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Nos 60 anos, Senai é penta em educação profissional
No ano em que comemora 60 anos de sua criação em Goiás, o Senai conquista, pela quinta vez consecutiva, o troféu Pop 
List no segmento Curso Profissionalizante, em Goiânia. Realizada anualmente pelo Instituto Verus para o jornal O Popular, 
a pesquisa de mercado mede o grau de fixação na mente do consumidor das marcas de produtos e empresas de diversos 
segmentos econômicos. A instituição já havia faturado, este ano, o prêmio, pela terceira vez consecutiva, na edição realizada 
em Rio Verde, no Sudoeste Goiano, 1 dos 17 municípios onde possui unidades fixas.
>> Leia mais na páginas 2 e 3

Aprendizes em atividades na 
Unidade Integrada Sesi Senai Rio 

Verde: formação profissional do 
Senai é de novo a mais lembrada
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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.

P O P  L I S T  2 0 1 2

Em seis décadas de atuação em Goi-
ás, o Senai, integrante do Sistema 
Fieg, tem buscado acompanhar o 

avanço do segmento industrial, com in-
vestimentos permanentes na melhoria 
e atualização de seus recursos humanos 
e ambientes de ensino, buscando na 
inovação tecnológica uma maneira de 
contribuir com a competitividade da in-
dústria e o desenvolvimento do Estado. 

A rede de unidades fixas da insti-
tuição é formada por três faculdades 
e nove escolas, instaladas em Goiânia, 
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio 
Verde, Quirinópolis, Itumbiara, Catalão, 
Niquelândia, Minaçu e Barro Alto, além 
de núcleos implantados em Mineiros, 
Formosa, Luziânia, Trindade, Jaraguá, 
Senador Canedo e Alto Horizonte. A in-
teriorização das ações é dinamizada por 
meio de parcerias com empresas, sindi-
catos, associações e prefeituras, além do 
trabalho desenvolvido pelas unidades 

se prepara para investir R$ 85 milhões, 
até 2014, na expansão de sua rede de 
ensino, que oferece hoje cerca de 400 
tipos de cursos ministrados em 20 uni-
dades e núcleos estrategicamente loca-
lizados nos principais polos industriais 
do Estado. A meta é atingir, em dois 
anos, 200 mil matrículas anuais, qua-
se o dobro do que foi alcançado em 
2010 (113.516) e 61,9% superior a 2011 
(123.511 matrículas). 

A iniciativa faz parte do Programa 
Senai de Apoio à Competitividade da 
Indústria Brasileira, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). Uma das 
principais diretrizes do programa é a 
formação de profissionais em número 
cada vez maior para atender às neces-
sidades específicas das indústrias, além 
do aumento significativo da oferta de 
serviços técnicos e tecnológicos espe-
cializados, com produtos de maior com-
plexidade e valor agregado.

móveis, nas áreas de mecânica diesel, 
panificação e confeitaria, eletrohidráuli-
ca, eletroeletrônica, hidráulica, pneumá-
tica, refrigeração, mecânica automotiva, 
mecânica de motocicletas, informática e 
costura industrial.

Em 60 anos de atuação, o Senai 
acumula em sua série histórica mais de 
1,3 milhão de matrículas, oferecendo 
cursos e serviços sintonizados com as 
reais necessidades do setor produtivo. 
Em 2011, a instituição realizou 123.511 
mil matrículas em diversas atividades de 
formação de mão de obra para o setor 
industrial em Goiás, com crescimento de 
quase 9% em relação a 2010. As ações 
de educação profissional xchegaram no 
ano passado a 83 municípios goianos e 
a 29 fora do Estado.

