cardoso, da Grafopel, disse que o curso 
foi uma oportunidade para atualizar 
conhecimentos e que pretende investir 
em sua mais nova profi ssão.

curso sintonizado 
com realidade 
do mercado

Ministrado pela Escola Senai 
Vila Canaã, unidade referência 
em formação de profissionais 
para o segmento gráfico, o 
curso técnico tem 1.600 horas 
de duração, incluindo estágio 
supervisionado. A programação 
abrange conhecimentos técnicos 
e tecnológicos específicos, 
além de conteúdos que vão da 
preservação ambiental à segurança 
no trabalho. Inédita em Goiás, 
a habilitação em artes gráficas, 
iniciada em 2007, tem por 
objetivo formar um profissional 
completo que atenda às demandas 
do mercado. O projeto do curso 
foi validado por empresários do 
setor, liderados pelo Sindicato das 
Indústrias Gráficas no Estado de 
Goiás (Sigego). 
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ONDE ENcONTrAr
cursos e assessoria no segmento de vestuário: Faculdade Senai Ítalo Bologna (Goiânia)
e Faculdade Senai Roberto Mange (Anápolis)

eferência em educação 
profissional para a indústria 
desde a criação, há mais de 

seis décadas, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), ao 
longo de sua existência, dinamiza 
e diversifica a atuação e, hoje, seu 
portfólio de serviços prestados 
às empresas e à comunidade vai 
muito além da missão para a qual 
foi idealizado, que originou o nome 
da instituição: formar operários do 
chamado chão de fábrica para o então 
incipiente parque industrial do País.

Um dos mais dinâmicos do Brasil, 
o Senai Goiás conquista pela segunda 
vez consecutiva o Pop List no segmento 
de curso profi ssionalizante – que 
vai da aprendizagem industrial para 
adolescentes à pós-graduação. Este ano, 
foi de 16,5% o share of mind (índice de 
lembrança na mente do consumidor) da 
marca, com crescimento de 1,5 ponto 
porcentual em relação a 2008, ano do 
primeiro levantamento. 

A instituição, integrante do 
Sistema Fieg, é reconhecida 
também por sua atuação como 
difusora de tecnologia, aliada das 
empresas que buscam na inovação 
maior competitividade em um 
mercado globalizado. A partir da 
ação integrada de suas escolas 
e faculdades de tecnologia e da 
articulação com universidades e 
outras instituições, o Senai coloca a 

SENA I

R

líder em qualifi cação, 
referência para a indústria

serviço das empresas o conhecimento 
científico e tecnológico, por meio 
do fornecimento de informações e 
da prestação de serviços técnicos 
especializados, assessoria técnica e 
tecnológica em diversas áreas.

Mais de 50 mil pessoas se 
matriculam, anualmente, em cerca de 
250 tipos de cursos e programas em 
20 áreas ocupacionais, oferecidos pela 
rede de escolas fi xas estrategicamente 
distribuídas no Estado, bem como 
por unidades e ações móveis. Além da 
programação básica defi nida, o Senai 

líder em qualifi cação, 

desenvolve inúmeros outros cursos 
implantados sob encomenda para 
atender a necessidades específi cas 
das empresas. Reconhecida no 
mercado de trabalho, a mão de obra 
preparada pelo Senai acaba de ter 
sua qualidade colocada à prova no 
WorldSkills, torneio mundial de 
profi ssões conhecido como “copa do 
mundo da educação profi ssional”, 
realizado no Canadá. Aluno da Escola 
Senai Itumbiara, Rafael Soares Borges 
conquistou medalha de bronze na 
ocupação de soldagem.

Paulo Vargas (direita) recebe troféu Pop list de Jaime câmara Jr.
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O quE é APrENDIZAGEM INDuSTrIAl? Modalidade de ensino destinada à capacitação de jovens de 14 a 24 anos, 
proporcionando formação humana e técnica.

O atendimento foi potencializado 
nos últimos anos graças ao trabalho 
em parceria com o Sesi, outra 
instituição do Sistema Fieg, com 
atuação nas áreas de educação, saúde, 
lazer e responsabilidade social. A 
estratégia resultou na instalação de 
várias unidades integradas Sesi Senai 
(complexo que reúne escola e clube 
de lazer e outras atividades) para 
atender a demandas de empresas e 
comunidades. Com a ampliação da 
oferta de capacitação profi ssional, 
grande parte dos cursos é ministrada 
gratuitamente e voltada a candidatos ao 
primeiro emprego e ao aprimoramento 
profi ssional para garantir aos 
trabalhadores melhores condições de 
empregabilidade.

