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1. Dados da Instituição
Nome: Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica.
Caracterização: Instituição privada sem fins lucrativos.
Natureza: Faculdade.
Cidade: São Paulo.
Estado: São Paulo.

Composição da CPA:
Nome

CPF

Claudia Neves Cipriano

116.590.718-60

Elaine Chovich

022.990.968-09

Segmento que
representa
Representante do corpo
docente
Representante da
comunidade acadêmica
Representante dos

Márcio Alberto Moralles Barbosa

148.143.728-33 funcionários da
instituição

Márcio Gonçalves dos Santos

334.518.298-00

Representante do corpo
discente
Representante da

Andréia Ponce Nascimento

447.108.958-72 sociedade civil
organizada (ABTG)

Período de Mandato da CPA: 08/06/2012 a 10/02/2014.
(recondução de mandato)
Ato de Designação da CPA: Comunicado – 15/08/2012.
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2. Considerações iniciais

Este relatório apresenta o resumo das ações relacionadas ao processo de auto
avaliação institucional da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica no ano de 2010, de
acordo com o que dispõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), instituído pela Lei n.º10.861, de 14 de abril de 2004.
A estrutura do relatório segue as “Orientações gerais para o roteiro da auto
avaliação das instituições”, diferenciando-se desta forma das edições anteriores. Os
resultados, análises e ações estão listados de acordo com as dimensões propostas
pelo SINAES, facilitando a conexão entre os documentos oficiais da Instituição.
O processo de auto avaliação da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica,
para o ano 2010, fundamentou-se nos resultados obtidos nos dois semestres deste
ano em relação ao que foi planejado e relatado na versão de 2009 do documento.
No desenvolvimento dos trabalhos, contou-se com a colaboração de membros
da CPA, do comitê da qualidade e de outros componentes da comunidade acadêmica.
O comitê da qualidade, que reúne participantes dos diversos setores da
Instituição tem papel de apoio aos trabalhos da CPA, viabilizando a coleta,
organização e análise dos dados primários para o trabalho de auto avaliação, pois
possuem como objetivo a melhoria contínua dos processos de educação profissional
do SENAI.

2.1 Da mantenedora: O SENAI no Estado de São Paulo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI - foi instituído em
1942, pelo Decreto Lei 4048/42, com o propósito de formar, aperfeiçoar e especializar
mão-de-obra para o setor econômico secundário.
A sua criação se deu num momento histórico marcante, no qual a indústria
brasileira enfrentava as circunstâncias da Segunda Guerra Mundial, que agravava a
questão da demanda por mão-de-obra qualificada, como resultado de um longo fluxo
de ações e esforços de implantação do ensino profissionalizante voltado para as
necessidades dos segmentos industriais.
O SENAI de São Paulo começou a funcionar em 28/08/1942, sob a direção do
engenheiro Roberto Mange, professor da Escola Politécnica de São Paulo, que desde
a década de 20 vinha aperfeiçoando métodos de formação racional de trabalhadores.
Sua experiência mais significativa nesse campo deu-se no Centro Ferroviário de
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Ensino e Seleção Profissional, fundado em 1934, que chegou a congregar a maior
parte das ferrovias paulistas.

A partir dessa experiência foram estruturados os cursos do SENAI, com ênfase
no preparo técnico do trabalhador, mas sem esquecer a sua formação social,
objetivando atender à demanda de operários treinados pelos métodos racionais para
desempenhar funções qualificadas na indústria.
Nessa fase, as tarefas primordiais da instituição foram assim definidas:
-

organizar, para todas as indústrias, a formação sistemática dos
aprendizes de ofício, futuros operários industriais;

-

elevar o nível de cultura geral, com noções tecnológicas, dos
trabalhadores menores, destinados a atividades não qualificadas;

-

cuidar do aperfeiçoamento dos operários já existentes.

O ulterior desenvolvimento do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
veio formar sua identidade própria, na qual duas grandes linhas de ação coexistem e
se harmonizam: a primeira, caracterizada pela atenção com o jovem, na formação do
cidadão, e, a segunda, caracterizada pela preocupação em desenvolver recursos
humanos para a indústria.
Para dar conta da tarefa de educar para o trabalho, o SENAI-SP alicerçou uma
sólida rede de unidades, em todo território paulista, acompanhando o forte movimento
da industrialização do Estado. Sessenta Centros de Formação Profissional, vinte e
dois Centros de Treinamento, sessenta e cinco Escolas Móveis, um Centro de
Transferência de Tecnologia, um Centro Técnico e Pedagógico de Formação de
Formadores, quatro Centros Móveis de Exames de Certificação, três Centros de
Formação Profissional mantidos em regime de acordo/cooperação com empresas,
constituem a base de uma ação permanente e diversificada.
Reconhecido pela sociedade em geral e pela indústria paulista em particular, o
SENAI-SP oferece às empresas industriais e à comunidade serviços profissionais
diversificados, posicionando-se como um provedor de soluções educacionais e
tecnológicas em apoio às políticas que objetivam incrementar a competitividade da
indústria brasileira.
x

Princípios e Valores Institucionais

A missão do SENAI é contribuir para o fortalecimento da indústria e o
desenvolvimento pleno e sustentável do país, promovendo a educação para o trabalho
e cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção e disseminação de
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informação e a adequação, geração e difusão de tecnologia. Na realização da missão
a que se propõe o SENAI:
-

conduz os processos de prestação de serviços educacionais e
tecnológicos, incorporando novas tecnologias, competências e modelos
de gestão, em apoio à melhoria da produtividade e da competitividade
da indústria;

-

assegura formação continuada para trabalhadores, visando ampliar
suas oportunidades e capacidades de adaptação às mudanças
tecnológicas e estruturais do mercado;

-

mantêm modelos flexíveis de organização e gestão, apoiados na
competência de seu pessoal e no aproveitamento otimizado de seus
recursos;

-

amplia a competência institucional mediante intercâmbio e parcerias
com organismos do país e do exterior;

-

atua dentro de uma perspectiva competitiva, geradora de uma nova
abordagem na utilização dos recursos logísticos, materiais e humanos,
com a dupla preocupação de responder à demanda da indústria e de
rentabilizar todos os meios disponíveis.

Assim, os valores que permeiam todo o programa de ação do SENAI-SP,
fundamentam-se nos seguintes princípios:
x

Satisfação do cliente

Todo o esforço é dirigido à satisfação do cliente, com quem o SENAI-SP opera
em estreita relação. Os atributos que têm valor para o cliente, que elevam sua
satisfação e que determinam sua preferência constituem o foco de seu Sistema de
Gestão da Qualidade.
x

Busca de melhoria contínua

O modelo de gestão persegue de forma sistemática a inovação e a melhoria
contínua de todos os seus processos, o que permite uma otimização constante da
produtividade do SENAI-SP e da qualidade dos seus produtos e serviços. Com essa
finalidade, o SENAI-SP adotou as normas ISO 9001 considerando que essa estratégia
é internacionalmente aceita e reconhecida como eficiente na condução das
organizações a estágios mais elevados de desempenho. Hoje todas as unidades do
SENAI-SP são certificadas ISO 9001, incluindo a Faculdade SENAI de Tecnologia
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Gráfica. A Faculdade também está em processo de preparação para certificação ISO
14.001 - a qual define procedimentos de Gestão Ambiental.
x

Valorização dos recursos humanos

A instituição considera que o principal fator para garantir seu sucesso são as
competências, habilidades e o comprometimento das pessoas que formam o seu
corpo social. A equipe de colaboradores da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica,
bem como todos os seus estudantes, constitui fonte inesgotável de ideias inovadoras
que levam à melhoria contínua dos seus processos de gestão, dos produtos e dos
serviços.
x

Construção de parcerias

Acordos de cooperação com entidades representativas da sociedade cível
organizada, bem como empresas, constituem, também, fator crítico de sucesso.
Graças a essas parcerias, constrói-se uma rede sinérgica pela qual são
potencializadas as ações de todos os agentes envolvidos. Os acordos têm o objetivo
maior de promover a captação e difusão de conhecimento tecnológico, bem como o
diagnóstico das demandas efetivas da sociedade – empresas, instituições e
comunidades – no que diz respeito à atuação da escola.
x

Comprometimento social

A contribuição ao desenvolvimento econômico e social implica responder às
necessidades das indústrias e da comunidade, tendo em conta:
-

O nível e a extensão das qualificações transmitidas aos trabalhadores e
requeridas pelas empresas;

-

A evolução do sistema de formação profissional compatível com as
evoluções técnicas e econômicas;

-

A capacidade de rendimento quando da orientação qualitativa e
quantitativa dos diferentes fluxos de formação de jovens e adultos em
direção às necessidades do mercado de trabalho;

-

Respeito às condições do meio-ambiente;

-

Propósitos relativos à formação dos alunos.

Consubstanciando um dos eixos da sua missão institucional – “formar para o
trabalho e a cidadania” – O SENAI-SP define seus objetivos educacionais priorizando,
além da capacitação tecnológica, valores sociais, como base de condutas e escolhas.
A instituição considera que o perfil do profissional graduado deve contemplar a visão
crítica e consciente quanto às relações sociais que permeiam todos os ambientes de
sua atuação e que o profissional não se dissocia do cidadão. Esses propósitos são
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gerais, ou seja, referem-se a todos os alunos, independentemente do curso que
realizem.
Nesse sentido, os alunos do SENAI-SP são estimulados a:
-

desenvolver o gosto pelo trabalho feito com qualidade e o respeito à
segurança e bem estar do ser humano e à preservação do meio
ambiente;

-

valorizar os espaços de estudo, de trabalho e de lazer – escola,
empresa e recursos da comunidade, como bens comuns;

-

desenvolver a estética da sensibilidade, a política da igualdade e a ética
da identidade;

-

ter consciência de sua importância como pessoa e como cidadão
partícipe da sociedade brasileira;

-

desenvolver as capacidades de autonomia e de senso crítico, voltados à
formulação de juízos de valores próprios;

-

elaborar projeto de vida – profissional e pessoal, considerando a
temporalidade do ser humano;

-

optar por alternativas de desenvolvimento profissional, tendo em vista
as características do tempo e do espaço em que vivem, no sentido lato,
equalizadas pelos interesses pessoais;

-

agir e reagir frente a situações de instabilidade do mercado de trabalho
e de novas exigências de capacitação profissional;

-

buscar o desenvolvimento de novas competências, como principal
responsável pelo próprio aperfeiçoamento, na perspectiva de educação
permanente, que se dá ao longo da vida.

2.2 O SENAI-SP na Educação Superior

As ações do SENAI de São Paulo no ensino superior tiveram início no final da
década de 90. Ao planejar sua atuação nesse nível de educação, a instituição definiu
os seguintes princípios norteadores:
-

atuação em áreas insuficientemente atendidas;

-

geração, absorção, transferência e difusão de novas tecnologias;

-

não comprometer as metas de oferta de aprendizagem e de qualificação
profissional de jovens e adultos;
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-

a estratégia preferencial de atendimento deve ser feita por meio de
cursos superiores de graduação em tecnologia;

-

a oferta de cursos superiores deve ser viabilizada, basicamente,
mediante

aproveitamento

da

capacidade

instalada

do

SENAI,

observadas as exigências específicas do projeto pedagógico e da
clientela desse nível de formação;

As parcerias com outras instituições de ensino superior podem ser
consideradas oportunas e convenientes, tendo em vista:
-

o atendimento a demandas localizadas e por tempo determinado;

-

a absorção e domínio de competências técnicas, administrativas e
pedagógicas relacionadas ao ensino superior;

-

a realização de pesquisas acadêmicas, tendo o SENAI e a indústria
como campo privilegiado para essa ação.

As parcerias devem ser adequadamente estudadas e negociadas no que se
referem aos custos, benefícios e responsabilidades.
Com base nesses princípios foram elaborados os projetos pedagógicos de
cursos de tecnologia os quais, uma vez aprovados pelo Ministério da Educação,
deram origem aos cursos ora em funcionamento, nas áreas gráficas, mecatrônica, de
meio ambiente, vestuário, automação industrial, eletrônica industrial, fabricação
mecânica, polímeros e processos metalúrgicos. Os cursos já reconhecidos foram
todos avaliados com menção máxima.

2.3 A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica

A primeira escola de Artes Gráficas do SENAI foi instalada em 1945 no bairro
do Belém, na capital de São Paulo, e era destinada à formação de aprendizes para
atender à demanda dos estabelecimentos gráficos do Estado e que empregava, já
naquela época cerca de 12.000 trabalhadores.
Nos anos seguintes o SENAI paulista intensificou a oferta de cursos e
treinamentos e, em 1951, transferiu a Escola de Artes Gráficas para um novo edifício,
no bairro do Cambuci que, em 1962, passou a se chamar Escola SENAI Felício
Lanzara, em homenagem ao importante líder do setor gráfico.

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA

9

Nove anos depois, em 1971, graças à cooperação técnica da Associação de
Construtores Industriais de Máquinas Gráficas e Afins (ACIMGA), da Itália, o SENAISP inaugurou o Colégio Industrial de Artes Gráficas (atual Escola SENAI Theobaldo
De Nigris), no bairro da Mooca, onde passou a oferecer o Curso Técnico em Artes
Gráficas.
Com o intuito de otimizar recursos humanos e instalações, o SENAI-SP
unificou, em 1978, as escolas Theobaldo De Nigris (de ensino técnico) e Felício
Lanzara (de formação de aprendizes) na Mooca. Em 1998, aproveitando a mesma
infraestrutura das escolas, mas acrescendo à equipe, docentes com os perfis
adequados, foi implantada a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica para oferecer,
inicialmente, o Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica. As escolas já
contavam com uma boa biblioteca especializada, cujo acervo foi também adequado à
oferta de educação em nível superior. Em 2002, o curso superior passou por processo
de reconhecimento pelo MEC e foi avaliado com menção final “A”. Em abril de 2005 a
Faculdade passou a atuar no nível de pós-graduação “lato sensu”, oferecendo o
programa de especialização “Tecnologia de Impressão Offset: Qualidade e
Produtividade”.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, a Escola SENAI Theobaldo De
Nigris e a Escola SENAI Felício Lanzara constituem, assim, um centro integrado de
formação profissional que oferece programas de formação profissional para os
segmentos gráfico, de celulose e de papel, desde o nível básico até a pós-graduação.
A atuação integrada permite aperfeiçoar os recursos disponíveis e oferecer aos
estudantes oportunidade de aprimorar sua formação continuamente.
O centro de formação profissional recebe, frequentemente, estudantes de
outros estados e de outros países da América Latina. Atende empresas privadas e
públicas, associações empresariais e de trabalhadores e instituições de ensino em
todo o território nacional, inclusive outras escolas da rede SENAI. Dada à sua
característica única no país, tem como clientes todos os segmentos relacionados com
a comunicação impressa, incluindo empresas fabricantes de celulose e papel,
fornecedores da indústria gráfica, estudantes de outros cursos e a comunidade em
geral.
As parcerias com empresas fornecedoras da indústria gráfica e de celulose e
papel têm se concretizado na forma de doações e comodatos de equipamentos e
softwares; na capacitação de alunos, docentes e usuários finais; no patrocínio de
viagens de estudos; na realização de eventos técnicos conjuntos; na divulgação de
tecnologias etc. Dessas atividades beneficiam-se tanto a comunidade escolar quanto
as empresas fornecedoras e as indústrias gráficas.
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2.4 Avaliação Institucional no SENAI/SP

A Proposta Educacional do SENAI/SP dispõe que nenhum sistema formativo
alcança suas finalidades se não estiver construído sobre um processo de avaliação
contínua e permanente, em todos os níveis, de modo a dar transparência aos seus
objetivos, desempenho e resultados, com a preocupação legítima de sustentar a
eficiência desse sistema.
Para legitimar o caráter pedagógico, transformador, formador de valores e
diretrizes institucionais do processo avaliativo, os princípios básicos que norteiam a
avaliação institucional do SENAI/SP, seja no planejamento, no levantamento de dados
ou na organização e desenvolvimento da proposta, são os seguintes:
-

Transparência: todos os conteúdos, critérios e resultados da avaliação
devem ter absoluta visibilidade.

-

Credibilidade: deve ter sustentação no reconhecimento político e
competência dos gestores e membros participantes do processo.

-

Participação: a adesão deve ser voluntária e permitir o envolvimento de
todos os agentes dos diversos segmentos do processo de ensino e
aprendizagem.

-

Legitimidade: o processo avaliativo deve estar comprometido com a
relevância social e pedagógica, permitindo que a avaliação seja
reconhecida e aprovada pela comunidade.

-

Intencionalidade educativa: a avaliação deve ser desenvolvida como
ação formativa, participativa, compreendida e valorizada, objetivando a
melhoria dos sujeitos e objetos avaliados.

-

Objetividade: todas as ações devem ser fundamentadas na praticidade
e na construção de critérios justos e processos contextualizados.

-

Abrangência: as análises de aspectos parciais da avaliação devem
convergir

para

uma

integração

coerente,

pelos

referenciais

estabelecidos com o projeto institucional e o pedagógico.
-

Continuidade: haverá estímulo à cultura de avaliação integrada ao
cotidiano, pela continuidade, inclusive com melhora de capacitação dos
que se envolverem nas discussões, análises dos resultados e
implementação de ações de melhoria.

Nesse sentido, o processo de avaliação institucional do SENAI/SP representa:
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-

importante ferramenta na obtenção, sistematização e divulgação de
dados para subsidiar a tomada de decisões educacionais;

-

subsídio para implementação de processos de melhoria contínua da
educação profissional ministrada nas unidades da rede SENAI/SP;

-

compromisso com a qualidade da formação dos alunos para a
cidadania, para o trabalho e para o aperfeiçoamento contínuo;

-

prestação de contas para a sociedade, em geral, e para a comunidade
empresarial, em particular, da qualidade da educação profissional
ministrada no SENAI/SP.

O SENAI/SP baseia todo o seu processo de avaliação institucional em três
programas que levam em conta os pressupostos anteriores e que compreendem todas
as instâncias das atividades educativas realizadas pela Instituição. Esses programas
contemplam todas as dimensões propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) e subsidiam, portanto os trabalhos desta comissão
(CPA). Os programas são os seguintes:
I. Programa de certificação da qualidade da educação profissional,
estruturado sobre os padrões estipulados pela International Organization for
Standardization (ISO). Implantado em 1998, com o objetivo de certificar as unidades
de formação profissional do SENAI/SP, em conformidade com a norma ISO 9001,
atendendo, assim, aos propósitos de inserir, na cultura do SENAI/SP, modernas
práticas de gestão, comuns nas empresas de classe mundial. É importante mencionar
que esse propósito foi reforçado com a escolha, para escopo da certificação, do
processo de ensino.
II. Programa de Avaliação da Educação Profissional do SENAI/SP,
denominado internamente como PROVEI – projeto implantado em 2001, inicialmente
para avaliar os cursos técnicos, os cursos de aprendizagem industrial e fazer o
acompanhamento de egressos, posteriormente abrangendo, também, os cursos
superiores

de

tecnologia.

Compreende

análise

profunda

das

competências

desenvolvidas pelos alunos ao final do curso, das condições oferecidas nas escolas
para a realização do processo de ensino e da opinião que estudantes, professores e
gestores têm sobre as oportunidades de melhoria.
III. Auditoria Educacional – órgão de assessoria da Diretoria Regional do
SENAI/SP no acompanhamento da ação educacional. Tendo como referência a
legislação, as normas e diretrizes educacionais internas e externas, objetiva garantir a
eficácia e eficiência do processo de ensino, bem como acompanhar e melhorar
continuamente os serviços educacionais prestados. Elabora pareceres referentes às
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auditorias educacionais realizadas, relatando a apuração, caracterização de falhas,
desvios e ineficiências, bem como apontando soluções e alternativas, tendo como
base a análise: da gestão escolar, da proposta pedagógica, do plano escolar, dos
planos de curso, da equipe escolar (estrutura e funcionamento), da ação docente, dos
indicadores da escola e das instituições auxiliares.

