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Dois anos de integração

MISSÃO DO SENAI - Promover a educação profi ssional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias 
industriais, contribuindo para a competitividade da Indústria e o desenvolvimento do Brasil.

ois anos se passaram desde o 
compartilhamento das instituições 
do Sistema Fieg e a sensação de 

“parece que foi ontem” marcou, assim 
como da primeira vez, a comemoração do 
segundo aniversário da integração, dia 5 
de junho, na Casa da Indústria. A abertura 
do evento coube a alunos do Centro de 
Atividades Sesi Planalto, que fi zeram uma 
apresentação cultural alusiva à Copa do 
Mundo da Alemanha.

Funcionários das cinco casas – Fieg, 
Sesi, Senai, IEL e ICQ Brasil – lotaram o 
auditório João Bennio, onde o coordenador 
administrativo do Sistema Fieg, Paulo 
Vargas, falou sobre os resultados do 
processo de integração. “Nesses dois 
anos, fortalecemos muito nossas marcas, 
incrementamos ações e aumentamos a 
produtividade. Também ganhamos em 
organização de procedimentos. Nosso 
desafi o agora é continuar somando forças, 
trocando idéias e experiências para 
fazer mais e melhor para o segmento 
industrial”, disse.

O coordenador técnico da Federação 

das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), 
Welington da Silva Vieira, fez uma 
apresentação sobre as características do 
trabalho das instituições e as diferentes 
demandas de cada uma. “Para uma 
boa continuidade do processo de 
compartilhamento é preciso compreensão, 
comunicação, negociação e disposição para 
cooperar”, avaliou.

Para o presidente da Fieg, Paulo Afonso 
Ferreira, a integração deu maior visibilidade 
ao Sistema. “Estamos alcançando nossos 
objetivos e cada vez mais comprometidos 

D com a qualidade do produto fi nal, mas não 
podemos nos acomodar; é preciso inovar 
sempre”, reforçou.

Depois de animada ginástica 
laboral, conduzida por professores de 
educação física do Sesi, os funcionários 
assistiram à palestra sobre o tema A 
Força do Entusiasmo, ministrada pelo 
professor Gretz, diretor de Recursos 
Humanos da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Um dos mais 
requisitados palestrantes do País, 
ele conduziu atividade marcada por 
descontração.

CARTAS

Gretz: palestra descontraída

Amigo Paulo Vargas,
Agradeço os exemplares 

da revista do SENAI de Goiás e devo 
dizer-lhe que, lendo e analisando 
seus artigos e matérias, percebo 
que seu coração bate sempre 
acelerado a cada dia com o mesmo 
entusiasmo desde os seus primeiros 
dias à frente do Senai. Parabéns 
por todas as suas realizações e pela 

Sílvio Simões

persistência em manter respeitada a 
bandeira do Senai e sua missão.

Cumprimento você e sua equipe.
Um forte abraço,

Roberto Boclin
Ex-diretor regional do Senai-RJ.

Carta enviada ao diretor regional do     
Senai de Goiás, Paulo Vargas

Bandeira do Senai
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Responsabilidade social
tem pós-graduação no Senai

G

CURSOS  NOVOS

estão da responsabilidade 
social nas empresas e 
segurança em rede de 

computadores são as duas novas 
pós-graduações oferecidas pela 
Faculdade de Tecnologia Senai de 
Desenvolvimento Gerencial (Fatesg). 

A primeira, com duração de 18 
meses, visa capacitar os profissionais 
a ter visão e atuação profissionalizada 
da gestão socialmente responsável, 
a desenvolver modelos de gestão 
nos setores empresarial, público 
e terceiro setor, adaptados às 
necessidades da área social e a 
utilizar a gestão socialmente 
responsável como estratégia 
diferenciada. 

A programação abrange 
assuntos como planejamento 
estratégico e gestão 
socialmente responsável; 
negociação de ações 
sociais; indicadores 
sociais; negociação 
de ações sociais; 
gestão com pessoas 
e voluntariado 
empresarial e as 

em rede de computadores traz as mais 
recentes técnicas e tecnologias para 

qualifi car profi ssionais 
das áreas de informática, 
engenharia ou áreas 
afi ns, que buscam 
ampliar e aprofundar 
seus conhecimentos e 

experiências em 
gestão segura 
da informação. 
Também com 
duração de 18 

meses, serão 
ministradas 

disciplinas como 
proteção às redes 
de computadores, 
análise e auditoria 
de redes, instalação 
e confi guração de 
serviços, políticas 
de segurança, 
introdução à 
segurança da 
informação 

e proteção 
a sistemas 

operacionais e 
serviços.

Além dos dois 
novos cursos, a 

unidade também está 
com inscrições abertas 
para a especialização 

em gestão empresarial. 
Mais informações pelo 

telefax 3269-1225/1226 ou 
pelo site www.senaigo.com.br.

organizações do terceiro setor e suas 
especificidades. 

