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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Título: Programa SENAI de Ações Inclusivas
O Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI) é coordenado pelo Departamento Nacional
e desenvolvido nos 27 Departamentos Regionais e CETIQT. Seu objetivo é incluir, nos
cursos profissionalizantes, pessoas com necessidades educacionais especiais, expandir o
atendimento aos negros, índios, oportunizar acesso das mulheres aos cursos
estigmatizados para homens e vice-versa, bem como requalificar na educação profissional
pessoas acima de 45 anos e idosos, ampliando assim as suas possibilidades de inserção
e permanência no mercado de trabalho.
Data da implantação: 2001
Público-alvo: Pessoas com deficiência, reabilitados, maturidade, gênero, etnia/raça.
Interlocução: Rosana Baron Zimmer Mendes

2. OBJETIVOS
Objetivo do Programa é promover condições de equidade que respeitem a diversidade
inerente ao ser humano (gênero, raça/etnia, maturidade e deficiência) visando à inclusão e
a formação profissional dessas pessoas nos cursos do SENAI, com base nos princípios do
Decreto Executivo 6949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência)
e Lei 13.146/2015.
a) Compreender a pluralidade de identidades que caracterizam os grupos específicos
e suas demandas para o mundo e mercado de trabalho.
b) Aprofundar e ampliar a abordagem da inclusão, por meio da formação e
desenvolvimento profissional continuado, de docentes, coordenadores de curso,
equipe técnica e coordenadores pedagógicos.
c) Possibilitar aos docentes, coordenadores de curso e coordenadores pedagógicos
conhecimentos básicos de temas de inclusão.
d) Contribuir no suporte pedagógico aos docentes em assuntos referentes à Educação
Inclusiva por meio do Grupo de Apoio Local (GAL).
e) Oferecer acessibilidade metodológica, programática, comunicacional, arquitetônica
e instrumental, por meio de cursos e livros didáticos adequados.
f) Promover mudanças e adequações das práticas educativas existentes por meio da
produção e disseminação de glossários com termos técnicos.
g) Avaliar e certificar o estudante com necessidades específicas, reconhecendo suas
peculiaridades e especificidades.

3. GÊNERO
O diálogo sobre as relações de gênero, segundo CENSO, 2010 devem refletir as questões
relacionadas com mulheres e homens na sociedade, levando-se em conta as áreas de
interesse nas quais mulheres e homens, independentes de sua identidade de gênero, não
desfrutam das mesmas oportunidades: a participação no mundo e mercado de trabalho ou
naquelas onde as vidas de mulheres e homens são influenciadas e afetadas de formas
diferentes.
No que se refere à educação e à profissionalização, objeto do Programa SENAI de Ações
Inclusivas, nesta vertente, percebe-se que o acesso de jovens de 15 a 17 anos ampliou de
34,4% em 2000 para 47,3% em 2010. Contudo este acesso não beneficiou todos.
No Brasil foi institucionalizado as questões de gênero no âmbito federal, permitindo a
implementação de ações, programas e políticas voltadas às questões de gênero, sejam no
combate à discriminação, desigualdades e acesso, que vêm regulando as políticas
governamentais e as ações das instituições públicas e privadas que discutem esta questão
e que desenvolvem algum tipo de ação. Da mesma forma, as relações de gênero e os
aspectos econômicos e de mercado influenciam no acesso a rendimentos. Ainda se tem
um contingente populacional de 37,7% de mulheres sem rendimento, acentuando as
desigualdades de gênero. Este percentual, segundo dados do CENSO 2010 estão
concentrados na região norte do Brasil.
Neste sentido, a proposta de apoio e atendimento aos DR na vertente Gênero é promover
ações de inclusão profissional para mulheres e homens, independente de sua identidade
de gênero, em cursos profissionais com demanda de mercado e que possa alavancar a
formação continuada e o acesso a bens e recursos.
Matrículas realizadas Gênero
Atendimento 25.838 mulheres e 70.762 homens.
Cases, fotos, depoimentos:

REGIÃO ALTO URUGUAI CATARINENSE
CONCÓRDIA
Conversa sobre Violência contra Mulher e Uso das Redes Sociais
No dia 30/03/2017, os alunos do Ensino Médio tiveram a oportunidade de participar de uma
conversa com duas advogadas, sobre assuntos relacionados à Lei Maria da Penha,
violência contra a mulher e uso da imagem nas redes sociais. Uma semana antes da
conversa, os alunos puderam deixar suas dúvidas e curiosidades. As advogadas Iara
Bergamini e Valéria Favassa as esclareceram com base na lei sobre a violação da imagem
do outro, as formas de denúncia de violação de direitos.

Fonte: SENAI SC

Dia Temático Do Troca (Ensino Médio)
No dia 01/09/2017 ocorreu o Dia Temático Exclusivo das turmas de 3º ano do Ensino Médio
SENAI, com o tema: Dia da Troca, proposto pelos alunos. Eles vieram caracterizados para
a escola: meninos vestidos com roupas de meninas e meninas vestidas com roupas de
meninos. A Coordenadora Pedagógica Claudia Moro, aproveitou para fazer uma fala sobre
as diferenças de gênero e diversidade entre as pessoas.

Fonte: SENAI SC
Outubro Rosa/dia das meninas (11/10)
No dia 18/10/2017 foi realizado uma ação com os alunos da Aprendizagem Industrial da
Unidade. O objetivo foi ressaltar a Campanha Outubro Rosa e propagar suas informações.
A coordenadora pedagógica Claudia Moro falou sobre a importância de se discutir o tema
e apresentou os índices do câncer de mama, sintomas e tratamentos.

Como Presidenta do Conselho Municipal da Mulher em Concórdia/SC, fez uma breve fala
sobre o DIA DA MENINA, que tem como objetivo o empoderamento feminino. Neste dia,
os alunos usaram a cor Rosa, indicando o compromisso com a causa.
Encontro Quinzenal com as Alunas da Aprendizagem Industrial
Desde o mês 07 ocorreram, quinzenalmente, encontros com um grupo de meninas das
turmas de Aprendizagem Industrial, onde foram discutidos vários temas propostos, como o
empoderamento feminino, homossexualidade, mulher na indústria, feminismo, LGBT,
machismo x feminismo, visibilidade feminina, igualdade de gênero, liberdade sobre o
próprio corpo.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO CENTRO NORTE
CAÇADOR E CURITIBANOS
Semana da Mulher
Teve como objetivo, realizar palestras, debates e oficinas com a Mulher da Indústria.
Durante o mês de março.

Fonte: SENAI SC
PORTO UNIÃO
Diversidade de Gênero
Palestra “Como orientar os alunos sobre a Diversidade de Gênero, regras de convivência
harmoniosa nos diversos ambientes, respeitando a todos sem distinção”. Em 20/02/2017.

Fonte: SENAI SC

Dia Internacional da Mulher
No Dia Internacional da Mulher, atividades como a Palestra “Desafios da Mulher na
Indústria”, aula de Yoga e um coffee foram realizados no dia 9/03/2017 para mulheres
convidadas pelos alunos e comunidade.

Fonte: SENAI SC
Visitação APAE a respeito à diversidade
Foi realizada a visita à Escola Girassol-APAE em 28/03/2017. Com isso, os estudantes de
Aprendizagem Industrial conheceram a importância da diversidade, valorização e aceitação
das diferenças e desafios para conviver e superar limites, buscando sempre a igualdade
social.

Fonte: SENAI SC

DIREÇÃO REGIONAL
Datas comemorativas
Elaboração e Envio de Textos de datas Comemorativas para serem repassadas por e-mail
para as equipes das escolas do SENAI e disponibilizados nos respectivos murais:
28/05 – Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher
08/03 – Dia Internacional da Mulher
15/07 – Dia Internacional do Homem
REGIÃO EXTREMO OESTE
Comemoração para o dia da Mulher (08/03/17)
Teve como objetivo a valorização da mulher, reflexão sobre a importância e o significado
deste dia para o público feminino e a comunidade em geral.

Fonte: SENAI SC
Palestra sobre "Saúde do homem" (08/11/17)
Durante a Campanha Novembro Azul ocorreu a palestra com Dr. Alexandre Costa Lima.
Participaram os alunos do Ensino Médio.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO LITORAL SUL
BRAÇO DO NORTE
Palestra expositiva com a Rede Feminina
A Rede Feminina esteve na unidade com stand durante uma semana, com informações
sobre qualidade de vida, a importância de exames preventivos do câncer de colo uterino e
do diagnóstico precoce do câncer de mama. As voluntárias falaram também dos serviços
prestados pela Rede Feminina na cidade de Braço do Norte. De 13/02/2017 a 17/02/2017.