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA

13

3. Desenvolvimento

3.1 – Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional
Esta dimensão apresenta informações acerca do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica e da Proposta
Educacional do SENAI/SP, que contempla o Projeto Pedagógico Institucional (PPI). A
Proposta Educacional do SENAI configura-se como o documento de referência para
orientação e estruturação das propostas pedagógicas de todas as unidades da rede
SENAI/SP, com vistas ao cumprimento da sua missão.
Considerando a interdependência entre trabalho, educação e tecnologia,
observa-se, de um lado, que os estudos sobre os impactos da tecnologia sobre a
sociedade revelam a exigência de profissionais polivalentes, capazes de interagir em
situações novas e em constante mutação. De outro, verifica-se que há crescente
tomada de consciência de que a educação profissional, alicerçada em sólida educação
básica, constitui veículo insubstituível de integração ao mundo moderno, tanto das
pessoas, na perspectiva do emprego, de trabalho e de realização pessoal, quanto das
empresas, que buscam, cada vez mais, adaptar-se a contínuas mudanças,
consubstanciadas por questões que se relacionam com a dependência de condições
externas, os custos do trabalho e do capital, as preferências do consumidor e a
existência de pessoal qualificado.
Esse conjunto, aliado aos paradigmas produtivos do contexto de globalização
da economia, incentiva a renovação das estruturas e práticas pedagógicas, no sentido
de melhor responder às necessidades atuais.
Faz-se imperativa, pois, uma formação mais adequada dos recursos humanos,
que favoreça a empregabilidade e possibilite transformar o conhecimento em ativo
econômico das empresas, com agregação de valores às pessoas que nela se inserem
ou que dela se beneficiam.
A proposta apontada é a de que a educação seja organizada em torno de
quatro aprendizagens fundamentais, a serem construídas ao longo da vida,
constituindo-se nos pilares do conhecimento: (...) “aprender a conhecer, isto é, adquirir
os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio
envolvente; aprender a viver junto, a fim de participar e cooperar com os outros em
todas as atividades humanas e, finalmente, aprender a ser, via essencial que integra
as três precedentes”.
Confirma-se, assim, que só o conhecimento e a habilidade do saber fazer não
bastam. Tão importante quanto eles, outros atributos, tais como maior capacidade de
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adaptação, flexibilidade e versatilidade, compreensão mais ampla do processo
produtivo, capacidade de lidar com situações não rotineiras, tomar decisões,
solucionar problemas, trabalhar em equipe, avaliar resultados e operar com critérios
de qualidade e indicadores de desempenho, tornam-se, cada vez mais essenciais.

Na tentativa de alcançar os ideais de contribuição para o desenvolvimento
industrial por meio da qualificação profissional de jovens e adultos, não há como
desconsiderar os desafios de uma melhor atuação e mais diversificada, perante as
demandas do mercado de trabalho e os anseios e necessidades das pessoas e da
sociedade. Esses desafios, aliados ao entendimento de que a educação profissional
situa-se no ponto de convergência dos três eixos anteriormente citados – a educação,
o trabalho e a tecnologia, deverão subsidiar o desenvolvimento das ações
pedagógicas do SENAI/SP.
Nesse contexto geral, fundamenta-se a Missão do SENAI/SP: “Promover a
educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias
industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira”.
O SENAI/SP, no desenvolvimento da sua POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO
AMBIENTE e no cumprimento da sua MISSÃO, promove o contínuo aprimoramento
dos serviços educacionais e tecnológicos, direcionando esforços para:
x

Atendimento à legislação aplicável aos seus processos e serviços;

x

Preservação do meio ambiente por meio da prevenção à poluição e do uso
consciente de recursos;

x

Manutenção de ambientes de trabalho adequados e seguros;

x

Atendimento às necessidades e expectativas dos clientes;

x

Desenvolvimento contínuo dos recursos humanos.

No PDI da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica são descritas as suas
finalidades e objetivos, amplamente divulgados aos docentes e alunos com as
seguintes finalidades:
x estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
x

formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, além de colaborar na sua formação contínua;

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA

15

x

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura,
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;

x

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;

x

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

x

promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica da Instituição;

x

proporcionar assistência técnica e tecnológica às empresas;

x

promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre instituições
nacionais e estrangeiras;

x

gerar e difundir informações tecnológicas.

São objetivos da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica:
x

firmar-se como referência de excelência no campo da educação profissional;

x

ampliar as oportunidades de acesso à educação profissional;

x

alinhar a oferta às demandas do mercado de trabalho;

x

avaliar a educação profissional, em todos os níveis;

x

ampliar a visibilidade da Instituição junto à sociedade, divulgando rumos
assumidos e estreitando contato com formadores de opinião;

x

promover a atualização tecnológica dos recursos humanos.

No cumprimento da missão institucional, e atendendo às suas finalidades e
objetivos, o complexo formado pela Escola SENAI Theobaldo De Nigris, Felício
Lanzara e a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, promove a educação
profissional e tecnológica por meio de seus cursos, oferecidos em vários níveis de
formação:

cursos

de

iniciação,

formação,

qualificação,

aperfeiçoamento

e

especialização profissional para as áreas gráfica, de celulose e papel e afins, nos
níveis básico, médio e superior. Promove ainda, a inovação e a transferência de
tecnologias industriais a partir da oferta de Serviços Técnicos e Tecnológicos (STT),
fornecendo informações tecnológicas, assessorias técnicas e tecnológicas e
desenvolvimentos tecnológicos às empresas dos segmentos a que se destina.
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Com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da criatividade,
inovação, empreendedorismo, com respeito à propriedade intelectual e transferência
de tecnologias a instituição realiza o INOVA SENAI, evento promovido para a
apresentação de projetos inovadores desenvolvidos por alunos e professores, que
englobam competências e práticas que contribuam para o aprimoramento da
educação profissional e para a sustentabilidade e competitividade da indústria. A
instituição deverá participar do INOVA no próximo ano, quando ada realização regional
do evento.
O perfil do egresso do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica,
descrito no seu Projeto Pedagógico, também confirma a missão, finalidades e
objetivos da instituição uma vez que foi construído coletivamente por um Comitê
Técnico Setorial constituído por profissionais, especialistas reconhecidamente
competentes do setor tecnológico em estudo (das indústrias e do meio acadêmico),
especialistas em pesquisa (do meio acadêmico e do SENAI), especialistas em
Educação Profissional (do SENAI) e representantes de associações de classe
relacionadas com a atuação deste profissional. Os trabalhos realizados neste sentido
seguem

metodologias

próprias

do

SENAI

(Departamento

Nacional)

para

a

estruturação e funcionamento de Comitês Técnicos Setoriais, para o estabelecimento
de perfis profissionais e para a elaboração de desenho curricular baseado em
competências.
O PDI que rege a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica obedece aos doze
eixos temáticos, conforme orientação do MEC, e foi elaborado para o período de 2007
a 2011. A divulgação do PDI para o período de 2012 a 2016 ainda não foi feita, no
entanto, os eixos temáticos continuam em vigor.
Todos os objetivos propostos nesse documento vêm sendo contemplados. De
sete metas propostas, seis já foram alcançadas. A sétima – estudo de viabilidade de
oferta de mestrado profissionalizante – foi adiada sem previsão de prazo para o
retorno, devido aos esforços que estão sendo dispensados no realinhamento dos
cursos de especialização.
Vinte e nove ações foram planejadas das quais vinte e sete já foram realizadas
ou estão em desenvolvimento de acordo com cronograma específico. As demais
tiveram seu prazo de conclusão reagendado para 2013, incluindo a certificação ISO
14.000 que não poderá ser realizada no período previsto devido à sua
interdependência com o cronograma de obras.
No entanto, independentemente de buscar ou não certificação, a unidade
continua desenvolvendo ações para o alcance das metas e para difusão dos valores e
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conhecimentos relativos à preservação do meio ambiente, entre funcionários, alunos,
parceiros e prestadores de serviços.
Em atendimento ao “cronograma de implantação e desenvolvimento da
instituição”: projeto pedagógico do novo curso de pós-graduação lato sensu,
denominado “Desenvolvimento e Produção de Embalagens Flexíveis”, foi refinado e
padronizado de acordo com os outros cursos que compõe o programa de pósgraduação da instituição. A 1ª oferta efetiva para inscrição no curso foi feita ao final do
segundo semestre de 2012. As primeiras entrevistas para a seleção dos candidatos
foram realizadas e foi definitivamente acordada a data para início da primeira turma
março de 2013.
O comitê para a discussão e futura concepção de um novo programa de pósgraduação que deverá abarcar a área de design gráfico, formado no final de 2011,
resolveu por bem adiar as discussões sobre o novo curso após fazer um levantamento
sobre as possibilidades de canibalização do curso de Produção para o Meio Impresso
- PPMI. Para o ano de 2013, serão estudadas possibilidades para lançar o curso novo
sem prejuízos para PPMI.
Os cursos de extensão universitária vêm sendo oferecidos conforme planejado,
e no ano de 2012 foram feitas as seguintes ofertas:

O cronograma de melhoria da infraestrutura vem sendo atendido. As obras de
reforma dos edifícios onde a Faculdade funciona, ao custo de R$ 19 milhões, tiveram
início em 2009, com nova previsão de término para o ano de 2013.
Destacam-se ainda o desenvolvimento de diversas ações para oferecer
melhores condições de ensino e acesso ao curso como a ampliação do programa de
bolsas (inclusive com “bolsas de iniciação científica”) e a ampliação do programa de
financiamento estudantil.

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA

18

A auto avaliação da Faculdade é realizada, institucionalmente, de forma
sistematizada, por meio de três instrumentos – “Sistema de Gestão da Qualidade”,
com base na certificação ISO 9.000; “Programa de Avaliação da Educação
Profissional” – PROVEI e “Auditoria Educacional” – AUDI-E. Esses três instrumentos,
combinados, cobrem todas as dimensões do SINAES.
A certificação ISO 9.000 exige que a instituição certificada demonstre, de
forma inequívoca, a consolidação de um sistema pelo qual os resultados de avaliações
e análises críticas motivem ações de correção e de melhoria de processos.
Procedimentos específicos determinam metodologia para avaliações periódicas –
qualitativas e quantitativas. Auditorias internas e externas também são realizadas
periodicamente.
O PROVEI avalia os resultados alcançados pelos alunos, ao concluírem os
cursos. Dessa forma, proporciona valiosas informações que são utilizadas também
para aperfeiçoamento dos processos de ensino. Esse programa de avaliação está
estruturado em quatro fases: I) verificação do perfil profissional de conclusão dos
cursos; II) coleta de informações acerca de fatores intervenientes do processo de
ensino; III) grupo focal com amostra de estudantes e IV) sistema de acompanhamento
de egressos (SAPES).
Tendo como base o relatório emitido em outubro de 2010, espelhando os
resultados da avaliação de 2009, foram concebidas e implantadas ações de
intervenção para melhoria do desempenho no PROVEI dos alunos do Curso Superior
de Tecnologia em Produção Gráfica:
1 - elaboração de situações de aprendizagem unificadas, promovendo a
conexão entre as capacidades desenvolvidas durante o curso;
2 - reforçar o desenvolvimento de estratégias que levem o aluno à tomada de
decisão nas situações de aprendizagem;
3 - diversificar as estratégias de avaliação, promovendo familiaridade com
testes de múltipla escolha (orientar os docentes sobre metodologia de formulação de
provas de múltipla escolha, aproveitando questões já aplicadas no PROVEI para
testagem de aprendizagem durante o semestre letivo);
4 - promover maior integração da disciplina de informática com as demais
disciplinas tecnológicas do curso (aplicação de ferramentas de informática nas aulas
de controle de processos e administração financeira);
5 - diversificar as estratégias de ensino para a aplicação de ferramentas de
gestão do processo produtivo a fim de atingir maior nível de competitividade (gestão
da produção).
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6 - criar agenda de visitas a serem realizadas durante o curso relacionando-as
aos objetivos de cada semestre.
Devido à periodicidade do instrumento, a CPA sugere que a instituição elabore
uma verificação própria de conhecimentos acumulados baseada no último PROVEI.
Auditoria Educacional - órgão de assessoria da Diretoria Regional do SENAISP no acompanhamento da ação educacional. Tendo como referência a legislação, as
normas e as diretrizes educacionais externas e institucionais, objetiva garantir a
eficácia e eficiência do processo de ensino, bem como acompanhar e melhorar
continuamente os serviços educacionais prestados. Elabora pareceres referentes às
auditorias educacionais realizadas, relatando a apuração, caracterização de falhas,
desvios e ineficiências, bem como apontando soluções e alternativas, tendo como
base a análise: da gestão escolar, da proposta pedagógica, do plano escolar, dos
planos de curso, da equipe escolar - estrutura e funcionamento, da ação docente, dos
indicadores da escola e das instituições auxiliares.
Para este relatório não foi possível parametrizar os dados de 2011 com os de
2012, pois, até o momento, os resultados do último período não foram tornados
disponíveis.
Durante 2012, a CPA estudou formas de aplicar instrumentos próprios de
avaliação que pretende, para o próximo ano, implantar com o apoio logístico da
coordenação.
Metas

Ações realizadas, resultados e sua
incorporação ao planejamento.

1- Ampliar a oferta de cursos de O curso de lato sensu “Desenvolvimento e
pós-graduação lato sensu na Produção de Embalagens Flexíveis” foi
área gráfica.
refinado e padronizado de acordo com os
outros cursos que compõe o programa de pósgraduação da instituição. A 1ª oferta efetiva
para inscrição no curso foi feita ao final do
segundo semestre de 2012. As primeiras
entrevistas para a seleção dos candidatos
foram realizadas e foi definitivamente acordada
a data para início da primeira turma março de
2013.
O comitê para a discussão e futura concepção
de um novo programa de pós-graduação que
deverá abarcar a área de design gráfico,
formado no final de 2011, resolveu por bem
adiar as discussões sobre o novo curso após
fazer um levantamento sobre as possibilidades
de canibalização do curso de Produção para o
Meio Impresso - PPMI. Para o ano de 2013,
serão estudadas possibilidades para lançar o
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2- Dar continuidade ao programa de
avaliação
educacional,
em
consonância com o SINAES, de
modo a aferir a qualidade do
ensino ministrado e propor ações
de melhoria.
3- Implantar
extensão.

programas

curso novo sem prejuízos para PPMI.
Devido à periodicidade do instrumento de
avaliação PROVEI, a CPA sugere que a
instituição elabore uma verificação própria de
conhecimentos acumulados baseada na última
prova.

de Foram ofertados os seguintes cursos:
- Modalidade presencial:
Green Belt – Estratégias de Lean Seis Sigma
Gestão Estratégica da Indústria Gráfica
Marketing Industrial
Controle de Processo na Impressão Offset
Gestão da Qualidade na Indústria Gráfica
Otimização do Processo Offset para a
Qualidade e Produtividade
- Modalidade EAD:
Gestão da Produção

4- Elaborar estudo de viabilidade de
implantação
de
mestrado
profissionalizante, nos termos da
Portaria CAPES nº 80/98.

Em 2012 foi dada a continuidade dos esforços
para fortalecer a oferta de cursos de pósgraduação lato sensu. O programa de pósgraduação na modalidade stricto sensu
(mestrado profissional) deverá ter suas
discussões
suspensas
por
período
indeterminado.

5- Implantação de cursos de lato Foi ofertado o curso de extensão de Gestão
sensu e demais modalidades à da Produção em EAD.
distância.

3.2 - Dimensão 2: A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a
extensão

e

as

respectivas

formas

de

operacionalização,

incluídos

os

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de
monitoria e demais modalidades.

O SENAI-SP atua nas seguintes modalidades de educação profissional:
aprendizagem industrial, cursos técnicos de nível médio, educação tecnológica
(graduação e pós-graduação) e formação continuada.
No ensino superior, o SENAI-SP segue as diretrizes:
I. Responder à demanda comprovada da indústria, associada à ausência ou
insuficiência de atendimento pelas redes públicas e privadas;
II. Não comprometer as ofertas de aprendizagem e de qualificação profissional
de jovens e adultos;
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III. Estratégia preferencial de atendimento por meio de cursos superiores de
tecnologia;
IV. A oferta de cursos superiores deve ser viabilizada mediante aproveitamento
da capacidade instalada do SENAI, observadas as exigências específicas do projeto
pedagógico e da clientela desse nível de formação;
V. As parcerias com outras instituições de ensino superior devem ser
consideradas oportunas e convenientes, tendo em vista:
• o atendimento à demanda localizada e por tempo determinado;
• a absorção e domínio de competências técnicas, administrativas e
pedagógicas relacionadas ao ensino superior;
• a realização de pesquisa acadêmica, tendo o SENAI e a indústria como
campo privilegiado para essa ação.
VI. As parcerias devem ser adequadamente estudadas e negociadas no que se
refere aos custos, benefícios e responsabilidades.
De acordo com a Proposta Educacional do SENAI-SP, os Projetos
Pedagógicos dos cursos da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica preveem
estratégias para estimular os alunos no desenvolvimento de suas competências
técnicas e sociais vinculando, dessa forma, a educação profissional às práticas
sociais.
O desenho curricular do curso é elaborado a partir da identificação do “perfil
profissional de conclusão”, realizada por um Comitê Técnico Setorial (já descrito
anteriormente) com vistas à sua atualização e potencial de atendimento às demandas
do mercado, oferecendo, consequentemente altos índices de empregabilidade aos
seus egressos.
As metodologias de ensino e de aprendizagem têm sido baseadas na adoção
de práticas pedagógicas que privilegiem ações centradas no sujeito que aprende que
ofereçam desafios e situações que demandem tomada de decisão e atitudes criativas
e inovadoras. A metodologia de formação por competências, na qual está baseada a
nova grade do curso superior, desloca o foco do trabalho educacional do ensinar para
aprendê-lo, colocando o docente no papel de facilitador e mediador do processo,
visando à formação de alunos com autonomia, iniciativa, pró-atividade, capazes de
solucionar problemas, realizar auto avaliação e, por consequência, conduzir ao
autodesenvolvimento.
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Os cursos de pós-graduação lato sensu, são estruturados conforme a
Resolução CNE/CES nº 1 de 08/06/2007, e visam aprofundar conhecimentos em
disciplina ou área restrita do saber, capacitando os alunos para a compreensão
atualizada das áreas tecnológicas do conhecimento, dando ênfase ao campo
específico da habilitação escolhida, visando, ainda, a iniciação à pesquisa científica.
Além disso, permitem aos alunos ampliar a formação obtida nos cursos de graduação
e abrem novas possibilidades de atuação profissional, por estarem em perfeita sintonia
com o mercado de trabalho.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica entende como extensão
universitária as atividades que visam difundir conhecimentos para a comunidade em
geral. Como a instituição atua em outros níveis de educação profissional o foco do
atendimento para a comunidade acaba incluindo todos os programas classificados,
pelo SENAI, como de “formação inicial e continuada”. Também são oferecidos, como
extensão universitária, módulos dos programas de pós-graduação lato sensu. Nesse
caso, exige-se graduação como pré-requisito.
Outras atividades voltadas à difusão da cultura, orientação profissional de
jovens e adultos e projetos de cunho social e de conservação do meio-ambiente
complementam o elenco de ações da Faculdade (que serão descritas detalhadamente
na dimensão 3).
Atividades de pesquisa são desenvolvidas como estratégia de ensino, como
uma importante forma de desenvolver as competências dos estudantes para a
produção de novos conhecimentos, para a melhoria de processos e o
desenvolvimento de novas tecnologias.
O programa de bolsas de estudo (iniciação científica e monitoria) - destinado
aos alunos que se destacam pelo seu rendimento escolar – constitui importante
estratégia para incentivar os estudantes a realizar pesquisa e aprofundar seus
conhecimentos. Entre as modalidades monitoria e iniciação científica foram
contemplados 17 bolsistas com desconto de 18% na mensalidade.
Sendo assim, as atividades de monitoria contínua ocorreram por todo o
semestre. Foram designados alunos para os cursos EAD, sala de informática,
biblioteca e para auxílio na confecção de material didático para o curso.
Em 2012, a formação por competências se solidificou, tendo todas as suas
práticas efetivadas. As ações para a constituição de uma única situação de
aprendizagem para todas as unidades curriculares foram efetivadas plenamente. Com
uma reunião ordinária por semestre, os docentes organizaram em conjunto o
planejamento a fim de potencializar os resultados obtidos no desenvolvimento de cada
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semestre. Outras necessidades, ao longo do curso, foram sanadas com reuniões
extraordinárias e pontuais. Com tudo isso, gerou-se a integração entre as
competências elencadas no perfil do egresso.
Conforme o previsto, foi realizado um amplo esforço para o
acompanhamento contínuo da ação docente pela coordenação técnica e pedagógica.
Foram registradas ações para o desenvolvimento da prática da "mediação" nas aulas,
implantada em 15% das aulas. E, ainda, 100% dos planos de ensino do curso superior
foram atualizados de acordo com a metodologia de formação por competências. Já,
quanto ao treinamento de docentes na metodologia de formação por competências,
em 2012, 11 dos 26 professores envolvidos no curso superior foram treinados.
Em relação ao portal educacional, o corpo docente foi incentivado à
utilização do diário eletrônico, seja para o controle da frequência, como para a
divulgação do rendimento escolar.