Com isso, Sesi e Senai expandem 
sua presença física no Estado, 

Parceria com Sesi ampliou 
atuação no Estado

acompanhando o surgimento e a 
consolidação de novos polos de 
desenvolvimento. No mapa de Goiás, 
com seus 246 municípios, unidades 
fi xas das duas instituições estão hoje 
distribuídas em oito das dez regiões 
de planejamento do governo estadual. 
Dez delas são do Sesi, seis do Senai e 
cinco funcionam de forma integrada. 
Boa parte é fruto de parceria com a 
iniciativa privada e o poder público, 
palavra mágica para tornar realidade 
empreendimentos em qualquer área de 
atividade. As realizações mais recentes, 
dentro dessa estratégia, são unidades e 
núcleos integrados em Niquelândia, no 
Norte Goiano; Luziânia e Formosa, no 
Entorno do Distrito Federal; Senador 
Canedo, na Região Metropolitana 
de Goiânia; Santa Helena de Goiás, 
no Sudoeste; Ceres e Barro Alto, no 

Centro Goiano. 
A parceria Sesi-Senai, além 

de otimizar recursos humanos e 
fi nanceiros, possibilitou às instituições 
lançar em Goiás, há menos de dois anos, 
produto que já é modelo no País dentro 
do Sistema Indústria. Expertises do 
Sesi e Senai, a educação e a capacitação 
profi ssional foram reunidas em projeto 
de ensino articulado, a Educação Básica 
e Educação Profi ssional (Ebep). Em 
cursos com três anos de duração, os 
concluintes saem com o ensino médio 
e um curso profi ssionalizante, em áreas 
como automobilística, alimentos, artes 
gráfi cas, eletrotécnica, eletromecânica 
e química. Bem-sucedida em Goiânia e 
Anápolis, a experiência será ampliada 
nas unidades de Aparecida de Goiânia, 
Rio Verde, Catalão, Itumbiara, 
Niquelândia e Minaçu.

ranking de cursos profi ssionalizantes no Pop list
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cursos de eletroeletrônica, eletricidade predial, hidráulica, mecânica automotiva (gasolina, álcool e diesel), mecânica de 
motocicleta, panifi cação e confeitaria, pneumática e refrigeração. Informações: Escola Senai Vila canaã

A conquista do prêmio Pop List 
2009 pela segunda vez consecutiva 
pelo Senai Goiás confere a essa 
instituição o grau de excelência 
com que ela se dedica ao ensino 
profissionalizante dentro do nosso 
Estado. Motivo de orgulho para os 
goianos, desejo que ela se mantenha 
firme no propósito de contribuir 
para a formação de profissionais 
que geram a nossa riqueza. 
Parabéns pela premiação!”

Futuro Profi ssional ouviu a opinião de empresários, clientes do Senai, 
sobre a conquista do prêmio Pop List, que destaca a instituição, pela 
segunda vez consecutiva, como a mais lembrada no segmento de curso 
profi ssionalizante

A opinião dos clientes

Eduardo Virgílio
Diretor LG-GO da LG Sistemas 

Como indústria metalúrgica 
especializada em aço inox, a DEC Brasil 
tem sempre necessidade de colaboradores 
bem treinados e o Senai tem sido nosso 
parceiro constante atuando com seriedade, 
competência e profi ssionalismo.

Para nós não foi surpresa a conquista, 
pelo Senai, do prêmio Pop List 2009, 
pois também lembramos primeiro do 
Senai quando pensamos em qualifi cação 
profi ssional. Parabéns a todos que 
compõem a família Senai.”

SENA I

Tiago Bailão
Diretor Industrial 
da DEC Brasil

O Senai é um parceiro estratégico 
para a Caoa/Hyundai desde sua instalação 
em Anápolis. A maioria dos funcionários 
da montadora é formada por egressos 
do Senai, foi preparada pela instituição. 
Fabricamos um produto de altíssima 
qualidade, nosso veículo é competitivo no 
mercado e isso se deve, além da tecnologia 
que utilizamos, à competência da mão de 
obra que empregamos. Estamos muito 
satisfeitos com o atendimento realizado 
pelo Senai Goiás.”

