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FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA GRÁFICA
A Escola SENAI “Theobaldo De Nigris”, inaugurada em 1971, forma, com a Escola SENAI “Felício
Lanzara”, o complexo criado pelo SENAI-SP para atender às áreas gráfica e editorial e de celulose e papel,
bem como aos setores afins, constituindo o mais importante núcleo de educação técnica e de serviços de
assessoria tecnológica para os setores gráfico e de celulose e papel de toda a América Latina.
Situada na Rua Bresser, 2315, no bairro paulistano da Mooca, a escola ocupa um terreno com
pouco mais de 35.000 m2, tendo cerca de 18.000 m2 de área construída, incluindo dependências
administrativas, salas de aula, laboratórios, ambientes de produção gráfica, auditórios, quadras esportivas,
vestiários e refeitório.
Atenta às novas e urgentes demandas surgidas no contexto econômico e produtivo, a escola
diversificou-se, transformando-se em Centro Nacional de Tecnologia em Áreas Gráficas do sistema SENAI.
Essa titulação foi obtida graças à qualidade dos serviços prestados no domínio da Educação Técnica,
Informação Tecnológica, Pesquisa Aplicada e Assistência Técnica e Tecnológica para as áreas gráfica e de
celulose e papel.
Assim, o reconhecimento advindo dos programas de formação profissional - qualificação de
menores e adultos, formação de técnicos de nível médio, especialização e reciclagem de profissionais do
setor e atendimento a necessidades específicas de empresas - cresceu com a diversificação dos serviços
que vão desde a assistência técnica até os projetos de pesquisa aplicada e desenvolvimento de produtos,
passando pelo apoio à análise e adequação de processos produtivos e otimização do uso de recursos.
A atuação da escola é assegurada pela sua estrutura física e de recursos materiais. O nível de
atualização demandado pelo mundo do trabalho é garantido por parcerias estabelecidas com empresas do
país e do exterior, bem como por recursos próprios do SENAI. Além disso, a escola sempre dispôs de
recursos humanos de reconhecida competência para oferecer suporte à sua atuação e à sua contínua
transformação em consonância com as mudanças do contexto. Outro aspecto fundamental que assegura o
nível de qualidade advém do apoio técnico e administrativo recebido dos distintos órgãos do SENAI-SP e do
Conselho Técnico-Consultivo da escola, formado por profissionais de renome dentro da área gráfica e de
celulose e papel do país.
A filosofia de atuação da escola possibilitou sua interação com distintas entidades - empresariais,
laborais e técnicas - garantindo-lhe acesso a informações e estabelecimento de parcerias e convênios que
viabilizam a manutenção do grau de qualidade de seus serviços nestes tempos de mudanças rápidas e
contínuas.
Em 1996, a Escola SENAI Theobaldo De Nigris foi escolhida pelo SENAI-SP para implantar o Curso
Superior de Tecnologia Gráfica. Na época, verificava-se o reconhecimento do tecnólogo no mercado, como
um profissional capaz de promover avanços na área de pesquisa tecnológica aplicada, ao mesmo tempo
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em que abria-se para a instituição a possibilidade da criação de um núcleo de alto nível para atender a
indústria. Assim, surgiu a Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica.

2. ATOS AUTORIZATIVOS
•
•
•
•

•

Credenciamento da instituição: Portaria MEC nº 2.260, de 19/12/1999 – Publicado no Diário Oficial
da União – DOU – em 22/12/1997.
Reconhecimento do curso: Portaria MEC nº 2.693, de 25/09/2002 – Publicada no Diário Oficial da
União – DOU – em 27/12/2002 – conceito global “A”.
Aditamento – Portaria MEC/SETEC nº 119, de 26/10/2006 – Publicada no Diário Oficial da União –
DOU – em 27/10/2006.
Recredenciamento da instituição - Parecer CNE/CES nº 17/2012, de 28/03/2012, e homologado
pelo Ministro na portaria nº 1082 de 31 de agosto de 2012 e com publicação no Diário Oficial da
União, em 04 de setembro de 2012.
Renovação do reconhecimento – Portaria MEC/SERES nº263 de 16/11/2012 e com publicação no
Diário Oficial da União, em 20 de novembro de 2012.