Expansão
Em meio à crescente demanda por 

mão de obra qualificada, o Senai Goiás 

Investimentos para 
acompanhar avanço 
industrial
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Para o projeto de expansão de sua 
rede de ensino, o Senai Goiás irá aplicar 
recursos na área de mecânica agrícola 
e adquirir mais quatro unidades móveis 
(oficinas autotransportáveis), nas áreas 
de alimentos e bebidas, manutenção 
industrial, manutenção de máquinas 

Institutos de tecnologia, a novidade

Equipe do Sesi e Senai recebe troféu Pop List do vice-presidente executivo da Organização Jaime Câmara, Cristiano Câmara (centro)

Expansão da rede de ensino possibilitará ao Senai quase duplicar o número de matrículas em dois anos

pesadas e de solda. Também serão cria-
dos Institutos Senai de Tecnologia (IST) 
nas áreas de alimentos, automação e 
química industrial, além do Instituto 
Senai de Inovação, com foco em logís-
tica. Essas unidades serão aliadas das 
empresas no desenvolvimento inte-

grado de produtos e processos, pesqui-
sa aplicada, solução de problemas com-
plexos e antecipação de tendências 
tecnológicas. Os institutos também for-
marão profissionais para gerar conheci-
mento e desenvolver tecnologias que 
atendam às demandas das indústrias.
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Cursos gratuitos marcam 1º ano da
nova unidade Senai em Aparecida

Com mais de 1.600 matrículas em 
vários cursos oferecidos e di-
versas outras ações realizadas, 

a Escola Senai Dr. Celso Charuri, em 
Aparecida de Goiânia, completou seu 
primeiro ano de atuação. Inaugurada 
no dia 15 de outubro de 2011, a mais 
nova escola da instituição, 2ª no muni-

Q U A L I F I C A Ç Ã O

cípio – onde já funciona uma unidade 
integrada Sesi Senai – foi construída e 
equipada pela instituição beneficente 
Central Geral do Dízimo (PRÓ-VIDA). A 
parceria incluiu ainda a prefeitura, que 
doou terreno de 13,7 mil m², no Bairro 
Vila Oliveira. O nome da unidade ho-
menageia o fundador da Central Geral 
do Dízimo, médico, cientista e filósofo 
Celso Charuri (1940-1981).

Do total de matrículas realizadas 
durante o ano, mais da metade (866) 
foi em atividades gratuitas desenvol-
vidas por meio de Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Empre-
go (Pronatec), do governo federal. 

A unidade ministra cursos nas 
áreas de mecânica de manutenção 
industrial, eletroeletrônica/metalo-
mecânica, informática e vestuário, nas 
modalidades de aprendizagem indus-
trial, qualificação profissional, habilita-
ção técnica, ensino básico e educação 
profissional (Ebep) e aperfeiçoamento. 

Bons resultados
Durante solenidade comemorati-

va do aniversário da Escola Senai Dr. 
Celso Charuri, dia 19 de outubro, o 
presidente da Federação das Indús-
trias do Estado de Goiás (Fieg), Pedro 
Alves de Oliveira, disse que a unidade 
é um exemplo bem-sucedido de par-

Presidente da Fieg, Pedro Alves, puxa coro 
de parabéns à nova Escola Senai

Prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito 
Vilela: “Maiores oportunidades de trabalho”

Escola Senai Dr. Celso Charuri, em Aparecida de Goiânia: exemplo bem-sucedido de parceria público-privada
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Novos investimentos ampliam atuação
Nesse primeiro ano de atividades 

da Escola Senai Dr. Celso Charuri, foram 
realizados investimentos em equipa-
mentos, instrumentos, kits didáticos, 
modernização e ampliação de ambien-
tes de ensino. Em maio, foi entregue à 
comunidade e às indústrias da região a 
oficina de Confecção Industrial implan-
tada na escola. O novo ambiente de 
ensino é composto por 17 máquinas de 
costura, sala de modelagem de roupas 
e setor de corte industrial de tecidos. 

Os equipamentos foram doados ao Se-
nai pela PRÓ-VIDA.

Ainda este ano, será construído na 
unidade um galpão para realização de 
atividades na área de construção civil, 
setor com grande demanda por mão de 
obra qualificada. Outra novidade será 
uma oficina de solda com 16 postos de 
trabalho. “Os investimentos visam di-
namizar e potencializar as ações desen-
volvidas por Sesi e Senai no município, 
oferecendo novos produtos e serviços 

para a comunidade e o segmento in-
dustrial”, disse o diretor regional do Se-
nai e o superintendente do Sesi, Paulo 
Vargas.