Fonte: SENAI SC
CAPIVARI DE BAIXO
Confecção de vestimentas
O objetivo foi respeitar as diferenças e extinguir ao longo do curso, atitudes e comentários
de preconceitos contra gays. Os alunos das Aprendizagens realizaram vestimentas

diferentes durante um mês, e ao final, os que participaram da atividade deram depoimentos
do que sentiram de preconceitos, comentários. Em 18 e 19/04/2017.

Fonte: SENAI SC
TUBARÃO
Workshop / ferramentas do Google com as mulheres
Durante a inauguração do Laboratório aberto da Unidade do SENAI em Tubarão, foi
ministrado o workshop “Mulheres na Tecnologia” com 4 horas de duração onde foram
trabalhadas as ferramentas da Google com as mulheres. Em 23/02/2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO OESTE
CHAPECÓ
Dia da Mulher (03/2017)
O objetivo foi homenagear todas as colaboradoras da unidade do Senai Chapecó e região,
com uma cesta em EVA e bombom; mural alusivo e mensagens via e-mail.

Fonte: SENAI SC
Mural dia das Mães e Homenagem no auditório (05/2017)
O objetivo foi parabenizar todas as mães pelo seu dia. Foi feito um mural na biblioteca e a
coord. Pedagógica fez uma linda homenagem com participação de familiares que gravaram
um vídeo falando do seu amor pelas mamães.

Fonte: SENAI SC
Dia Internacional contra a Homofobia (17/05)
O objetivo foi dispor aos usuários do facebook, uma explicação do que se trata a
homofobia, conscientizando-os sobre o tema.

Fonte: SENAI SC

28 de maio Dia Internacional de luta pela saúde da mulher
Mural com explicações e postagem no facebook da biblioteca

MARAVILHA
Mural 15 de julho - Dia do Homem
Conscientização sobre a saúde do homem. Assim como as mulheres, os homens também
têm um dia dedicado a eles. E no nosso país é comemorado no dia 15/07 (data proposta
pela Ordem Nacional dos Escritores em 1992). O objetivo é chamar a atenção da população
sobre os problemas e questões ligadas aos homens, principalmente, no que diz respeito à
saúde. Sim, porque muitos só procuram o médico mesmo quando o estado está muito
avançado. O preconceito quase sempre é o impeditivo.

Fonte: SENAI SC
Dia dos Pais (13/08)
O objetivo foi homenagear os pais do Senai com vídeos e declarações dos seus familiares.
O coral da unidade cantou a música “Trem Bala”. Também foi feito um marcador de páginas
em forma de gravata para ser entregue no dia da homenagem.

Fonte: SENAI SC

Outubro Rosa 2017
Conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama, cuidar agora e
sempre. Confecção também de mural decorado e marcadores em forma de vestidos para
distribuição na semana do livro e biblioteca.

Fonte: SENAI SC

Novembro Azul 2017
Criação de mural, alertando sobre a saúde do homem.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO PLANALTO NORTE
SÃO BENTO DO SUL
Dia da Mulher
Ação realizada junto à comunidade escolar evidenciando as conquistas do público feminino
perante a sociedade ao longo dos anos, valorizando seu potencial como mãe, mulher,
profissional e enfatizando suas qualidades e habilidades como pessoas atuantes que
agregam e conduzem com competência sua jornada de vida. Este momento foi preparado
com o apoio dos estudantes e colaboradores, bem como a participação do Núcleo de
serviços Compartilhados.

Fonte: SENAI SC

“Dia das Mães”
Para comemorar, alunos da AI preparam uma homenagem as mães, através de leitura de
um poema, apresentação musical e uma dinâmica de reflexão acerca da importância da
FAMÍLIA, em especial “SER MÃE”.
Fonte: SENAI SC

Outubro Rosa
A campanha tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ela acontece com
mais intensidade no mês de outubro e o seu símbolo é um laço rosa. Com o intuito de
conscientização, a unidade preparou um momento de reflexão para as alunas dos cursos
de Aprendizagem Industrial, onde tiveram uma palestra, ressaltando a importância desse
momento na vida das mulheres. As alunas questionaram e interagiram de forma
significativa, tiraram suas dúvidas e até mesmo ocorreu a doação de cabelo para
montagem de perucas.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SUDESTE
FLORIANÓPOLIS
Semana da Mulher (de 06 a 10/03/2017)
O objetivo foi sensibilizar sobre a situação da Mulher na sociedade. Foram realizados vários
eventos durante a semana. Entre eles, Cabine Fotográfica, Roda de leitura, Bate-papo
"Entre Elas" e Entrega de poesia/pirulito/bombom a cada empréstimo e Mostra Musical.
Participaram os alunos do SENAI.

Fonte: SENAI SC

Dia 28 de maio – Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar a respeito desse dia. Participou toda a
escola.

Fonte: SENAI SC
SÃO JOSÉ
Homenagem a mulher
O grande dia do Tributo a Renato Russo e o sorteio da promoção do mês da mulher
REGIÃO SERRA CATARINENSE
LAGES
Outubro Rosa
Teve como objetivo conscientizar sobre a importância do cuidado e prevenção do Câncer
de Mama. Os colaboradores vieram com camiseta rosa neste dia. Em 20/10/2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
BLUMENAU, INDAIAL, TIMBÓ E POMERODE
Aula Expositiva Dialogada.
O objetivo foi refletir sobre o valor da mulher na sociedade. A aula aconteceu com uma
roda de conversa. Para os adolescentes da modalidade de Aprendizagem industrial. Em
17/08/2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE ITAJAI MIRIM
BRUSQUE
Dia Internacional da Mulher
No dia 08/03/2017, Dia da Mulher, o SENAI/SC em Brusque realizou diversas ações para
valorizar colaboradoras e estudantes. Todas elas contaram com o trabalho voluntário de
profissionais da cidade.
Mural / Dia Mundial da Luta Contra a Homofobia (17/05)

Fonte: SENAI SC
Atividade alusiva ao dia internacional da mulher.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEMUDES por intermédio da Rede de
Inclusão da Pessoa com Deficiência promoveu no dia 09/03/2017, uma atividade alusiva
ao dia Internacional da mulher, debatendo a seguinte temática: Mulheres com Deficiência
no Mundo Trabalho.
Outubro Rosa: cuidado de si e cuidado dos outros.
Teve como objetivo refletir sobre a importância do cuidado de si e do cuidado dos outros,
motivados pela campanha de conscientização temática do mês 10. Em 31/10/2017.

REGIÃO VALE DO ITAPOCU
JARAGUÁ DO SUL
Dia da mulher

Cartões em homenagem ao dia da mulher confeccionado pelos estudantes do Programa
de Aprendizagem Industrial de Operador de Máquinas Têxteis.

Fonte: SENAI SC
Murais em homenagem ao dia da mulher

Fonte: SENAI SC
Outubro Rosa
Sensibilização dos Colaboradores através da vestimenta rosa para chamar a atenção ao
tema e laço cor de rosa nos crachás.

Fonte: SENAI SC
Novembro Azul
Sensibilização dos Colaboradores através da vestimenta azul. Foram usados também
laços azuis nos crachás dos colaboradores.

4. ETNIA / RAÇA
Convivência do sujeito em suas comunidades de origem, com sustentabilidade, dignidade
e valorização da sua cultura, especialmente aqueles que residem em comunidades
quilombolas ou aldeias e que recebem capacitação em sua comunidade de origem.
Matrículas realizadas:
Foram realizadas 2.087 matrículas de alunos negros e 68 matrículas
de alunos indígenas
Cases / fotos / depoimentos

REGIÃO ALTO URUGUAI CATARINENSE
CONCÓRDIA
Conversa com Haitianos - Alunos
No dia 27/03/2017, os alunos dos Cursos Técnicos noturnos da 1ªs e 3ªs fases tiveram a
oportunidade de bater um papo com os imigrantes Haitianos, Aduis, Rood Jerry e dois
alunos dos cursos técnicos, Jameson (3ª fase do curso técnico em Mecânica) e Peterson,
a 1ª fase do curso técnico em Elétrica. A conversa foi conduzida pela coordenadora
pedagógica Claudia Moro. Entre os assuntos, os motivos pelos quais os haitianos vieram
para o Brasil, suas histórias de vida, a cultura, a destruição do país a partir do terremoto
em 2010, como foram recebidos no Brasil, dificuldades encontradas, o preconceito e
expectativas de retorno ao país de origem ou permanência no Brasil.