Já a pós-graduação em segurança 
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I N T EGRAÇÃO

m dos principais pólos 
industriais do Estado, Aparecida 
de Goiânia, na Região 

Metropolitana da capital, conta agora 
com presença mais efetiva do Senai, 
com a consolidação do Centro Integrado 
Sesi-Senai, o Centro de Atividades 

Sesi e Senai consolidam centro 

U

ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em eletroeletrônica: Faculdade Senai Ítalo Bologna (Goiânia), Faculdade Senai Roberto Mange 
(Anápolis), Escolas Senai Fernando Bezerra (Rio Verde), Catalão e Itumbiara

Fotos: Silvio Simões

Inauguração do centro integrado reúne empresários e autoridades: José Roberto Pereira (Aciag), secretários Ageu Cavalcante e Ridoval 
Chiareloto, deputado Chico Abreu, prefeito José Macedo, Paulo Afonso (Fieg), Eduardo Zuppani (Sindiquímica) e Marley Rocha (Sinprocim) 

do Senai foi feita no dia 25 de maio, 
durante café da manhã, como parte das 
comemorações da Semana da Indústria. 
Desde 1994, a cidade conta com os 
serviços do Sesi e, neste ano, o Sistema 
Fieg expandiu sua atuação por meio 
da educação profi ssional oferecida 
pelo Senai, com mais de 20 cursos 
nas áreas de automação industrial, 
eletroeletrônica, gestão, informática 
e vestuário. A chegada do Senai ao 
município atende à necessidade por 
qualifi cação profi ssional, constatada em 
pesquisa realizada pela Secretaria de 
Indústria e Comércio de Aparecida de 
Goiânia, em 2003.

Industrialização
Durante a inauguração dos 

ambientes de ensino, o presidente 
da Federação das Indústrias do 

Prefeito José 
Macedo destaca 
importância  
dos cursos 
do Senai no 
desenvolvimento 
socioeconômico 
de Aparecida

Venerando de Freitas Borges. Trata-se 
de antiga reivindicação das indústrias 
do município, antes atendidas em suas 
necessidades de formação profi ssional e 
assessoria tecnológica por meio de ações 
das unidades da instituição de Goiânia. 

A apresentação das novas instalações 
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integrado em Aparecida

ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em química industrial: Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange (Anápolis)
e Escola Senai Catalão

Estado de Goiás (Fieg), Paulo Afonso 
Ferreira, disse que o processo de 
industrialização cada vez maior em 
Aparecida de Goiânia tem exigido mão-
de-obra especializada. “O município 
tem importância fundamental no 
desenvolvimento econômico do Estado 
e o Sistema Fieg tem como prioridade 
qualifi car profi ssionais para atender à 
demanda do empresariado local”.

Também presente, o secretário 
estadual da Indústria e Comércio, 
Ridoval Chiareloto, destacou o interesse 
do setor produtivo no trabalho realizado 
pelo Senai. “A instituição é bastante 
requisitada pelas indústrias, além de ser 
referência em educação profi ssional para 
as que estão se instalando em Goiás. Em 
Aparecida, temos quase 200 empresas 
e esse pólo industrial tem necessitado 
cada vez mais dos serviços oferecidos 
pelo Senai e Sesi nas áreas de educação, 
saúde, lazer e responsabilidade social”.

Qualifi cação
Para o prefeito de Aparecida de 

Goiânia, José Macedo de Araújo, as 
novas instalações representam passo 
signifi cativo para o crescimento da 
cidade. “Com os cursos oferecidos 
pelo Senai, a população terá maiores 
oportunidades de emprego”, disse.

O diretor regional do Senai e 
superintendente do Sesi, Paulo Vargas, 
explicou que a implantação dos 
ambientes de ensino em Aparecida 
de Goiânia tem por objetivo facilitar 
o acesso das indústrias locais aos 
programas de qualifi cação profi ssional 
e atender às reais necessidades do 
segmento empresarial da segunda maior 
cidade do Estado.

Sintonizado com as necessidades 
do setor industrial, o Senai oferecerá 
no Centro Integrado de Aparecida 
de Goiânia cursos para diversos 
segmentos produtivos. Inicialmente, 
serão atendidas as áreas de 
automação, eletroeletrônica, gestão, 
informática e vestuário. 

A programação inclui cursos 
de costureiro industrial galoneira e 
overlock, cortador de confecção de 
roupa, costureiro industrial, modelista 
de roupa tecido plano, desenho de 

Cursos sintonizados com
a demanda das indústrias

moda, eletricista de manutenção 
industrial, eletricista instalador 
predial, eletrônica básica, automação 
industrial, chefi a e liderança, 
técnicas de vendas com efi cácia, 
qualidade no atendimento ao cliente, 
desenvolvimento de habilidades 
de negociação, desenvolvimento 
profi ssional para secretárias, operação 
em telemarketing, digitação e 
informática básica com Word, Corel 
Draw, Access Básico, Power Point 
Básico e Excel Planilha Eletrônica.