A implantação foi concluída plenamente na

graduação e, através do monitoramento de acessos, obteve-se o percentual de 100%
junto aos docentes.
Iniciou-se o processo de implantação de uso do diário eletrônico nos cursos de
pós-graduação. A previsão é que para o final de 2013, todos os professores
pertencentes ao quadro dos cursos de pós-graduação tenham sido treinados e tenham
feito uso do diário eletrônico via portal educacional.
Após os ajustes feitos no portal, no período entre 2011 e 2012, os alunos e
docentes foram instruídos sobre o uso e características das ferramentas disponíveis e
que estão funcionando adequadamente no portal como, por exemplo: diário, notas,
disco virtual, e-mail, plano de ensino e mural. Pode-se afirmar que as facilidades
fornecidas pelas ferramentas foram amplamente divulgadas e acessadas. O índice de
funcionamento do portal pode ser considerado como pleno.
Quanto ao plano de ações contínuas que visa atender a requisitos do Sistema
de Gestão da Qualidade e a melhoria de indicadores da qualidade do curso, em 2012,
percebeu-se um aumento no índice que media a satisfação do aluno.
A taxa de permanência no período mostrou certa variação, mas os dados
continuam positivados em relação a 2012.
Mas, o mesmo não se pode perceber quanto à frequência média escolar, item
preocupante em 2011 e que continuou com baixo desempenho em 2012. Nota-se a
necessidade de implementar programas de motivação para a frequência do alunos,
pois, embora os números sejam satisfatórios, as quedas têm sido constantes nos
últimos anos.
Uma sensível queda foi percebida no item promoção escolar. Embora os
números estejam muitos próximos da meta proposta para a unidade, há que se atentar
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para tal fator. Em 2011, a alta do índice levava a acreditar em resultados melhores
para 2012.
Os dados podem ser conferidos no quadro resumo abaixo:
Variáveis de Controle

CST

CST

CST

CST

Meta da

2011\1 2011\2 2012\1 2012\2 Unidade
Aproveitamento Médio Escolar

75,16

74,57

74,08

72,85

77,00

Frequência Média Escolar

80,26

77,62

74,00

72,35

85,00

Taxa de Permanência no
Período (acima de)
Promoção Escolar

93,88

95,24

96,28

92,39

95,00

97,83

96,11

96,5

94,92

98,00

Taxa de Alunos Concluíntes
de Estágio
Média de Satisfação dos Clientes
Participantes

64,29

65,71

56,36

34,38

90,00

83,35

80,14

83,47

81,66

84,00

Para a confecção de material didático, foi treinado um monitor para ajudar os
professores na renovação do material de apoio às aulas, sob orientação da
coordenação e equipe. Foram atendidos 7 docentes do total de 26, que foram
selecionados de acordo com a necessidade da unidade curricular e do material já
existente.
Para 2013, mais dois docentes serão contemplados com o apoio à confecção
de novo material didático. Além disso, será feito o acompanhamento para a melhoria
das estratégias e recursos didáticos empregados no curso.

Em 2012, o NAIPE (Núcleo de Apoio e Incentivo à Pesquisa) deu continuidade
à sua atuação, cumprindo os objetivos que nortearam a sua criação, quais sejam:
orientar os alunos e professores interessados no desenvolvimento de pesquisas;
catalogar os trabalhos em desenvolvimento (oficializar as já existentes); facilitar suas
formatações permitindo a publicação em revistas especializadas, participação em
concursos promovidos por empresas e ou instituições e em congressos nacionais e
internacionais.
Para a revista “Tecnologia Gráfica”, em 2011, foram indexados 25 artigos
técnicos produzidos na instituição. Em 2012, outros 16 artigos técnicos foram
catalogados, significando queda na produção de literatura técnica, porém, o dado
numérico ainda é razoável.
Em 2011, foram analisados e registrados 24 trabalhos de conclusão de curso
da graduação tecnológica, contra 20 de 2012, apresentando uma pequena queda.
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A contrapartida é que do projeto integrador foram registrados 10 trabalhos que
apresentaram qualidade, e, por isso, ficarão registrados para futuras consultas.
Na pós-graduação, foram registrados 3 trabalhos de conclusão de curso no
mesmo período, contra 5 do período anterior.
Não houve o registro de produção técnica ou científica direcionada à Revista
Eletrônica, a outros meios de comunicação, congressos, palestras e concursos.
Como conclusão, aponta-se para a queda expressiva na produção técnica e
científica de valor, fato que deverá ser melhorado em 2013.
As atividades de iniciação científica que visam atender outros projetos que a
unidade já desenvolve como o da EQA (Equipe de Qualidade Ambiental), análise de
mercado, ensaios em papel e física aplicada foram desenvolvidos com resultados
extremamente satisfatórios.
Foi realizado, ainda, o concurso de cartazes sobre a cultura afro-brasileira: Descubra a
África que está em você.
A avaliação dos cartazes foi feita por uma comissão julgadora sugerida entre os
profissionais da Escola SENAI Theobaldo De Nigris, sendo constituída pelos
professores: José Pires de Araújo Jr; José Solsona, Júlio; Manoel Bononato Muñoz e
Olesio Junho.
A equipe técnica e organizadora fez uma triagem após o encerramento do
processo de inscrições, avaliou e elegeu os melhores trabalhos, obedecendo aos
critérios estabelecidos no regulamento do concurso, como segue:
1.

Adequação linguística;

2.

Coesão (harmonia entre os elementos);

3.

Conteúdo adequado ao tema proposto;

4.

Criatividade;

5.

Originalidade;

6.

Impacto Visual;

7.

Coerência entre as imagens, ilustrações e texto.
O concurso teve a inscrição de dezenove (19) cartazes, sendo que três

participantes participaram com dois trabalhos, situação prevista no regulamento.
Mesmo com alguns problemas de divulgação, pode-se considerar o relativo sucesso
da atividade que classificou e premiou os melhores trabalhos, ficando em 1º lugar:
Christian Bardez Castro que recebeu uma suíte de aplicativos Corel Draw X6, um
exemplar do livro: O Legado de Gutenberg e um exemplar do livro Manual do Gestor
na Indústria Gráfica autografado. Em 2º lugar: Débora Araújo Camilo que foi premiada
com um exemplar do livro: O Legado de Gutenberg e uma coleção de livros da Editora
SENAI.
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O Projeto Integrador foi implantado na forma de monografia, projeto, análise de
casos, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos, protótipos, considerando a
natureza da área gráfica. A intenção é permitir ao aluno vivenciar mais uma vez a
interdisciplinaridade entre as unidades curriculares do curso e perceber que a
presença destas no currículo está estreitamente relacionada com as competências
definidas no perfil profissional de conclusão. Constitui-se, portanto, em mais uma
oportunidade para a consolidação de competências profissionais requeridas pelo
mundo do trabalho.
O projeto integrador tem seu desenvolvimento a partir do terceiro semestre de
forma integrada ao curso, priorizando o desenvolvimento das competências definidas
no perfil do curso. A temática do projeto segue, obrigatoriamente, uma das unidades
de competência, que representam os momentos da produção gráfica. A unidade
curricular denominada “Metodologias de trabalho e de pesquisa” trabalha o tema no
segundo semestre, trazendo para discussão a importância da pesquisa e do método
científico para a inovação da tecnologia e dos processos.
Vale destacar que, na organização curricular deste curso, ao planejar e
desenvolver as aulas das diferentes unidades curriculares, os docentes devem dar
ênfase aos fundamentos e às capacidades explicitadas na Ementa de Conteúdos
deste Projeto de Curso. É oportuno reiterar que os conhecimentos propostos para as
unidades têm a função de dar suporte ao desenvolvimento de tais fundamentos e
capacidades.
Em 2012, o projeto integrador foi totalmente implantado e seus resultados
geraram dados que servirão para a métrica de qualidade e produtividade dos próximos
anos.
Com um total de 23 trabalhos realizados, foram constatadas parcerias com
empresas, indicações para participações em eventos e congressos, indicação para
tombamento pela biblioteca, conforme pode ser constatado pelo quadro a seguir:
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2012
Indicadores

1º
sem

2º
sem

Total
anual

%

Nº de projetos concluídos

10

13

23

100

Projetos em parceria com empresa

3

6

9

39

Disponibilidade na biblioteca

5

4

9

39

Indicação para artigo na Revista Tecnologia Gráfica

4

2

6

26

Indicação para Congresso de Portugal

2

0

2

9

Indicação para Semana de Gestão e Tecnologia
Gráfica

4

4

8

35

1

1

4

Participação em comissão de estudos da ABTG

Um capítulo especial no ano foi a participação da unidade na DRUPA 2012. A
feira aconteceu entre os dias 3 e 16 de maio em Dusseldorf, Alemanha. A edição
2012 contou com 17 pavilhões organizados por segmentos de maneira a facilitar a
visitação, com a seguinte disposição:
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Os temas dominantes, na Drupa 2012, foram automação, impressão de
embalagens, impressão digital, tecnologias híbridas, aplicações web-to-print e
impressão ecológica. Por exemplo, 40% dos visitantes disseram que estavam
interessados em máquinas de impressão digital e sistemas de impressão digital.
Também atraiu grande atenção o futuro tema de impressos eletrônicos.
A feira recebeu cerca de 314.00 especialistas de mais de 130 países, divididos
entre grupos corporativos e gestores ou tomadores de decisão configurando-se assim
como a feira mundial de comércio mais importante e maior B2B da área gráfica.
Nesta edição da Drupa, o SENAI enviou 21 especialistas para visitar a feira.
Entre os representantes da Escola SENAI Theobaldo De Nigris e Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica estavam 14 Técnicos de diversas áreas de atuação, dois
Coordenadores Técnicos e o Diretor da Escola, Manoel Manteigas. Este foi o número
mais expressivo de especialistas enviados pelo SENAI para a feira internacional
marcando, assim, a preocupação com a atualização tecnológica de seus pares.

Ações planejadas

Ações realizadas, resultados e sua
incorporação ao planejamento.

1. Orientar e apoiar os
docentes quanto à
formulação de planos de
ensino e instrumentos de

Foi realizado um amplo esforço para o
acompanhamento contínuo da ação docente pela
coordenação técnica e pedagógica. Foram
registradas ações para a implementação da
prática da "mediação" nas aulas, implantada em
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avaliação, com base na
metodologia de formação
por competências.

2. Implantar acesso de alunos
e docentes ao sistema de
gestão acadêmica a partir da
aquisição de um portal
educacional.

3. Acompanhamento contínuo
da ação docente pela
coordenação técnica e
pedagógica.

15% das aulas. E, ainda, 100% dos planos de
ensino do curso superior foram atualizados de
acordo com a metodologia de formação por
competências.
Já quanto ao treinamento de docentes na
metodologia de formação por competências, em
2012, 11 dos 26 professores envolvidos no curso
superior foram treinados.
O corpo docente foi incentivado à utilização do
diário eletrônico, seja para o controle da
frequência, como para a divulgação do
rendimento escolar. A implementação foi
concluída plenamente na graduação e, através do
monitoramento de acessos, obteve-se o
percentual de 100% junto aos docentes.
Iniciou-se o processo de implantação de uso do
diário eletrônico nos cursos de pós-graduação. A
previsão é que para o final de 2013, todos os
professores pertencentes ao quadro dos cursos
de pós-graduação tenham sido treinados e
tenham feito uso do diário eletrônico via portal
educacional.
Após os ajustes feitos no portal, no período entre
2011 e 2012, os alunos e docentes foram
instruídos sobre o uso e características das
ferramentas disponíveis e que estão funcionando
adequadamente no portal como, por exemplo:
diário, notas, disco virtual, e-mail, plano de ensino
e mural. Pode-se afirmar que as facilidades
fornecidas pelas ferramentas foram amplamente
divulgadas e acessadas. O índice de
funcionamento do portal pode ser considerado
como pleno.
Quanto ao plano de ações contínuas que visa
atender a requisitos do Sistema de Gestão da
Qualidade e a melhoria de indicadores da
qualidade do curso, em 2012, percebeu-se um
aumento no índice que media a satisfação do
aluno.
A taxa de permanência no período mostrou certa
variação, mas os dados continuam positivados
em relação a 2012.
Mas, o mesmo não se pode perceber quanto à
frequência média escolar, item preocupante em
2011 e que continuou com baixo desempenho em
2012. Nota-se a necessidade de implementar
programas de motivação para a frequência do
alunos, pois, embora os números sejam
satisfatórios, as quedas têm sido constantes nos
últimos anos.
Uma sensível queda foi percebida no item
promoção escolar. Embora os números estejam
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4. Início da oferta de bolsas de
estudo do SENAI para
monitoria e iniciação
científica.

5. Implantação e
desenvolvimento do projeto
integrador na nova grade do
Curso Superior de
Tecnologia em Produção
Gráfica.

6. Participação em eventos,
congressos e produção de
material técnico e científico.

muitos próximos da meta proposta para a
unidade, há que se atentar para tal fator. Em
2011, a alta do índice levava a acreditar em
resultados melhores para 2012.
O programa de bolsas de estudo (iniciação
científica e monitoria) - destinado aos alunos que
se destacam pelo seu rendimento escolar –
constitui importante estratégia para incentivar os
estudantes a realizar pesquisa e aprofundar seus
conhecimentos. Entre as modalidades monitoria e
iniciação científica foram contemplados 17
bolsistas com desconto de 18% na mensalidade.
Sendo assim, as atividades de monitoria contínua
ocorreram por todo o semestre. Foram
designados alunos para os cursos EAD, sala de
informática, biblioteca e para auxílio na confecção
de material didático para o curso.
Em 2012, o projeto integrador foi totalmente
implantado e seus resultados geraram dados que
servirão para a métrica de qualidade e
produtividade dos próximos anos.
Com um total de 23 trabalhos realizados, foram
constatadas parcerias com empresas, indicações
para participações em eventos e congressos,
indicação para tombamento pela biblioteca,
conforme pode ser constatado pelo quadro a
seguir:
Em 2012, o NAIPE (Núcleo de Apoio e Incentivo
à Pesquisa) deu continuidade à sua atuação,
cumprindo os objetivos que nortearam a sua
criação, quais sejam: orientar os alunos e
professores interessados no desenvolvimento de
pesquisas; catalogar os trabalhos em
desenvolvimento (oficializar as já existentes);
facilitar suas formatações permitindo a publicação
em revistas especializadas, participação em
concursos promovidos por empresas e ou
instituições e em congressos nacionais e
internacionais.
Em 2011, foram analisados e registrados 24
trabalhos de conclusão de curso da graduação
tecnológica, contra 20 de 2012, apresentando
uma pequena queda. Para a revista “Tecnologia
Gráfica”, em 2011, foram indexados 25 artigos
técnicos produzidos na instituição. Em 2012,
outros 16 artigos técnicos foram catalogados,
significando queda na produção de literatura
técnica, porém, o dado numérico ainda é
razoável.
A contrapartida é que do projeto integrador foram
registrados 10 trabalhos que apresentaram
qualidade, e, por isso, ficarão registrados para
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futuras consultas.
Na pós-graduação, foram registrados 3 trabalhos
de conclusão de curso no mesmo período, contra
5 do período anterior.
Não houve o registro de produção técnica ou
científica direcionada à Revista Eletrônica, a
outros meios de comunicação, congressos,
palestras e concursos.
Como conclusão, aponta-se para a queda
expressiva na produção técnica e científica de
valor, fato que deverá ser melhorado em 2013.

7. Participação na DRUPA
2012

O SENAI enviou 21 especialistas para visitar a
feira. Entre os representantes da Escola SENAI
Theobaldo De Nigris e Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica estavam 14 Técnicos de
diversas áreas de atuação, dois Coordenadores
Técnicos e o Diretor da Escola, Manoel
Manteigas. Este foi o número mais expressivo de
especialistas enviados pelo SENAI para a feira
internacional marcando, assim, a preocupação
com a atualização tecnológica de seus pares.

Evidências:
Concurso de cartazes
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3.3 - Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social,
ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.
O SENAI entende que a finalidade da educação profissional é conduzir o
indivíduo ao permanente desenvolvimento para a vida produtiva e para o exercício da
cidadania, contribuindo, assim, para o desenvolvimento do país. As estratégias de
ensino devem aliar formação técnica com desenvolvimento de atitudes socialmente
construtivas. Os estudantes devem aprender como construir o conhecimento e aplicálo para a melhoria efetiva das organizações e para seu próprio desenvolvimento como
cidadãos.
A Proposta Pedagógica da Faculdade considera, como sua base, os
seguintes princípios norteadores e valores éticos:
- fortalecimento da democracia;
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- desenvolvimento da economia;
- participação social, cultural e política dos membros da escola na vida
comunitária;
- participação da comunidade na vida escolar, diretamente ou por meio de
entidades representativas;
- combate aos preconceitos;
- proteção ao meio-ambiente;
- honestidade e integridade;
- respeito à diversidade;
- pensamento independente;
- relações sociais saudáveis visando ao bem-estar da comunidade;
- valorização do trabalho em equipe e do sentimento de empatia.
Para atender a estes princípios, a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
desenvolve as seguintes ações e projetos:
- Coleta seletiva;
- Gerenciamento de resíduos: para redução de resíduos nocivos ao meio
ambiente;
- Equipe de Qualidade Ambiental que busca, continuamente, desenvolver
projetos de melhoria da gestão do meio ambiente, integrados ao ensino;
- ISO 14.000: a unidade está em processo de preparação para essa
certificação;
- Revista “Tecnologia Gráfica”, publicada em parceria com a Associação
Brasileira de Tecnologia Gráfica;
- Gráficos da Alegria: prestação de serviços gráficos para instituições
filantrópicas;
- Conservação, Preservação e Restauro de Documentação Gráfica:
programas desenvolvidos em parceria com a Associação Brasileira de
Encadernação e Restauro – ABER, que constituem importante contribuição
para a preservação do patrimônio cultural;
- Serviço de coordenação de estágios: para intermediar a contratação dos
alunos como estagiários e supervisionar suas atividades;
- Serviço social: a escola mantém uma assistente social dedicada a apoiar
os estudantes nas suas dificuldades de fundo socioeconômico;
- Diretório acadêmico: a escola apoia e incentiva a participação dos alunos
do curso superior nesse seu órgão representativo;
- Trote solidário: o ingresso dos alunos na Faculdade é celebrado com o
desenvolvimento de projetos de cunho social de forma colaborativa com toda
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a comunidade acadêmica, integrando-os de forma saudável em prol de um
objetivo comum, a fim de desenvolver competências de planejamento e
gestão de recursos além de despertar o espírito do trabalho em equipe.

A unidade escolar do SENAI-SP da qual a Faculdade de Tecnologia Gráfica é
parte integrante, mantém também diversos convênios de cooperação com instituições
sem fins lucrativos com as quais comunga os mesmos valores e princípios. Desse
modo, procura fortalecer seus laços com os setores da sociedade com os quais está
direta ou indiretamente relacionada. Por meio desses convênios, a Faculdade participa
de diversos projetos que promovem o desenvolvimento do país.
A política de preços dos cursos de graduação e de pós-graduação busca,
apenas, garantir a sustentabilidade da instituição, gerando uma pequena margem
positiva, uma vez que o SENAI – SP não visa lucro. A instituição oferece dois
programas próprios de bolsas de estudo e mantém parceria com o Sindicato das
Indústrias Gráficas do Estado de São Paulo para oferta de um terceiro programa de
bolsas. Além disso, o SENAI-SP implementou programa próprio de financiamento
estudantil.