3. DIRIGENTES DA INSTITUIÇÃO E EQUIPE DE APOIO
Diretor: Prof. Elcio de Sousa – especialização em Gestão de ensino técnico, Tecnologia gráfica e
Engenharia de produção. Regime de trabalho: integral.
Coordenador de Administração Escolar: Claudio Roberto Torres, graduação em ciências da computação.
Regime de trabalho: integral.
Coordenador de Atividades Pedagógicas: Prof. Maristela Jacome Cherubin – graduação em química e
especialista em pedagogia. Regime de trabalho: integral.
Coordenador do Curso Superior: Prof. Enéias Nunes da Silva – especialista em Gestão de ensino superior.
Regime de trabalho: integral.
Orientadora de práticas profissionais: Lucimara Ribeiro de Andrade – graduação em Tecnologia gráfica.
Regime de trabalho: integral.
Analista de qualidade de vida: Regiane Rosseti - especialista em Psicopedagogia clínica e institucional.
Regime de trabalho: integral.
Coordenador de estágios: Manoel Bononato Munõz – especialista em computação gráfica. Regime de
trabalho: integral.

4. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO – CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO GRÁFICA

4.1 Organização Acadêmica
Titulação: Tecnólogo em Produção Gráfica
Carga Horária Total: 2.400 horas + 400 horas de estágio supervisionado
Regime de Matrículas: Anual
Integralização: 3 anos letivos
Duração do ano: 200 dias letivos
Período: Noturno
Horário das aulas: das19h às 22h35min (de segunda a sexta-feira) mais carga horária à
distância em plataforma de ensino a distância.
Quantidade máxima de alunos por turma: 40 alunos
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4.2. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Área: Indústria
Segmento de Área: Tecnologia Gráfica
Habilitação Profissional: Tecnólogo em Produção Gráfica
Nível de Educação Profissional: Educação Profissional Tecnológica de Graduação
Nível de Qualificação: 41

a)

Competências Profissionais

Competência Geral:
Planejar, gerir e avaliar as ações dos processos produtivos gráficos, nas suas diversas
etapas, seguindo normas e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde
e segurança no trabalho, tendo em vista a priorização de resultados e o atendimento a
clientes.

Relação das Unidades de Competência
Unidade de Competência 1:
Planejar as ações dos processos produtivos gráficos, nas suas diversas etapas, seguindo
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no
trabalho, tendo em vista a priorização de resultados e o atendimento a clientes.
Unidade de Competência 2:
Gerir as ações dos processos produtivos gráficos nas suas diversas etapas, seguindo normas
e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no trabalho,
tendo em vista a priorização de resultados e o atendimento a clientes.
Unidade de Competência 3:
Avaliar as ações dos processos produtivos gráficos nas suas diversas etapas, seguindo
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no
trabalho, tendo em vista a priorização de resultados e o atendimento a clientes.

Unidade de Competência 1
Planejar as ações dos processos produtivos gráficos, nas suas diversas etapas, seguindo
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no
trabalho, tendo em vista a priorização de resultados e o atendimento a clientes.
1 Corresponde a atividades profissionais que implicam alta complexidade técnica e intelectual. O trabalhador realiza
funções de integração e coordenação dos trabalhos realizados por ele e por seus colaboradores, assim como a
organização desses trabalhos. Realiza atividades profissionais com alto grau de autonomia e iniciativa e desenvolve
competências que incluem atividades de supervisão e controle de qualidade, solução de problemas técnicos e sua
aplicação.
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Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
1.1.1.

Interpretando dados econométricos,

1.1.2.

Identificando aspectos relevantes que

sociais e tecnológicos.
1.1.

Analisar cenário sócio-econômico
e tecnológico

afetam a empresa
1.1.3.

Analisando criticamente os panoramas

1.1.4.

Diagnosticando riscos e oportunidades

1.1.5.

Considerando as estratégias da empresa

1.2.1.

Identificando a cadeia produtiva

Analisar necessidades dos

1.2.2.

Identificando os requisitos dos clientes

clientes internos e externos

1.2.3.

Posicionando sua empresa em relação às

interno e externo

1.2.

outras
1.3.1.
1.3.

Analisar o processo produtivo

Identificando as etapas do processo e
suas características

1.3.2.

Determinando a capabilidade do
processo

1.4.

Otimizar o processo produtivo

1.4.1.

Definindo o fluxo do processo

1.4.2.

Definindo recursos

1.4.3.

Propondo melhorias

1.5.1.

Traduzindo necessidades estratégicas
em ações operacionais

1.5.

Definir objetivos e metas

1.5.2.

Determinando tempos e prazos

1.5.3.

Estabelecendo indicadores de
desempenho

1.6.

1.7.

Dimensionar recursos

Negociar o planejamento

1.6.1.

Analisando custos

1.6.2.

Verificando disponibilidade de recursos

1.6.3.

Analisando investimentos

1.6.4.

Analisando resultados

1.7.1.

Identificando os interessados no processo

1.7.2.

Comunicando a proposta

1.7.3.

Argumentando tecnicamente

1.7.4.

Promovendo adequações

Unidade de Competência 2
Gerir as ações dos processos produtivos gráficos nas suas diversas etapas, seguindo
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no
trabalho, tendo em vista a priorização de resultados e o atendimento a clientes.
Elementos de Competência

2.1.