Empresários e autoridades visitam ofi cina de costura industrial do centro integrado 



6

MÉR I TO  L EG I S LAT I VO

m concorrida sessão na 
Assembléia Legislativa de Goiás, 
o diretor regional do Senai e 

superintendente 
do Sesi, Paulo 
Vargas, recebeu 
no dia 8 de junho 
a Medalha do 
Mérito Legislativo 
Pedro Ludovico 
Teixeira, maior 
condecoração 
do Parlamento 
goiano. A 
homenagem foi proposta pelo 
deputado Luiz César Bueno (PT), em 
reconhecimento pelo trabalho dele 
de mais de duas décadas à frente do 

Trabalho do Senai é reco

E
Paulo Vargas recebe condecoração da Assembléia, entregue por Luiz César Bueno

ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria no segmento de vestuário: Faculdade Senai Ítalo Bologna (Goiânia)
e Faculdade Senai Roberto Mange (Anápolis)

Fotos: Silvio Simões

Senai, instituição responsável pela 
formação de profi ssionais para o 
mercado de trabalho. Prestigiaram o 

evento presidentes 
de sindicatos 
de indústrias, 
diretores, gerentes, 
assessores, técnicos, 
coordenadores, 
docentes e alunos 
do Sesi e Senai 
Goiás. O Coral do 
Sistema Fieg abriu 
a solenidade com a 

execução do Hino Nacional.
“O Senai desempenha importante 

papel social e econômico. Inúmeros de 
seus ex-alunos tornaram-se profi ssionais 

qualifi cados, empresários e, também, 
políticos, assim como eu, que fui 
aluno de artes gráfi cas da então Escola 
Senai Ítalo Bologna, entre 75 e 76. 
Com determinação e competência, 
Paulo Vargas leva adiante a missão da 
instituição de promover a educação 
profi ssional e tecnológica, a inovação 
e a transferência de tecnologias 
industriais, contribuindo para elevar a 
competitividade da indústria nacional”, 
afi rmou o deputado Luiz César Bueno, 
ao justifi car a homenagem.

Representante do Senai Nacional na 
solenidade, a diretora de Operações, 
Regina Torres, disse que a medalha 
concedida a Paulo Vargas dá maior 
visibilidade às ações desenvolvidas 
pelo Regional goiano. “O diretor do 
Senai Goiás se destaca entre seus pares 
pela excelência de sua gestão e pela 
disposição que sempre teve em servir 
o segmento industrial da melhor forma 

O homenageado com a
mãe, Sebastiana Ribeiro

O Senai 
desempenha 
importante 

papel social e 
econômico”.

Luiz César Bueno, deputado, 
justifi cando a homenagem ao Senai



7

onhecido pela Assembléia

ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em higiene e segurança no trabalho: Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange (Anápolis), 
Escolas Senai Vila Canaã (Goiânia), Fernando Bezerra (Rio Verde), Senai-Sama (Minaçu), Catalão e Itumbiara

Como diretor do Senai, Paulo Vargas 
adotou política de trabalho voltada para 
abertura da instituição ao segmento 
empresarial. A estratégia possibilita 
a realização de ações de educação 
profi ssional cada vez mais sintonizadas 
com as reais necessidades do mercado. 

A busca de parcerias com indústrias 
e prefeituras também marca a gestão 
do executivo. A iniciativa viabilizou 
a construção e ampliação da rede de 
unidades Senai, equipou e modernizou 
ambientes de ensino, além de ter 
diversifi cado a oferta de cursos em todos 
os níveis – da aprendizagem industrial à 
graduação tecnológica. 

Essa última modalidade foi 
implantada em 2004, com a aprovação 
pelo MEC do curso superior em 
química fármaco-industrial ministrado 
em Anápolis pela Faculdade de 
Tecnologia Senai Roberto Mange, 
unidade pioneira da instituição no 
Estado. A graduação tecnológica obteve 
classifi cação máxima e abriu caminho 
para implantação de mais dois cursos 
– automação industrial e redes de 

Trajetória profi ssional do homenageado

computadores, também aprovados com 
conceito A e ministrados pelas Faculdades 
Senai Ítalo Bologna e de Desenvolvimento 
Gerencial, ambas em Goiânia.

A formação técnica de nível médio 
também ganhou espaço durante a gestão 
do economista Paulo Vargas. No início da 
década de 90, a instituição implantou as 
primeiras habilitações técnicas nas áreas 
de mecânica e vestuário. Atualmente, o 
Senai oferece mais de 20 cursos técnicos, 
alguns deles ministrados na modalidade 
de educação a distância. 

A instituição possui oito unidades fi xas 
estrategicamente distribuídas em Goiânia 

(3), Anápolis, Catalão, Itumbiara, Rio 
Verde e Minaçu, além dos Centros 
Integrados Senai/Sesi, em Aparecida de 
Goiânia e em Niquelândia (este último 
em fase de construção). Vários outros 
municípios também são atendidos por 
meio de unidades e ações móveis.

A partir de 2002, Paulo Vargas 
assumiu novo desafi o: coordenar o 
processo de integração das instituições 
que compõem o Sistema Fieg 
– Federação das Indústrias, Sesi, Senai, 
IEL e ICQ Brasil, consolidado em 
2004. Recentemente, ele assumiu a 
superintendêncìa do Sesi. 

Também 
superintendente 

do Sesi, Paulo 
Vargas recebe 

abraço de 
alunos da 
instituição

possível. Estamos felizes e orgulhosos 
pela sua conquista, que para nós 
representa reconhecimento externo 
importante dos talentos que dirigem o 
Sistema Senai”, completou.