Fonte: SENAI SC
Conversa com Haitianos (Ensino Médio)
No dia 02/05/2017, foi a vez de os alunos do Ensino Médio SENAI (2° e 3° anos) baterem
um papo com imigrantes Haitianos alunos dos cursos técnicos SENAI: o Jameson (3ª fase
do curso técnico em Mecânica) e o Peterson (1ª fase do curso técnico em Elétrica). A
conversa foi conduzida pelo professor de História Felipe Figueiro Velho.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO CENTRO OESTE
CANOINHAS
Apresentação das Etnias que fizeram parte da história da colonização e Cultura de Santa
Catarina.
DIREÇÃO REGIONAL
Datas comemorativas
Elaboração e Envio de Textos de datas Comemorativas para serem repassadas por e-mail
para as equipes das escolas do SENAI e disponibilizados nos respectivos murais.
20/11 – Dia da Consciência Negra
REGIÃO EXTREMO OESTE
SÃO MIGUEL DO OESTE
Chasque Nativo (14/09/17)
Data alusiva ao tradicionalismo e cultura gaúcha pela passagem da Semana Farroupilha.
Participaram alunos do Ensino Médio.

Fonte: SENAI SC
Dança Catarina - Concurso Regional de Dança (09/2017)
Atividade Cultural através da Participação no Concurso Regional de Dança. Participaram
alunos do Ensino Médio.

Fonte: SENAI SC

Festa Julina (28/07/17)
Alusiva ao dia 25/06. O objetivo de ressaltar a cultura e o folclore regional. Participaram
alunos do Ensino Médio.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO OESTE
Mural do mês de novembro

Fonte: SENAI SC
REGIÃO DO VALE ITAJAÍ MIRIM
BRUSQUE
Curta / Cine
Exibição do curta-metragem “Um Cidadão do Mundo”, produzido pelo estudante Pedro
Rabelo de Araújo Neto e debate sobre imigração na atualidade (27/06)

Fonte: SENAI SC

REGIÃO VALE DO ITAPOCU
JARAGUÁ DO SUL
Convivência, comunicação e adaptações para estudantes Haitianas no Curso de
Qualificação Profissional em Costura Industrial
Mural sobre Semana da Consciência Negra e integração do estudante Inter cambista
da Polônia (2ª série do Ensino Médio Articulado).

Fonte: SENAI SC
Semana da Consciência Negra mural expondo as literaturas disponíveis na
Biblioteca

Fonte: SENAI SC

5. MATURIDADE/IDOSOS
De acordo com dados das Nações Unidas (Fundo de Populações), uma em cada 9 pessoas
no mundo tem 60 anos ou mais. Estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por volta de
2050. Isto significa que em 2050 teremos uma população idosa maior do que a população
até 15 anos de idade (11,5% da população global).
Em função do aumento da expectativa de vida, de aposentadoria e desaposentadoria, fazse necessário implementar ações que promovam a qualificação em uma nova função e ou
requalificação na mesma função, para este grupo.
Na vertente Maturidade/Idosos a oferta é de cursos da Educação Profissional para a
Maturidade, atentos ao cenário de envelhecimento populacional do país. Neste contexto,
promove-se a inclusão dos trabalhadores acima de 45 anos, por meio da Educação
Profissional, em consonância com as recomendações Internacionais sobre
envelhecimento, ao que estabelece o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), atendendo
assim um público que saiu do mercado de trabalho precocemente e deseja retornar.

Matrículas realizadas Maturidade/Idosos
Realizamos 693 matrículas de pessoas acima de 60 anos.
Cases, fotos, depoimentos:
DIREÇÃO REGIONAL
Datas comemorativas
Elaboração e Envio de Textos de datas Comemorativas para serem repassadas por e-mail
para as equipes das escolas do SENAI e disponibilizados nos respectivos murais.
01/10 - Dia do Idoso
REGIÃO VALE DO ITAPOCU
Estudantes do Curso Técnico em Produção de Moda Articulado ao Ensino Médio trazem
Avós para falarem do tempo e experiências de vidas referente assunto de Pesquisa de
Moda.

Fonte: SENAI SC

6. PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Segundo o CENSO de 2010, homens e mulheres de 16 a 64 anos, principalmente os com
deficiência intelectual participam menos do mercado de trabalho. A proposta de trabalho
nesta vertente, tem como objetivo sensibilizar as equipes técnicas, pedagógicas e
empresas do setor industrial quanto à compreensão do processo de qualificação
profissional e encaminhamento ao mercado de trabalho das pessoas com algum tipo de
deficiência (pessoas em fase de habilitação e trabalhadores em fase de reabilitação). Para
isso, propõe-se a oferecer uma escola inclusiva em contextos da Educação Profissional,
promovendo a acessibilidade comunicacional, programática, metodológica, arquitetônica e
atitudinal, visando o acesso, permanência e êxito no mundo e mercado de trabalho,
tornando-as, pessoalmente, geradoras de funcionalidade profissional, desenvolvendo suas
potencialidades e tornando-se economicamente independentes.
Matrículas realizadas – Pessoa com Deficiência
Realizamos 652 matrículas de pessoas com deficiência.
Cases, fotos, depoimentos

REGIÃO ALTO VALE URUGUAI CATARINENSE
CONCÓRDIA
Desfile Cívico 2017 – Ala Da Inclusão

Fonte: SENAI SC
APAE – Palestra sobre EPI’s
Durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, os alunos das Oficinas de
Marcenaria e Panificação da APAE de Concórdia foram até o SENAI para uma palestra
sobre a importância e o uso dos EPI’s nas atividades que exercem nas oficinas. O professor
Claudio Fantin, que ministrou a palestra, apresentou diversos equipamentos que devem
ser usados pelos alunos nas suas respectivas oficinas.
Acompanhamento de alunos com necessidades especiais

Acompanhamentos aos alunos com necessidades educacionais especiais e com
deficiências (alunos com deficiência auditiva no curso de qualificação em Mecânico de
Veículos Leves), os com diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade,
através do atendimento diferenciado nas estratégias de ensino e avaliações. Ainda
aconteceu, mensalmente, a participação do SENAI nas reuniões do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Concórdia/SC.

Fonte: SENAI SC
Em sentido horário: 1) Reunião mensal do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência; 2) Conversa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
de Concórdia/SC, com vereador a respeito de proposição de lei que versa sobre
Campanhas de Conscientização das Deficiências; 3) Aula teórica do curso de qualificação
em Mecânico de Veículos Leves, que formou três alunos com deficiência auditiva no Senai,
com o acompanhamento da professora interprete de LIBRAS.

REGIÃO CENTRO NORTE
CANOINHAS
SEMINÁRIO
“DEFICIÊNCIA
PERSPECTIVAS”

INTELECTUAL

E

MÚLTIPLA:

DIFERENTES

Foi realizado no dia 2/06, em Canoinhas. O evento teve a participação de especialistas na
área.

Fonte: SENAI SC

PORTO UNIÃO
Autismo
Informativo no mural para celebrar o Dia Mundial do Autismo (04/04/17)

Fonte: SENAI SC
Sorteio copo "Down Abraço"
No 21/03/17, Dia Internacional da Síndrome de Down, os estudantes de Aprendizagem /
Técnico participaram do evento.

Fonte: SENAI SC

Mural - Dia Mundial do Parkinsoniano (04/04/17)

Fonte: SENAI SC

DIREÇÃO REGIONAL
Desafio Cadeira de Rodas/Mostra de Roupas Adaptadas
No desafio de cadeira de rodas motorizadas a proposta é que os estudantes de
eletromecânica construam equipamentos de alto desempenho e baixo custo. Cada equipe
recebeu os critérios e as especificações básicas. As cadeiras devem funcionar tanto por
controle como manualmente, os critérios de avaliação são os parâmetros do Inmetro para
análise do produto, além da funcionalidade da cadeira. O aspecto central do desafio é a
redução de custos na construção das cadeiras. Estão envolvidos estudantes de Chapecó,
Curitibanos, Guaramirim, Indaial, Otacílio Costa, Porto União, São Bento do Sul e Tijucas.
No evento foi apresentado a mostra de roupas adaptadas pelo SENAI Brusque, Blumenau
e Rio do Sul.