A Faculdade está preparada também para receber estudantes com
necessidades especiais, oferecendo acessibilidade a todos os ambientes onde as
atividades discentes são desenvolvidas. Além disso, o SENAI está capacitado a
imediatamente prover outras condições especiais assim que tais necessidades sejam
identificadas, de modo a garantir a inclusão de todos os cidadãos que procurem seus
serviços.
Em relação ao provimento de vagas, o SENAI/SP prioriza a contratação de
pessoas portadoras de deficiência, desde que comprovem, através do processo
seletivo, ter os requisitos necessários para o cargo almejado.
A Instituição mantém ações voltadas especificamente à inclusão de
estudantes em situação econômica desfavorecida, tais como:
a) Programa de financiamento estudantil: destinado a alunos que comprovem
possuir renda familiar mensal per capita igual ou inferior a três salários mínimos. Tem
como objetivo possibilitar e assegurar, por meio de um programa próprio de
financiamento o acesso e a permanência de alunos de baixa renda no Cursos
Superiores de Tecnologia em Produção Gráfica.
b) Programa de concessão de descontos financeiros: destinado a todos os alunos
matriculados no Curso Superiores de Tecnologia em Produção Gráfica. Esse
programa proporciona:
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- Desconto financeiro de 12% do total do valor semestral, no caso de
pagamento à vista no ato da matrícula, ou
- Desconto financeiro de 2% do valor da mensalidade, desde que o
pagamento seja feito até cinco dias antes do prazo de vencimento.

c) Programa de bolsas parcial de estudos:
-

Bolsa renda familiar

Proporciona desconto de 20% do valor da mensalidade, para o aluno que
apresentar renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salários mínimo
nacional. Os alunos podem candidatar-se a essa bolsa já a partir do
primeiro semestre do curso.
Também são oferecidas bolsas de 50% do valor da mensalidade, pelo
SINDIGRAF (Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo).
Atende alunos a partir do segundo semestre do curso e que se enquadrem
ainda nos mesmos pré-requisitos listados acima.

- Bolsa monitoria e Bolsa iniciação científica
Proporcionam desconto de 18% do valor da mensalidade para os alunos
que se destacarem pelo rendimento escolar e que se disponham à
realização de atividades de apoio a professores e a outros estudantes
(monitoria) ou de pesquisa (iniciação científica).

As modalidades podem ser cumulativas, ou seja, o aluno contemplado pela
bolsa de renda familiar poderá se beneficiar dos descontos financeiros e caso seja
selecionado poderá, ainda, usufruir o desconto oferecido aos bolsistas de iniciação
científica/monitoria (desta última, exclui-se os alunos contemplados pela bolsa do
SINDIGRAF).

Para agregar novas competências e elevar o nível de escolaridade dos
recursos humanos da entidade, o SENAI/SP mantém programa de bolsas de estudo
para seus funcionários, destinadas a cursos de graduação e pós-graduação:

a) Programa de bolsa de estudos em curso superior do SENAI/SP
O programa tem como objetivos:
x

Proporcionar condições para que os funcionários do SENAI/SP possam

frequentar cursos superiores promovidos pela própria Instituição.
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x

Possibilitar a qualificação de funcionários em cursos de graduação e de

pós-graduação, a fim de elevar o desempenho desses profissionais e,
consequentemente, propiciar condições para a melhoria da qualidade dos
serviços prestados pelo SENAI/SP.
O programa é destinado a todos os funcionários efetivos do quadro de
pessoal do Departamento Regional do SENAI de São Paulo. Os critérios
principais do programa são os seguintes:
a) A bolsa de estudos destina-se a cursos de graduação e de pós-graduação.
b) Para os cursos de graduação, o funcionário deverá ser aprovado e
classificado no respectivo processo seletivo unificado.
c) Será concedida isenção total dos pagamentos de matrícula e das
mensalidades do curso, respeitando-se o prazo de vigência do programa.

Ações planejadas

Ações realizadas, resultados e sua incorporação
ao planejamento

1. Ampliar atendimento à
comunidade com
palestras gratuitas e
serviços gráficos para
instituições filantrópicas.

Em outubro de 2012, foi realizada a “VII Semana de
Gestão e Tecnologia na Área Gráfica”. O evento
contou com palestras e visitação às oficinas e
laboratórios da Faculdade. Na oitava versão do
evento, optou-se por centrar a realização no período
noturno devido a questão logística.
Diferente de 2011, para a VII semana houve o
envolvimento e participação de todos os alunos.
A programação se deu da seguinte forma:
VIII Semana de Gestão e Tecnologia Gráfica
Palestras:
22/10/2012 - Segunda-feira
1ª palestra: O custo da tecnologia (Bruno Cialone)
2ª palestra: Marketing na indústria gráfica: um estudo
de caso (Pedro Luque Cáceres,
Juliana Cividanes e Otávio Augusto Torres)
3ª palestra: Pit Stop: Eficiência e organização no
setup de impressão (Flávio Botana)
23/10/2012 - Terça-feira
1ª palestra: A gráfica ambientalmente responsável
nos dias de hoje (Marcia Biagio)
2ª palestra: Boas práticas para com as chapas de
impressão offset aplicadas a gestão de processo
(Abrahão)
24/10/2012 - Quarta-feira
1ª palestra: Validade da prova digital (Bruno Mortara)
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2ª palestra: Tintas Ecológicas (Cláudio Roberti)
25/10/2012 - Quinta-feira
1ª palestra: Panorama da indústria gráfica brasileira
e projeto setorial de exportação (Wagner José da
Silva)
2ª palestra: Sistema de gestão integrado ISO 9001 e
FSC (Márcio Pucci)
26/10/2012 - Sexta-feira
*Debate: Gestão de mão de obra, diferencial
estratégico do futuro!
Mediador: Rafael Melo Pedreira
Convidados: Luiz Flávio Suarez Botana, José Pires
de Araújo Junior e Hamilton Terni Costa
Nesta edição do evento, foi feito um grafcast especial
para acesso ao debate, além de postagens na
página da escola no facebook.
Acessos:
http://rafampedreira.podomatic.com/
www.facebook.com/senaigrafica
Palestra Especial:
Os desafios da gestão da indústria gráfica.
Palestra ministrada pelo Professor Flávio Botana, no
auditório do Senai “Theobaldo De Nigris” enfatizando
os caminhos para a profissionalização das empresas
gráficas.
Data: 22/11/2012
Horário: 19h00
Gráficos da Alegria:
Foram executados trabalhos gráficos para entidades
filantrópicas e eventos proporcionados por elas em
todo o decorrer do ano.
Atendeu-se, por exemplo, instituições como:
- Arraial Nosso Lar
- Projeto NOVA 4E
- Festa de São Vito
- Cantina da Escola

2. Obter certificação ISO
14000.

A certificação ISO 14.000 não poderá ser realizada
no período previsto devido à sua interdependência
com o cronograma de obras.
No entanto, independentemente de buscar ou não
certificação, a unidade continua desenvolvendo
ações para o alcance das metas e para difusão dos
valores e conhecimentos relativos à preservação do
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3. Implantação do programa
de bolsas de estudo aos
estudantes.

meio ambiente, entre funcionários, alunos, parceiros
e prestadores de serviços.
Em 2012, foram concedidas bolsas em número
considerável. Além do programa do próprio SENAI,
o SINDIGRAF (Sindicato das Indústrias Gráficas no
Estado de São Paulo) oferece em parceria com a
unidade o custeio de 50% do valor das mensalidades
para alunos do curso selecionados de acordo com
essa modalidade.
A seleção para o programa próprio do SENAI se dá
de forma muito criteriosa pelo serviço social da
unidade.
Houve, ainda, o incremento do programa de bolsas
de iniciação científica com a sua interlocução com o
projeto integrador realizado pelos dos alunos no
curso.
A divulgação dos programas de bolsas é feita
através do portal educacional, site da faculdade e
parceiros.
A divisão dos benefícios ficou da seguinte forma:
Bolsas de auxílio socioeconômico \ 2012:
23 bolsistas com desconto de 50%
09 bolsistas com desconto de 20%.
Bolsas de monitoria e iniciação científica \ 2012:
17 bolsistas com desconto de 18%

4. Ampliar ações da Equipe de
Qualidade Ambiental:
Gerenciamento de resíduos.
Coleta seletiva.

Nos dois semestres de 2012, foram desenvolvidas
várias atividades pela Equipe de Controle Ambiental
com resultados que, se não foram positivos em
relação às metas pretendidas, foram de vital
importância para a comunidade acadêmica. A saber:
1. IV Semana integrada de saúde, segurança e
meio ambiente
2. Coleta de óleo comestível usado
3. Programa de redução do consumo de energia
elétrica
4. Programa de redução do consumo de água
5. Programa de redução dos resíduos perigosos
6. Programa para redução do consumo ou
substituição de produtos com substâncias
restritivas, por materiais alternativos
7. Programa para coleta seletiva, reciclagem e
destino adequado
8. Programa para recuperação de mata nativa
9. Inspeção setorial de saúde, segurança e meio
ambiente
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A seguir, serão destacados os principais pontos:
1. IV Semana integrada de saúde, segurança e
meio ambiente
Orientar e alertar alunos e empregados da escola
sobre os impactos ambientais e os riscos potencias à
saúde e segurança no trabalho, além de disseminar
boas práticas de saúde, segurança e meio ambiente.
Data: 14 18 de maio
Realização de palestras e cine debate. Gincana entre
as turmas: 2I, T1A, T2A, T3A, T4A. Simulação de
incêndio e abandono do prédio.
Responsável: EQA, CIPA e Brigada de Incêndio
2. Coleta de óleo comestível usado
Conscientizar os colaboradores e alunos sobre a
importância da destinação correta do óleo vegetal
usado. Destinar adequadamente o resíduo com
minimização dos impactos ambientais no solo e na
água.
Periodicidade: Semestral
Semestralmente todos os novos alunos recebem
orientação sobre as práticas ambientais
desenvolvidas na escola. Estas orientações se dão
através de aula, palestras e gincanas desenvolvidas
ao longo do semestre. Além disso, os alunos
recebem um folder com as explicações necessárias.
A partir daí, os alunos se sensibilizam e começam a
trazer o óleo utilizado em suas casas para escola.
Este óleo então é destinado ao Instituto Triângulo Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP). Os agentes socioambientais do Instituto
Triângulo recolhem o óleo vegetal usado e
encaminham para usina de reaproveitamento
viabilizada pelo Instituto onde, jovem de
comunidades de baixa renda transformam esses
resíduos em sabão ecológico que, por sua vez, são
comercializados. A comercialização desse produto
eco eficiente serve de ferramenta para que a usina
de reaproveitamento de óleo possa alcançar sua
auto sustentabilidade, garantindo assim, essa
campanha de forma perene.
Responsável: EQA
Resultados: Foram coletados e destinados para
reciclagem 650 l de óleo comestível usado.
3. Programa de redução do consumo de energia
elétrica
Manter em 2012 os valores de consumo de energia
elétrica, em kWh per capita, obtidos em 2011.
Periodicidade: Semestral
Semestralmente é realizada campanha de
sensibilização para os alunos ingressos nos cursos
regulares sobre a importância do uso consciente de
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recursos naturais. Estas orientações se dão por meio
de aula, palestras e atividades desenvolvidas ao
longo do semestre. Controle semestral do consumo
de energia elétrica da escola.
Responsável: EQA
Resultados: Redução de 44,3 % per capita e redução
de 12,19% em valores absolutos.
4. Programa de redução do consumo de água
Manter em 2012 os valores de consumo de água, em
litros per capita, obtidos em 2011.
Periodicidade: Semestral
Semestralmente é realizada campanha de
sensibilização para os alunos ingressos nos cursos
regulares sobre a importância do uso consciente de
recursos naturais. Estas orientações se dão por meio
de aula, palestras e atividades desenvolvidas ao
longo do semestre. Controle semestral do consumo
de água da escola. Monitoramento do consumo de
água diário por meio de leitura do hidrômetro.
Entrega dos redutores de vazão aos alunos dos
cursos regulares e FIC.
Responsável: EQA
Resultados: Redução de 40,1% per capita e redução
de 5% em valores absolutos.
5. Programa de redução dos resíduos perigosos
Manter em 2012 os valores de resíduos perigosos,
em quilos per capita, obtidos em 2011. Manter em
2012 os valores de resíduos perigosos, em litros per
capita, obtidos em 2011. Manter em 2012 os valores
de resíduos perigosos, em unidades per capita,
obtidos em 2011.·.
Periodicidade: Semestral
Semestralmente é realizada campanha de
sensibilização para os alunos ingressos nos cursos
regulares sobre a importância de redução da geração
de resíduos perigosos. Estas orientações se dão por
meio de aula, palestras e atividades desenvolvidas
ao longo do semestre. Controle semestral da
geração dos resíduos perigosos gerados na escola.
Responsável: EQA
Resultados: - kg: Redução de 67,4% per capita e
redução de 48,6% em valores absolutos.
- l: Redução de 61,5% per capita e redução de 39,3%
em valores absolutos.
- un: Redução de 50,4% per capita e redução de
21,8% em valores absolutos.
6. Programa para redução do consumo ou
substituição de produtos com substâncias
restritivas, por materiais alternativos.
Manter em 2012 os valores de substâncias com
restrição ao uso, em quilos per capita, obtidos em
2011. Manter em 2012 os valores de substâncias
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com restrição ao uso, em litros per capita, obtidos em
2011.
Periodicidade: Semestral
Conscientização da comunidade escolar sobre a
necessidade de mudança de hábitos, a fim de reduzir
ou eliminar o uso de substâncias restritivas,
favorecendo a preservação do meio ambiente.
Controle semestral das substâncias restritivas
utilizadas pela escola.
Responsável: EQA
Resultados: - kg: Aumento de 114,1% per capita e
aumento de 225,1% em valores absolutos
- l: Redução de 61,9% per capita e redução de 41,1%
em valores absolutos (l).
7. Programa para coleta seletiva, reciclagem e
destino adequado.
Destinar 100% dos materiais recicláveis para
reciclagem e/ou destino adequado até dezembro de
2012.
Periodicidade: Semestral
Segregação dos resíduos gerados pela unidade,
separando os materiais recicláveis e não recicláveis.
Sensibilização dos envolvidos sobre a importância do
descarte correto dos materiais recicláveis. Controle
da quantidade total, em quilos, dos resíduos gerados
na unidade, contabilizando separadamente por tipo
(recicláveis e não recicláveis).
Responsável: EQA
Resultados: Foram destinados para reciclagem:
- Metal: 807 kg
- Papel: 15.080 kg
- Plástico: 6125 kg
- Vidro: 430 kg
8. Programa para recuperação de mata nativa
Aumentar em 5% o plantio de árvores em relação ao
ano anterior.
Periodicidade: Semestral
Conscientização dos colaboradores e alunos sobre a
importância da recuperação da mata nativa. Auxílio
na manutenção da biodiversidade e no aumento das
áreas reflorestadas na cidade de São Paulo. Plantio
de árvores de espécie nativa para compensar, a
emissão de CO2eq das aulas de GEQ-2 (Gestão da
Qualidade-2) do curso superior de Tecnologia
Gráfica do semestre.
Responsável: EQA e Prof. Márcio Pucci
Resultados: Foram plantadas 25 mudas de espécie
nativa.
9. Inspeção setorial de saúde, segurança e meio
ambiente.
Identificar pontos de melhoria nestes processos e
promover a sensibilização da comunidade escolar
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por meio da divulgação dos resultados.
Periodicidade: Semestral
Avaliação de itens referentes à gestão ambiental,
saúde e segurança, por meio de check list, em todos
os ambientes da escola. Propor ações corretivas e
de melhoria, quando necessário.
Responsável: EQA
Resultados: Todos os ambientes da escola foram
inspecionados e foram propostas ações corretivas e
de melhoria.
5. Revista “Tecnologia
Gráfica”

Trata-se de revista especializada, editada pela
escola em parceria com a Associação Brasileira de
Tecnologia Gráfica.
Sem fins lucrativos a publicação busca, por meio da
venda de anúncios, garantir sua sustentabilidade.
Quase toda a tiragem é distribuída gratuitamente.
Seu objetivo é difundir conhecimentos aplicados em
todos os campos da produção gráfica. Docentes e
estudantes participam da elaboração de artigos
técnicos. O conteúdo trata de temas ligados a novas
tecnologias, melhoria e aperfeiçoamento de
processos, gestão ambiental, design gráfico,
memória da indústria gráfica e de seus profissionais,
notícias sobre cursos e orientação sobre formação
profissional gratuita, entre outros.
Todos os docentes e alunos (cursando) da faculdade
recebem a assinatura gratuita da Revista “Tecnologia
Gráfica”.
No ano de 2012, foram selecionados 16 artigos
desenvolvidos na instituição ou por membros dela.
Segue a relação de títulos:
COLUNA
Produção
Gráfica

Gestão

Tutorial

Normalização

Especial
(anexo em
artigo)

TÍTULO
Cuidados no
desenvolvimento de
rótulos termo
encolhíveis
Manutenção como
ferramenta de
qualidade
Aumentando a
definição de
imagens usando o
filtro High Pass
Validade das provas
digitais, uma
questão a ser
definida.
A sacola plástica e
suas versões
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Andressa Lé,
Janayna Souza
e Luciane de
Lima
Douglas
Pinheiro
Thiago Justo

Kátia Irie
Teruya e
Rafael
Pettermann
Giselen
Cristina
Pascotto
Wittmann e
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Gestão
Gestão
Ambiental

Normalização

Tutorial
Drupa
Normalização

Gestão
Tutorial
Produção
Gráfica

Tutorial
Produção
Gráfica

6. Realizar atendimento à
comunidade:

Venda valor e não
preço
ZéCar. Design
brasileiro e
preocupação
ambiental
O uso de XML para
controle de
processos em
tecnologia gráfica
Bauhaus no
Photoshop
Volta à Drupa 2012
em 60 soluções
A nova norma de
impressão digital.
Somente impressão
digital
Vencendo numa era
de incertezas
Do lápis ao vetor
Provas digitais
normalizadas
ajudam na compra
de impressos por
instituições públicas
Texto em
perspectiva
Enganando o
cérebro: o segredo
das imagens
anaglíficas

Juliana Coelho
de Almeida
José Pires de
Araújo Júnior
Vivian de
Oliveira Preto

Bruno
Mortara

Thiago Justo
Sandra
Rosalen
Bruno
Mortara

Flávio Botana
Thiago Justo
Cristiane
Tonnan
Silvestrin

Thiago Justo
Anderson de
Souza Macedo
e Júlio Tadeu
de Figueiredo

Trata-se do aproveitamento dos recursos dos
laboratórios e oficinas gráficas da Faculdade e das
Escolas Theobaldo De Nigris e Felício Lanzara para
a produção de materiais solicitados por instituições
filantrópicas. A produção é sempre feita
gratuitamente e de forma integrada às atividades de
ensino. Dessa maneira, de forma prática, a
Faculdade envolve a comunidade acadêmica nessas
ações de responsabilidade social.
Foram executados trabalhos gráficos para entidades
filantrópicas e eventos proporcionados por elas em
todo o decorrer do ano.
Atendeu-se, por exemplo, instituições como:
- Arraial Nosso Lar
- Projeto NOVA 4E
- Festa de São Vito
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- Cantina da Escola
TIRAGEM

TIPO DE TRABALHO \ Instituição

1000
1000
1000
1000
400
1000
250
2500
10000
1000
5000
500
10000
14600
2000
10000
2000
200
4000
3000
200
200
180
8
1000
500
5800
15
6000
3
200

FOLDER MATER DEI
CARTÃO DE VISITAS MATER DEI
PAPEL DE CARTA MATER DEI
LIVRO TUPIGRAFIA Nº 10
CONVITE CHURRASCO NOVA 4E
DINHEIRINHO DE BRINQUEDO PARA FESTA
BENEFICENTE
FILIPETAS APRESENTAÇÃO NOVA 4E
CARTAZ 17º ARRAIÁ NOSSO LAR
PANFLETO 17º ARRAIÁ NOSSO LAR
ENVELOPE PEQUENO- NOVA 4E 112X230 PERSONALIZAÇÃO
FICHA DE VALOR - CANTINA ESCOLAR (65X80)
PASTA HEIDELBERG PARA A DRUPA
COMANDA CANTINA ESCOLAR (100 TALÕES
NUMERADOS)
SÃO VITO - CONVITES
SÃO VITO - CARTAZ
SÃO VITO - FOLDER
FOLDER PLANTAR A VIDA - PREFEITURA MOOCA
JORNAL PINACOTECA ABRIL 2012
DINHEIRINHO PARA ARRAIAL NOVA 4E - 2012
PANFLETO ARRAIAL NOVA 4E - 2012
CARTAZ ARRAIAL NOVA 4E - 2012
CARTAZ PASSEIO CICLÍSTICO - VIRADA ESPORTIVA
JORNAL PINACOTECA - JUNHO DE 2012
CARTAZES - CANTINA ESCOLAR SERGRAF
SUPORTE PARA SANDUÍCHE - CANTINA
PAPEL TIMBRADO NOVA 4E
TECNOLOGIA GRÁFICA 83 (MIOLO: 60 PGS + CAPA: 4
PGS)
LIVRO: A CHEGADA DO PÃOZINHO
FICHA DE OPÇÕES - CANTINA ESCOLAR
CARTAZ LINOTYPE
FOLDER FÓRUM DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SP

Foi ofertado para a comunidade o curso Mecânico
de Motor Ciclo Diesel:
O Curso de Qualificação Profissional Mecânico de
Motor Ciclo Diesel teve por objetivo o
desenvolvimento de competências para realizar
manutenção em Motor Ciclo Diesel utilizando
ferramentas e seguindo normas e procedimentos
técnicos, ambientais e de segurança.
Para o desenvolvimento das aulas foram utilizados
os mesmos ambientes pedagógicos e equipamentos
existentes para os cursos regulamentados da mesma
área tecnológica, incluindo-se a Biblioteca que deve
dispor de acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso e fazer parte do sistema
de informação do SENAI.
7. Manter atividades do
Serviço social

O Serviço Social realiza avaliação de bolsas de
estudo duas vezes ao semestre. Inicialmente com os
alunos já matriculados, e, posteriormente, com os
que iniciam o 1º semestre. Esta ação envolve
divulgação da Coordenação do Curso Superior,
constando no mural do Bloco F o período de entrega

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA

45

de documentos, para avaliação socioeconômica.
Efetivada a entrega, os processos são encaminhados
para a Assistente Social para devida análise,
incluindo verificação da documentação,
agendamento de entrevista, relatório social e
parecer. Concluído o processo, é feito o
encaminhamento para a Coordenação do Curso, que
irá avaliar e definir o resultado final junto à Direção
da instituição. Além do parecer da Assistente Social,
são considerados dados de frequência e notas.
Os atendimentos sociais pertinentes à área ocorrem
quando a Coordenação do Curso Superior ou um
docente percebe a necessidade e encaminha o caso.