Akira Yoshikawa
Diretor da Caoa/Hyundai
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Não foi surpresa para mim, e 
com certeza para quem conhece 
a atuação do Senai, conquistar 
o prêmio Pop List 2008 e 2009, 
como a marca mais lembrada pelo 
goianiense no segmento de cursos 
profissionalizantes.  

Há mais de 20 anos a Dinâmica 
Engenharia tem parceria com o Senai, 
sempre recebendo apoio necessário 
para implementação de todas as 
atividades dentro e fora dos nossos 
canteiros de obra.

Parabenizo toda equipe do Senai, 
na pessoa de Paulo Vargas, pois sem 
a perseverança e vontade de realizar 
dele, muita coisa não teria acontecido.

O Senai tem sido o primeiro 
também em inovação. Como 
exemplo, temos o programa Inclusão 
Digital no Canteiro de Obras, 
oferecido pelo Senai, ideia do Paulo 
Vargas, implementado na Dinâmica 
Engenharia. Vale lembrar que este 
curso abrange todos os funcionários 
da obra, desde o servente até o 
mestre-de-obras.  Foi e permanecerá 
sendo um ótimo curso.

Como presidente do Sinduscon 
durante três anos, tive o Senai 
como um ótimo parceiro, 
implementando diversos cursos 
de capacitação profissional, como: 
leitura de plantas, capacitação de 
pedreiros, carpinteiros, eletricistas, 
encanadores, treinamentos e 
implantações de Cipas, controle de 
acidentes do trabalho, etc.

Enfim, o Senai tem sido 
importante não só para a construção 
civil, mas para Goiânia como um 
todo. Parabéns.”

APl PIrENÓPOlIS
Onde obter informações: Rua Sebastião Augusto curado – Vila Santa Bárbara, Qd. 1, Lt. 19. Em Goiânia, contato na 
coordenação, telefone: (62) 3219-1492

Mário Valois
Diretor da Dinâmica Engenharia

Nada mais merecido (a 
conquista do Pop List), tendo em 
vista a tradição de competência 
e seriedade com que o Senai 
Goiás sempre trabalhou. Temos 
uma parceria de muitos anos e 
em todo este tempo pudemos ser 
testemunhas da qualidade, dedicação 
e, principalmente, dos resultados 
obtidos na formação de pessoal 
técnico, que é o principal foco dessa 
tradicional entidade.

Somos uma empresa voltada 
para tecnologia e inovação e 
nossa principal matéria-prima é 
a inteligência humana. Temos no 
Senai Goiás um aliado fundamental 
para o desenvolvimento de nossos 
profissionais, com o programa 
LG Formando Talentos, hoje 
reconhecido no mercado como forma 
criativa e arrojada de formação de 
técnicos qualificados.

Desejamos que o Senai Goiás 
permaneça sempre na mente dos 
goianos e sempre contem conosco na 
consecução desse objetivo.”

Gustavo Reis Teixeira
Diretor de Mercado da LG Sistemas

Há mais de 20 anos a 
Dinâmica Engenharia 
tem parceria com o 

Senai, sempre recebendo 
apoio necessário para 

implementação de todas 
as atividades dentro e 

fora de nossos canteiros 
de obra.” 

Somos testemunhas da 
qualidade, dedicação 

e, principalmente, dos 
resultados na formação de 
pessoal técnico, principal 

foco do Senai
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O quE é quAlIfIcAçÃO PrOfISSIONAl? Processo que qualifica para uma ocupação definida no mundo do trabalho.

Senador canedo 
ganha núcleo integrado 

exto município mais competitivo 
de Goiás, de acordo com dados 
da Secretaria de Planejamento do 

Estado (Seplan), Senador Canedo, na 
Região Metropolitana de Goiânia, passa 
a contar com importante reforço na 
formação de profissionais para atender 
à demanda das indústrias por mão de 
obra qualificada. 

Inaugurado no dia 4 de 
novembro, o Núcleo Integrado 
Sesi Senai Senador Canedo é fruto 
de parceria com a prefeitura local, 
que cedeu os ambientes para sua 
instalação no shopping da cidade. 
Inicialmente, empresas e comunidade 
serão atendidas por meio de cursos 
profissionalizantes nas áreas de 

SES I  S ENA I

S transporte, tecnologia da informação, 
gestão/comportamental, construção 
civil, alimentos e bebidas. 