Coordenar equipes

Padrões de Desempenho
2.1.1.

Liderando pessoas

2.1.2.

Desenvolvendo competências na equipe

2.1.3.

Integrando equipes

2.1.4.

Divulgando metas e resultados

2.1.5.

Valorizando ações e resultados da equipe

2.1.6.

Atribuindo responsabilidades de acordo
com as potencialidades da equipe
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Unidade de Competência 2
Gerir as ações dos processos produtivos gráficos nas suas diversas etapas, seguindo
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no
trabalho, tendo em vista a priorização de resultados e o atendimento a clientes.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
2.2.1.

Coordenando a programação da
produção

2.2.2.

Adequando a capacidade à demanda

2.2.3.

Priorizando ações de produção de acordo

2.2.4.

Garantindo a disponibilidade de

com os recursos
2.2.

Administrar recursos

máquinas, equipamentos, matériasprimas e insumos
2.2.5.

Otimizando a utilização dos recursos

2.2.6.

Considerando aspectos ambientais,
econômicos e sociais

2.3.1.

Utilizando ferramentas da qualidade

2.3.2.

Orientando-se por normas e
procedimentos

2.3.

2.3.3.

Analisando dados

Aplicar ferramentas de gestão

2.3.4.

Minimizando impactos ambientais

integrada

2.3.5.

Promovendo ações de preservação da
saúde e segurança no ambiente de
trabalho

2.3.6.

Propondo ações de conscientização da

2.4.1.

Identificando pontos de controle

2.4.2.

Determinando padrões

2.4.3.

Aplicando normas técnicas pertinentes

2.4.4.

Analisando base de dados dos processos

2.4.5.

Especificando matérias-primas

2.5.1.

Identificando/Definindo pontos de controle

2.5.2.

Propondo melhorias

2.5.3.

Aperfeiçoando procedimentos

2.5.4.

Estabelecendo metas de produtividade e

necessidade da responsabilidade social

2.4.

Parametrizar os processos
produtivos

2.5.

Maximizar os processos
produtivos

qualidade
2.6.1.

Orientando tecnicamente o
desenvolvimento de produtos, processos
e matérias-primas

2.6.2.
2.6.

Prestar assessoria técnica

Analisando novos materiais e novas
técnicas de produção

2.6.3.

Mantendo atualizadas as especificações
dos processos

2.6.4.

Emitindo pareceres técnicos

2.6.5.

Atuando na etapa de pós-venda
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Unidade de Competência 3
Avaliar as ações dos processos produtivos gráficos nas suas diversas etapas, seguindo
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, meio ambiente e de saúde e segurança no
trabalho, tendo em vista a priorização de resultados e o atendimento a clientes.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho
3.1.1.

Estabelecendo ferramentas de análise e
avaliação

3.1.2.
3.1.

Analisar criticamente os
processos

Comparando dados obtidos com
padrões preestabelecidos

3.1.3.

Verificando o atendimento aos
requisitos técnicos e econômicos

3.1.4.

Garantindo a confiabilidade dos dados

3.1.5.

Verificando o nível de satisfação dos

3.2.1.

Identificando não-conformidades

3.2.2.

Definindo ações corretivas

3.2.3.

Realizando análise crítica no processo

3.3.1.

Identificando oportunidades de melhoria

3.3.2.

Realizando análise crítica no processo

3.3.3.

Definindo ações de melhoria

3.4.1.

Comparando dados obtidos com

clientes
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Implementar ações corretivas

Implementar ações de melhoria

Propor novas metas

indicadores preestabelecidos
3.4.2.

Redefinindo indicadores

3.4.3.

Estabelecendo novos indicadores

Explicitar os resultados da

3.5.1.

Documentando resultados da avaliação

avaliação realizada

3.5.2.

Divulgando os resultados da avaliação
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LEGISLAÇÃO

4.3 - Quadro de Organização Curricular

ANOS
(Horas aula de 50 min)
UNIDADES CURRICULARES2
1º

3º

HORAS-AULA

120
(EaD)

120

Ciências Aplicadas

160

160

Métodos Quantitativos

160

160

Tecnologia de Processos Gráficos

320

320

160
40 (EaD)

200

Metodologia de Trabalho de Pesquisa

Gestão de Recursos

Lei Federal no 9394/96
Decreto Federal no 5154/04
Resoluções CNE no 3/2002

2º

CARGA
HORÁRIA
TOTAL

80

Marketing

80

Processos Produtivos Gráficos

560

240

800

80
80 (EaD)

80

240

80 (EaD)

80

80
240
80 (EaD) 80 (EaD)

480

Planejamento de Processos
Gestão de Pessoas
Gestão de Processos
Controle de Processos

240

240

Total de horas-aulas (aula de 50 min)

960

960

960

2880

Total de horas (h)

800

800

800

2400

Estágio Supervisionado (h)

400

Total de horas do curso (h)

2800

Libras-Língua Brasileira de Sinais (Optativa EaD)
Total Geral com a Unidade Curricular Optativa (h)

50
2850

Observação: As unidades curriculares Metodologia de Trabalho de Pesquisa e de Gestão de Pessoas
serão desenvolvidas totalmente a distância, assim como 40h da unidade curricular de Gestão de Recursos,
160h de Gestão de Processos e 80h de Planejamento de Processos.