Para o presidente da Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), Paulo 
Afonso Ferreira, a condecoração também 
é uma homenagem às indústrias goianas. 

“Paulo Vargas representa o setor industrial 
com muita dedicação e competência. O 
Sistema Fieg se sente honrado em poder 
contar com seu extraordinário trabalho à 
frente do Senai e do Sesi”.

Emocionado, Paulo Vargas falou 
sobre a importância do Senai para o 
crescimento socioeconômico de Goiás. 
“A educação para o trabalho tem o poder 

de reduzir as desigualdades sociais, 
contribuindo para formação de um 
País mais justo e produtivo. Desde sua 
criação, o Senai está empenhado em 
aprimorar mão-de-obra para atender 
às reais necessidades das indústrias, 
formando cidadãos aptos a transformar 
as adversidades em bem-estar social 
para todos”.
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 o completar 25 anos de atividades, a Escola Senai Vila Canaã, de Goiânia, inaugura em setembro 
novos ambientes – o Núcleo de Tecnologias do Gás, o Laboratório de Sistemas Elétricos de 
Potência e o Núcleo de InformaçãoTecnológica – e moderniza seu parque gráfico com a aquisição 

de uma impressora off-set quatro cores, modelo top de linha da Heidelberg, fabricante alemã, com 
previsão de entrega para setembro (leia matéria na página 10). A unidade ainda fez reformas na recepção 
e no Núcleo de Relações com o Mercado. Ao todo, foram investidos R$ 1,5 milhão em compras de 
equipamentos, ferramentas, acervo bibliográfico e na estruturação e adequação física dos ambientes. 
 Para o diretor da Escola Senai Vila Canaã, Walmir Telles, as instalações e as melhorias 
realizadas representam oportunidade de negócios para a unidade, que amplia e diversifica sua atuação. 
“Vamos passar a oferecer programas, cursos, assessoria e assistência técnica com recursos e 
tecnologias mais avançadas para atender cada vez mais com qualidade às indústrias e à comunidade”.

ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em informática: Faculdades Senai de Desenvolvimento Gerencial, Ítalo Bologna (Goiânia), Roberto 
Mange (Anápolis), Escolas Senai V. Canaã (Goiânia), Fernando Bezerra (Rio Verde), Senai-Sama (Minaçu), Catalão e Itumbiara

E SCOLA

Senai Canaã faz 25 anos e ganha 

A

Fotos: Silvio Simões

Integrantes da 1ª turma do curso mecânico instalador de sistema de gás natural recebem orientação do instrutor Luís Carlos de Souza
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ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em mecânica automotiva: Faculdade Senai Roberto Mange (Anápolis), Escolas Senai Vila Canaã 
(Goiânia), Fernando Bezerra (Rio Verde) e Itumbiara

novos laboratórios

Presidentes da Goiasgás, Carlos Maranhão e da Fieg, Paulo Afonso assinam
convênio para funcionamento do Núcleo de Tecnologias do Gás

Núcleo de gás traz cursos
e assessoria técnica

Implantado com recursos do 
Departamento Nacional do Senai, o 
Laboratório de Sistemas Elétricos de 
Potência visa capacitar profi ssionais 
do segmento de construção civil que 
atuam na área de eletricidade de 
potência, oferecendo vários cursos 
de qualifi cação e aperfeiçoamento. 
Alguns deles são o de eletricista 
de redes aéreas convencionais de 
distribuição de energia elétrica 
urbanas e rurais até a classe de 
36,2 KV, projetista de instalações 
elétricas prediais, leiturista de 
consumo de energia elétrica, 
proteção de sistemas de distribuição 
de energia elétrica, manutenção de 
subestação e análise de projetos de 
instalações elétricas prediais. 

O Núcleo de Informação 
Tecnológica da Escola Senai Vila 
Canaã também foi estruturado com 
recursos do Senai Nacional, por meio 
do projeto Implantação, Atualização 
do Acervo e Modernização da Infra-
Estrutura das Unidades de Negócio e 
Informação Tecnológica, desenvolvido 
em parceria com os Regionais de 
Mato Grosso e de Mato Grosso 
do Sul. A unidade disponibilizará 
aos usuários materiais estratégicos 
para o aprendizado contínuo, com 
equipamentos modernos e acervos 
atualizados. O projeto também 
viabilizou a implantação de núcleos 
de informação nas escolas Senai de 
Catalão e Itumbiara.

programação visa preparar mecânicos 
para realizar conversões e capacitar donos 
de ofi cinas, técnicos e engenheiros.

As atividades integram convênio 
assinado no dia 3 de julho entre o Senai 
Goiás e a Goiasgás, que prevê parceria 
para formação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos, desenvolvimento 
tecnológico, por meio de projetos 
inovadores e da conversão veicular, 
além de serviços de assessoria técnica. O 
objetivo é viabilizar e otimizar as atuais 
aplicações do gás natural em Goiás, 
disseminando seu uso como alternativa 
energética nos mais diversos segmentos, 
como o industrial, comercial, 
residencial e o automotivo. 