Também serão oferecidos cursos 
gratuitos ministrados na modalidade 
de educação a distância, além dos 
programas Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e Educação Continuada. 
O núcleo funcionará sob a coordenação 
da Unidade Integrada Sesi Senai 
Aparecida de Goiânia, que já atua no 
município por meio de ações móveis. 

Qualidade
Durante a solenidade de 

inauguração, o prefeito de Senador 
Canedo, Vanderlan Vieira Cardoso, 
disse que, para ser competitivo, é 
essencial investir em qualificação. 

“Nosso maior objetivo é fazer com que 
o município cresça com qualidade. Para 
tanto, buscamos intensificar a parceria 
mantida há alguns anos com o Sistema 
Fieg com a implantação do núcleo 
integrado Sesi Senai. A iniciativa vai 
potencializar as ações desenvolvidas 
pelas instituições na cidade, preparando 
a população para assumir as vagas de 
trabalho que estão surgindo.”

Presente ao evento, o secretário 
estadual de Indústria e Comércio, Luiz 
Medeiros Pinto, também destacou a 
importância da unidade para geração de 
emprego e renda. “A oportunidade de 
ampliar a capacitação de profissionais é 
fundamental para o fortalecimento do 
polo industrial de Senador Canedo.” 

Para o presidente da Fieg, Paulo 
Afonso Ferreira, a implantação do 
núcleo integrado Sesi Senai é um 
exemplo de parceria bem-sucedida 
e um estímulo à instalação de novas 
empresas no município. “Ao formar 
mão de obra qualificada na região 
estamos contribuindo com seu 
desenvolvimento socioeconômico.”

Gerente da Unidade Integrada Sesi 
Senai Aparecida de Goiânia, Adair 
Prateado, disse que será um grande 
desafio coordenar o novo núcleo em 
Senador Canedo. “O município deixou 
de ser uma cidade dormitório, está em 
ritmo acelerado de crescimento e se 
consolida entre os mais competitivos 
do Estado. A responsabilidade é 
grande, mas vamos trabalhar muito 
para atender às expectativas das 
indústrias locais.”

Inauguração do Núcleo Sesi Senai reúne prefeito Vanderlan Vieira cardoso,  
Paulo Afonso ferreira e Paulo Vargas (descerrando a placa)
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O quE é APErfEIçOAMENTO PrOfISSIONAl? Modalidade de ensino que atualiza, complementa ou amplia as 
competências profi ssionais para melhoria de desempenho do trabalhador.

I NOVA  S ENA I  S ES I

criatividade premiada
m projeto que une inclusão 
social e tecnologia aplicada 
foi o vencedor na categoria 

Docente da etapa regional da mostra 
Inova Senai Sesi. Instrutores da área 
de mecânica automotiva da Escola 
Senai Vila Canaã, Robinson Rodrigues 
dos Santos e José Ronaldo Menezes 
Júnior fi caram em primeiro lugar 
com o trabalho Acelerador e Freio 
Eletrônico para Defi cientes Físicos e 
ganharam um notebook como prêmio. 
O projeto propõe uma adaptação 
veicular com a qual portadores de 
necessidades especiais poderão realizar 
o acionamento eletrônico da aceleração 
e frenagem do carro, por meio de um 
dispositivo localizado no volante.

Ainda surpresos com o resultado 
da mostra, os docentes explicaram 
que o sistema de adaptação disponível 
atualmente no mercado é mecânico e 
consiste em uma alavanca que, ao ser 
manuseada, aciona as hastes fi xadas 
aos pedais do veículo. “No protótipo 
que desenvolvemos, o condutor irá 
utilizar apenas o dedo indicador 
esquerdo para controlar a aceleração 
e o freio, por meio da intensidade do 
movimento aplicado no dispositivo 
preso ao volante. Isso vai proporcionar 
maior conforto, segurança e facilidade 
ao portador de defi ciência física nas 
pernas”, disse Robinson Rodrigues.