8. Apoiar as ações do Diretório
Acadêmico: Trote solidário

Estas ocorrências não ocorram no primeiro e
segundo semestre de 2012.
O trote solidário, já é uma tradição entre os alunos do
curso. Foi criado pelo Diretório Acadêmico 7 de
Fevereiro, e, em 2012, alcançou a sua sétima edição.
A partir de campanhas de arrecadação e doação de
alimentos não perecíveis, livros, brinquedos e
agasalhos, o trote solidário tem cumprido seus
objetivos, a saber: a integração dos alunos do curso;
o incentivo ao trote não violento; a promoção do
trabalho em equipe; e ações de responsabilidade
social.
Para a edição de 2012, foi proposto, novamente, o
emprego da atividade como tema transversal nas
unidades curriculares de Gestão de Recursos (1º
sem) e de Administração Mercadológica (8º sem).
A atividade integrou as duas turmas em um único
projeto que arrecadou toneladas de alimentos,
auxiliando o Espaço Mais Vida que atende crianças
em situação de risco.
Foram recolhidos:
1º sem 2012: 1.650 kg
2º sem 2012: 1.610 kg
TOTAL: 3.264 kg
Com meta estabelecida para o recolhimento de 2000
kg de alimentos por semestre, a ação “Trote Solidário
2012” não alcançou os resultados surpreendentes de
2011, quando a meta foi batida em ambos os
semestres.
Recomenda-se estudar formas mais efetivas de
motivação e divulgação entre a comunidade
acadêmica para que em 2013 os resultados voltem a
surpreender.
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(colocar fotos e cartaz)

Evidências:
VIII Semana de Gestão e Tecnologia Gráfica
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Trote Solidário 2012
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Palestra
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3.4 - Dimensão 4: A comunicação com a sociedade.

A comunicação com a sociedade tem por objetivo difundir informações de
interesse público, enfatizando a missão, os valores e os objetivos da Faculdade, e é
dirigida tanto à comunidade interna como à externa. A comunicação interna tem por
objetivo a interação entre a administração e os diferentes setores acadêmicos e, no
plano externo, a comunicação favorece a visibilidade da Faculdade para a sociedade.
A informação entregue aos usuários da Instituição é completa, clara,
atualizada e frequente. Isso faz com que a imagem pública da Instituição nos meios
de comunicação social seja valorizada e percebida por meio da qualidade dos
produtos e serviços ofertados, como fruto do esforço e da inteligência do seu quadro
de pessoal comprometido com a educação.
Um dos objetivos da Faculdade é aprimorar permanentemente os fluxos de
informação entre os diversos setores da comunidade acadêmica, possibilitando a
interação entre docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo. Para o público
interno, são produzidos materiais específicos e a divulgação é feita através da
distribuição de cartazes e folhetos para os alunos das turmas de cursos regulares e de
cursos de iniciação profissional, formação inicial e continuada da Unidade. Também
são afixados cartazes nos ambientes pedagógicos e nas áreas de circulação da
Faculdade. Com o objetivo de disseminar, adequar e difundir a tecnologia e a
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informação, também são realizados eventos internos tais como palestras, oficinas e
exposição de projetos desenvolvidos pelos alunos e pelo setor de desenvolvimento
tecnológico.
Buscando facilitar os relacionamentos interno e externo, a instituição mantém
diversos canais de comunicação, a saber:
x

Intranet, todos os funcionários e docentes da Faculdade têm acesso à rede
interna,

podendo

obter

informações

gerais

e

pertinentes

e

acessar

documentos.
x

Internet, por meio de três sites, da mantenedora (www.sp.senai.br); da
unidade à qual a Faculdade está integrada (http://grafica.sp.senai.br) e
das faculdades senai (www.sp.senai.br/faculdades). Esses canais provêm
informações sobre a instituição, sobre os serviços oferecidos, além de notícias
relacionadas às áreas de atuação da Faculdade. Também é possível realizar
inscrição on-line no processo seletivo para o Curso Superior de Tecnologia em
Produção Gráfica.

x

Portal Educacional, que permite interação, via internet, de alunos, docentes,
coordenadores e outros agentes da comunidade acadêmica, oferecendo ainda
importantes ferramentas de apoio às aulas e acompanhamento do ensino e da
aprendizagem.

x

Manual do aluno, que tem por finalidade apresentar em um só documento os
principais assuntos com os quais a comunidade acadêmica deverá lidar no
transcurso da sua estada na instituição. Suas fontes principais são o
Regimento da Faculdade, Projeto Pedagógico do Curso e a Proposta
Pedagógica, cujas cópias encontram-se à disposição no portal educacional e,
impressas, na biblioteca da Faculdade. Atualmente o Manual é digital e
encontra-se no próprio Portal Educacional.

x

Conexão wireless com internet, gratuita, para todos os frequentadores da
Faculdade – alunos, docentes ou visitantes.

x

Computadores à disposição dos estudantes, com conexão à Internet.

x

Revista de “Tecnologia Gráfica”, publicada pela escola, em parceria com a
Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica – ABTG. Trata-se de periódico
especializada em que se publicam, entre outros, artigos produzidos por
professores e estudantes. A revista também divulga notícias e informações de
interesse do segmento gráfico e da comunidade acadêmica.

x

Revista Eletrônica de Educação e Tecnologia do SENAI – SP, publicada
pelo SENAI com artigos das 48 áreas de atuação da instituição. Disponível
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eletronicamente pelo web site , no SEER do IBICT no Ministério da Ciência e
Tecnologia e indexada no diretório do Sistema Internacional Latindex.
x

Outras revistas especializadas com as quais a Faculdade mantém estreito
relacionamento e que publicam, com frequência, informações e notícias de
interesse da comunidade acadêmica e da sociedade.

x

Murais localizados em diversos ambientes da Faculdade onde se publicam
avisos e informações de interesse da comunidade acadêmica.

x

Agentes de Treinamento – profissionais da unidade que visitam regularmente
empresas

e

outras

organizações

buscando

identificar

demandas

de

capacitação profissional e divulgar os serviços do SENAI, inclusive da
Faculdade.
x

Coordenação de estágio – constituída de docentes do curso superior; tem por
objetivo acompanhar os alunos na fase escolar e na condição de egresso (exalunos), sendo sua função principal a de encaminhamento e supervisão do estágio
no que diz respeito à documentação, orientação, avaliação destes nas empresas,
aproveitando estas oportunidades para divulgar os demais serviços da faculdade e
da instituição.
Além dessas estratégias, a instituição também realiza campanhas de

divulgação utilizando outros meios de comunicação. Mídia impressa é produzida pela
própria unidade escolar e largamente utilizada para comunicação com a sociedade. A
Faculdade organiza eventos abertos ao público, tais como semanas tecnológicas,
palestras e seminários.
Todos os membros da comunidade acadêmica, bem como o público em geral,
têm acesso irrestrito a todos os níveis de gestão da Faculdade, inclusive à direção.
Esse atendimento tem sido feito por telefone, e-mail ou pessoalmente, segundo a
preferência do interessado.
Coordenação do curso e diretoria estão disponíveis inclusive à noite, no
horário de desenvolvimento das aulas de graduação. A mantenedora mantém um
endereço de e-mail (ouvidoria) e um telefone (“fale conosco”) para acesso àquela
instância por qualquer interessado.
O Sistema de Gestão da Qualidade (baseado em ISO 9.000) sistematiza
ações de relacionamento com o cliente: registro e tratamento de reclamações; registro
e tratamento de sugestões e pesquisa de satisfação do cliente. As situações
registradas e os resultados das pesquisas são sistematicamente analisados
criticamente e motivam ações de correção ou de melhoria dos processos.
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Conta-se ainda com a Coordenadoria de Marketing e Eventos (CME), órgão
da administração central, cujo objetivo é o de gerenciar a marca SENAI/SP e definir
padrões de comunicação institucional, utilizando técnicas escritas, orais, audiovisuais
e eletrônicas, colaborando, assim, com a construção da imagem e identidade da
Instituição.
A par das principais estruturas e recursos próprios de comunicação com a
sociedade, a Faculdade possui procedimentos de gestão que buscam garantir a
qualidade dos serviços de educação profissional. Um deles diz respeito ao
relacionamento com o cliente. Serve para orientar o desenvolvimento de atividades
futuras, por meio da coleta de dados sobre as necessidades e expectativas do cliente,
bem como sua opinião sobre cursos e serviços oferecidos. O tema abrange a
avaliação dos seguintes itens:

Itens avaliados
x Satisfação do
cliente
x Reclamação do
cliente

Ações planejadas

Instrumentos de avaliação e coleta de dados
x
x

Avaliação de satisfação (empresa e
participante)
Registro de reclamação de cliente

Ações realizadas, resultados e sua incorporação
ao planejamento

1. Intensificar as ações de
comunicação interna
durante todo o período

2. Reforçar o uso da
comunicação digital

As ações compreenderam a colocação de banners e
cartazes informativos em diferentes pontos
estratégicos na escola tratando de assuntos de
interesse geral da comunidade acadêmica. As ações
de intensificação da comunicação foram mantidas em
2012, aplicando ainda o uso das ferramentas de
comunicação do portal educacional.
Como no ano anterior, a mídia digital foi amplamente
utilizada sendo enviados os calendários das
inscrições dos cursos em assinaturas de mensagens,
bem como seus prospectos a alunos, ex-alunos,
docentes, funcionários, parceiros, clientes, empresas
e instituições, como ABIGRAF, ABFLEXO, ABIEA,
ABRAFORM e ABTG.
A estratégia foi reforçada em 2012 com a utilização
de publicações de artigos, links, projetos no site da
unidade para atrair mais visitantes.
Em 2012, foram feitas ações em rede social para
divulgação da escola e da VIII Semana de Gestão e
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Tecnologia Gráfica, que contou com um grafcast
especial para acesso ao debate, além de postagens
na página da escola no facebook.
Acessos:
http://rafampedreira.podomatic.com/
www.facebook.com/senaigrafica
A Faculdade, que iniciou a veiculação de sua página
no Facebook em outubro, transformou essa forma de
comunicação em um hábito. Todos os parceiros da
instituição fazem uso da rede social par estabelecer
contato com a instituição.
3. Intensificar a participação
em eventos e divulgação

Foi feita distribuição de material impresso (cartazes e
filipetas) para os alunos, em sala de aula, de todas
as programações. Foram distribuídos cartazes,
filipetas e prospectos em cursos promovidos por
instituições parceiras como: ABTG, SESI, CIESP –
Sucursal da Zona Leste, empresas como Heidelberg
e Canon, não só em suas instalações localizadas nas
dependências da Faculdade como em seus
escritórios centrais. Atendeu a várias instituições de
ensino que, por motivo de calendário não puderam
comparecer na primeira edição. Foi feito um reforço
na divulgação dos cursos nos eventos promovidos na
Faculdade, entre eles a Semana de Gestão e
Tecnologia. O SENAI enviou 21 especialistas para
visitar a feira. Entre os representantes da Escola
SENAI Theobaldo De Nigris e Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica estavam 14 Técnicos de diversas
áreas de atuação, dois Coordenadores Técnicos e o
Diretor da Escola, Manoel Manteigas. Este foi o
número mais expressivo de especialistas enviados
pelo SENAI para a feira internacional marcando,
assim, a preocupação com a atualização tecnológica
de seus pares.

4. Ampliar o uso da
Publicidade – Meio
Impresso

Os padrões de veiculação continuaram os mesmos
de dois anúncios de página inteira nas revistas
ABIGRAF e Tecnologia Gráfica. Inserção no Guia do
Estudante (Editora Abril), anúncio no jornal da
Mooca.
A folhetaria sobre os cursos oferecidos pela
faculdade continuou a ser usada em 2012.
Nesse material encontra-se a reforçada a nova
característica do curso baseada na avaliação por
competências, evidenciando o novo modelo de
formação proposto pela instituição.

5. Apoiar o corpo docente na
utilização do diário

Em relação ao portal educacional, o corpo docente
foi incentivado à utilização do diário eletrônico, seja
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eletrônico no portal
educacional no controle da
frequência e divulgação do
rendimento escolar

para o controle da frequência, como para a
divulgação do rendimento escolar. A implementação
foi concluída plenamente na graduação e, através do
monitoramento de acessos, obteve-se o percentual
de 100% junto aos docentes.
Iniciou-se o processo de implantação de uso do
diário eletrônico nos cursos de pós-graduação. A
previsão é que para o final de 2013, todos os
professores pertencentes ao quadro dos cursos de
pós-graduação tenham sido treinados e tenham feito
uso do diário eletrônico via portal educacional.

6. Ampliar utilização dos
recursos de comunicação do
portal educacional

Após os ajustes feitos no portal, no período entre
2011 e 2012, os alunos e docentes foram instruídos
sobre o uso e características das ferramentas
disponíveis e que estão funcionando adequadamente
no portal como, por exemplo: diário, notas, disco
virtual, e-mail, plano de ensino e mural. Pode-se
afirmar que as facilidades fornecidas pelas
ferramentas foram amplamente divulgadas e
acessadas. O índice de funcionamento do portal
pode ser considerado como pleno.
Os monitores bolsistas em informática designados,
em 2011, para auxiliarem alunos e docentes no
acesso e utilização do portal educacional e de outras
ferramentas de informática continuam atuando como
serviço de apoio. Os monitores dispõem de horários
fora dos períodos de aulas.

7. Incentivar alunos e
docentes dos cursos
superior e de pósgraduação a publicarem
artigos científicos e técnicos
nas revistas publicadas pela
Instituição

Conforme o descrito na Dimensão 2, os estudantes e
professores continuam publicando artigos na revista
Tecnologia Gráfica. Mas, mesmo com o apoio do
NAIPE – Núcleo de Incentivo e Apoio à Pesquisa –
para o desenvolvimento de projetos com formatação
adequada às normas de apresentação acadêmica e
segundo os regulamentos de concursos afins, notouse uma leve queda na produção técnica e científica
da instituição.
A CPA recomenda que se faça um esforço em
intensificar e motivar os alunos da pós-graduação e
graduação à publicação. Além disso, gerar uma base
de dados sobre a produção feita, mas não publicada,
como indicação para pesquisa.
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3.5 - Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do
corpo

técnico-administrativo,

seu

aperfeiçoamento,

desenvolvimento

profissional e suas condições de trabalho.
O corpo docente é contratado em regime integral ou parcial. No primeiro caso
o docente é contratado por 40 horas semanais e, além da atuação na faculdade,
exerce outras funções na Escola SENAI Theobaldo De Nigris. No regime parcial, o
docente é contratado de acordo com o número de aulas que irá ministrar. Nos dois
casos garante-se uma disponibilidade de 20% do tempo (pelo menos) para preparação
de aulas, correção de avaliações, atendimento aos alunos e outras atividades
extraclasse. O corpo técnico administrativo, em sua totalidade, dedica-se as suas
atividades em tempo de dedicação integral.
Visando ampliar as possibilidades de contar com docentes experientes no
mercado de trabalho, a escola também lança mão da contratação de serviços
terceirizados – tanto de pessoas jurídicas quanto de autônomos.
O planejamento e o desenvolvimento de recursos humanos na instituição são
orientados pelos seguintes documentos constantes do Sistema de Gestão da
Qualidade:
x

Diretrizes para o Provimento de Vagas.

x

Manual de Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos.

x

Procedimento

para

Avaliação

de

Programas

de

Treinamento

e

Desenvolvimento do SENAI/SP.
x

Resolução RE-19/09 que institui o Programa de Bolsas de Estudos em Curso
Superior do SENAI/SP.

x

Resolução RC-06/09 que institui o Programa de Bolsas de estudos parcial para
funcionários das entidades (SESI/SENAI – SP).

x

Plano de Remuneração e Evolução Profissional (PREP).

