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Pioneiros do Sistema Indústria em Goiás,  a Fieg e o 
Senai completam  60 anos de sua criação no Estado. As 
comemorações do aniversário serão abertas na Faculdade 
de Tecnologia Senai Roberto Mange, em Anápolis, antiga 
Escola Senai GO 1, pioneira da rede de educação profissional 
e tecnológica hoje presente nos principais polos de 
desenvolvimento do Estado. Página 2

Fieg e Senai completam 
60 anos em Goiás
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MISSÃO DO SENAI - Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 
competitividade da indústria brasileira.

m e m ó r i a

Embrião do Sistema Indústria em 
Goiás, o Senai completa, no dia 
9 de março, 60 anos de sua cria-

ção no Estado. As comemorações do 
aniversário serão abertas na data na 
Faculdade de Tecnologia Senai Rober-
to Mange, em Anápolis, antiga Escola 
Senai GO 1, pioneira da rede de edu-
cação profissional e tecnológica hoje 
presente nos principais polos de de-
senvolvimento do Estado. 

Com a construção da unidade, ini-
ciada em 1948 e inaugurada em 1952, 
a instituição dava seus primeiros pas-
sos na preparação de mão de obra es-
pecializada para o incipiente parque 
industrial goiano. Também em 1952, 
no dia 1º de maio, como resultado 
do movimento pela industrialização, 

Senai e Fieg, 6 
décadas de história

foi instalada oficialmente a Federa-
ção das Indústrias do Estado de Goi-
ás (FIEG), que havia sido fundada em 
1950. Em 1953, foi criado em Goiás o 
Sesi, outra instituição do Sistema Fieg 
que hoje atua de forma integrada com 
o Senai, formando rede de 30 unida-
des e núcleos integrados que ofere-
cem serviços de educação, educação 
profissional e tecnológica, saúde, lazer 
e responsabilidade social.

Indústria incipiente

Quando foi instalada, subordinada 
à Delegacia Regional de São Paulo, a 
Escola Senai GO 1 ministrava apenas 
os ofícios de ajustagem, torneiro mecâ-

nico, ferraria, eletricidade e carpintaria 
de esquadria. O contexto econômico 
do Estado era de apenas algumas cen-
tenas de pequenas e, menos ainda, mé-
dias indústrias. 

Atualmente, o Senai Anápolis ofe-
rece formação profissional em diversos 
cursos ministrados nas modalidades de 
aprendizagem industrial, habilitação 
técnica, graduação tecnológica, pós-
graduação, iniciação, qualificação e 
aperfeiçoamento profissional, além de 
prestar serviços de assessoria técnica e 
tecnológica em diversas áreas.

A Faculdade de Tecnologia Senai 
Roberto Mange foi também a primeira 
unidade da instituição em Goiás a in-

Escola Senai GO 1, em sua 
inauguração, dia 9 de março de 1952, 
e a hoje Faculdade de Tecnologia Senai 
Roberto Mange: passado e presente
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Mais de 1,3 milhão de matrículas em 60 anos

gressar no ensino superior, em 2004. A 
graduação tecnológica em química fár-
maco-industrial (atual processos quí-
micos) foi autorizada pelo Ministério da 
Educação (MEC), abrindo caminho para 
implantação de três novos cursos supe-
riores: automação industrial, ministra-
do pela Fatec Senai Ítalo Bologna, em 
Goiânia, redes de computadores e aná-
lises e desenvolvimento de sistemas, 
ambos ministrados pela Faculdade de 
Tecnologia Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg), também na capital.

Números

O Senai tem acompanhado o avan-
ço do segmento industrial, com inves-
timentos permanentes na melhoria e 
atualização de seus recursos humanos 
e ambientes de ensino, buscando na 
inovação tecnológica uma maneira 
de contribuir com a competitividade 
da indústria e o desenvolvimento do 
País. Nesse contexto, a instituição am-
plia cada vez mais sua atuação com a 
implantação de núcleos nos principais 
polos industriais do Estado, como Qui-
rinópolis, Mineiros, Formosa, Luziânia, 

Trindade, Jaraguá e Senador Canedo. 
A rede de unidades fixas do Senai é 

formada por três faculdades e oito es-
colas, instaladas em Goiânia, Anápolis, 
Aparecida, Rio Verde, Itumbiara, Cata-
lão, Niquelândia, Minaçu e Barro Alto. A 
interiorização das ações é dinamizada 
por meio de parcerias com empresas, 
sindicatos, associações e prefeituras, 
além do trabalho desenvolvido com 
unidades móveis.