Indústria
Na categoria Aluno, o projeto 

Melhoria de uma Tampadora de Frascos 
para Indústria Farmacêutica venceu 
o Inova Senai Sesi. Desenvolvido por 
seis alunos da Faculdade de Tecnologia 
Senai Roberto Mange, de Anápolis, 

o projeto é resultado do trabalho 
de conclusão do curso técnico em 
mecânica industrial e já foi implantado 
no laboratório Neoquímica. “A empresa 
tinha uma máquina tampadora que 
não era usada para rosquear tampas do 
tipo spray, processo que era realizado 
manualmente. Fizemos uma adaptação 
criando um bocal adequado para 
essa função e mudamos o formato do 
equipamento, que passou a receber 
e processar em linha os frascos de 
medicamentos que utilizam tampa 
spray. Com a melhoria, reduzimos 
custos e aumentamos a produção”, 
destacou Sílvio José Magalhães Pessoa, 
funcionário da Neoquímica e um dos 
autores do trabalho. A equipe vencedora 
também ganhou um notebook.

Durante a solenidade de premiação 
do Inova Senai Sesi, também 
foi entregue o Prêmio Goiás de 
Inovação para a Equiplex – Indústria 
Farmacêutica, PCTel Eletrônica e 
à Universidade Federal de Goiás 
(UFG), vencedores nas categorias 

Média Empresa, Pequena e Micro 
Empresa e Instituição de Ciência e 
Tecnologia, respectivamente. Criado 
em 2008 pelo Conselho Temático 
de Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação da Fieg e entidades parceiras, 
o Prêmio Goiás de Inovação tem 
como objetivo identifi car, divulgar e 
reconhecer os esforços de pesquisa e 
inovação realizados por indústrias e 
instituições de ciência e tecnologia. 

Etapa nacional
O Inova Senai Sesi é destinado 

a desenvolver a criatividade e o 
empreendedorismo de alunos e 
docentes de unidades das instituições 
em Goiás, por meio da elaboração 
e implementação de projetos 
inovadores. Este ano foram aprovados 
dez projetos nas áreas de design/
moveleira, automação/eletroeletrônica, 
artes gráfi cas, meio ambiente e 
metalmecânica. Os vencedores da etapa 
regional vão disputar a fase nacional do 
prêmio, que será realizada em 2010, no 
Rio de Janeiro.

U

robinson rodrigues e José ronaldo Júnior: prêmio por projeto na área automotiva 
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foi aqui no Senai, com total apoio da 
empresa.” 

Única mulher da turma, a auxiliar 
administrativa Hingria Luciana Castro 
diz que fi cou feliz com a iniciativa da 
construtora. “É fundamental que haja 
investimentos na profi ssionalização do 
quadro de funcionários. O curso foi 
muito produtivo e, com certeza, vai 
trazer melhorias no desempenho de 
funções de cada um dos participantes.”

No cargo de auxiliar administrativo, 
Itamar Nunes até tem certa intimidade 
com o computador, mas foi a primeira 
vez que fez um curso regular na área. 
“Conheci novos programas e isso me 
ajudou muito no trabalho, quero dar 
continuidade ao aprendizado.”

I NcLUSÃO  D I G I TAL

Informática ao alcance de todos
á bem pouco tempo, o 
pedreiro Catarino Cardoso 
mantinha uma distância 

“segura” do computador – “a máquina 
aqui e eu lá”, como ele mesmo conta. A 
desconfi ança cedeu lugar à empolgação 
quando fez o curso de informática 
básica para trabalhadores da construção 
civil, ministrado pela Escola Senai Vila 
Canaã, unidade referência em formação 
de profi ssionais para o segmento. 
Funcionário da Merzian Construtora e 
Incorporadora, ele agora já consegue 
fazer algumas operações básicas no 
microcomputador. 

“Foi o primeiro curso de informática 
que fi z e fi quei feliz com o resultado. 
Dei um passo à frente na minha carreira 
graças à oportunidade que o Senai e a 
empresa me deram.”

Além de Catarino, também fi zeram 
o curso outros 13 colaboradores da 
Merzian, que até o fi m do ano pretende 
formar mais duas turmas. “A empresa 
não abre mão da ação social, da 

qualifi cação de seus funcionários. 
Só assim poderemos entregar ao 
consumidor um produto fi nal de 
qualidade. Para tanto, buscamos a 
parceria com o Senai, instituição de 
excelência em educação profi ssional”, 
disse o diretor técnico da Merzian, Luiz 
Henrique Galhardo Guimarães, durante 
solenidade de entrega dos certifi cados 
de conclusão dia 31 de outubro.

Com duração de 40 horas, a 
programação abrange as disciplinas de 
Introdução à Informática, Windows, 
Word e Excel. As atividades integram o 
projeto Senai/Sinduscon no Canteiro de 
Obras, desenvolvido desde 2008. 