O Plano Diretor de Recursos Humanos (PDRH), vigente à época em que foi
elaborado o PDI atual, foi substituído, a partir de 2009, pelo Plano de Remuneração e
Evolução Profissional (PREP). Essa alteração configura-se num aperfeiçoamento das
políticas de recursos humanos da instituição, uma vez que resultou da atualização
das carreiras e das faixas salariais, a partir de um estudo de mercado contratado pelo
SENAI e realizado pela Fundação Getúlio Vargas.
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O PREP:
x Define padrões e critérios para que os funcionários da instituição possam obter
crescimento profissional;
x Possibilita o reconhecimento do funcionário em função do desempenho
apresentado;
x Reconhece o esforço do funcionário na busca de ações de desenvolvimento e de
capacitação profissional;
x Cria uma política de recursos humanos capaz de conduzir de forma eficaz o
comprometimento do funcionário com os resultados do seu trabalho; e
x Reconhece a contribuição de cada funcionário para melhorar continuamente os
resultados da instituição.
O PREP define a carreira de “Professor de Ensino Superior”, com
possibilidade de progressão salarial ao longo de nove faixas além da inicial e, em seu
capítulo III, artigo 3º, enfatiza os critérios de gratificação por titulação a serem
acrescidos ao salário base.
A instituição implantou procedimentos de desenvolvimento de seus recursos
humanos – “Plano de Desenvolvimento de Pessoal” (PDP) - por meio do qual custeia
e oferece condições para treinamento e capacitação de todos os seus funcionários,
inclusive os docentes do ensino superior. Além disso, a Faculdade incentiva à
participação dos docentes em congressos, seminários, exposições e outras
atividades de difusão do conhecimento. Esse apoio é caracterizado, além do custeio
via PDP, por dispensa parcial ou integral da jornada de trabalho; flexibilização de
horários; autorização para realização de estudos durante a jornada de trabalho e
pagamento de horas extraordinárias quando aplicável.
Tal sistemática está regulamentada pelo Manual de Treinamento e
Desenvolvimento de Recursos Humanos. Este documento visa orientar a elaboração
do Plano de Desenvolvimento de Pessoal (PDP) do SENAI/SP, envolvendo todas as
unidades operacionais e órgãos da administração central em programas de
qualificação profissional e treinamentos. Os programas devem atender as
necessidades de desenvolvimento dos recursos humanos para o exercício de uma
função ou execução das atividades que caracterizam um posto de trabalho, com
participação presencial ou à distância, utilizando-se de estratégias como: curso,
seminário/palestra, congresso, estágio, workshop, visita técnica e feiras. Na
elaboração do PDP da unidade levam-se em consideração os indicadores de
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desempenho com suas respectivas metas para o ano corrente e o Levantamento de
Necessidades de Treinamento (LNT) conforme aplicabilidade no perfil ocupacional do
funcionário.
A instituição mantém programa de bolsas de estudo para funcionários,
inclusive docentes, para custeio de cursos de graduação e pós-graduação, realizados
nas suas próprias Faculdades ou em outras instituições.
O

acompanhamento

da

ação

docente

é

de

responsabilidade

dos

coordenadores, visando à orientação e melhoria do desempenho dos docentes e, por
consequência, do processo de ensino.
O corpo técnico-administrativo da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
possui a seguinte composição: diretor (um), coordenador (dois), secretário acadêmico
(um), bibliotecário (dois), assistente administrativo (nove), assistente técnico (um),
assistente social (um).
Para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários alguns procedimentos
foram estruturados pela DRH:
x

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO): estabelece
ações que visam à identificação precoce do eventual comprometimento da
saúde dos funcionários, contribuindo para a minimização e o controle dos
riscos presentes nos ambientes de trabalho, através de acompanhamento do
médico do trabalho.

x

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): estabelece ações
que visam à identificação precoce, a avaliação e o controle dos riscos
presentes nos ambientes de trabalho que podem levar ao comprometimento da
saúde dos trabalhadores, contribuindo para a minimização dos riscos de
agravo à saúde para os empregados do SENAI/SP e para terceiros que nele
venham a desenvolver suas atividades. Estabelece, ainda, ações preventivas
de controle no ambiente laboral que contribuam para os objetivos da gestão
ambiental, proporcionando a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores
e, em consequência, do desempenho geral dos serviços prestados, com
reflexos positivos sobre a qualidade do ensino ou produto.

x

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): é o documento histórico-laboral
individual do trabalhador, destinado a informa ao Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) sobre a efetiva exposição a agentes nocivos.

x

Registro e Elaboração de Estatísticas de Acidentes do Trabalho:
estabelece critérios para o registro dos fatos fundamentais relacionados a
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eventuais acidentes e dos dados estatísticos. Essas informações são
necessárias para embasar ações de prevenção.
x
Ações planejadas

Ações realizadas, resultados e sua incorporação
ao planejamento

1. Realizar a Semana Interna
de Prevenção de Acidentes
de
Trabalho
(SIPAT),
integrada à Semana de
Meio Ambiente.

A 16ª SIPAT foi realizada em parceria com a 6ª
Semana do Meio Ambiente, conforme previsto no
calendário escolar de 2012, nos períodos manhã,
tarde e noite, de segunda a sexta-feira (14 a 18 de
maio) atendendo, portanto, toda a comunidade
acadêmica. O evento contou com material de
divulgação próprio e tratou no seu ciclo de palestras
de assuntos como: Gestão Ambiental, Pegada de
Carbono, Cine Debate, Acidentes do Lar, Ginástica
Laboral e Ergonomia, Plano de Abandono e
Segurança no Trabalho.

2. Ampliar divulgação do
programa de bolsas de
estudo a funcionário

No ano de 2012, foram contemplados com bolsas de
estudos 4 docentes na graduação e 6 docentes em
programas de pós-graduação desenvolvidos pela
própria faculdade., totalizando 10 concessões do
benefício.
Este número foi menor do que o apresentado em
2011, quando 3 docentes na graduação e 9 docentes
em programas de pós-graduação, totalizando 12
bolsistas.
A seguir, a relação dos contemplados:
Funcionários que utilizaram
bolsa de estudo em 2012
Curso Superior
Semestre
Washington Moreira Hurbaynh
1º sem

3. Reduzir a taxa de acidentes
com afastamento

Franco Emerson Carvalho Domingues

4º sem

Nancy Picarone Andriolli
Jeferson Zompero
Pós-Graduação
Celio Robusti
Claudia Neves Cipriano
Edson Lino dos Santos
Marcio Pucci
Olesio Junho
Ricardo Toucini

5º sem
6º sem
Status
Em curso
Concluído
Em curso
Concluído
Concluído
Em curso

Em 2012, houve 06 acidentes de trabalho.
A CIPA, a EQA e a coordenação do curso superior
intensificaram esforços em cooperação visando
melhorar a segurança e as condições de salubridade
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pra estudantes e funcionários. Em relação ao ano de
2011, o número de acidentes apresentou queda
conforme quadro abaixo:

Acidente de Trabalho dos últimos 4 anos
Ano

Ocorrências

2012

6

2011

11

2010

6

2009

5

Evidências:
Gincana
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Palestras
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3.6 - Dimensão 6: Organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e
autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da
comunidade universitária nos processos decisórios.
A estrutura de gestão da Faculdade está claramente definida em regimento
próprio, aprovado pelo MEC (Portaria 811, de 27 de abril de 2001), o qual é compatível
com normas e procedimentos definidos pela mantenedora. Todos os documentos
pertinentes estão acessíveis para todos os membros da equipe, segundo seus níveis
de responsabilidade. A estrutura de gestão compreende a Direção, o Conselho
Consultivo,

o

Conselho

Técnico-Pedagógico,

a

Secretaria

Acadêmica

e

a

Coordenação Técnico-Pedagógica.
O Conselho Consultivo, órgão máximo de natureza normativa, consultiva e
deliberativa, assegura a gestão participativa da Faculdade. É presidido pelo diretor da
Faculdade

e

constituído

pelo

coordenador

administrativo-pedagógico,

pelo

coordenador técnico-pedagógico, por dois docentes, por um representante discente e
por um representante da comunidade. Tem por finalidade assessorar a direção na
definição de políticas globais, na proposição de subsídios para tomada de decisão e
na avaliação dos resultados das ações empreendidas.
O

Conselho

Técnico-Pedagógico

possui

caráter

acadêmico

e

suas

competências estão relacionadas mais diretamente ao desenvolvimento dos cursos. É
presidido pelo coordenador administrativo-pedagógico e tem como membros o
coordenador técnico e todos os docentes que atuam no curso.
A Secretaria Acadêmica é diretamente responsável pelas ações de natureza
administrativa e conta com equipe e estruturas adequadas à realização de todos os
registros e controles demandados pela legislação e pelos procedimentos gerenciais da
Faculdade.
A Coordenação Técnico-Pedagógica está ligada diretamente à direção e
responde por ela nas suas ausências ou impedimentos, é responsável também pelos
processos de ensino e de aprendizagem e pela sua supervisão.
A autonomia da Faculdade, em relação à mantenedora, é reconhecida e
consubstanciada no seu Regimento.
A estrutura organizacional estabelecida para a Faculdade SENAI de
Tecnologia Gráfica, em seu Regimento, conta com modernas práticas de gestão
introduzidas pela entidade mantenedora, por meio do programa coorporativo intitulado
“Sistema de Gestão da Qualidade”, em conformidade com a norma ISO 9001, e,
também, com recursos tecnológicos e de informação que contribuem, principalmente,
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com a busca permanente de maior eficiência e eficácia na condução da gestão da
instituição.
Abaixo, os sistemas e recursos de informação, comunicação e recuperação
de normas disponível na IES serão elencados:

• Sistema de Gestão dos Serviços Educacionais e Tecnológicos – SGSET: é um
sistema informatizado que controla desde a matrícula até a conclusão do curso,
emitindo o conjunto de documentos referentes à escrituração escolar, tais como:
Registro de Matrículas; Declaração de Matrícula; Diários de Classe; Ata de Resultados
Finais; Ficha Individual; Histórico Escolar, Certificados e Diplomas.

• Intranet: todos os funcionários e docentes da instituição têm acesso à rede interna,
podendo obter informações e orientações.

• Gestão Escolar: ferramenta hospedada na rede interna “intranet” em que o usuário
tem acesso ao conjunto de informações sistematizadas como procedimentos, normas
e legislação, relativos aos processos de ensino, contábeis e financeiros, de recursos
humanos, de recursos materiais e outros.

• Sistema de Busca de Prontuários Escolares Microfilmados: os documentos que
fazem parte da escrituração escolar, após serem encerrados, passam por processo de
microfilmagem que garante a sua autenticidade e longevidade. Uma cópia do
microfilme fica na unidade escolar de origem, para utilização da secretaria escolar e
outra cópia (de segurança) é armazenada no arquivo central, na sede da
mantenedora.

Ações planejadas

Ações realizadas, resultados e sua incorporação
ao planejamento

1. Ampliar a divulgação das
atividades de auto
avaliação realizada pela
CPA.

Além dos instrumentos de avaliação utilizados na
instituição, a CPA criou seu próprio instrumento
avaliativo de cunho institucional. Nesta abordagem,
foram trabalhados os públicos: docente; discente e
funcionários técnicos e administrativos.
Em 2012, a CPA estudou formas de aplicar
instrumentos de avaliação. Estes foram testados de a
previsão é que sejam aplicados em 2013.
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2. Discutir o desenvolvimento
da grade nova do curso e
seus desdobramentos com
o Conselho Técnico
Pedagógico

Foram realizadas diversas reuniões envolvendo os
grupos de estudo das unidades curriculares da nova
grade do curso, implantada a partir do segundo
semestre de 2009. Foram reelaborados planos de
ensino privilegiando-se a interlocução das atividades
desenvolvidas em atendimento ao estabelecido no
Projeto Pedagógico do Curso (PPC), desenvolvido
desde 2007.
Em 2012, foram realizadas reuniões com NDE e CTP
para discutir as observações da comissão de
avaliação do MEC e montar plano de ação.
O acompanhamento das unidades curriculares
desenvolvidas à distância também está sendo
realizado com o objetivo de orientar melhorias de
acordo com a necessidade indicada por alunos e
docentes.

3.7 - Dimensão 7: Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação.
A Faculdade compartilha estrutura física com as Escolas SENAI Theobaldo
De Nigris e Felício Lanzara. As três constituem unidade escolar dedicada ao ensino
profissionalizante nas áreas tecnológicas de celulose, papel e gráfica. A unidade está
instalada em imóvel da mantenedora, doado pela Prefeitura do Município de São
Paulo. Ao longo do tempo esse imóvel foi ampliado e melhorado de modo a abrigar,
confortavelmente, todos os serviços ali desenvolvidos. Atualmente o imóvel passa por
reforma para melhorar ainda mais as condições de oferta dos cursos.
A área construída é de aproximadamente 16.000 m2, em um terreno com
cerca de 36.000 m2, e inclui salas de aula, laboratórios, oficinas de produção gráfica,
auditórios, espaços para convivência e práticas desportivas. A Faculdade oferece,
gratuitamente, estacionamento para alunos, funcionários e visitantes.
As dependências onde são realizadas atividades práticas estão equipadas de
modo a atender plenamente as necessidades dos cursos, dentro dos padrões de
segurança, higiene e meio-ambiente previstos pela legislação. As instalações nas
quais a Faculdade desenvolve seus cursos podem ser consideradas das mais
completas no mundo, no que se refere à produção gráfica.
Vários acordos de cooperação têm sido firmados com empresas e instituições
para melhorar ainda mais as instalações à disposição de estudantes e docentes, tanto
para o ensino quanto para a pesquisa.
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Comunidade acadêmica e visitantes contam com acesso à internet sem fio,
gratuito, em todas as dependências. Computadores, também com acesso à Internet,
estão à disposição na biblioteca e nos laboratórios de informática. Estes ficam abertos
também para atividades extraclasse e oferecem o auxílio de monitores. Todos os
professores efetivos contam com computadores “laptop”, cedidos pela mantenedora,
para seu uso irrestrito.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica segue diretrizes definidas no
Sistema de Gestão da Qualidade para garantir a adequação dos ambientes de ensino
utilizados no desenvolvimento dos seus cursos. O objetivo é permitir o planejamento, a
preparação, a execução das atividades e o atendimento às normas técnicas vigentes
de preservação ambiental, de higiene e segurança no trabalho. Entre os
procedimentos que regem a gestão dos ambientes de ensino, podemos citar:
x

Manual de orientação para projeto de oficinas e laboratórios para ensino;

x

Orientação para manutenção de oficinas, laboratórios, infraestrutura e
equipamentos de informática;

x

Orientações para recebimento de máquinas e equipamentos;

x

Orientações para inspeção técnica de máquinas e equipamentos;

x

Procedimento para elaboração do Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA).

A

descrição

dos

recursos

disponíveis

para

o

ensino,

atividades

administrativas, áreas de uso geral, de atividades poliesportivas e outras práticas
acadêmicas estão descritas detalhadamente no PDI. A seguir um resumo da
infraestrutura:
x AAPM (Associação de alunos, ex-alunos, pais e mestres)
Quantidade: 1
Área Total (m2): 15
Complemento: A AAPM oferece serviços de cópia reprográfica entre outras facilidades para
seus associados.
O horário de funcionamento atende aos turnos em que são oferecidos os cursos.
x Atendimento e Secretaria
Quantidade: 2
Área Total (m2): 170
Complemento: A estrutura destes ambientes tem capacidade para atender às necessidades
de desenvolvimento das atividades administrativas relacionadas ao planejamento, gestão,
desenvolvimento e divulgação dos cursos. Aqui é feito também o atendimento geral de
funcionários, alunos e comunidade.
Capacidade de funcionários: 18
O horário de atendimento é das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 8h às
17h.
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x Auditórios Ignaz J. Sessler e Max Scharappe
Quantidade: 2
Capacidade de alunos total: 340
Área Total (m2): 372
Complemento: Os auditórios da unidade são equipados com estrutura para uso em eventos e
aulas e o seu uso é livre para a comunidade acadêmica e comunidade em geral mediante
reserva.
Atividades de extensão e de responsabilidade social são desenvolvidas nestes ambientes cuja
estrutura está preparada para permitir acesso a portadores de necessidades especiais. O
ambiente e sua estrutura estão disponíveis no horário de funcionamento da unidade.
Capacidade do Auditório Max Scharappe: 100
Capacidade do Auditório Ignaz Sezler: 240
x Biblioteca Josef Brunner
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 74
Área Total (m2): 295
Complemento: A biblioteca utiliza-se da base de dados SINF - Sistema de Informação de
Formação Profissional Industrial, desenvolvida e distribuída pelo Departamento Nacional do
SENAI, para recuperação da informação. Atualmente, esta base de dados possui 20.500
registros indexados e a recuperação destas informações é feita por: autor, título, assunto,
editora, ano, ou por palavras existentes no resumo. O acesso à base de dados SINF pode ser
feito pelo microcomputador dedicado ao acesso na biblioteca ou em qualquer microcomputador
da IES que esteja conectado ao servidor.
Serviços oferecidos: empréstimo domiciliar reserva de material, programa de incentivo a leitura,
empréstimo entre biblioteca, COMUT - Comutação Bibliográfica, acesso à Internet, canal de
acesso biblioteca/usuário e projeto Memória.
O horário de atendimento é das 8h30 às 21h45, de segunda a sexta-feira e aos sábados das
8h às 16h45.
x Cantina
Quantidade: 1
2
Área Total (m ): 700 (contemplando espaço de convivência)
Complemento: A cantina da unidade está localizada em um dos espaços de convivência. Os
serviços são terceirizados por empresa definida por meio de concorrência. Anexa às
instalações da cantina está localizada área com infraestrutura para que seus usuários realizem
suas refeições confortavelmente. Há ainda espaço com pia e aquecedor para que os
alunos/funcionários que desejarem aqueçam refeições trazidas de suas residências.
O horário de funcionamento atende os alunos e funcionários no período inclusive anterior ao
início das aulas.
x Coordenação Adm. Pedagógica e Coordenação Téc. Pedagógica
Quantidade: 2
2
Área Total (m ): 120
Complemento: Capacidade de funcionários: 16
O horário de atendimento se estende de forma a permitir o acesso de alunos e docentes dos
cursos oferecidos, de forma integrada.
x Informática Geral
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 25
Área Total (m2): 20
Complemento: O ambiente é climatizado e dotado de instalações para recurso multimídia.
Este laboratório é utilizado de forma interdisciplinar para apoio ao desenvolvimento de
situações de aprendizagem que envolve pesquisas, redação de relatórios, apresentações e
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planilhas que dependam do desenvolvimento de competências de uso dos recursos de
informática. Os laboratórios existentes nas oficinas de pré-impressão também dispõem de
recursos semelhantes e podem ser utilizados para este fim pelos docentes.
O ambiente está disponível no horário de funcionamento da unidade.
x Laboratório de Colorimetria
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 25
Área Total (m2): 112
Complemento: O laboratório de colorimetria possui equipamentos e instrumentos para prática
profissional e oferece as condições necessárias para o ensino das competências relacionadas
ao perfil do tecnólogo em produção gráfica.
O ambiente está disponível no horário de funcionamento da unidade.
x Laboratório de Ensaios Tecnológicos – Papel
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 25
2
Área Total (m ): 96
Complemento: O laboratório de ensaios tecnológicos em papel possui equipamentos para
prática profissional e oferece as condições necessárias para o ensino das competências
relacionadas ao perfil do tecnólogo em produção gráfica.
O ambiente está disponível no horário de funcionamento da unidade.
x Laboratório de Fotografia
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 25
2
Área Total (m ): 113
Complemento: Parte integrante da oficina de pré-impressão oferece estrutura de apoio às
aulas, promovendo o atendimento a atividades interdisciplinares e projetos extraclasse.