Fonte: SENAI SC
Datas comemorativas
Elaboração e Envio de Textos de datas Comemorativas para serem repassadas por e-mail
para as equipes das escolas do SENAI e disponibilizados nos respectivos murais.
18/02 – Dia Mundial Sindrome de Asperguer
28/02 – Dia Mundial das Doenças Raras
21/03 – Dia Internacional da Sindrome de Down
07/04 – Dia Mundial da Saúde
29/05 – Dia Mundial da Saúde Digestiva
09/06 – Dia da Imunização
02/06 – Dia Nacional de Combate à Cefaleia
12/06 – Dia de Combate ao Trabalho Infantil
REGIÃO FOZ DO RIO ITAJAÍ
BALNEÁRIO CAMBORIÚ E ITAJAÍ
Palestra com as intérpretes de Libras da Unidade Luciane e Babara e com os alunos
surdos
O objetivo foi a sensibilização com os alunos explanando como é ser surdo e como as
pessoas podem se relacionar com eles. A palestra foi realizada com os alunos do Ensino
Médio de Itajaí e as turmas de aprendizagem da unidade do período da manhã e tarde. De
25 a 26/9/2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO NORTE NORDESTE
JOINVILLE
Sensibilização com a presença o Professor Osmar é cego, atua no SESI Joinville.
Exemplo de incentivo, qualificação e oportunidade dão certo.
Projeto NAIPE
A Faculdade de Tecnologia SENAI Joinville, por meio do seu curso de Graduação
Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas criou um software para auxiliar
pessoas com deficiência intelectual, atendidas pelo NAIPE (Núcleo de Atenção Integral a
Pacientes Especiais), em Joinville. O Software ajuda na localização das pessoas que são
autônomas (que vão para o NAIPE sozinhas). Os que tiverem dificuldades em se localizar,
apertam um botão no aplicativo e alguém da família ou do NAIPE poderá localizar o
paciente perdido. Este projeto é coordenado pelo Professor Daniel Maniglia Amancio.
JOINVILLE NORTE I
Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho
Os temas foram apresentados e trabalhados com enfoque no processo de inclusão,
visando levar o estudante a auxiliar em soluções de inclusão na sociedade e no mundo do
trabalho, entendendo que o processo de inclusão não deve apenas cumprir cotas, mais sim
torná-lo produtivo e melhorar sua amplitude humana.
Dinâmica de sensibilização da pessoa com deficiência
O filho de colaborador Vilmar Julio, Alisson Julio veio ao SENAI Norte I para conversar com
a turma sobre sua experiência como pessoa com deficiência. Ele tem Atrofia muscular
Cerebral e trabalha em uma grande empresa de desenvolvimento de software. Nesta
conversa também foram abordadas questões relacionadas às dificuldades sociais, no
mercado de trabalho, preconceito e o papel da família no desenvolvimento da pessoa com
deficiência.
Dinâmica de sensibilização da pessoa com deficiência 2
A Turma de Assistente de Produção da Aprendizagem Industrial teve um momento de
sensibilização com o Professor Nilson Henchel. Metade da turma ficou com os olhos
vendados e foram guiados pelos demais estudantes que não tinham venda nos olhos. Em

seguida, inverteram-se os estudantes. A reflexão foi no sentido de respeitar as pessoas
que possuem necessidades especiais, principalmente o deficiente visual.

Fonte: SENAI SC
JOINVILLE SUL
Palestra de Sensibilização da Pessoa com Deficiência e Apresentação da Lei de
Cotas para funcionários do SENAI e SESI
A palestrante abriu falando da sua deficiência de uma forma bem descontraída e
independente (uma estudante de educação física que é atropelada por um carro) e de todos
os desdobramentos da sua história pessoal até abrir uma empresa especializada na
contratação de pessoas como ela (com deficiência).

Fonte: SENAI SC
Palestra com o Professor Cadeirante (Aula Laboral)
A ideia era proporcionar para os nossos estudantes uma Aula Laboral, mas de uma forma
diferenciada (com um professor de Educação Física cadeirante).

Fonte: SENAI SC
REGIÃO OESTE
CHAPECÓ
Emprego para aluno PCD
O objetivo foi encaminhar alunos PCD para o mercado de trabalho de Chapecó, através da
colaboradora Silvana, membro do PSAI, que ajudou na inclusão do aluno no Brasão
supermercados. 01/2017.

Mural PSAI
O objetivo foi orientar os alunos e colaboradores sobre a inclusão. Durante todo o mês de
março.

Fonte: SENAI SC
2º Workshop: Viva as Diferenças
O objetivo foi sensibilizar a sociedade em relação à inclusão pessoal, social e profissional
das pessoas com deficiências. Em 02/03/2017.

Fonte: SENAI SC
Mural do mês de Agosto
Conscientização de alunos e colaboradores sobre a inclusão. Durante o mês de agosto.

Fonte: SENAI SC

Mural mês 09

Fonte: SENAI SC
Requerimento de Inscrição COMDE
Teve como objetivo, representar, conforme edital nº 001/2017 do Conselho dos Direitos da
Pessoa com Deficiência de Chapecó/SC (COMDE), o SENAI que concorre ao processo de
eleição da gestão 2017/2019 do COMDE. Tem como representante Neiva Vieira dos
Santos. 08/17

Fonte: SENAI SC
Inclusão de PCDs no mercado de trabalho
Contato com a Assistente Social do INSS, Silvana Velasques, para encaminhar ao RH, as
pessoas que, por questões legais não estão aptas à aposentadoria. Pessoas que tiveram
benefícios negados e com deficiências que lhe permitem inserção no mercado de trabalho.
08/2017.

2º Workshop “Viva as Diferenças 2017 - Junto construímos um mundo melhor para
todos”
Ação com o coral do SENAI, que ensaiou a música Trem bala junto com os alunos da
CAAP. 29/08/2017 e 30/08/2017.

Fonte: SENAI SC
Apresentação do Coral SENAI Chapecó e Capp No Mundo Senai (14/09/2017).

Fonte: SENAI SC
26 de setembro - Dia Nacional do Surdo
Exposição do baralho “uno” adaptada para pessoas com deficiência, elaborado pela
professora de libras: Natalyê. Também foi feito marcadores com o alfabeto em libras para
entregar aos alunos que emprestam livros. 09/2017.

Fonte: SENAI SC
Mural do mês de outubro
Inclusão e informação sobre as datas relacionadas ao PSAI.

Fonte: SENAI SC

Ensino de LIBRAS na turma Aprendizagem Industrial em Suporte e Manutenção de
Microcomputadores e Redes Locais de Chapecó.
Inclusão através de um teatro em libras com o envolvimento dos alunos (5/12/2017).

Fonte: SENAI SC
Produção de papel artesanal como apoio e incentivo para Situação de Aprendizagem
“INCLUSÃO e EU: Quais Direitos? Quais Deveres?” Pessoa com Deficiência.
O objetivo foi promover e ampliar o conhecimento sobre a inclusão da pessoa com
deficiência bem como desenvolver a capacidade de adotar comportamento ético; identificar
e praticar os direitos e deveres de cada cidadão.

Fonte: SENAI SC
MARAVILHA
Mural PSAI / Maravilha
O objetivo foi orientar os alunos e colaboradores sobre a inclusão (03/2017).

Fonte: SENAI SC
Mural mês de abril, encaminhado por e-mail para as unidades de XXE, PZO, SLO
O objetivo foi conscientizar sobre inclusão. Participaram o corpo docente e discente.

Fonte: SENAI SC
Mural de maio
Teve como objetivo conscientizar sobre a inclusão. Participaram alunos, professores,
colaboradores e visitantes.

Fonte: SENAI SC
Dia Nacional do Sistema Braille
O objetivo foi ensinar aos alunos a escrita em braile com prancheta, reglete e punção. Em
07/04/2017.

Fonte: SENAI SC
Mapa tátil
O objetivo foi disponibilizar dois mapas táteis; um no atendimento e outro no bloco F com
informações em braille para alunos PCDs (05/2017).

Fonte: SENAI SC

Mural de junho
Mural explicativo com as datas do mês para colaboradores e alunos durante o mês de
junho.

Fonte: SENAI SC
Trabalho de inclusão com aluno (surdo) Professora: Márcia Prante Assmann
O objetivo foi organizar a apresentação sobre a Metodologia ITIL. Descreva, Service Desk,
os conceitos de serviços, formas de comunicação com o cliente, atendimento em uma
central de serviços, comportamento profissional, solução de problemas. (04/2017).

Fonte: SENAI SC
Libras para estudantes (05/2017)
O objetivo foi a sensibilização e repasse de alguns sinais para comunicação entre
estudantes surdos e a turma durante o mês de maio.

Fonte: SENAI SC
Vídeo gravado pelo aluno (surdo)
Os alunos assistiram ao filme O Discurso do Rei e gravaram um vídeo de 4 a 5 min falando
da relação entre a Comunicação Oral e Escrita e o filme. Foi necessário citar exemplos do
Filme (06/2017).