2

Unidade curricular é a unidade pedagógica que compõe o currículo, constituída, numa visão interdisciplinar, por conjuntos coerentes
e significativos de fundamentos técnicos e científicos ou capacidades técnicas, capacidades sociais, organizativas e metodológicas,
conhecimentos, habilidades e atitudes profissionais, independente em termos formativos e de avaliação durante o processo de
aprendizagem.
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Itinerário do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica
a)

Itinerário do Curso Superior de Tecnologia de Produção Gráfica

O itinerário do Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica demonstra uma
organização curricular formada pela integração de dois módulos, que devem ser
desenvolvidos sequencialmente, correspondendo a fase escolar.

•
•
•
•
•

MÓDULO BÁSICO (800h)
Metodologia de Trabalho de
Pesquisa
Ciências Aplicadas
Métodos Quantitativos
Tecnologia de Processos Gráficos
Gestão de Recursos

MÓDULO ESPECÍFICO (1600h)
UC1
• Marketing
• Processos Produtivos Gráficos
• Planejamento de Processos
UC2
• Gestão de Pessoas
• Gestão de Processos
UC3
• Controle de Processos

Estágio (400h)

Tecnólogo em
Produção Gráfica (2800h)
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4.4 Corpo Docente
Corpo Docente
Docente

Unidade Curricular

Formação Acadêmica

Titulação

Regime de
Trabalho

Ana Ferreira da Silva

Metodologia de trabalho e
pesquisa

Letras

Mestre

Parcial

Catarina de Oliveira Cano

Gestão de recursos/
Marketing/ Gestão de
processos/ Controle de
processos.

Administração de empresas Marketing

Mestre

Parcial

Edigar Antunes dos Santos

Processos produtivos
gráficos

Marketing

Especialista

Integral

Gisele de Lima Fernandes
Ribeiro

Gestão de pessoas

Psicologia

Doutor

Parcial

Getulio Azevedo Alves

Tecnologia de processos
gráficos / Marketing

Redes de Computadores

Especialista

Integral

Quimica Industrial

Especialista

Integral

Engenharia de produção

Mestre

Parcial

Computação gráfica

Especialista

Integral

Matemática

Especialista

Integral

Comunicação Social

Especialista

Integral

Jorge Alexandre de Castro

Julio Legramante Neves
Manoel Bononato Muñoz
Marcelo Aparecido Sartori
Rodrigo Venturini

Tecnologia de processos
gráficos / Ciências
aplicadas /Processos
produtivos gráficos
Processos produtivos
gráficos/ Gestão de
processos
Tecnologia de processos
gráficos
Tecnologia de processos
gráficos / Ciências
aplicadas /Processos
produtivos gráficos
Processos produtivos
gráficos