O Núcleo de Tecnologias do Gás é 
fruto de parceria entre a Federação das 
Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), a 
Agência Goiana de Gás Canalizado S/A 
(Goiasgás) e a White Martins, fornecedora 
dos kits para conversão veicular. A nova 
unidade nasce sob a orientação e know-
how do Centro de Tecnologias do Gás 
(CTGás), unidade do Senai localizada 
em Natal (RN), considerada referência 
no setor. Inicialmente serão ministrados 
cursos de mecânico instalador de sistema 
de gás natural veicular (GNV) e o de gás 
natural veicular – aspectos técnicos e 
legais da instalação. As aulas começaram 
no dia 10 de julho. Com carga horária 
de 60 e 30 horas, respectivamente, a 

Construção

Informação



10
ONDE ENCONTRAR
Cursos e assessoria em artes gráfi cas: Escola Senai Vila Canaã (Goiânia – fone 3558-3344)

Modernização na área de gráfi ca

Heidelberg

Antiga reivindicação do setor, o 
parque gráfi co da Escola Senai 
Vila Canaã, responsável pela 

qualifi cação profi ssional e assessoria e 
assistência técnica para as empresas, 
ganha novo impulso com a aquisição 
de uma impressora off-set quatro cores. 
A nova máquina, modelo Printmaster 
PM 52, da Heidelberg, imprime em 
alta resolução por meio de comando 
a distância, faz acerto e regulagem de 
tinta automaticamente, e realiza até 15 
mil impressões coloridas por hora, o 
dobro dos equipamentos convencionais. 

Inicialmente, a impressora se destina 
a serviços de assessoria técnica e 
tecnológica, além da capacitação 
profi ssional para funcionários das 
empresas de toda Região Centro-Oeste.

A aquisição do equipamento 
possibilitará à escola avançar na 
qualifi cação profi ssional para o setor 
gráfi co, passando, no futuro, a oferecer 
também cursos técnicos em nível de 2º 
grau na área de artes gráfi cas.

O diretor regional do Senai Goiás, 
Paulo Vargas, disse que o investimento 
na Escola Senai Vila Canaã é um passo 

signifi cativo para melhorar as atividades 
de qualifi cação profi ssional, oferecendo 
aos segmentos diretamente envolvidos o 
que há de mais conceituado em termos 
de equipamentos, materiais e instalações. 
“Representa, também, um esforço da 
Fieg, por meio do Senai, em modernizar 
seus recursos tecnológicos. Além disso, 
vamos poder formar mão-de-obra cada 
vez mais capacitada para atender às 
exigências do mercado de trabalho. 
Com isso, estamos contribuindo 
com o fortalecimento e crescimento 
socioeconômico de Goiás”, explicou.

TECNOLOG IA

Impressora Heidelberg PM-52 traz avanço tecnológico e melhoria da qualidade para o parque gráfi co da Escola Senai Vila Canaã
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Ensino a distância avança no Senai

F

EDUCAÇÃO  PROF I SS I ONAL

ruto de parceria fi rmada em 
2003 com a MSD Tecnologia 
Educacional, os cursos a 

distância mediados por computador 
(EAD) ganham cada vez mais espaço 
na programação desenvolvida pelo 
Senai Goiás. Atualmente, 1.557 alunos 
estão matriculados nessa modalidade 
de ensino na rede de unidades da 
instituição no Estado e mais de 200 já 
receberam certifi cados de conclusão 
em qualifi cação e aperfeiçoamento. 
No dia 7 de junho, o Senai entregou o 
primeiro diploma de curso ministrado 
via EAD na modalidade de habilitação 
técnica, destinada à formação de 
técnicos de nível médio em diversas 
áreas profi ssionais. 

Cabo da Base Aérea de Anápolis, 
Ulisses Santana fez curso técnico 
em informática na Faculdade de 
Tecnologia Senai Roberto Mange, em 
Anápolis, para concorrer a concurso 

de formação de sargentos em São 
Paulo. “Sem o diploma de técnico 
não poderia fazer o curso com o qual 
subirei mais um degrau na minha 
carreira. Vou morar um semestre em 
São Paulo e voltarei como sargento 
da Aeronáutica”. Para ele, a principal 
vantagem do ensino a distância é 
a fl exibilidade de horário. “Foi a 
primeira vez que fi z um curso por 
essa modalidade e gostei muito, 
pois consegui planejar meu tempo e 
conciliar com outras atividades. Além 
de ter tido a oportunidade de estudar 
no Senai, instituição cuja tradição 
em educação profi ssional ajuda a 
abrir muitas portas do mercado de 
trabalho”, destacou.

O diretor da Faculdade de 
Tecnologia Senai Roberto Mange, 
Francisco Costa, disse que o maior 

Ulisses 
Santana recebe 

certifi cado de 
Lúcia Helena 
Calegari, da 

Fatec RM

objetivo da metodologia de educação 
a distância é permitir o acesso de 
mais pessoas à formação profi ssional, 
além de promover a inclusão digital. 
Atualmente, a unidade de Anápolis 
possui 159 alunos matriculados nos 
cursos de educação a distância.