x Laboratório de Tintas
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 25
Área Total (m2): 54
Complemento: O laboratório de ensaios tecnológicos em tintas possui equipamentos para
prática profissional e oferece as condições necessárias para o ensino das competências
relacionadas ao perfil do tecnólogo em produção gráfica.
O ambiente está disponível no horário de funcionamento da unidade.
x Laboratório de Física
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 25
2
Área Total (m ): 91
Complemento: Laboratório equipado para experimentos físicos aplicados, inerentes ao
processo de produção gráfica.
Obs: Os equipamentos a serem considerados são do 1º item Equipamentos Específicos.
Este laboratório possui equipamentos para pesquisa e experimentação científica e oferece as
condições necessárias para o ensino das competências relacionadas ao perfil do tecnólogo em
produção gráfica.
Suas instalações permitem o acesso a portadores de necessidades especiais.
O ambiente está disponível no horário de funcionamento da unidade.
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x Laboratório de Química
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 25
Área Total (m2): 115
Complemento: Este laboratório possui equipamentos para pesquisa e experimentação
científica e oferece as condições necessárias para o ensino das competências relacionadas ao
perfil do tecnólogo em produção gráfica. O ambiente está disponível no horário de
funcionamento da unidade.
x Oficina Acabamento Cartotécnico e Editorial
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 50
2
Área Total (m ): 682
Complemento: Oficina especializada com equipamentos para acabamento gráfico. Possui
equipamentos para a prática profissional e oferece as condições necessárias para o ensino das
competências relacionadas ao perfil do tecnólogo em produção gráfica.
O ambiente está disponível no horário de funcionamento da unidade.
x Oficina de Impressão Digital
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 22
2
Área Total (m ): 357
Complemento: A oficina de impressão digital possui equipamentos para prática profissional e
oferece as condições necessárias para o ensino das competências relacionadas ao perfil do
tecnólogo em produção gráfica. O ambiente está disponível no horário de funcionamento da
unidade.
x Oficina de Impressão Offset
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 140
2
Área Total (m ): 1138
Complemento: A oficina de impressão offset possui equipamentos para prática profissional e
oferece as condições necessárias para o ensino das competências relacionadas ao perfil do
tecnólogo em produção gráfica. O espaço e os equipamentos estão disponíveis no horário de
funcionamento da unidade.
x Oficina de Impressão: Rotogravura e Flexografia
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 2
2
Área Total (m ): 120
Complemento: Os setores de Rotogravura e Flexografia são compostos pelas áreas:
preparação e gravação de cilindros, gravação de clichês, impressora de rotogravura e
impressoras de flexografia, rebobinadeira, máquina de provas e reúne as condições
necessárias para o ensino das competências relacionadas ao perfil do tecnólogo em produção
gráfica. Os ambientes e sua estrutura estão disponíveis no horário de funcionamento da
unidade.
x Oficina de Impressão Serigrafia
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 50
2
Área Total (m ): 115
Complemento: A oficina de impressão serigráfica possui equipamentos para prática
profissional e oferece as condições necessárias para o ensino das competências relacionadas
ao perfil do tecnólogo em produção gráfica. O ambiente está disponível no horário de
funcionamento da unidade.
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x Oficina Pré-Impressão
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 120
Área Total (m2): 765
Complemento: Possui diversos ambientes para a prática profissional como:
7 Salas de Computação Gráfica, sendo que 5 salas são de Pcs e 2 salas são de Mac; cópia e
prova; montagem; laboratório de fotografia; sala para tecnologia em pré-impressão.
Este conjunto reúne equipamentos para prática profissional e oferece as condições
necessárias para o ensino das competências relacionadas ao perfil do tecnólogo em produção
gráfica. O ambiente está disponível no horário de funcionamento da unidade.
x Oficina tipográfica
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 50
2
Área Total (m ): 180
Complemento: A oficina tipográfica possui equipamentos e ferramentas que possibilitam o
estudo da evolução dos processos de impressão e de composição editoração de textos, cujo
conhecimento é extremamente importante para o resgate da história e da cultura gráfica que
estabelece estreita relação com a própria história da imprensa no Brasil.
O ambiente é também utilizado para atividades de extensão e de responsabilidade social.
O ambiente está disponível no horário de funcionamento da unidade.
x Pátios
Quantidade: 2
Capacidade de alunos: 700
2
Área Total (m ): 550
Complemento: A unidade comporta a quantidade de alunos e funcionários existentes nos
períodos: manhã, tarde, noite e integral.
As instalações existentes e anexas a estas também estão preparadas para permitir o acesso
de portadores de necessidades especiais (bebedouros, banheiros, estacionamentos etc.).
x PMA - Print Media Academy
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 0
2
Área Total (m ): 835
Complemento: A PMA é utilizada em parceria com a empresa Heidelberg do Brasil para o
desenvolvimento dos cursos oferecidos pela unidade conforme planejamento de
disponibilidade.
Os equipamentos aqui listados representam uma amostra da estrutura oferecida, pois são
renovados/substituídos de acordo com a atualização tecnológica de mercado.
Esse centro de treinamento possui equipamentos para prática profissional e oferece as
condições necessárias para o ensino das competências relacionadas ao perfil do tecnólogo em
produção gráfica.
O ambiente e sua está disponível no horário de funcionamento da unidade.
x Quadra poliesportiva
Quantidade: 1
Capacidade de alunos: 36
2
Área Total (m ): 150
Complemento: A quadra dispõe de duas arquibancadas de lados opostos e estrutura para
prática poliesportiva (equipamentos acessórios, vestiários, bebedouro).
O horário de utilização é o mesmo de funcionamento da unidade, podendo, mediante reserva e
autorização o uso também aos domingos.
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x Sala dos Professores e Sala dos Instrutores
Quantidade: 3
Capacidade de alunos: 0
Área Total (m2): 133
Complemento: As áreas acomodam a quantidade de docentes da unidade e estão distribuídas
estrategicamente pelos diferentes prédios da unidade a fim de atender os docentes em suas
atividades docentes e de descanso.
x Salas do bloco A e bloco F
Quantidade: 22
Capacidade de alunos: 1012
Área Total (m2): 1406
Complemento: As salas dispõem de quadro, tela para projeção, recursos multimídia,
aparelhos de ar condicionado e computadores.
Duas das salas dispõem de mesas tipo prancheta com régua paralela para uso em desenho
técnico e uma delas está equipada com uma bancada pneumática para fins didáticos.
Há também conjuntos de TV e computador, quadro interativo e um conjunto de terminais para
avaliação disponíveis para uso mediante reserva.

A Faculdade adaptou as condições de acesso a portadores de deficiência física aos ambientes
coletivos, atendendo à Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003. Para isso os
ambientes foram organizados da seguinte maneira:
x

reserva de vagas no estacionamento de veículos;

x

banheiros com barras de apoio nas paredes, com espaço que permite acesso
de cadeira de rodas;

x

adequação do espaço físico das portas de acesso;

x

elevador e rampas de fácil acesso aos ambientes de uso coletivo da
instituição;

x

lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras
de rodas;

x

telefones públicos instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de
rodas.

A Faculdade tem condições de atender, ainda, portadores de deficiência visual
e auditiva, por meio da contratação de profissionais especializados para dar o suporte
acadêmico necessário ao acompanhamento do curso.

A estrutura física está passando por obras de reforma que visam melhorar
ainda mais o nível de conforto e adequar os edifícios às melhores práticas de gestão
ambiental. O projeto final encontra-se disponível na Faculdade para consultas e
verificações. A área total não será ampliada.

A biblioteca está instalada em uma área de 295m2 que comporta acervo,
espaço de leitura, sala de multimídia e sala de processamento técnico. Seu horário de
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funcionamento garante amplo acesso a toda a comunidade acadêmica. Dois
bibliotecários trabalham em tempo integral, cobrindo três períodos. Para melhor
atendimento à comunidade acadêmica, os bibliotecários contam com o apoio de dois
estagiários de biblioteconomia e um bolsista de monitoria (aos sábados). São
oferecidos aos usuários serviços de empréstimo e reserva de materiais, empréstimo
entre bibliotecas, comutação bibliográfica, acesso à internet, apoio a alunos e
docentes em pesquisas no acervo e na construção da ficha catalográfica dos trabalhos
de conclusão de curso. Também são desenvolvidos programas de incentivo à leitura
durante o período do recesso escolar.
A Faculdade investe continuamente na ampliação do acervo da biblioteca. A
aquisição de novos itens é orientada pela “Política de Desenvolvimento de Acervo”, de
acordo com prioridades dos cursos oferecidos. Todos os membros da comunidade
acadêmica podem também sugerir itens para serem adquiridos. Essas sugestões são
avaliadas segundo os mesmos critérios.
A biblioteca reúne importante acervo de periódicos (nacionais e internacionais),
normas técnicas, recursos audiovisual, livros técnicos (inclusive obras raras) voltados
para as áreas gráficas e de celulose e papel. Inclui também obras de conhecimentos
gerais, temas transversais e outras áreas afins. Atualmente a indexação do acervo é
feita pela base de dados SINF - Sistema de Informação de Formação Profissional
Industrial, desenvolvida e distribuída pelo Departamento Nacional do SENAI, mas está
em andamento projeto para sua substituição pelo sistema Pergamum, o qual permitirá
melhorias importantes no controle e consulta do acervo, inclusive por meio de Internet.
A base de dados possui, nesta data, 20.500 registros indexados. A recuperação das
informações é feita por autor, título, assunto, editora, ano, ou por palavras existentes
no resumo.
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A seguir dados e informações sobre as atividades desenvolvidas na biblioteca:
ACERVO DA BIBLIOTECA “JOSEF BRUNNER”

O acervo da biblioteca “Josef Brunner” é composto por 22.197 itens (Tabela 01), sendo
3.763 exemplares de livros específicos da área de atuação da nossa escola (Tabela 02).

Tabela 01 – Acervo. Quantidade por títulos e exemplares dos itens que compõem o
acervo da biblioteca, em dezembro de 2012. * Item não tabulado.
Tipo de material
Quantidade de títulos
Quantidade de exemplares
Livros
10808
15442
Revistas correntes
86
*
Artigos técnicos indexados
4.194
4.194
Apostilas
303
303
TCC – Técnico
762
762
TCC – Graduação
105
105
TCC – Pós-graduação
41
41
Normas técnicas
257
267
Fitas de vídeo
511
511
CD
306
306
DVD
266
266
Total
17.639
22.197

Tabela 02 – Acervo específico. Quantidade por títulos e exemplares dos livros que
compõem o acervo específico da biblioteca, em dezembro de 2012.
Tipo de material
Quantidade de títulos
Quantidade de exemplares
Artes gráficas
1925
3.094
Embalagem
115
191
Celulose e Papel
301
340
Conservação e Restauro
124
138
Total
2.465
3.763
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A biblioteca possui um acervo de livros específicos da área gráfica que são
considerados obras rara por sua importância histórica ou por terem sidos publicados na
primeira metade do século XX. Este acervo possui acesso restrito e é composto de 185 títulos.

Tabela 03 – Investimento 2003-2012. Total de
investimento feito pela Escola SENAI “Theobaldo De
Nigris” em atualização, preservação e conservação do
acervo da biblioteca, durante o período de 2003 a 2012.
Ano
Valor (R$)
2003
23.069,11
2004
22.242,39
2005
14.937,92
2006
17.692,21
2007
22.632,51
2008
22.948,36
2009
25.247,36
2010
25.888,76
2011
13.487,11
2012
44.539,67
Total
232.688,40

Tabela 04 – Arrecadação 2003-2012. Total arrecadado
pela biblioteca da Escola SENAI “Theobaldo De Nigris”,
durante o período de 2003 a 2012.
Ano
Valor (R$)
2003
5.357,00
2004
5.528,30
2005
6.010,20
2006
4.004,40
2007
5.460,55
2008
4.569,75
2009
4.922,00
2010
6.397,00
2011
4.576,00
2012
4.829,90
Total
51.655,10
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Tabela 05 - Total de livros emprestados no Programa de Incentivo à Leitura.
Total de livros emprestado durante o programa de Incentivo à Leitura (dez. 2006
a dez. 2012).
Quantidade de livros
Programa
emprestados
1º
280
2º
383
3º
291
4º
335
5º
393
6º
465
7º
482
8º
326
9º
390
10º
439
11º
341
12º
451
13º
364
Total
4.489

Tabela 06 – Total de material emprestado - 2012. Total de itens emprestados aos usuários, durante
o ano de 2012.
Mês
Usuários
Livros
Revistas
Fita de Vídeo CD-ROM
DVD
Total
jan.
219
352
29
2
0
27
410
fev.
709
1138
86
2
2
105
1333
mar.
767
1291
95
2
7
65
1460
abr.
606
1057
123
1
2
50
1233
Maio
708
1125
87
0
2
79
1260
jun.
248
546
23
0
13
24
606
jul.
208
269
18
0
2
32
321
ago.
777
1091
64
0
7
89
1251
set.
599
832
51
0
5
77
965
out.
674
945
71
0
6
75
1097
nov.
454
1386
94
0
10
144
1634
dez.
215
406
9
0
2
36
453
Total
6184
10438
750
7
58
803
12023

Tabela 07 – Total de empréstimo (2007-2011). Total de itens emprestados durante os anos
de 2007 a 2012.
Ano
Quantidade
2007
15.037
2008
14.507
2009
15.538
2010
14.491
2011
13.503
2012
12.023
Total
85.099
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284
916
824
892
1.060
210
276
1.326
633
765
713
265

8.164

69
183
213
150
251
110
95
329
293
265
415
137

2.510

janeiro
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
setembro
outubro
novembro
dezembro
Total
geral

6.582

247
573
871
724
899
186
212
712
663
681
642
172

GRAD.

517

13
63
93
39
86
18
13
53
67
37
14
21

PÓS

7
6
28
16
22
15
5
6
2
2
0
0

CR

109

LEGENDA
CAI – Curso de aprendizagem industrial
TEC – Curso Técnico
GRAD – Graduação
PÓS – Pós-graduação
CR – Conservação e restauro
CP – Celulose e papel
FC – Formação continuada
ABTG – Associação brasileira de tecnologia gráfica
C.EXT – Cliente externo
FUNC – Funcionários
DOCEN.TEC – Docente do curso técnico
DOCEN.GRAD – Docente da graduação
DOCEN. PÓS – Docente da pós-graduação

TEC.

CAI

Mês

Tabela 08 – Registro de Presença 2012.

205

5
10
19
4
26
6
3
17
26
16
50
23

FC

132

4
16
14
16
26
13
6
9
10
7
9
2

ABTG

122

16
25
15
9
12
1
4
15
6
11
3
5

EX
ALUNO

254

10
18
21
33
24
12
23
55
23
16
9
10

C.EXT.

593

24
83
61
46
47
30
35
71
48
60
52
36

FUNC.
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2
0
5
1
2
0
1
0
2
4
3
1

CP

308

11
21
53
29
26
14
19
40
24
29
25
17

DOCEN.TEC

238

7
15
35
26
24
10
15
33
30
22
8
13

DOCEN.GRAD.

41

2
2
5
1
1
1
1
4
8
8
6
2

DOCEN.PÓS

19.796

701
1.931
2.257
1.986
2.506
626
708
2.670
1.835
1.923
1.949
704

TOTAL
GERAL

81

Tabela 09 – Artigos e propaganda sobre a Escola SENAI “Theobaldo De
Nigris” – 2012.
Quantidade de
Título da revista
Imprenta
artigo
ABIGRAF

n. 262, nov. /dez. 2012

2

ABIGRAF

n. 261, sert./out. 2012.

4

ABIGRAF

n. 260, jul./ago. 2012.

1

ABIGRAF

n. 259, maio/jun. 2012.

4

ABIGRAF

n. 258, mar./abr. 2012.

2

ABIGRAF

n. 257, jan./fev. 2012.

1

Auto adesivo

n. 79, set./out. 2012.

2

Auto adesivo

n. 78, ago. 2012.

2

Auto adesivo

n. 77, abr. 2012.

2

Embanews

n. 267, jun. 2012.

1

Expressão Singraf

n. 113, jan./fev. 2012

1

GPG - Guia do prifissional gráfico

n. 101, maio/jun. 2012.

1

Graphium

n. 120, jul./ago. 2012.

1

Infografs

n. 64, set. 2012.

4

Infografs

n. 63, jul. 2012

1

Infografs

n. 62, abr. 2012.

3

Inforflexo

n. 121, nov./dez. 2012.

3

Inforflexo

n. 120, set./out. 2012.

3

Inforflexo

n. 119, jul./ago. 2012.

4

Inforflexo

n. 118, maio/jun. 2012.

2

Inforflexo

n. 117, mar./abr. 2012.

5

Print Promotion

n. 92, ago. 2012.

1

PrintcomBrasil

n. 3, maio/jun. 2012

2

Publish

n. 120, 2012.

1

Revista Pré-impressão

n. 78, jan./fev. 2012

1

Revista Pré-impressão

n. 80, maio/jun. 2012.

1

Revista Pré-impressão

n. 81, jul./ago. 2012.

1

Total

Ações planejadas

56

Ações realizadas, resultados e sua incorporação
ao planejamento

1. Organizar ambientes da
unidade para início da reforma
e recebimento dos
investimentos, previstos no
plano.

Foram realizados serviços de adequação estrutural
para realocação de laboratórios incluindo redes de
energia elétrica e de transmissão de dados. As obras
de adequação foram realizadas dentro do prazo
estabelecido, no recesso escolar, o que permitiu que
as atividades de ensino previstas pudessem ser
realizadas conforme planejado.
Em 2012, as obras de reforma tiveram continuidade.
De acordo com o cronograma, outros ambientes
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2. Aumentar a taxa de
empréstimo de livros.

deverão ser preparados para realocação de forma a
não interferir nas atividades didáticas. Os indicadores
do Sistema de Gestão da Qualidade, particularmente
“índice de satisfação dos estudantes” mostraram que
não houve necessariamente impacto negativo das
obras.
Em 2012, foi dada continuidade ao plano
complementar (baseado nos resultados do SAPES)
com o objetivo de melhorar a capacidade de redigir e
interpretar textos e contextos, desenvolver a
criatividade e promover o senso crítico a partir da
adoção de, pelo menos um livro (romance) de leitura
obrigatória a cada semestre do curso.
Os títulos foram escolhidos pelos docentes e
trabalhados durante as aulas.
A temática teve conexão com as competências
técnicas, sociais ou de gestão.
Os primeiros resultados puderam ser conferidos pelo
aumento de livros emprestados no Programa de
Incentivo à Leitura.
Programa de Incentivo à Leitura
2011\1
2011\2
2012\1
2012\2

439
341
451
364

Para 2013, espera-se que estes números aumentem
expressivamente.

3.8 - Dimensão 8: Planejamento e avaliação, especialmente os processos,
resultados e eficácia da auto avaliação institucional.
A Proposta Educacional do SENAI-SP estabelece que seus processos
educacionais devem estar baseados em um sistema de avaliação contínua e
permanente, em todos os níveis. Os objetivos dos processos educacionais devem ser
explicitados, bem como os resultados e os níveis de desempenho esperados.
A avaliação, em si, deve constituir-se também num processo educativo,
revestindo-se, portanto, de caráter pedagógico, transformador da realidade. Para
tanto, segundo as diretrizes do SENAI-SP, a avaliação institucional deve estar
orientada pelos seguintes princípios: transparência; credibilidade; participação;
legitimidade; intencionalidade educativa; objetividade; abrangência; e continuidade.

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA

83

“Com base nesses preceitos, a auto avaliação da Faculdade é realizada por
meio de três instrumentos – “Sistema de Gestão da Qualidade”, com base na
certificação ISO 9.001; Programa de Avaliação da Educação Profissional” – PROVEI e
“Auditoria Educacional” – AUDI-E. Esses três instrumentos, combinados, cobrem todas
as dimensões do SINAES.
Os padrões determinados pela ISO são tratados no âmbito do “comitê de
qualidade” que é responsável por coletar, analisar e organizar, semestralmente, dados
para análise crítica tendo como referência o atendimento das dimensões propostas
pelo SINAES, com vista à utilização em reuniões e trabalhos da Comissão Própria de
Avaliação – CPA.
Cabe a essa comissão elaborar relatórios analíticos a fim de permitir uma
visão global das avaliações realizadas e identificar as oportunidades de melhoria dos
processos educacionais. A sistemática de avaliação cria subsídios para a tomada de
decisões no âmbito acadêmico, assim como para a reflexão sobre a gestão escolar e a
prática docente.
O planejamento da educação profissional é realizado no âmbito do Plano
Escolar anual, da unidade e, em médio prazo, no próprio PDI. Os planos são
considerados como dinâmicos e podem, se necessário, ser alterados de acordo com o
desenvolvimento das ações, dos resultados obtidos e da mudança de cenários.
São considerados os objetivos da qualidade e meio ambiente, os requisitos
relacionados aos cursos, os requisitos dos clientes, a necessidade de estabelecer
processos e documentos, a necessidade de prover recursos, as verificações,
validações, monitoramento e inspeções específicos dos cursos bem como os critérios
para sua aceitação, os registros necessários para fornecer evidência de que os
processos para desenvolvimento do ensino e os cursos resultantes atendem aos
requisitos.
A análise crítica dos requisitos relacionados aos cursos a serem implantados
é realizada antes de o SENAI-SP assumir o compromisso de fornecer um curso ao
cliente, tais como: apresentação de propostas, aceitação de contratos ou pedidos e
aceitação de alterações em contratos ou pedidos.
A produção do serviço de educação profissional ocorre em condições
controladas

tais

como:

disponibilidade

de

informações

que

descrevam

as

características dos cursos; planejamento de todas as atividades de ensino;
disponibilidade

de

procedimentos/instruções

pertinentes;

uso

de

máquinas,

equipamentos e instrumentos adequados; disponibilidade e uso de dispositivos para
monitoramento e medição; implementação de medição e monitoramento do processo
ensino aprendizagem; o acompanhamento da ação docente; implementação de
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medição e monitoramento das características principais de suas operações que
possam ter um impacto ambiental significativo, incluindo procedimentos com
informações para monitorar o desempenho e os controles operacionais em
conformidade com os objetivos e metas ambientais.
Para tanto, a mantenedora dispõe de uma estrutura de apoio ao
desenvolvimento deste planejamento, contando com profissionais dedicados à
pesquisa de mercado e inserção regional por segmento industrial, e profissionais
dedicados à formulação e multiplicação de metodologias de ensino aplicadas à
Faculdade.
Os documentos relacionados abaixo são norteadores deste processo e fazem
parte Sistema de Gestão da Qualidade:
x

Diretrizes para o planejamento da oferta da educação profissional.

x

Diretrizes para o planejamento do ensino e avaliação do rendimento escolar.

x

Diretrizes para o estágio supervisionado.

x

Processo de planejamento e avaliação da ação educativa.