Fonte: SENAI SC
Inclusão do aluno (surdo) nas aulas de inglês aplicadas à informática
Criação de história em quadrinhos em Inglês (05/2017)

Fonte: SENAI SC
“Aprendendo a conviver com as diferenças”
Conscientização e sensibilização dos estudantes para respeitar as diferenças. Em
16/05/2017.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO PLANALTO NORTE
SÃO BENTO DO SUL
Visita a Escola Girassol - APAE
Realizado visita a Escola Girassol-APAE da cidade para oportunizar aos estudantes da
modalidade de Aprendizagem Industrial conhecer e reconhecer a importância do respeito
a diversidade, a necessidade de valorização e aceitação das diferenças, bem como os
desafios para conviver e superar limites, buscando a equidade social e minimizar as
desigualdades.

Fonte: SENAI SC
“Educação Inclusiva” Incluir para Crescer:
Realizado com grupo de alunos da modalidade de aprendizagem Industrial abordagem
sobre a importância de respeito às diferenças e inclusão por parte de todos, sendo esta
uma carência em meio à sociedade atual.

Fonte: SENAI SC
Livro de Braille:
Ação realizada em conjunto com a turma de Aprendizagem Industrial de Assistente
Administrativo Industrial. Os alunos puderam conhecer sistema de escrita tátil utilizado por
pessoas cegas ou com baixa visão e importância do respeito às diferenças e inclusão por
parte de todos.

Fonte: SENAI SC

Palestra “APAE Compreender para Prevenir” sobre Prevenção de Deficiências
Foi realizada em 11/05/2017 com os estudantes de aprendizagem industrial para abordar
a prevenção de deficiências. Ministrada pela APAE, o encontro tratou das possíveis causas
de deficiências ao longo de uma gestação, uso de drogas, alimentação, cuidados com
produtos de beleza, a necessidade de acompanhamento medico, planejamento e
dificuldades futuras.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SUDESTE
FLORIANÓPOLIS
Entrega de prêmios
Foi realizada no dia 11/05/2017, a entrega do 4° Prêmio Brasil Sul Moda Inclusiva no
Auditório do SENAI de Florianópolis. O objetivo foi discutir sobre o assunto e incentivar
novas soluções para o vestuário das pessoas com deficiência. Grasiela Pacheco, de
Brusque, foi a vencedora do concurso e ganhou uma cadeira de rodas motorizada sob
medida, doada pela apoiadora do projeto, FUNDAÇÃO NOVA VIDA.

Fonte: SENAI SC
Seminário dos Povos Surdos
Intérprete de Libras Fádia Nor participando no II SEMINÁRIO DOS POVOS SURDOS.

Fonte: SENAI SC

Divulgação da instituição e suas ações no Evento Dia D da Grande Florianópolis.

Fonte: SENAI SC
PALHOÇA/SÃO JOSÉ
Visita na Fundação Catarinense de Educação Especial
No dia 25/04/2017, alunos com alta habilidade visitaram a Fundação Catarinense de
Educação Especial da cidade. Eles foram guiados pelo professor Wilson que lhes tirou
dúvidas sobre os aviões.

Fonte: SENAI SC
Dia Mundial de Doenças Raras
O objetivo foi sensibilizar a comunidade escolar para os tipos de doenças raras existentes
e toda a dificuldade que os seus portadores enfrentam para conseguir um tratamento ou
cura. Participaram alunos dos cursos Aprendizagem, Ensino Médio, Técnico e Superior e
Colaboradores. Em 28/02/2017.

Fonte: SENAI SC
21 de março - Dia Internacional da Síndrome de Down
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar sobre o tema, reduzir o preconceito (a
falta da correta informação). Combater o “mito” que teima em transformar uma diferença
num rótulo, uma sociedade cada vez mais sem tempo, sensibilidade ou paciência para o
“diferente”. Participou toda a comunidade escolar.

Fonte: SENAI SC
Dia Mundial da Conscientização do Autismo
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar a respeito desse dia. Participou a
comunidade em geral. Em 02/04/2017.

Fonte: SENAI SC

14/04 Dia Nacional da Educação Inclusiva
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar a respeito desse dia. Participou toda a
escola.

Fonte: SENAI SC

23/04 - Dia Nacional da Educação de Surdos
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar a respeito desse dia. Participou toda a
escola.

Fonte: SENAI SC
SÃO JOSÉ
Demonstração de atividade com o aluno surdo
O aluno Jean (surdo) da aprendizagem indústria (Suporte e manutenção de computadores)
demonstrando a atividade.

Fonte: SENAI SC

Debates com profissionais para o melhor atendimento dos alunos Autistas e alunos
Cegos.

Fonte: SENAI SC
Sensibilização Surdos
Apresentação da Situação de Aprendizagem para turma TST 3 FASE SENAI SJ SC —
com a aluna surda e a intérprete de Libras Fadia Nor. Aluno (SÍNDROME ALCOÓLICO
FETAL) do Ensino Médio em uma prática no Laboratório de Química.

Fonte: SENAI SC
Aluno, com Dislexia, representando um personagem.

Fonte: SENAI SC

Aluno (Malformação Arteriovenosa Cerebral) apresentando seu projeto no mundo
Senai.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SERRA CATARINENSE
LAGES
Projeto Inclusão Educacional\Profissional- Professora Bianca Rodrigues Camargo.
O projeto "Inclusão Educacional/Profissional" foi desenvolvido em uma turma de
Aprendizagem, Assistente de Produção- Klabin. Iniciou-se o curso com 4 PCDs, dois
surdos, um deficiente físico, um deficiente intelectual. O primeiro passo, foi informar os
alunos sobre as deficiências, e falar de um assunto tão polêmico que é a "inclusão". Teve
as adaptações necessárias (2017/2)..

Fonte: SENAI SC
Segunda turma do curso de Aprendizagem Industrial em Auxiliar de Linha de
Produção em parceria com a empresa Alliance One.
A aula inaugural da segunda turma foi realizada no dia 19/06/2017 e contou com
representantes da Alliance One, SENAI e APAE de Araranguá. As aulas são realizadas na
própria empresa. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Criciúma
iniciou um projeto pioneiro com o programa de Aprendizagem Industrial: auxiliar a linha de
produção, desenvolvido integralmente para alunos portadores de deficiência intelectual, o
projeto foi solicitado pela empresa Alliance One, de Araranguá e para esta segunda turma
conta com a participação de 11 alunos.

Fonte: SENAI SC
Aluno Lucas (cego) do curso Mecânica Automotiva.
Apresentado e demonstrado materiais e ferramentas adaptadas no Seminário
Internacional de Inclusão em Brasília.

Fonte: SENAI SC
Alunos atendidos pela FCEE em visita aos laboratórios de aeronaves do Senai/
Palhoça.

Fonte: SENAI SC

Integração dos alunos. As alunas surdas em integração com colegas ouvintes.

Fonte: SENAI SC
Evento SESI / Inclusão para médicos
Em 27/06/2017, foi realizado o evento do SESI de inclusão para os médicos. O professor
Teófilo e o aluno cego fizeram palestra.

Fonte: SENAI SC
Situação de Aprendizagem Brinquedos Cognitivos SENAI
A situação de aprendizagem da turma da AI do desenhista mecânico é a elaboração de um
projeto para a confecção de um brinquedo cognitivo. O objetivo é que o aluno realize
desenhos detalhados de peças e conjuntos mecânicos, definindo os meios de execução,
coletando dados dos projetos e acompanhando o processo de fabricação, sob a supervisão
de um especialista. Tudo de acordo com normas técnicas de segurança e meio ambiente.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO SUDESTE
EVENTO "Conversando sobre inclusão"
Nesse ano foi discutido o papel do médico do trabalho, em relação ao laudo para inclusão.
Uma médica do SESI fez uma palestra e um médico do Rio de Janeiro que escreveu o
documento que embasa a legislação sobre o laudo também palestrou. 27/06

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
BLUMENAU
Plenária temática do COMPED: Desenho Universal e Garantia dos Direitos às
Pessoas com Deficiência
O objetivo foi dar visibilidade e apontar mudanças frente às barreiras arquitetônicas, de
comunicação e atitude. Participaram conselheiros das instituições que atendem pessoas
com deficiência, comunidade, autoridades, representantes de órgãos públicos,
colaboradores do SENAC, SENAI e demais envolvidos. Em 12/07/2017.

Fonte: SENAI SC
Reunião de Comissão Organização do Setembro Branco (Inclusão)
O objetivo foi definir quais ações realizadas e o responsável por cada ação. Participaram
Instituições parceiras, que atendem PCDs. Em 08/08/2017.