Rui Antonio Lanfredi Júnior

Tecnologia de processos
gráficos / Gestão de
processos / Marketing

Desenho industrial

Mestre

Integral

Sandra Almeida Silva

Métodos quantitativos/
Planejamento de
processos/ Controle de
processos

Administração de empresas Finanças

Mestre

Parcial

4.5 – Desenvolvimento Metodológico do Curso
A organização curricular proposta para o desenvolvimento deste curso é composta pela
integração de 2 módulos – um básico e um específico, correspondentes à graduação do
tecnólogo, a qual requer, ainda, a realização de estágio supervisionado.
As aulas serão desenvolvidas no horário das 19h às 22h35min, nas dependências da
Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica e, 20% da carga horária de cada ano será
desenvolvida a distância, em plataforma específica e de acordo com a Portaria MEC 4059 de
10 de dezembro de 2004.
Nestas unidades o aluno contará com o suporte de tutoria a cargo do docente,
professor com formação técnica, científica e pedagógica adequada à docência online que fará
diretamente a mediação com os alunos ao responder dúvidas relativas às competências
trabalhadas ao longo do seu desenvolvimento, acompanhando os trabalhos individuais e
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coletivos e fomentando a colaboração nos espaços reservados para a comunicação discente,
como chat, fóruns de discussão e ambiente de grupo.
No Módulo Básico serão ministradas as unidades curriculares Metodologias de
Trabalho e de Pesquisa, Ciências Aplicadas, Métodos Quantitativos, Tecnologia de Processos
Gráficos e Gestão de Recursos. Intencionalmente, os fundamentos técnicos e científicos
relativos ao perfil do Tecnólogo em Produção Gráfica serão tratados neste módulo,
fornecendo, assim, as bases para o desenvolvimento do Módulo Específico.
Assim, cabe observar que esses fundamentos visam preparar o profissional
tecnicamente, contextualizá-lo em relação à área gráfica e proporcionar-lhe, principalmente,
visão sistêmica dos processos produtivos gráficos e sua gestão. Dessa forma, nesses
componentes os fundamentos técnicos e científicos e os conhecimentos devem ser abordados
no contexto do processo de produção gráfica desenvolvidos didaticamente, uma vez que não
têm fim em si mesmos.
Além disso, estão definidas para esses componentes as capacidades sociais,
organizativas e metodológicas mais recorrentes e significativas, que resultaram da análise das
competências profissionais explicitadas neste mesmo perfil.
No Módulo Específico a ênfase recai sobre o desenvolvimento das capacidades
técnicas, sociais, organizativas e metodológicas relativas à:
•

Unidade de Competência 1: Planejamento dos processos produtivos gráficos, com o
desenvolvimento das unidades curriculares Marketing, Processos Produtivos Gráficos e
Planejamento de Processos;

•

Unidade de Competência 2: Gestão dos processos produtivos gráficos, com o
desenvolvimento das unidades curriculares Gestão de Pessoas e Gestão de Processos;

•

Unidade de Competência 3: Avaliação dos processos produtivos gráficos, com o
desenvolvimento da unidade curricular Controle de Processos.
Por fim, o Módulo Específico completa a formação escolar do Tecnólogo em

Produção Gráfica, uma vez que:

•

possibilita a aplicação de princípios e ferramentas voltados à gestão dos processos
produtivos gráficos, considerando-se a preservação do meio ambiente, da saúde e
segurança e a busca da excelência de resultados, tendo em vista a legislação pertinente;

•

proporciona a integração das unidades curriculares, que deve contemplar a proposta de
solução de problemas reais relativos à gestão, nos níveis tático e estratégico, incluindo-se
nela questões relativas a planejamento, custos e produtividade.

Interdisciplinaridade do Curso: Projeto Integrador
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Para promover a inovação tecnológica na IES,
No primeiro ano do curso na graduação, os alunos desenvolvem um Projeto
Integrador na unidade curricular Ciências Aplicadas. Neste projeto os alunos devem
desenvolver um produto aplicando conceitos de Física e Química na indústria gráfica. No
trabalho irão mobilizar, além das capacidades desenvolvidas em Ciências Aplicadas,
capacidades desenvolvidas em Gestão de Recursos, Métodos Quantitativos, Tecnologia de
Produção Gráfica e Metodologia do Conhecimento Científico.
No segundo ano do curso da graduação, os alunos desenvolverão o projeto
integrador na unidade curricular Marketing. Neste projeto os alunos irão projetar e quando
possível desenvolver atividade de empreendedorismo, ou estimar um modelo de negócios
repetível e escalável, que possa mobilizar as capacidades desenvolvidas em Marketing,
Planejamento de Processos, Processos Produtivos Gráficos, Gestão de Processos, além de
competências já acumuladas no primeiro ano.
E por fim, no terceiro ano do curso de graduação, os alunos desenvolverão o projeto
na unidade curricular de Processos Produtivos Gráficos. Este deve ser voltado ao segmento da
indústria gráfica utilizando pesquisa com aplicação Tecnológica para solução de problemas ou
o desenvolvimento de uma proposta inovadora.
Concluindo, o Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica foi estruturado com
base na Resolução CNE/CEP nº 3/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. Dessa
Forma, cabe destacar que:
•

as competências descritas no perfil foram estabelecidas, com base nas
informações do mundo do trabalho, por um Comitê Técnico Setorial composto por
especialistas da área tecnológica e em educação profissional, representantes de
empresas, de órgãos públicos ligados à área e, ainda, por representantes de
associações de referência técnica;

•

a flexibilidade é possibilitada pela organização do currículo em dois módulos:
básico e específico;

•

o concluinte dos módulos básico e específico fará jus ao diploma de Tecnólogo em
Produção Gráfica, desde que cumpra o estágio supervisionado;

•

estão previstos a avaliação e o aproveitamento das competências profissionais
adquiridas em cursos regulares de mesmo nível ou no trabalho.