Ainda de acordo com o PDI, o quadro a seguir apresenta um resumo dos
itens de avaliação e controle estipulados pelas diretrizes acima citadas.
Itens avaliados
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Proposta pedagógica
Previsão de matrículas
Calendário escolar
Quadro de pessoal docente
Horário escolar
Disponibilidade de máquinas e
equipamentos
Material didático
Divulgação dos cursos
Estágio supervisionado
Planos de ensino
Desenvolvimento das aulas
Rendimento escolar
Recuperação da aprendizagem

Instrumentos de avaliação e coleta de
dados

x
x
x
x
x

Análise documental
Avaliação de satisfação
Avaliação de desempenho – estágio
Acompanhamento da ação docente
Rendimento escolar – resultados
finais

Resultados obtidos a partir dos instrumentos constantes do sistema de Gestão da
Qualidade:
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Variáveis de Controle

CST

CST

CST

CST

Meta da

2011\1 2011\2 2012\1 2012\2 Unidade
Aproveitamento Médio Escolar

75,16

74,57

74,08

72,85

77,00

Frequência Média Escolar

80,26

77,62

74,00

72,35

85,00

Taxa de Permanência no
Período (acima de)
Promoção Escolar

93,88

95,24

96,28

92,39

95,00

97,83

96,11

96,5

94,92

98,00

Taxa de Alunos Concluíntes
de Estágio
Média de Satisfação dos Clientes
Participantes

64,29

65,71

56,36

34,38

90,00

83,35

80,14

83,47

81,66

84,00

A seguir, tabelas que demonstram item a item os índices de qualidade, desse 2009:
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Ações planejadas
1. Implementar melhorias nos itens
com índice abaixo da meta

2. Aplicar ferramentas específicas
(metodologia MASP) na análise de
satisfação do aluno, visando
identificar com mais rigor
oportunidades de melhoria do curso
como um todo.
3. Treinar os docentes na metodologia
de formação por competências.

4. Implantar sistema de gestão
acadêmica com acesso de alunos e
docentes.

5. Analisar detalhadamente os itens do
perfil profissional que o relatório
aponta como desenvolvidos
modestamente e medianamente e
elaborar plano de melhoria do ensino
das habilidades associadas
6. Ampliar divulgação do processo de
estágio aos discentes do curso

Ações realizadas, resultados e sua incorporação ao
planejamento
As ações de acompanhamento da ação docente, revisão dos
planos de ensino, capacitação dos docentes em nova
metodologia, avaliação contínua do aprendizado, incremento de
ações de recuperação da aprendizagem e implantação do portal
educacional tiveram como objetivo também o aumento das
variáveis “aproveitamento médio escolar” e “frequência média
escolar”. No entanto, em 2012, os números apresentaram uma
sutil queda que indica a necessidade de ações pontuais para o
ano de 2013.
Embora os resultados tenham sido parametrizados em 2011, no
período analisado no momento (2012), os dados ainda não se
encontram disponíveis para avaliação.

Até o momento 11 dos 26 professores envolvidos no Curso
Superior foram treinados.
O objetivo foi rever as estratégias de ensino e de avaliação do
rendimento de acordo com a metodologia, tendo em vista a
melhoria dos índices de aproveitamento escolar e frequência
média escolar, além de, futuramente o aproveitamento no
PROVEI, já que impactam diretamente no desenvolvimento das
competências requeridas.
O sistema está implantado e em uso, tendo seus resultados
publicados e registrados durante os semestres. Os alunos são
incentivados ao uso, mas, no entanto, não há monitorização dos
resultados. A entrada no sistema não é obrigatória, ao contrário
do que ocorre com as ferramentas do portal para
desenvolvimento do EAD, fato que configura o seu papel de
apoio às atividades acadêmicas.
Este item continua trabalhando com os dados do último PROVEI.
Embora a métrica ainda seja aplicável, a CPA recomenda a
elaboração de um esforço de avaliação acumulado próprio para
que seja possível verificar pequenas distorções no período de
tempo intermediário à aplicação do novo PROVEI.
A ação de divulgação do manual do estagiário foi repetida, de
acordo com o estabelecido em 2011, em caráter de reforço, com
divulgação das ações realizadas pela coordenação de estágios.
No entanto, constatou-se que os números estão em queda,
segundo as variáveis de qualidade. Cabe considerar que tais
dados não estão em consonância com a realidade dos números
apresentados nas turmas de formando.
A CPA recomenda ajuste nas métricas das variáveis de
qualidade, assim como, parâmetros que resultem em dados com
a sua devida divulgação por conta do setor responsável por
estágios.
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7. Aumentar os índices de
permanência no período

Pretende-se, com a implantação dos sistemas de bolsas de
estudo, descontos e financiamento estudantil, reduzir
significativamente a evasão por problemas financeiros.

3.9 - Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes
O acesso aos cursos de graduação da Faculdade SENAI de Tecnologia
Gráfica se dá por processo seletivo destinado a candidatos que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente. É realizado semestralmente e as inscrições são abertas
em edital, no qual constam os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos
de inscrição, a documentação exigida para a inscrição, a relação de provas e os
critérios de classificação.
O vestibular é constituído por um processo seletivo de ingresso para todas as
Faculdades de Tecnologia do Departamento Regional do SENAI/SP em que é
avaliado o domínio do candidato sobre os conteúdos e competências pertinentes ao
ensino médio a partir de prova de múltipla escolha e redação.
Na hipótese de restarem vagas não preenchidas pelo processo seletivo a
Faculdade poderá receber alunos transferidos de outros cursos ou escolas ou, ainda,
portadores de diploma de curso superior, obedecidas as normas cabíveis, constantes
do edital.
O processo seletivo dos cursos de pós-graduação lato sensu é feito a partir
de análise de currículo e entrevista. O objetivo desse processo é garantir que o
candidato reúna condições não apenas para aproveitar adequadamente o curso, mas,
também participar de forma ativa e contributiva com todo o grupo discente.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica desenvolve ações de caráter sócio
pedagógico para estimular e facilitar a permanência dos alunos. Dentre essas ações
destacam-se:
• oferecer apoio às condições de aprendizagem;
• orientação personalizada para a constante melhoria do rendimento escolar;
• orientação profissional personalizada;
• matrícula com dependência;
• recuperação de estudos;
• aproveitamento de estudos;
• programa de bolsas de estudos e financiamento estudantil;
• ampla flexibilidade para negociação de pendências financeiras;
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• serviço de encaminhamento para vagas de estágio;
• amplo acesso para todos os alunos à coordenação dos cursos e à diretoria da
Faculdade;
• sistema de gestão da qualidade, com foco no cliente, baseado na norma ISO 9000;
• avaliação constante dos níveis de satisfação dos alunos com o curso.

Aos alunos da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica é assegurada
liberdade para organização de diretório acadêmico como entidade autônoma,
representativa dos interesses dos alunos, em conformidade com a legislação em vigor.
Os direitos e deveres dos alunos estão regulamentos no Regimento da
Faculdade e são também reproduzidos no Manual do Aluno disponibilizado no portal
educacional.
O Sistema de Acompanhamento de Egressos do SENAI/SP – denominado
internamente SAPES - consubstancia-se num conjunto de indicadores do desempenho
dos egressos dos Cursos Superiores de Tecnologia no mercado de trabalho e da
contribuição

da

educação

profissional

para

o

alcance

desses

resultados,

permanentemente monitorados. Os dados são coletados por meio de questionários
enviados aos alunos egressos e aos seus supervisores nas empresas, um ano após a
conclusão dos cursos. Este processo está detalhado no tópico referente ao projeto de
avaliação institucional do SENAI/SP.
O procedimento de acolhimento dos alunos inclui estratégias de apresentação
das informações relacionadas à instituição, sua contribuição social, missão, produtos e
serviços oferecidos, contextualização do curso na área tecnológica e sua condição no
mercado de trabalho, detalhamento da grade e funcionamento do curso, direitos e
deveres, sistemas de gestão da qualidade e meio-ambiente, atuação da equipe de
qualidade ambiental (incluindo orientações sobre a coleta seletiva e de óleo
comestível, utilizando material impresso instrucional), visita e apresentação das
instalações da Faculdade, divulgação dos serviços oferecidos pela biblioteca e sua
regras de utilização, além de atividades relacionadas à integração dos alunos
ingressantes aos demais componentes da comunidade acadêmica (apoio ao Trote
Solidário).
Os dados fornecidos pelos relatórios do SAPES têm sido empregados para
subsidiar o planejamento de ações de intervenção nas práticas pedagógicas aplicadas
no curso, na tomada de decisão sobre a abertura de novos programas de extensão,
além de nortear o trabalho do coordenador de estágios no acompanhamento dos
resultados de mercado.
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O SENAI possui Política da Qualidade e Meio Ambiente pautada nas normas
ISO 9001 e ISO 14001, e adota indicadores que objetivam monitorar o desempenho
escolar e a evasão escolar, entre outros aspectos.
De acordo como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da
Faculdade de SENAI de Tecnologia Gráfica, o planejamento e o desenvolvimento da
educação profissional no SENAI/SP são orientados por diversos procedimentos do
Sistema da Gestão da Qualidade. No que diz respeito às políticas de atendimento aos
alunos podemos destacar as diretrizes para avaliação do rendimento escolar,
diretrizes para estágio supervisionado e avaliação da ação educacional. A seguir estão
listados os itens de avaliação e controle estipulados pelas diretrizes acima citadas:

Itens avaliados
x
x
x
x
x
x
x
x

Proposta pedagógica
Disponibilidade de
máquinas e equipamentos
Material didático
Estágio supervisionado
Planos de ensino
Desenvolvimento das aulas
Rendimento escolar
Recuperação da
aprendizagem

Instrumentos de avaliação e coleta de
dados

x
x
x
x

Avaliação de satisfação
Avaliação de desempenho no
estágio
Acompanhamento da ação docente
Rendimento escolar – resultados
finais

FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA

91

Ações planejadas

Ações realizadas, resultados e sua incorporação
ao planejamento

1. Revisão da Proposta
Pedagógica

A revisão dos planos de ensino foi totalmente
completada conforme sugestão da Audi-E.

2. Material didático

Para a confecção de material didático, foi treinado um
monitor para ajudar os professores na renovação do
material de apoio às aulas, sob orientação da
coordenação e equipe. Foram atendidos 7 docentes
do total de 26, que foram selecionados de acordo
com a necessidade da unidade curricular e do
material já existente.
Para 2013, mais dois docentes serão contemplados
com o apoio à confecção de novo material didático.
Além disso, será feito o acompanhamento para a
melhoria das estratégias e recursos didáticos
empregados no curso.
Constatou-se uma inconsistência nos números que
atestam a conclusão de estágios. Os números estão
em queda, segundo as variáveis de qualidade.
Cabe considerar que tais dados não estão em
consonância com a realidade dos números
apresentados nas turmas de formando, segundo o
setor responsável por estágios.
A CPA recomenda ajuste nas métricas das variáveis
de qualidade, assim como, parâmetros que resultem
em dados com a sua devida divulgação por conta do
setor responsável por estágios.

3.Acompanhar as ações da
coordenação de estágio
supervisionado

4.Revisão dos planos de ensino

A coordenação realizou trabalho de orientação na
revisão dos planos de ensino das novas unidades
curriculares do curso a fim de atender as metas de
melhoria para as variáveis: aproveitamento médio
escolar e frequência média escolar, incluindo ações
de recuperação da aprendizagem (viabilizada
principalmente com o emprego das ferramentas
disponíveis no portal educacional).
Os planos de ensino foram 100% revisados.
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3.10 - Dimensão 10: Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado
social da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
O SENAI-SP, enquanto mantenedora de uma extensa rede de escolas de
ensino profissionalizante, mantém um programa constante de investimento em todas
as suas unidades, inclusive nas suas Faculdades de Tecnologia.
Os investimentos são planejados com base nas necessidades de cada unidade
e na disponibilidade de recursos – oriundos das contribuições compulsórias bem como
de receitas próprias.
Na estrutura da mantenedora há um departamento – Gerência de Tecnologia –
totalmente voltado para, junto com as unidades, planejar e executar os investimentos
necessários. O plano de investimento pode ser anual, bianual, tri anual etc. de acordo
com sua extensão e montante orçado.
De 2007 a 2009, foi implementado um plano de investimentos visando atualizar
os ambientes de ensino. Foram adquiridos mobiliários, instrumentos, máquinas e
equipamentos de informática, áudio e vídeo. Além disso, a unidade mantém um
investimento constante na ampliação do acervo da sua biblioteca.
Em 2009, teve início obras de reforma dos edifícios que abrigam as escolas,
inclusive a Faculdade. Essas obras vão se estender até 2013. A reforma não visa
ampliação de área construída, uma vez que os espaços hoje disponíveis são
suficientes para o desenvolvimento adequado das atividades didáticas. As obras têm
como objetivo atualizar e renovar as instalações da escola, melhorar a acessibilidade a
pessoas portadoras de necessidades especiais e diminuir o impacto ambiental das
atividades desenvolvidas na unidade. O SENAI-SP tem como meta certificar todas as
suas unidades na norma ISO 14.000. Assim, várias ações vêm sendo implementadas
para, entre outras coisas, reduzir o consumo de energia elétrica, implementar o
reaproveitamento de águas pluviais e a garantir a destinação mais adequada de
resíduos.
Além dos investimentos realizados pelo próprio SENAI-SP, a unidade mantém
a política de estabelecer convênios de cooperação com empresas desenvolvedoras de
tecnologia que têm cedido máquinas e equipamentos de última geração para uso de
alunos e professores. No entanto, a Faculdade não conta com esses acordos para
provimento das condições mínimas necessárias para o desenvolvimento dos cursos.
Essas necessidades são garantidas por investimentos do próprio SENAI-SP. Os
convênios de cooperação têm o objetivo de enriquecer ainda mais a infraestrutura
oferecida aos estudantes, tornando os cursos mais atraentes e interessantes.
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A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica compartilha estrutura física e parte
do quadro de pessoal com as Escolas SENAI “Felício Lanzara” e “Theobaldo De
Nigris”. As três escolas constituem uma unidade operacional dedicada à formação
profissional para os segmentos gráfico, de celulose e de papel. Trabalhando de forma
integrada, o SENAI garante o melhor aproveitamento racional dos seus recursos. O
orçamento de despesas está organizado de forma conjunta para as três escolas sendo
que o planejamento e análise dos resultados financeiros são desdobrados de modo a
permitir pleno controle da situação da Faculdade. O orçamento anual é calculado pela
mantenedora, a partir do histórico de anos anteriores, e negociado com a direção da
unidade, ainda no ano anterior ao do exercício. Ainda assim o orçamento pode ser
revisado ao longo do primeiro semestre do exercício, visando garantir a dotação
necessária para todas as atividades em curso.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – é mantido com
recursos provenientes de contribuições mensais recolhidas compulsoriamente das
indústrias, sob duas formas: contribuição geral e contribuição adicional. Esses
recursos são garantidos pelo Decreto-Lei 4048 de 22 de janeiro de 1942.
O valor contribuição geral é calculado como 1% do montante da remuneração
paga aos empregados pelas indústrias. A arrecadação é feita pelo Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, órgão do Ministério da Previdência Social, que retém 3% do
total, a título de reembolso de despesas operacionais. A arrecadação adicional é
recolhida à base de 0,2% sobre o salário contribuição das empresas com mais de 500
empregados.
Conforme art. 2º do regimento da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
compete à entidade mantenedora promover adequadas condições de funcionamento
da escola, colocando à sua disposição os bens móveis e imóveis necessários, de seu
patrimônio ou de terceiros a ela cedidos, e assegurar suficientes recursos financeiros
de custeio. Assim, o SENAI-SP utiliza parte dos recursos oriundos das contribuições
compulsórias para suprir todas as obrigações financeiras decorrentes do custeio da
unidade.
A unidade conta, ainda, com as chamadas “receitas próprias”, resultantes da
venda de serviços educacionais e de assistência tecnológica. Essas atividades
ressarcidas não visam realização de lucros, mas buscam, gradualmente, aumentar a
taxa de auto sustentabilidade da unidade. A tabela abaixo mostra a evolução da auto
sustentabilidade da unidade. Esses números consideram todos os serviços oferecidos
pela unidade – curso de aprendizagem industrial, cursos técnicos, formação inicial e
continuada, curso superior de graduação e pós-graduação. Como se vê, esse
percentual tem apresentado tendência de elevação. Considerando-se que apenas a
FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA

94

receita da contribuição compulsória já é suficiente para o custeio das suas despesas
correntes, a capacidade da unidade de gerar sustentabilidade parcial é uma garantia
adicional de condições plenas para o cumprimento de todas as suas obrigações
financeiras e para investimentos.
Como demonstrado a seguir, considerando-se isoladamente as receitas e despesas
da Faculdade, verifica-se sua plena sustentabilidade, com geração de margem de
contribuição positiva:
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margem de contribuição

Receita graduação
Receita pós-graduação
Total Receitas

Receitas

Despesas com Pessoal
Serviços de Terceiros
Material de Consumo
Serviços de Utilidade
Pública
Despesas Diversas
Total Despesas

Despesas

2011

2012

plan.
real.
plan.
real.
plan.
real.
898.510,13 1.725.557,68 1.894.280,00 1.640.334,10 2.083.662,00 1.611.354,62
312.371,00
11.302,41
7.938,00
8.107,08
236.154,00
136.703,65
13.992,00
18.962,14
298.674,00
271.659,45
6.681,00
6.707,83

2010

2010

2011

2012

38,41%

49,58%

20,20%
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11,42%

plan.
real.
plan.
real.
plan.
real.
plan.
real.
1.653.710,22 1.881.988,82 2.185.444,00 1.791.696,00 1.815.000,00 1.721.735,27 1.925.441,00 1.708.736,39
274.753,59
370.017,78
276.268,00
415.071,34
400.000,00
317.619,99
436.172,00
276.103,05
1.928.463,81 2.252.006,60 2.461.712,00 2.206.767,34 2.215.000,00 2.039.355,26 2.361.613,00 1.984.839,44

2009

0,00
5.720,37
8.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,33
6.755,83
8.156,00
5.119,70
5.094,00
6.042,29
4.152,00
3.469,84
1.187.772,43 1.570.406,77 1.241.145,13 1.760.941,93 2.205.986,00 1.926.142,92 2.330.649,00 1.758.235,94

plan.
real.
939.608,83 1.281.086,60
223.526,04
266.735,24
24.558,23
10.108,73

2009

Sustentabilidade financeira: planejado no PDI x realizado

4. Considerações finais
Os trabalhos de análise apresentados neste relatório se devem ao esforço
conjunto desta comissão e dos representantes do comitê da qualidade, responsáveis pela
coleta, tabulação e extração dos dados e pela produção dos gráficos aqui inseridos.
Algumas metodologias já sistematizadas foram resultado de pesquisas de outras
comissões de avaliação, com gestões anteriores a esta. Sendo assim, comprova-se que o
processo de avaliação deve ser contínuo, construído de forma colaborativa e incorporado
ao cotidiano dos atores do processo educacional.
Com a alteração da composição da CPA, em 2010, atendendo à comissão de
avaliação do MEC, experimentou-se um momento de adaptação ao processo, que se
mostrou mais complexo do que se poderia imaginar.
A meta proposta para o ano de 2011, que previa a análise semestral dos
resultados obtidos, a fim de que propostas pudessem ser desenvolvidas em um menor
intervalo de tempo, deveria ser contemplada por um novo mecanismo de avaliação
elaborado pela comissão.
Dada à complexidade da missão a qual esta comissão se viu diante, em 2012
ainda não foi possível a aplicação de um instrumento próprio de avaliação. Portanto, para
o próximo período, contando com o apoio logístico dos gestores da instituição, pretendese iniciar uma nova dinâmica de auto avaliação que certamente, em muito, irá somar com
os processos já existentes. Este será o legado desta comissão para as futuras comissões.
Isto posto, considera-se, assim, cumprido o objetivo de legitimidade e
transparência dos trabalhos desta comissão.

São Paulo, 26 de março de 2013.
CPA – Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica
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