A unidade também coordena dois 
núcleos de educação profissional ins-
talados nos bairros Madre Germana e 
Nova Cidade, em parceria com o Co-
mitê de Cidadania dos Funcionários do 
Banco do Brasil. Os núcleos desenvol-
vem atividades nas áreas de confecção 
e marcenaria.

Aprendizes de eletricidade em atividade prática: investimentos em equipamentos e na modernização de ambientes de ensino 

ceria público-privada. “Por meio dessa 
ação conjunta foi possível aumentar 
o número de pessoas qualificadas no 
município, além de ampliar o acesso ao 
mercado de trabalho.”

Para o prefeito de Aparecida de Goi-
ânia, Maguito Vilela (PMDB), a unidade 
tem sido fundamental para o desenvol-

vimento socioeconômico do municí-
pio. “A cidade tem vocação para indus-
trialização, mas precisa de mão de obra 
qualificada para dar sustentação a esse 
crescimento. Com a implantação da es-
cola, a população passou a ter maiores 
oportunidades de trabalho.”

Também presente ao evento, o 

deputado Luis Cesar Bueno, ex-aluno 
do curso de artes gráficas do antigo 
Centro de Formação Profissional Ítalo 
Bologna (atual Faculdade de Tecnolo-
gia Senai Ítalo Bologna), em Goiânia, 
destacou que o Senai tem contribuído 
de maneira decisiva com o crescimento 
industrial no Estado.
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Canaã faz bolo para 79 anos de Goiânia

Polo calçadista

Segunda unidade de educação profissional instalada em Goiânia, com 31 anos 
de atuação, a Escola Senai Vila Canaã marcou presença na comemoração do 79º 
aniversário da capital. Referência em formação de profissionais para o setor de 
panificação, a escola foi convidada pela produção do programa Balanço Geral, da 
TV Record, a fazer um bolo de aniversário alusivo à data. Para produzir o bolo, de 
79 metros de comprimento, a equipe de panificação utilizou 150 kg de farinha de 
trigo, 3,8 mil ovos e 90 kg de goiabada para o recheio. A guloseima foi distribuída 
a centenas de pessoas que participaram da edição especial do programa Balanço 
Geral nos Bairros, transmitida ao vivo, no dia 27 de outubro, da Praça Feira das 
Nuvens, no Setor Bueno. 

A Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna, de Goiânia, desenvolve 
três turmas do curso de confecção 
de calçados em Goianira, na Região 
Metropolitana. A iniciativa visa aten-
der à demanda por profissionais 
qualificados para o polo calçadista 
do município. A atividade é fruto de 
parceria entre o Senai, o Sindicato das 
Indústrias de Calçados (Sindicalce), 
o Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias de Calçados e a prefeitura 
de Goianira, com realização por meio 
do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS - Ligue para os telefones 4002-6213, em Goiânia, e 0800-6421313, para demais localidades

Pessoas com deficiênciaSapatos para o verão
Para facilitar o acesso ao mercado de 

trabalho de pessoas com deficiências e 
atender à demanda das indústrias diante 
de exigências legais, o Senai Goiás realiza 
diversas ações de educação profissional 
voltadas para esse público. Dentro da 
política de inclusão social, a Faculdade 
de Tecnologia Senai Roberto Mange, de 
Anápolis, iniciou novas turmas do curso de 
aprendizagem em auxiliar administrativo, 
nas quais estão matriculados quatro defi-
cientes auditivos, que são acompanhados 
por um intérprete de Libras. Durante a aula 
inaugural, os cem alunos do curso assisti-
ram palestras sobre os temas Marketing 
Pessoal e a Lei da Aprendizagem.

As tendências que vão influenciar 
a moda em calçados para o verão 
2014 foram apresentadas durante 
o Fórum de Inspirações, realizado 
no dia 18 de outubro, na Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo Bologna – 
unidade referência em formação de 
profissionais para o setor. Na ocasião, 
a consultora do Núcleo de Design da 
Associação Brasileira de Empresas de 
Componentes para Couro, Calçados e 
Artefatos (Assintecal), Tatiana Souza, 
ministrou palestra sobre o tema. A 
programação contou também com a 
realização de uma oficina de criação.

No Setor Bueno, centenas de pessoas assistem equipe do Senai Canaã montar bolo: festa