Fonte: SENAI SC

Treino da equipe do Para desporto
O objetivo foi vivenciar a experiência de treino da equipe do Para desporto, para dar
continuidade ao projeto de elaboração de vestimentas diferenciadas, de acordo com as
especificidades adequadas de cada deficiência. Participaram alunos do curso de
Desenhista de Produto de Moda. De 23/08/2017 a 25/08/2017.

Fonte: SENAI SC
Reunião da Rede de Inclusão
Participação de entidades em geral, Semudes,
FIESC (SESI e SENAI) e demais representantes de empresas (06/2017)

Fonte: SENAI SC
Evento PCDs (14/05/2017)

Fonte: SENAI SC

Mapa Tátil

Fonte: SENAI SC
Palestra Epilepsia 17 e 18/03
Entre os dias 17 e 18/03 aconteceram no auditório do SENAI, duas palestras com a
temática Epilepsia, em homenagem ao março roxo. Dr. Kligiel V. B. da Rosa
(neuropediatra) realizou sua palestra no dia 17/03. Em 18/03, o Dr. Guilherme Simone
Mendonça desmistificou diversas dúvidas relacionadas a este distúrbio nervoso. O evento
contou com a participação de algumas pessoas da comunidade, colaboradores do SENAI
e alunos da modalidade de Aprendizagem Industrial.

Fonte: SENAI SC
Palestra sobre as ações de envolvimento do PSAI.
O objetivo foi tornar o PSAI conhecido aos estudantes e refletir a importância da inclusão
do PCD no Mercado de Trabalho (06/2017). A partir daí os alunos elaboraram algumas
produções:

Fonte: SENAI SC

Produção de fotos conceituais com toy art desenvolvidos pelos acadêmicos do
curso de Design de Moda
Planejamento e execução de fotos conceituais com intuito de expor o toy art desenvolvido
pelos alunos com integração das Uc´s de Marketing II, Desenho de Superfície, Tecnologia
da Confecção IV e Desenho de Moda Informatizado, Modelagem do Vestuário
Informatizada e Gestão de Produção. Para acadêmicos do curso de Produção de Moda e
crianças especiais atendidas pela casa de apoio. Em 11/09/2017.

Fonte: SENAI SC
Inclusão da Pessoa com Deficiência: Qual o meu papel?
Troca de experiências entre profissionais da saúde e assistência social acerca da Inclusão
e apresentação do Programa de Inclusão do SESI e do Centro Especializado em
Reabilitação II. Em 15/09/2017.

Fonte: SENAI SC
Projeto de coleção (roupas adaptadas) para pessoa com deficiência. INOVA
Reflexão sobre o uso da roupa e sua adaptação a todos. Nos dias 14 e 15/09

Fonte: SENAI SC

Workshop RH Preparado: Programa de Inclusão Sustentável
Palestrantes: Carolina Ignarra e Thábata Contri da empresa Talento Incluir. Teve o objetivo
de preparar uma equipe para receber uma pessoa com deficiência, aspectos legais acerca
da lei de cotas, terminologia adequada e dados atuais a respeito da contratação de pessoas
com deficiência no Brasil (20/09/2017),

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ MIRIM
BRUSQUE
Mural / Dia Nacional da Síndrome de Down (21/03)

Fonte: SENAI SC
Roda de conversa sobre autismo, em parceria com a AMA Brusque (20/05)

Fonte: SENAI SC
Participação no Seminário Internacional “Acessibilidade e Inclusão”, em Brasília

Fonte: SENAI SC
Participação no evento 5º Brasil Sul Moda Inclusiva

Fonte: SENAI SC

REGIÃO VALE DO ITAPOCU
Adaptações nas unidades
Adaptação de Carteira Escolar para Estudante deficiente física da Modalidade de
Aprendizagem Industrial. Para ajudá-la no que fosse necessário, houve a contratação de
uma Técnica em Enfermagem; contratação também de 2ª professora para estudante com
baixa visão e espectro do autismo; Instalação Mapa e Piso Tátil.

Fonte: SENAI SC
O desafio da liderança no cumprimento da Lei de Cotas.
Um membro do grupo Acessibilidade Jaraguá veio ao encontro do SENAI Jaraguá do Sul
com uma necessidade. A missão foi cumprida: melhorar a qualidade da família do
Deficiente Físico através daquilo que sabemos fazer. Audiodescrição.

Fonte: SENAI SC
CONCÓRDIA
Acompanhamento de alunos com necessidades especiais
Entre as atividades regulares, há os acompanhamentos aos alunos com necessidades
educacionais especiais e com deficiências, como os deficientes auditivos no curso de
qualificação em Mecânico de Veículos Leves, os com Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade, através do atendimento diferenciado nas estratégias de ensino e
avaliações. Ainda, acontece mensalmente a participação do SENAI, nas reuniões do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Concórdia/SC, mantendo
a vaga no referido conselho para o próximo biênio.

Fonte: SENAI SC

7. GAI E GAL
GRUPO DE APOIO LOCAL - GAL E GRUPO DE APOIO INTERNO – GAI
Grupo de Apoio Local - GAL é um grupo composto por colaboradores da Unidade que
compõe o GAI e instituições de referência nas deficiências. O objetivo do GAL é auxiliar a
inclusão do aluno com deficiência nos cursos do SENAI/SC.
Grupo de Apoio Interno (GAI) é um grupo composto por colaboradores da Unidade com o
objetivo de definir e promover ações nas vertentes do PSAI para o público interno e externo.
DIREÇÃO REGIONAL
Inova
Articulação com as entidades para participar como jurados na Banca de avaliação. Estavam
presentes Camila Braga Bittencourt representando o programa de Inclusão do SENAC e
Maria Nilza Éckel representando Instituto Guga Kuerten e especialista aposentada da
fundação Catarinense de Educação Especial.
Challenge
Articulação com as entidades para apresentar e validar o Desafio de Cadeiras de Rodas
com a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos.
Trabalho Infantil
Participação como membro no Fórum Erradicação Trabalho Infantil, participação das
reuniões mensais no Ministério Público do Trabalho.
Socioeducativo
Participação como membro no Grupo de Trabalho para definir ações para Socialização dos
menores em medida socioeducativa.
Comitê Incluir para Crescer
Participação no Comitê de inclusão Incluir para Crescer da FIESC, participando de bancas
dos processos seletivos e acompanhamento de colaboradores com deficiência.
REGIÃO CENTRO NORTE
CANOINHAS
Reunião pedagógica com a palestra da equipe da APAE (25/01/2017).
O objetivo foi fortalecer o programa PSAI e a parceria entre o SENAI e APAE. Participaram
do evento, os docentes, coordenadores, atendentes de Biblioteca e secretaria. Também
foram sorteadas camisetas.

Fonte: SENAI SC
Parceria na Semana das Profissões da APAE

Fonte: SENAI SC
CAÇADOR
Situação de Aprendizagem “INCLUSÃO e EU: Quais Direitos? Quais Deveres? ”
Pessoa com Deficiência
O objetivo foi conscientizar a alunos e docentes quanto à importância de incluirmos as
pessoas com necessidades especiais, conhecer de maneira mais aprofundada quais as
dificuldades que essas pessoas têm passado nos dias atuais

Fonte: SENAI SC
Visita Técnica Empresa como apoio e incentivo para Situação de Aprendizagem
“INCLUSÃO e EU: Quais Direitos? Quais Deveres? ”- Pessoa com Deficiência
O objetivo foi promover e ampliar o conhecimento sobre a inclusão da pessoa com
deficiência bem como desenvolver a capacidade de adotar comportamento ético; identificar
e praticar os direitos e deveres de cada cidadão. Durante o primeiro semestre de 2017.

Fonte: SENAI SC
Visita em instituição de referência de apoio a pessoa com deficiência – APAE, como
apoio e incentivo para Situação de Aprendizagem “INCLUSÃO e EU: Quais Direitos?
Quais Deveres? ”-Pessoa com Deficiência
O objetivo foi promover e ampliar o conhecimento sobre a inclusão da pessoa com
deficiência bem como desenvolver a capacidade de adotar comportamento ético; identificar
e praticar os direitos e deveres de cada cidadão. Durante o primeiro semestre de 2017.