4.6 - Avaliação
A avaliação do aproveitamento leva em consideração o contínuo desempenho do aluno
nos vários aspectos das experiências de aprendizagem e:
•

realiza-se mediante o emprego de instrumentos diversificados, de conformidade
com a natureza dos objetivos da avaliação;

•

efetua-se com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;
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•

tem por objetivo cada uma das unidades de ensino, de cada unidade curricular.

•

ocorre ao final de uma etapa do processo de ensino e aprendizagem, seja ela uma
situação de aprendizagem desenvolvida, a unidade curricular, o módulo ou o
conjunto de módulos que configuram o curso.

Concluído o estudo de cada unidade curricular, atribuir-se-á ao aluno uma nota,
expressa em número inteiro de 0 (zero) a 100 (cem), que traduzirá seu desempenho na
unidade avaliada.
A avaliação das unidades curriculares desenvolvidas a distância serão realizadas de
forma presencial, com datas definidas no planejamento de cada ano letivo.
A nota mínima exigida para que o educando possa prosseguir os estudos, ou concluílos, será 50 (cinquenta).
Promoção
É considerado concluinte de estudos ou promovido para o ano subsequente o aluno
que, ao final do período letivo, obtiver em cada unidade curricular, nota final igual ou superior a
50 (cinquenta).
Recuperação
A recuperação, parte integrante do processo de ensino, deverá ser entendida como
orientação contínua de estudos e criação de novas situações de aprendizagem,
proporcionadas pelo próprio docente.
A recuperação deverá ocorrer continuamente, na ação permanente em sala de aula,
pela qual o docente a partir da ação educativa desencadeada, criará novas situações
desafiadoras e dará atendimento ao educando que dele necessitar, através de atividades
diversificadas;
Retenção
Será considerado retido no ano, ao término de cada período letivo, o aluno que não
apresentar freqüência mínima de 75% em cada unidade curricular ou não obtiver nota final
igual ou superior a 50 (cinquenta) em mais do que duas unidades curriculares.
O aluno retido poderá cursar apenas a(s) unidade(s) curricular(es) objeto da retenção,
valendo-se do recurso de aproveitamento de estudos em relação às unidades curriculares nas
quais foi aprovado.

Frequência
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É obrigatória a frequência de alunos e professores. A frequência nas unidades
curriculares desenvolvidas à distância, será controlada com base na participação das
atividades e acessos à plataforma de ensino, de acordo com o plano de ensino.
O controle de frequência ficará sob a responsabilidade da secretaria acadêmica, não
havendo abono de faltas.
Aproveitamento de Estudos
Os conhecimentos adquiridos pelo aluno, por meio formal ou não-formal, poderão ser
aproveitados, mediante análise de comissões de docentes e especialistas em educação
especialmente designadas pela Direção da Faculdade, atendidas as diretrizes constantes do
Projeto Pedagógico.

As atividades de pesquisa/iniciação científica, tecnológica, artística e cultural.
Na Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica o CONSEPE, Conselho de Pesquisa e
Extensão tem como funções fomentar, organizar e divulgar a produção científica da Faculdade.
As atividades de pesquisa são realizadas durante todo o ano letivo, extensivo a matriz
curricular e durante todo o período do curso. Por meio de projetos orientados por um professor
de acordo com o tema definido tendo em vista a relevância científica do estudo, de natureza
consultiva e deliberativa em matéria de pesquisa, ensino e extensão, no âmbito institucional,
vinculado para todos os efeitos à Direção, para os Cursos Técnicos, Graduação e Pósgraduação.
A Faculdade dispõe de serviços de secretaria e atendimento ao estudante que são:
Coordenações de atividades técnicas e pedagógicas, Orientador de práticas profissionais,
Analista de qualidade de vida e Coordenação de estágios.
A ação da IES passa por um processo educacional que permita a construção do
conhecimento e da cidadania, acompanhamento da evolução do aluno, garantindo o
aprendizado e a melhoria da qualidade de vida. A meta é executar atendimentos de forma a
adequar os alunos às necessidades do mercado, preparando-o para vida e para as funções
dentro das empresas, considerando-se o desenvolvimento de competências técnicas, sociais,
organizativas e metodológicas como fator da eficiência pedagógica e aprendizagem
significativa.
O serviço de orientação ao estudante tem por objetivo a aproximação entre a
comunidade discente e a escola. Realiza acolhimentos individualizados e socioeducativos aos
alunos e a comunidade. A estratégia é levantar as demandas trazidas pelo discente,
principalmente aquelas que interferem em seu processo de ensino-aprendizagem. Após
analisá-las, são verificadas ações e encaminhamentos para solucionar estas demandas.
As principais demandas de atendimento aos alunos do curso superior e da pósgraduação, são: orientação profissional e inserção no mercado de trabalho; espaço de escuta e
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acolhimento de dificuldades pessoais que venham a interferir no processo de ensino e
aprendizagem; estudo socioeconômico para concessão de descontos financeiros.