Oportunidade
Também pedreiro, José Morais de 

Oliveira conta que nunca deu muita 
importância à informática. “Em casa só 
meus fi lhos mexiam no computador, 
eu só fi cava olhando de longe. Como 
as aulas são todas práticas, logo perdi o 
medo. Achei o curso excelente porque 
no Senai descobri novas possibilidades 
de qualifi cação profi ssional. Agora, 
vou fazer o de mestre de obras na 
instituição”, planeja.

O pouco que o ajudante de 
pedreiro José Ronaldo da Silva sabe 
de informática foi seus irmãos que o 
ensinaram informalmente. “Sempre 
tive vontade de aprender mais e a 

oportunidade que tive 

H

continuidade ao aprendizado.”Dei um passo à frente na minha carreira 
graças à oportunidade que o Senai e a 
empresa me deram.”

Além de Catarino, também fi zeram 
o curso outros 13 colaboradores da 
Merzian, que até o fi m do ano pretende 
formar mais duas turmas. “A empresa 
não abre mão da ação social, da 

Também pedreiro, José Morais de 
Oliveira conta que nunca deu muita 
importância à informática. “Em casa só 
meus fi lhos mexiam no computador, 
eu só fi cava olhando de longe. Como 
as aulas são todas práticas, logo perdi o 
medo. Achei o curso excelente porque 
no Senai descobri novas possibilidades 
de qualifi cação profi ssional. Agora, 
vou fazer o de mestre de obras na 
instituição”, planeja.

O pouco que o ajudante de 
pedreiro José Ronaldo da Silva sabe 
de informática foi seus irmãos que o 
ensinaram informalmente. “Sempre 
tive vontade de aprender mais e a 

oportunidade que tive 

Hingria 
luciana castro: 
curso produtivo 

e melhoria no 
desempenho 

funcional



11
ONDE ENcONTrAr
cursos e assessoria em eletroeletrônica: Faculdade Senai Ítalo Bologna (Goiânia), Faculdade Senai Roberto Mange 
(Anápolis), Escolas Senai catalão e Itumbiara e Unidade Integrada Sesi Senai Rio Verde

PANORAMA

lula homenageia participantes do WorldSkills
No dia 23 de outubro, o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
recebeu os alunos do Senai que 
representaram o Brasil na 40ª edição 
do WorldSkills, evento internacional 
de educação profi ssional, realizado 
em setembro, no Canadá. Medalha 
de bronze em soldagem no mundial, 
Rafael Soares Borges, aluno da 
Escola Senai de Itumbiara, esteve 
em Brasília acompanhado do diretor 
regional do Senai Goiás, Paulo 
Vargas, e do vice-presidente da Fieg, 
Pedro Alves de Oliveira.

A Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento Gerencial 
(Fatesg), em Goiânia, realizou em 
outubro sua 3ª Jornada Tecnológica, 
com palestras e ofi cinas abertas à 
comunidade. Em Anápolis, a equipe 
pedagógica e os alunos do ensino 
articulado Sesi/Senai promoveram 
em novembro o 3º Fórum Cultural 
(foto), com atividades voltadas para a 
área de saúde. 

Dez engenheiros da Eletronorte, 
provenientes dos Estados do Pará, 
Amapá, de Rondônia e do Distrito 
Federal, estiveram em Goiânia para 
fazer o curso de aperfeiçoamento em 
solda, ministrado pela Faculdade de 
Tecnologia Senai Ítalo Bologna. Com 
duração de 80 horas, a programação 
foi realizada no período de 16 a 27 
de novembro.

Referência em formação de 
profi ssionais para o setor de moda, a 
Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo 
Bologna, em Goiânia, realizou dois 
eventos destinados à disseminação 
de informações sobre as tendências 
em roupas e calçados para o inverno 
2010 e o verão 2011. O lançamento do 
Caderno de Vestuário Perfi l e o Fórum 
de Inspiração para Calçados e Artefatos 
reuniram mais de 160 pessoas ligadas às 
indústrias dos segmentos, nos dias 20 e 
27 de outubro, respectivamente.

Tecnologia, saúde e cultura

Soldagem

Tendências em 
vestuário e calçados 

Marlúcia dos Santos apresenta o caderno 
de Vestuário Perfi l: tendências de moda