Parceria
Especialista em informática, a MSD 

Tecnologia Educacional atua há mais 
de dez anos nos mercados do Distrito 
Federal, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Minas Gerais e São Paulo. Para 
o diretor geral da empresa, Silvone Assis, 
o trabalho realizado em conjunto com 
o Senai tem dado excelentes resultados 
e ampliado as ações de educação a 
distância. “Tivemos a sorte da instituição 
acreditar em nosso projeto e apostar em 
seu sucesso. Hoje, estamos colhendo os 
bons frutos dessa parceria”.

Francisco Costa: acesso de mais 
pessoas à educação profi ssional

Fotos: Silvio Simões
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UNIDADES MÓVEIS
Cursos de eletroeletrônica, eletricidade predial, hidráulica, mecânica automotiva (gasolina, álcool e diesel), mecânica de 
motocicleta, panifi cação e confeitaria, pneumática e refrigeração. Informações: Escola Senai Vila Canaã

I N FORMÁT I CA

Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento 
Gerencial realizou, dia 25 de 

maio, a formatura da primeira turma da 
Especialização Profi ssional Técnica em 
Engenharia de Software, integrante do 
Programa LG Formando Talentos, da 
LG Informática. A cerimônia ocorreu no 
auditório da unidade do Senai, parceiro 
da empresa nessa iniciativa, com presença 
de professores do curso e familiares.

Cerca de 50 alunos concluíram o 
curso e agora têm um diferencial teórico 
e prático frente aos concorrentes no 
mercado de trabalho.

Presente no evento, a diretora de 
Serviços da LG Informática, Daniela 
Mendonça, disse que a consolidação 
desse projeto é fruto de uma decisão 
estratégica da LG de formar pessoas da 
comunidade de Goiânia e outras cidades 
próximas no que há de mais avançado 
na área de Engenharia de Software.

De acordo com Daniela, dois 
pontos levaram a empresa a decidir por 
implementar o projeto. Em primeiro 
lugar, a alta demanda por pessoas 
com esse conhecimento – houve um 
período com mais de 30 vagas abertas 
na LG. O outro ponto foi um projeto 
de Responsabilidade Social da LG, 
direcionado à área de educação. “Esta 
experiência foi muito gratifi cante. E 
para os professores do curso, que são 
colaboradores da LG, também foi uma 
excelente vivência, pois aprimoraram 
seus conhecimentos e experimentaram 
uma nova atividade, que é a docência”, 
afi rmou a diretora.

Parceria entre Senai e LG conclui 
1ª turma de especialização

A

O curso é subsidiado pela LG 
Informática, que investe nele R$ 100 mil 
por ano. Os alunos pagam valor simbólico 
e têm a oportunidade de aprimoramento 
em Engenharia de Software. 

Coordenador técnico e de estágio da 
Fatesg, Leonardo Antonio Alves disse que 
não existia no mercado um programa 
tão completo e tão focado na realidade 
de produção de software. Ele explicou 
que as faculdades se atêm a uma visão 
geral, muito focada na teoria e menos 
no mercado. “Para nós, essa parceria 
é um sucesso completo, pois alia a 
experiência em desenvolvimento da LG 
com a experiência didática do Senai”, 
diz. O coordenador acrescentou que os 

concluintes do programa já se encontram 
prontos para ingressar em qualquer 
fábrica de software, uma vez que o curso 
não foca apenas o aspecto técnico.

A gerente de Recursos Humanos da 
LG, Lecy Ribeiro, enfatizou que esta é 
a primeira turma de um curso que não 
existia no País. “Estamos formando hoje 
alunos em um curso com Certifi cação 
Técnica Profi ssional, denominação 
regulamentada pelo Conselho Estadual 
de Educação e inédita no País”. A gerente 
acrescenta ainda que o programa trouxe 
resultados positivos tanto para a LG 
quanto para os alunos, já que 17 deles 
foram contratados e estão trazendo bons 
resultados para a empresa.

Daniela Mendonça, diretora da LG, Margarida Emihato, aluna homenageada,
Lecy Ribeiro, gerente de recursos humanos, Patrícia Ramalho e Iris da Silva

Curso focado na realidade do mercado

Tereza Beltrão
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Parceria entre Senai, Sebrae e 
Ministério da Integração Nacional 
levou curso de panifi cação para cerca 
de 80 estabelecimentos comerciais, 
entre panifi cadoras, hotéis, pousadas 

e lanchonetes localizados na 
região da Chapada dos Veadeiros 
(GO). A atividade foi desenvolvida 
por meio da Unidade Móvel de 
Panifi cação do Senai Goiás, que 
cumpriu rota itinerante nas cidades 
de Cavalcante, São João D’Aliança, 
Alto Paraíso e no distrito de São 
Jorge. No período de 27 de abril 
a 9 de maio, cinco turmas foram 
capacitadas gratuitamente, em 
aulas práticas para produção 
de vários tipos de pães, massas 
e doces. A iniciativa teve por 
objetivo estruturar e aprimorar o 
atendimento de empreendimentos 
turísticos da região.