Em 60 anos de atuação, o Senai acu-

Palácio da Indústria, no Centro de Goiânia, a primeira sede própria da Fieg

Alunos em atividade prática: ensino de qualidade reconhecida pelo mercado de trabalho

mula em sua série histórica 1.321.106 
matrículas, oferecendo cursos e servi-
ços sintonizados com as reais necessi-
dades do setor produtivo. Em 2011, a 
instituição realizou 123.511 matrículas 
para formação de mão de obra para o 
setor industrial em Goiás, com cresci-
mento de quase 9% em relação a 2010. 
As ações chegaram a 83 municípios 
goianos e a 29 fora do Estado.

Ensino articulado

Hoje, o Senai ministra cerca de 450 
cursos e, ainda, várias outras ações 
para melhorar a competitividade das 
indústrias goianas, auxiliando na im-
plantação de novos processos e pro-
dutos. O regional goiano também 
foi pioneiro, no Sistema Indústria, na 
criação de cursos técnicos articulados 
com o ensino médio, desenvolvidos 
em parceria com o Sesi. A iniciativa é 
realizada em Goiânia, Aparecida, Rio 
Verde, Catalão, Itumbiara, Niquelândia 
e Minaçu. 



ONDE ENCONTRAR - Cursos e assessoria em química industrial: Faculdade de Tecnologia Senai roberto mange (anápolis) 
e escola Senai Catalão.

P a n o r a m a

A Associação Comercial e Industrial 
de Aparecida de Goiânia (Aciag) quer 
ampliar parceria com o Senai na reali-
zação de ações de educação profissio-
nal para qualificação de mão de obra 
destinada a atender às necessidades 
das indústrias locais. As principais de-
mandas são nas áreas de construção 
civil, soldagem, mecânica de usinagem 

e panificação. O assunto foi tratado du-
rante reunião itinerante da diretoria da 
associação, realizada no dia 14 de feve-
reiro, na Escola Senai Dr. Celso Charuri, 
no município. Na ocasião, o diretor re-
gional do Senai e superintendente do 
Sesi Goiás, Paulo Vargas, apresentou 
aos participantes os produtos e servi-
ços oferecidos pelas instituições.

Aciag quer estreitar parceria com Senai

Barro Alto vira unidade

Instalado há pouco mais de dois 
anos, o Núcleo Integrado Sesi Senai Barro 
Alto, no Centro Goiano, antes ligado à 
unidade integrada de Niquelândia, ga-
nhou autonomia administrativa, durante 
reunião técnica, dia 3 de fevereiro. Agora 
na condição de unidade, vai desenvolver 
no município e região ações de educação 
básica e continuada, qualificação profis-
sional, esporte, saúde, lazer e responsabi-
lidade social. O colaborador Washington 
Luiz Chaves Lima, ex-supervisor adminis-
trativo da Unidade Integrada Sesi Senai 
Sama, de Minaçu, foi designado para as-
sumir a direção da unidade de Barro Alto, 
construída em parceria entre a prefeitura 
local e a empresa Anglo American. 

Mineradora busca parceria para formação de mão de obra
Em parceria com o grupo cana-

dense Yamana Gold, o Senai Goiás 
vai desenvolver o curso de operador 
de usina de mineração, destinado a 
atender à demanda da empresa por 
profissionais qualificados no muni-
cípio de Pilar de Goiás, na Região 

Centro Goiano, onde a mineradora 
possui uma planta industrial para ex-
ploração de ouro. Ao todo, 40 pesso-
as da comunidade de Pilar de Goiás 
e de Itapaci serão selecionadas para 
participar da atividade, que deverá 
começar ainda na primeira quinzena 

de março. A programação está a car-
go da Unidade Integrada Sesi Senai 
Niquelândia, no Norte Goiano. As au-
las teóricas serão ministradas no cen-
tro de treinamento da Yamana Gold, 
em Itapaci, e a atividade prática, na 
unidade integrada de Niquelândia. 

Washington Luiz Chaves Lima: diretor da 
Unidade Integrada Sesi Senai Barro Alto

Oficina de costura industrial: Senai encerrou 2011 com mais de 
123 mil matrículas em diversas áreas

Mais profissionais qualificados

Em 2011, o Senai realizou 123.511 
matrículas em diversos cursos de forma-
ção de mão de obra desenvolvidos para o 
setor industrial em Goiás, com crescimen-

to de quase 9% em relação ao ano ante-
rior. As ações de educação profissional 
chegaram a 83 municípios goianos e 29 
de outros Estados.
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ONDE ENCONTRAR - Cursos e assessoria no segmento de vestuário: Faculdade Senai Ítalo Bologna (Goiânia)
e Faculdade Senai roberto mange (anápolis).