Fonte: SENAI SC
CURITIBANOS
Apresentação para comunidade Cadeira de Rodas Motorizada - Pessoa com
Deficiência
O objetivo foi promover e ampliar o conhecimento sobre a inclusão da pessoa com
deficiência bem como desenvolver a capacidade de adotar comportamento ético; identificar
e praticar os direitos e deveres de cada cidadão.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO LITORAL SUL
CAPIVARI DE BAIXO E TUBARÃO
Capacitação de docentes nos cursos oferecidos pelo PSAI e outros
Nas turmas de Aprendizagem Industrial em Capivari de Baixo e no Ensino Médio, em
Tubarão, a palestrante Vanessa Bencz sobre falou sobre empatia social, Bullying e que
atitudes discriminatórias e preconceituosas devem ser denunciadas na escola. A
palestrante também contou sua própria história de vida. Em 31/07/2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO OESTE
CHAPECÓ
Aulas com os alunos do CAPP
O objetivo foi a integração e aprendizagem com os alunos do CAPP nas sextas-feiras.

Fonte: SENAI SC
Curso de Audiodescrição Turma 1
Teve como objetivo apresentar os conceitos e práticas relacionadas à Audiodescrição, que
permite a compreensão dos conteúdos de pessoas com dificuldade visual, baixa visão ou
não enxergam. O curso foi oferecido pela Unindústria. De 21/08 a 18/09. Participaram
professores de Chapecó e Equipe PSAI.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SERRA CATARINENSE
LAGES
GAI - Grupo de Apoio Local – 1º E 2º semestre
Interlocutora PSAI – Rosana Angelita de Lima
Encaminhamentos

Entregou o material explicando o que é Grupo de Apoio
Interno, vertentes que atua, ações que contemplam
temas alusivos ao programa.
Integrantes relataram que a parte financeira dificulta em
muitas ações na unidade.
Foi sugerido as seguintes ações para segundo semestre;
Palestras com Polícia Ambiental
Trabalho nas aulas de história com professores do
Ensino médio sobre Consciência Negra. Com
devolutiva para a Aprendizagem.
Mensagem para o dia do Estudante
Organizar uma Ação Social parceria com SESI- Tarde de
lazer para crianças, com o público alvo à escolher.
Possível visita à ASDEF para elaborar um projeto de
adequação física na entidade. (Projeto em análise).
Permanência de textos de conscientização em relação
as datas alusivas PSAI.

Fonte: SENAI SC
Comitês Regionais de Inclusão
O objetivo foi que os participantes fossem os guardiões da Diretriz da Diversidade e
Inclusão, garantindo as condições mínimas para a manutenção de uma cultura

organizacional que promova a Inclusão de Pessoas com Deficiência, Reabilitados e
intensifique, futuramente, a cultura da Diversidade.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
BLUMENAU
Reunião COMPED
Dia 12/04/2017 foi realizada a Reunião COMPED. No decorrer da reunião foram
apresentadas todas as justificativas de ausência, correspondências recebidas, aprovação
da ata, discussão das competências das comissões e composição das comissões.

Fonte: SENAI SC
REUNIÃO GAI
Foi realizada em 31/03/17 a 1ª reunião de 2017. Foi feita apresentação dos integrantes,
ações já apresentadas e futuras ações. Ações realizadas: dinâmica de Inclusão na semana
pedagógica, Palestra Dia da Mulher: Inserção da mulher com deficiência no mercado do
trabalho. Palestra Epilepsia em comemoração ao março roxo, Colocação dos Mapas e Piso
Tátil, Palestra Incluir para Crescer com Mario Cezar Silveira, Reuniões mensais COMPED,
Ação de conscientização ao dia da Mulher com alunos da Modalidade de Aprendizagem
Industrial, Alunos com laudo por Modalidade na atualidade, regularmente matriculados.
Ações futuras: Continuidade das reuniões com a Comissão Interna de Prevenção ao Uso
de Drogas, Reunião de Comissão Estadual a Pessoa com Deficiência, Seminário Regional
de Autismo.

Reunião GAI
O objetivo foi definir quais ações realizadas na unidade, compartilhar as que foram
realizadas e disseminar o funcionamento do Programa Incluir para Crescer. Teve a
participação de um colaborador representante de cada modalidade. Em 28/08/2017.

Fonte: SENAI SC
Reunião de Comissão para Organização do Setembro Branco (Inclusão)
Definição de ações que foram realizadas e quem foi o responsável por cada ação e suas
funções. Participaram empresas parceiras e instituições que atendem PCD’s. Em
08/08/2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SUL
CRICIUMA
Formatura da primeira turma do curso de Aprendizagem Industrial em Auxiliar de
Linha de Produção em parceria com a empresa Alliance One com alunos PCDs
No dia 11/02/2017 foi realizada a formatura da primeira turma do curso de Aprendizagem
Industrial em Auxiliar de Linha de Produção, parceria com a empresa Alliance One. Na
ocasião os 13 alunos da turma receberam o certificado de conclusão do curso e puderam
se confraternizar com seus parentes e colegas.

Segunda turma do curso de Aprendizagem Industrial em Auxiliar de Linha de
Produção em parceria com a empresa Alliance One
A aula inaugural da segunda turma foi realizada no dia 19 de junho de 2017 e contou com
representantes da Alliance One, SENAI e APAE de Araranguá. As aulas são realizadas na
própria empresa. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Criciúma
iniciou um projeto pioneiro com o programa de Aprendizagem Industrial: auxiliar a linha de
produção, desenvolvido integralmente para alunos portadores de deficiência intelectual, o
projeto foi solicitado pela empresa Alliance One, de Araranguá e para esta segunda turma
conta com a participação de 11 alunos.

Reunião com os pais dos alunos da segunda turma do curso de Aprendizagem
Industrial em Auxiliar de Linha de Produção em parceria com a empresa Alliance One

Atividades práticas realizadas em sala de aula com os alunos da segunda turma do
curso de Aprendizagem Industrial em Auxiliar de Linha de Produção em parceria
com a empresa Alliance One

REGIÃO VALE DO ITAPOCU
JARAGUÁ DO SUL
No dia 23/06/2017, a FIESC firmou parceria com o Rotaract no Projeto “Lacre do Bem”.
Outras parcerias: Abrigos de Proteção da Criança e Adolescente através do Programa
Novos Caminhos e Aprendizagem Industrial; Coordenadoria da Infância e da Juventude do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (CEIJ/TJSC), Associação dos Magistrados
Catarinenses (AMC), Ordem dos Advogados do Brasil/Santa Catarina (OAB/SC), Ministério
Público de Santa Catarina (MPSC) através do Programa Novos Caminhos; Federação do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina (FECOMERCIO) no Programa
Novos Caminhos; Peluno Contabilidade - Empresa Cadastrada no Projeto Eu Voluntário
FIESC com Palestra Mrs Money – Uso consciente do Dinheiro; SESI Escola na promoção
do Curso de Administração do Tempo; Movimento Santa Catarina pela Educação
proporciona o relacionamento com as Escolas Públicas Municipais, Estaduais e Privadas
e o Projeto Eu Voluntário; ONG SOL Casa de Apoio – Grupo de Solidariedade na doação
de itens que agregam ao público atendido; Casa de Passagem que abriga Adultos na
implantação de Sala de Leitura com móveis sustentáveis; ONG A Semente em Palestra na
Semana de Responsabilidade Social da Faculdade e na confecção de turbantes para
mulheres submetidas a tratamento de quimioterapia; Junior Achievement nos Cursos Meu
Dinheiro, Meu Negócio na Modalidade de Aprendizagem Industrial de Guaramirim e
Schroeder e Conectado com o amanhã nas 3ªs série do Ensino Médio e Habilidades para
o Sucesso nas 1as Séries do Ensino Médio Articulado a Educação Profissional; CRAS
Jaraguá do Sul, Guaramirim e Schroeder na oferta da Qualificação Profissional; PETI –
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil na inclusão de adolescentes e jovens nos
Cursos de Aprendizagem Industrial; Rotarac Jaraguá do Sul contemplando a conquista de
três cadeiras de roda com a campanha do lacre de alumínio; Implantação do Comitê de
Inclusão da FIESC para atuação permanente no assunto.

Fonte: SENAI SC

Visita dos estudantes da APAE na Semana das Profissões

Fonte: SENAI SC
GUARAMIRIM
Reunião Comunidade (28/04/2017)
O objetivo foi apresentar todas as vertentes contempladas, estudantes inclusos e
amparados pelo programa no ano de 2017. E ressaltar a importância de conhecer as
necessidades individuais dos alunos.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
POMERODE
Visita APAE
O objetivo foi promover a valorização da diversidade humana, apontando os seus aspectos
positivos e observarem como a nossa sociedade é plural, desmistificar a intolerância com
as diferenças. Para alunos do Senai e comunidade em geral. Nos dias 14 e 15/09.