Senai, Sebrae e Ministério levam 
cursos à Chapada dos Veadeiros

A aluna Margarida Emihato, 
homenageada por seu desempenho 
durante o curso, disse que a 
especialização abre caminhos para 
novas oportunidades, uma vez que 
oferece não apenas embasamento 
teórico, mas também conhecimento 
prático baseado em processos que estão 
trazendo resultados e são visíveis no 
mercado. “Esse curso oferece um grande 
diferencial, pois a compreensão da teoria 
relacionada com a prática possibilita 
maior absorção do conhecimento e, 
dessa forma, amplia a visão de mercado 
do profi ssional de informática”, avaliou 
Margarida. Ela é um dos 17 alunos 
contratados pela LG e está atuando como 
analista de requisitos na equipe do FPw 
Medicina e Segurança do Trabalho.

O programa LG Formando Talentos 

iniciou-se no mês de novembro de 2005, 
com 60 alunos. A intenção da LG foi 
estimular a capacitação e aperfeiçoamento 
de profi ssionais na área de informática. 
Ação principal do programa, a 
Especialização Profi ssional Técnica em 
Engenharia de Software é dividida em oito 
módulos seqüenciais, com carga horária 
total de 240 horas. Além de conteúdos 
técnicos, relacionados à programação, 
os alunos recebem formação sobre o 
mercado de trabalho, gestão de pessoas e 
gestão organizacional. 

Aliado à formação prática e teórica, 
os alunos passam a integrar o banco 
de candidatos da LG. O curso aborda, 
sobretudo, o caráter prático da Engenharia 
de Software. Outra turma da especialização 
está em andamento desde fevereiro, 
formando 60 pessoas. (Cristina Franco/LG)

Presidente da Comissão de 
Educação e Cultura da Assembléia 
Legislativa, o deputado estadual 
Fábio Tokarski (foto) esteve no 
dia 3 de julho na Faculdade de 
Tecnologia Senai Ítalo Bologna, em 
Goiânia, para conhecer os cursos 
e serviços oferecidos pela unidade. 
Ele foi recebido pelo diretor regional 
do Senai Goiás, Paulo Vargas, pelo 
diretor da faculdade, Marcos Mariano 
Siqueira, e pelo assessor técnico da 
Gerência de Educação Profi ssional do 
Senai, Ítalo de Lima Machado.

O grupo assistiu a apresentação 
sobre as áreas de atuação da 
unidade, parcerias desenvolvidas 
e conheceu laboratórios, ofi cinas 
e outros ambientes de ensino 
da faculdade. Durante a visita, 
Fábio Tokarski disse que o Senai 
tem contribuído muito com o 
desenvolvimento socieconômico 
do Estado. “A instituição é uma 
grande referência em educação 
profi ssional e tem participação direta 
na consolidação do processo de 
industrialização de Goiás”.

Visita

Formação prática e teórica é diferencial

Agência Sebrae

Andelaide Pereira
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AVAL I AÇÃO

m meio à demanda das 
indústrias por mão-de-obra 
cada vez mais especializada, o 

Senai se esforça constantemente para 
oferecer cursos que atendam às reais 
necessidades do mercado de trabalho. 
A qualidade do ensino do Senai Goiás, 
comprovada pelo alto grau de absorção 
de seus egressos, passou recentemente 
por teste no credenciamento de suas 
unidades pelo Conselho Estadual de 
Educação (CEE). 

A autorização, que passou a ser 
exigida em 2005, foi dada por cinco 
anos, prazo máximo permitido por lei, 
pela Resolução CEE nº 12, de 25 de 
maio de 2006. O Senai é a primeira 
instituição de educação profi ssional 
em Goiás a requerer o credenciamento, 
obtido em grau de excelência. Para 
avaliar as unidades, o conselho instituiu 
uma comissão que, durante o mês de 
março, vistoriou todas as unidades do 
Senai no Estado, observando aspectos 
relacionados a instalações, mobiliário, 
ambientes pedagógicos, laboratórios, 
máquinas e equipamentos. Também 
foram analisados in loco organização 
curricular dos cursos, carga horária, 
planos de estágio, bibliotecas e equipe 
pedagógica. 

O presidente do CEE, José Geraldo 
de Santana, relator do processo de 
credenciamento do Senai, disse 
que a instituição possui excelentes 
condições de funcionamento, cursos 
de alto nível e, ainda, presta relevante 
serviço social à comunidade goiana. “O 
Senai sempre esteve empenhado em 

Senai é o 1º credenciado pelo
Conselho de Educação em Goiás

E
Silvio Simões

garantir e contribuir com o progresso 
socioeconômico do Estado, oferecendo 
atividades alinhadas com a realidade 
do setor produtivo. Foi um privilégio 
relatar um processo de credenciamento 

com essas características. O Senai é 
referência nacional em sua área de 
atuação e tem tudo que almejamos para 
todas as instituições que lidam com 
educação profi ssional”, avaliou.

O Senai sempre esteve empenhado em garantir 
e contribuir com o progresso socioeconômico do 
Estado, oferecendo atividades alinhadas com a 

realidade do setor produtivo.
José Geraldo de Santana

Presidente do Conselho Estadual de Educação



15

APL mobiliza confeccionistas

U

VESTUÁR I O

m grupo de 20 empresários 
dos arranjos produtivos de 
confecções de Catalão e Águas 

Lindas participou, em junho, de viagem 
a São Paulo, onde visitaram a 58ª Feira 
Internacional da Indústria Têxtil (Fenit), 
além de empresas de equipamentos de 
máquinas de costura e o Centro Nacional 
Senai de Tecnologia do Vestuário. “Nosso 
objetivo foi alcançado. Voltamos com 
novas informações e um grupo mais 
fortalecido”, afi rmou a costureira Dinoélia 
Gomes da Silva, do APL de Águas Lindas.