P a n o r a m a

Laboratório CNC e centro de usinagem do Senai

Técnicos da Caoa/Hyundai em curso no Senai

Acesso ao ensino técnico
Com a expectativa de chegar ao fim 

do ano com até 12 mil matrículas soma-
das à produção anual do Senai Goiás 
– superior a 123 mil no ano passado –, 
estão em andamento, em várias unida-
des operacionais da instituição, ações 
de educação profissional por meio do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), do gover-
no federal. Ao todo, são 53 turmas envol-
vendo 1.075 matrículas. Os atendimen-
tos são prestados nas cidades de Goiânia, 
Anápolis, Rio Verde, Itumbiara, Cachoeira 
Dourada, Catalão, Niquelândia e Minaçu.

Linha de montagem
Parceira do grupo Caoa/Hyundai 

desde sua instalação em Anápolis, em 
2007, a Faculdade de Tecnologia Senai 
Roberto Mange deu início à ampliação 
das instalações do Núcleo de Mecânica 
Automotiva, depois de ampla negocia-
ção com a montadora. A modernização 
do ambiente proporcionará significativo 
aumento no número de cursos de qualifi-
cação, aperfeiçoamento, técnico e apren-
dizagem. No local, será implantada uma 
linha de montagem simulada de veículos 
para realização dos treinamentos especí-
ficos voltados para a Caoa-Hyundai.

Conselho Estadual 
de Educação 

parabeniza Senai
Em reunião realizada no dia 20 

de janeiro, o Conselho Estadual de 
Educação registrou moção de congratu-
lação pelos 70 anos de criação do Senai 
Nacional, completados no dia 22 de ja-
neiro, e pelo aniversário de 60 anos do 
Senai Goiás, que será comemorado dia 
9 de março. “Parabenizamos a institui-
ção pelos relevantes serviços prestados 
no campo da educação profissional”, 
destacou na moção o presidente do 
Conselho Estadual de Educação, José 
Geraldo de Santana Oliveira.
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P a n o r a m a

Inaugurada no dia 15 de outubro, 
a Escola Senai Dr. Celso Charuri, em 
Aparecida de Goiânia, já formou para o 
mercado de trabalho as primeiras turmas 
dos cursos de qualificação profissional 
em eletricidade predial, eletricidade in-
dustrial, tornearia mecânica, mecânica 
de manutenção industrial e de informá-
tica básica. Ao todo, 115 alunos recebe-
ram certificados de conclusão no dia 9 
de janeiro, durante solenidade prestigia-
da pelo prefeito do município, Maguito 
Vilela, pelo presidente da Federação 
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Senai Celso Charuri qualifica primeiras turmas
das Indústrias do Estado de Goiás 
(Fieg), Pedro Alves de Oliveira, e pelo 
diretor regional do Senai, Paulo Vargas. 
Desenvolvida gratuitamente, a progra-
mação beneficiou moradores do municí-
pio. Entre eles, o concluinte do curso de 
tornearia mecânica, Eduardo Evangelista, 
de 20 anos, que conquistou um novo 
emprego graças à formação profissional. 
“Estava desempregado quando decidi 
fazer o curso. Comecei a qualificação em 
setembro e, em outubro, já estava traba-
lhando na área”, comemora.

Deficientes Incentivo à pesquisa
A partir de março, as empresas in-

teressadas em participar da próxima 
edição do Edital Senai Sesi de Inovação 
podem apresentar propostas para 
concorrer a financiamento da inicia-
tiva, destinada ao desenvolvimento 
de pesquisas de produtos e proces-
sos industriais e de inovação social. 
Implantado em 2004, o programa já 
aprovou mais de 200 projetos no País. 
Mais informações pelos telefones (62) 
3219-1392/1429. 

Em parceria com a Mineração Serra 
Grande, a Unidade Integrada Sesi Senai 
Niquelândia realiza, desde 2010, ação 
para qualificação de pessoas com defi-
ciência no município de Crixás, no Norte 
Goiano. De 23 concluintes de duas tur-
mas do curso de assistente administra-
tivo, 18 foram absorvidas pelo mercado 
de trabalho. Os bons resultados moti-
varam a formação da terceira turma da 
qualificação, que teve início no dia 27 de 
fevereiro, com 10 participantes.

Novas pós-graduações
O Senai Goiás iniciou o ano com 

abertura de duas novas pós-gradua-
ções direcionadas à capacitação de 
profissionais para atuação nas áreas de 
confecção e automação. São os cursos 
de gestão em processos produtivos 
do vestuário e de instrumentação e 
controle de processos industriais. As 
especializações serão ministradas na 
Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo 
Bologna, referência em formação de 
recursos humanos para ambos os seg-
mentos. Inscrições e informações pelos 
telefones (62) 3226-4500/4515.

Pedro Alves de Oliveira entrega certificado ao conluinte Eduardo Evangelista