INFRA-ESTRUTURA
5.1 Infra-estrutura física
5.1.1.

Geral

A Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica, utiliza de forma compartilhada, os
ambientes de ensino da Escola SENAI Theobaldo De Nigris, instalada na Rua Bresser, 2315.
A Faculdade conta com uma área 35.000 m2, tendo cerca de 18.000 m2 de área
construída, incluindo dependências administrativas, salas de aula, laboratórios, ambientes de
produção gráfica, auditórios, quadras esportivas, vestiários e refeitório.
Para assegurar ambientes de trabalho propícios ao desenvolvimento das atividades e
processos educacionais, dentro dos padrões de qualidade requeridos, a Faculdade conta com
a seguinte infraestrutura:

Dependências

Quantidade

m2

Sanitários
Praça de Alimentação
Sala de Direção
Sala de Coordenação - Técnica
Sala de Coordenação - Pedagógica
Sala de Coordenação - Celulose e papel
Salas de Professores
Setor de Atendimento
Sala de leitura
Sala de reuniões
Secretaria
Salas de aulas
Auditório Max Schrappe
Auditório Ignaz J. Sessler
Sala da analista de qualidade de vida
Miniauditório
Sala da CPA
Biblioteca
Cantina

26
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1

510
708
69
248
59
94
56
84
66
30
126
974
93
247
55
60
15
204
194
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5.1.2.

Laboratórios e Oficinas Específicas

Para assegurar ambientes de trabalho propícios ao desenvolvimento das atividades e dos
processos educacionais, atendendo às novas demandas de tecnologias e de mercado, dentro
dos padrões de qualidade requeridos, a Faculdade conta com laboratórios modernos e
atualizados nas áreas correlatas ao curso.
5.1.3.

Laboratórios de informática

Laboratório (nº e/ou nome)

Área (m2)

m2 por estação

m2 por aluno

Laboratório de informática Nº 1
B22

50

4

2

Laboratório de informática Nº 2
F30

80

6

3

Laboratório de informática Nº3
B20

48

4

2

Área (m2)

m2 por estação

m2 por aluno

Ambiente de produção gráfica
Pré - impressão

800

-

-

Ambiente de produção gráfica
Impressão Offset

1.138

-

-

Ambiente de produção gráfica
Impressão Rotográfica

560

Ambiente de produção gráfica
Impressão Flexográfica

700

Ambiente de produção gráfica
Impressão tipográfica

180

-

-

Ambiente de produção gráfica
Impressão serigráfica

280

-

-

Ambiente de produção gráfica
Acabamento cartotécnico e
editorial

700

-

-

Ambiente de produção gráfica
Print media center

720

-

-

Ambiente de produção gráfica
Impressão digital

580

-

-

Laboratório e Estúdio de
Fotografia

96

-

-

Laboratório de Colorimetria

70

-

-

Laboratório de ensaios - papel

70

-

-

5.1.4.

Laboratórios específicos

Laboratório (nº e/ou nome)
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Laboratório de tintas

70

-

-

Laboratório de química

115

-

-

Laboratório de física

91

-

-

Laboratório de Livros

55

-

-

Laboratório de Polpação

25

-

Laboratório da Maquina de Papel

45

-

Laboratório de Refino

35

-

6. BIBLIOTECA

Infraestrutura física e tecnológica
A biblioteca da Faculdade SENAI de Tecnologia Gráfica está instalada em uma área de
294

m2. Suas

dependências comportam o acervo, multimídia, recursos tecnológicos postos para

estudo em grupo e individual.
Total de usuários por área. Capacidade de usuários por área, em 2017.
Tipo

(m2)

Área de leitura

39

Postos de leitura individual

12

Postos para estudo em grupo

30

Postos de leitura individual para PNE

1

Sala de multimídia

9

Acesso à internet

14
Total

105

A comunicação via Internet é feita por meio de linha dedicada que conecta a Faculdade
ao edifício sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI-SP, Departamento
Regional de São Paulo, onde se encontra um provedor de acesso à Internet para pesquisa de
informações.
Todas as estantes encontram-se sinalizadas e identificadas com os assuntos
correspondentes facilitando o acesso dos usuários. A biblioteca mantém os padrões mínimos
exigidos para circulação entre as estantes aos usuários PCD. O acervo é de livre acesso,
proporcionando ao usuário liberdade para conhecer melhor as informações reunidas.
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•