A visita técnica é uma das etapas na 
metodologia utilizada pelo programa 
Arranjo Produtivo Local (APL), 
executado pelo Senai e viabilizado pelo 
Ministério da Integração Nacional/SCO/
Ride e Instituto Euvaldo Lodi (IEL), na 
busca do fortalecimento dos segmentos 
produtivos das cidades onde atua.

Além de possibilitar aos participantes 
conhecer o que acontece na vanguarda 
do segmento de confecções e fazer 
contatos com fornecedores, a viagem 
promove união. “Percebi a importância 
de um grupo ao visitarmos locais como 
a loja de acessórios para máquinas de 
costura, a Cavemac. Recebemos atenção 
especial e todas nossas dúvidas foram 
esclarecidas”, explica Valéria Crespo, do 
APL de Catalão.

Já a visita à Fenit signifi cou maiores 
lucros para a empresária Antônia de 
Carvalho, do APL de Águas Lindas. 
“Eliminei um atravessador. Na feira, 
pude fechar negócio com um fornecedor 
que me passava mercadorias por meio 
de uma terceira pessoa”, revelou.

Confeccionistas ouvem explicações de técnica da Cavemac, loja de acessórios para 
máquinas de costura, durante viagem a São Paulo

Antônia é exemplo de nordestino 
empreendedor que migra para o 
Entorno do Distrito Federal. Em 1995, 
desembarcou em Brasília com três 
fi lhos pequenos e nenhum dinheiro no 
bolso. Trabalhou por vários anos como 
costureira e hoje tem empresa, mora em 
casa própria e continua disposta a não 
perder nenhuma oportunidade. “Já fi z 
dois cursos promovidos pelo programa 
APL e, na viagem, conheci o empresário 
de Catalão Saulo Vitório Cruz. Descobri 
que ele fornecia etiquetas para roupas 
com um valor 80% mais barato do que 
meu fornecedor de Brasília. Fechamos 
negócio no ônibus mesmo”, disse ela.

Para a costureira Jeni Galhardo, o 
ponto alto da viagem foi conhecer as 
novidades tecnológicas na Fenit, como a 
prensa térmica Term Transfer, que aplica 

etiquetas nas roupas como se fosse uma 
tatuagem, sem a necessidade de costurar 
a etiqueta na peça. “Com uma máquina 
como essa, melhoramos a qualidade das 
roupas produzidas e ainda diminuímos 
os custos”, avaliou.

Já o mecânico de máquinas 
Raimundo Ribeiro Filho, de Águas 
Lindas, pôde vislumbrar uma nova forma 
de se aperfeiçoar: o curso de mecânico 
de máquinas de costura eletrônica, que 
conheceu na visita ao Senai.

“A visita à Cavemac foi a mais 
importante porque conheci muitos 
acessórios que potencializam a 
utilização de uma máquina de costura 
e poderei apresentar todos eles para 
meus clientes. Além disso, tive acesso a 
conhecimentos de instalação de vários 
equipamentos”, explicou.

Giovanna Shintome

De costureira a dona de empresa

Giovanna Shintome
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SEMANA  DA  INDÚSTR I A

om o tema O Profi ssional 
Qualifi cado Frente às Novas 
Exigências da Indústria em 

Goiás, a Faculdade de Tecnologia 
Senai de Desenvolvimento Gerencial 
(Fatesg) promoveu no primeiro 
semestre o concurso de redação que 
mobilizou alunos dos cursos técnicos, 
do tecnólogo e das pós-graduações. A 
iniciativa fez parte das comemorações 
da Semana da Indústria e teve como 
objetivo divulgar a importância da 
qualifi cação profi ssional.

O vencedor foi Wender Júnior de 
Souza Vieira, aluno da habilitação 
em redes de dados – noturno, que 
recebeu como premiação medalha 
de honra ao mérito, isenção de 
uma parcela do seu curso e a 
publicação de sua redação na Futuro 
Profissional, revista de divulgação 
do Senai de Goiás, publicação 
da Assessoria de Comunicação 
Institucional do Sistema Fieg.

As redações foram avaliadas 

Indústria é tema de redação 

C

Diretor da Fatesg, Antônio Pereira, cumprimenta Wender Júnior Vieira, vencedor do concurso de redação,
Sara Dornelas e Vitor Luiz Ramos Barbosa, 2º e 3º colocados

por uma comissão 
julgadora composta 
por integrantes da 
Gerência de Educação 
Profi ssional do Senai 
Goiás, da Assessoria 
de Comunicação e 
da Fatesg. Alunos 
da graduação 
tecnológica 
em redes de 
computadores, 
Sara Dornelas e 
Vitor Luiz Ramos 
Barbosa fi caram 
em segundo e 
terceiro lugares, 
respectivamente.

Ao lado, 
a redação 
vencedora:

Fotos: Cláudia Oriente