Horário de funcionamento

Objetivos
A biblioteca tem como objetivos específicos facilitar o ensino, fornecendo material
informacional relevante para uso da comunidade acadêmica (docente e discente); desenvolver
nos alunos a capacidade de pesquisa, enriquecendo sua experiência pessoal, tornando-os,
assim, mais aptos a progredir na profissão para a qual estão sendo preparados. A biblioteca é
aberta ao público para que possam realizar pesquisas técnicas nas áreas de atuação da
Faculdade.
A Política de Desenvolvimento do Acervo da Faculdade SENAI Tecnologia Gráfica
envolve as atividades de seleção, aquisição e avaliação do acervo. A seleção e aquisição são
feitas de acordo com as prioridades das áreas dos cursos oferecidos obedecendo às diretrizes
da Política de Desenvolvimento de Acervo. A aquisição das publicações é decidida pelos
coordenadores que compõem o Grupo de Avaliação, designado pela direção.

•

Acervo

A biblioteca desenvolve constantemente ações que visam atualização do acervo.
Reúne importante acervo de periódicos (nacionais e internacionais), normas técnicas, recursos
audiovisuais, livros técnicos e obras raras voltadas para as áreas gráficas e de celulose e
papel. Inclui também obras de conhecimentos gerais, temas transversais e outras áreas afins.
Conta com todos os títulos da bibliografia básica e complementar indicada no ementário do
Curso Superior e da Pós-graduação nas quantidades sugeridas pelo MEC.

•

Composição do acervo:

Total de itens do acervo. Composição do acerto em 2017.
Tipo de material

Quantidade de exemplares
2017

Apostila de vestibular

85

Apostilas técnicas

469

19

Artigos técnicos

4.468

CD

488

Documento Senai

32

DVD

523

Fitas de vídeo
Livros

383
17.524

Normas técnicas
Periódicos

1101
11.065

TCC – Graduação

136

TCC – Pós-graduação

60

TCC – Técnico

705

Total

37.039

Os serviços oferecidos pela biblioteca são:
A) Empréstimo domiciliar
Empréstimo de livros, fitas de vídeo, CD-ROM, DVD e revistas: oferecido aos alunos
regularmente matriculados e aos associados da ABTG - Associação Brasileira de Tecnologia
Gráfica.
Não é permitido o empréstimo de obras de referência (enciclopédias, dicionários,
bibliografias, etc.) e de normas técnicas.
B) Reserva de material
O usuário pode solicitar eletronicamente a reserva de qualquer item. O endereço é
<www.goo.gl/kQQhav>.
C) Empréstimo Entre Biblioteca (EEB)
Realizado por meio de cooperação com outras instituições, por intermédio da APB Associação Paulista dos Bibliotecários. Os itens são emprestados por 15 dias e podem ser
renovados por mais 15 dias.
D) Comutação bibliográfica (COMUT)
A biblioteca está cadastrada à rede Comut, sendo permitida a todos os usuários a
solicitação de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos das principais
bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais. Entre os documentos
acessíveis, encontram–se periódicos, teses, anais de congressos, relatórios técnicos e partes
de documentos.
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E) Acesso à internet
O acesso à internet é feito por meio de provedor próprio da mantenedora. Para tal, a
biblioteca conta atualmente com 14 microcomputadores que possibilitam aos usuários realizar
pesquisas em bases de dados ou sites de busca, contribuindo para a melhoria da qualidade de
seus estudos.
Todo o campus da faculdade conta com acesso gratuito por meio de rede WI-FI
F) Base de Dados ABNTColeção
A partir de 16 de dezembro de 2013, entrou em vigência o contrato para utilização do
ABNTColeção, assinado entre ABNT e o SENAI-DN, disponibilizando as normas técnicas para
consulta. A visualização das normas técnicas está disponível para todos os funcionários e
alunos do SENAI, sendo necessária a instalação do software "Visualizador de Normas ABNT",
devidamente homologado, para a pesquisa e visualização do conteúdo. Atualmente, todos os
micros da biblioteca possuem instalado o software da ABNT.

•

Formas de atualização e expansão do acervo

O desenvolvimento do acervo envolve as atividades de seleção, aquisição, avaliação
do acervo e incorporação de documentos na base de dados.
Seleção e aquisição são feitas de acordo com as prioridades das áreas dos cursos,
traçadas nos planos de ensino elaborados pelos professores.

7. ENCARGOS FINANCEIROS
A participação no Curso Superior de Tecnologia em Produção Gráfica requer do aluno,
por ano, o investimento de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta
reais).
Caso o aluno se interesse em utilizar os ambientes de ensino fora das atividades
escolares regulares previstas no planejamento de ensino, ele poderá fazê-lo desde que
obtenha aprovação prévia da Coordenação.
A anuidade será reajustada com base na variação do IGP-M, anualmente ou na menor
periodicidade que vier a ser legalmente permitida.
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