Fonte: SENAI SC

Reunião GAL
Devolutiva trabalho 2017 e Planejamento 2018. Em 27/11.

Fonte: SENAI SC
Finalização / Planos adaptados e anexados no SGN (11/2017 E 12/2017)
Conclusão e finalização do histórico escolar dos alunos PCDs. Participaram, alunos dos
Cursos SENAI, Secretaria Escolar, coordenação dos cursos, professores e interlocutora do
PSAI.
26/04 - Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar a respeito desse dia. Participou toda a
escola.

Fonte: SENAI SC
Dia 29 de maio – Dia Mundial da Saúde Digestiva
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar a respeito desse dia. Participou toda a
escola.

Fonte: SENAI SC

10. COMUNIDADE PRISIONAL

REGIÃO
Alto Vale
do Itajaí
Centro Norte

UNIDADE
SENAI/SC Rio do Sul
SENAI/SC Caçador

Vale do Itajaí

SENAI/SC São Miguel
do Oeste
SENAI/SC Blumenau

Sudeste

Tijucas

Extremo
Oeste

MODALIDADE
Qualificação /
Aperfeiçoamento

CURSO
Eletricista
Instalador
Predial
Programa
Qualificação /
Competências
Aperfeiçoamento Transversais
– Propriedade
Intelectual
Qualificação /
Eletricista
Aperfeiçoamento
Instalador
Predial
Qualificação /
Corte e
Aperfeiçoamento
Costura
Industrial
Qualificação /
Costura
Aperfeiçoamento

ALUNOS
2

1

4

21

20

REGIÃO CENTRO NORTE
Caçador
Curso de Eletricista Instalador Predial para alunos apenados e comunidade pagante
(27/05/17 a 07/10/17).
Teve como objetivo a Integração e inclusão.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO EXTREMO OESTE
São Miguel do Oeste
Turma in company com UPA – Unidade Prisional Avançada, de Mecânica Básica de
Motocicletas (21/08/17 a 01/11/17)
O objetivo foi qualificar os detentos visando proporcionar nova oportunidade no mercado
de trabalho.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO LITORAL SUL
TUBARÃO
Atendimentos a presidiários
Palestra sobre ‘Segurança Doméstica na área de Eletricidade’ e sobre o tema
‘Empregabilidade’. Em 28/04/2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO OESTE
CHAPECÓ
Curso de assentador de cerâmica no Presídio de Chapecó
O objetivo foi profissionalizar os presos da Penitenciária Agrícola de Chapecó (Curso
PRONATEC). Durante o mês de março. Participaram professores, PSAI, Coordenação
Pedagógica e do curso.

Fonte: SENAI SC

11. COMUNIDADE SOCIOEDUCATIVO
REGIÃO EXTREMO OESTE
SÃO MIGUEL DO OESTE
Reforma e ampliação do CASEP (Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório,
em São Miguel do Oeste (16/05/2016 a 10/2017)
Revitalização do CASEP (Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, em São
Miguel do Oeste) - projeto em parceria com o SENAI, e14° RCMec, Ministério Público
(apenados) e Prefeitura Municipal por meio da realização das aulas do curso de Pedreiro,
Eletricista e Instalador Hidráulico, envolvendo militares e detentos do sistema prisional.

Fonte: SENAI SC
Participação de três alunos de curso de Aprendizagem Industrial / Eletricista de
Manutenção
REGIÃO LITORAL SUL
BRAÇO DO NORTE
Workshop inserção no mercado de trabalho (04/05/2017)
Teve a participação também dos alunos do Ensino Médio da EEB, escola pública da cidade.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO NORTE NORDESTE
JOINVILLE NORTE I (09/2017)
A Faculdade de Tecnologia SENAI Joinville realizou uma atividade com os acadêmicos no
Lar Emanuel, que dá toda assistência educacional e social às crianças e adolescentes que
a justiça retirou do convívio familiar.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO PLANALTO NORTE
SÃO BENTO DO SUL
Medida Sócio Educativa “Projeto Atuação”
O objetivo foi formar profissionais jovens e adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas. Capacitação e desenvolvimento de atividades nas áreas de costura
industrial, manutenção automotiva, marcenaria, mecânica industrial, eletricista predial e
informática.

12. CONSCIENTIZAÇÃO PARA COMUNIDADE ESCOLAR NO COMBATE AO USO DE
DROGAS E ÁLCOOL/BULLYNG E DOENÇAS SEXUAMENTE TRANSMISSIVEIS
REGIÃO CENTRO NORTE
CAÇADOR
A Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis / SESI
Momento realizado em parceria com o SESI abordando a sexualidade, prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos, como o intuito de
conscientizar o público adolescente e a importância de cuidados com o corpo.

Fonte: SENAI SC
CANOINHAS
Palestra com a Vanessa Bancz, sobre Bullying
O objetivo foi a compreensão do tema e que os alunos saibam como não praticar e não se
omitir sobre o Bullying. Participaram os alunos do ensino médio (15/05/2017).

Fonte: SENAI SC
REGIÃO EXTREMO OESTE
Direitos e Deveres dos Adolescentes e Campanha Anti-Drogas (2017)
Alerta os jovens quanto aos riscos relacionados ao consumo de álcool e outras drogas, os
direitos e deveres e sanções cabíveis à possíveis alterações de conduta. Participaram
alunos do Ensino Médio e o palestrante o delegado da Polícia Civil de São Miguel.

Fonte: SENAI SC

DIREÇÃO REGIONAL
Elaboração e envio de datas comemorativas:
31/05/2017 – DIA MUNDIAL SEM TABACO
REGIÃO LITORAL SUL
CAPIVARI DE BAIXO
Atendimento a projetos de conscientização do uso de álcool e drogas
Os alunos da Aprendizagem Industrial tiveram uma palestra com o sargento Maxsuel da
Polícia Militar que abordou a prevenção do uso de drogas e as consequências legais para
os adolescentes. Em 03/08/2017.

Fonte: SENAI SC
PLANALTO NORTE
SÃO BENTO DO SUL
“Drogadição”
Foi trabalhada a influência negativa das amizades, os reflexos negativos da família e
prejuízos, devido ás drogas.

Fonte: SENAI SC
Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis SESI
Palestras em parceria com o SESI que abordaram a sexualidade, prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos. Para conscientização dos
adolescentes e mostrar a importância de cuidados com o corpo.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO ALTO URUGUAI CATARINENSE
CONCÓRDIA
Palestra sobre Bullying
No dia 14/06/2017, a jornalista e ativista social Vanessa Bencz compartilhou um pouco da
sua história de vida e nos inspirando ainda mais, a desenvolver a EMPATIA, a capacidade
de nos colocarmos no lugar do outro e assim, aos pouquinhos, transformarmos as nossas
relações, com mais respeito e amor ao próximo. A ação abrangeu todos os alunos de
Ensino Médio e Aprendizagem Industrial do SENAI.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
Desenhos contra o Bullying
Teve como objetivo conscientizar sobre o Bullying (06/2017)

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SUDESTE
FLORIANÓPOLIS
Dia 31 de maio – Dia Mundial sem Tabaco
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar a respeito desse dia. Participou toda a
escola.

Fonte: SENAI SC

Distribuição de Camisinhas e divulgação de cartazes com informações sobre
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis
O objetivo foi conscientizar sobre o uso da camisinha e prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis. Participaram os alunos dos Cursos Técnico e Superior. Em fevereiro de
2017.

Fonte: SENAI SC
Setembro Amarelo
O objetivo foi trabalhar com os alunos de Aprendizagem Industrial, durante o mês de
setembro, a data comemorativa. A ideia foi refletir sobre as causas que podem levar ao
suicídio entre os adolescentes.

Fonte: SENAI SC
Palestra de Tatiane Teixeira – portadora de câncer de mama
O objetivo foi trabalhar com os alunos de Aprendizagem Industrial o tema de superação de
desafios. A palestrante conseguiu curar, mas a doença retornou e está em fase de
tratamento. Ela relatou aos alunos o seu início de carreira profissional na área
administrativa e mostrou que todos nós podemos superar os desafios que encontramos na
vida. Em 31/08/2017.

Fonte: SENAI SC
Distribuição de Balões amarelos no Floripa Shopping
O objetivo foi a conscientização e prevenção do suicídio. Participaram estudantes do
CONECTE. 09/2017

Fonte: SENAI SC
REGIÃO OESTE
CHAPECÓ
Palestra sobre sexualidade e Drogas
Orientação para alunos do ensino médio e Aprendizagem industrial. Nos dias 8 e 9/06.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
BLUMENAU
Reunião da Comissão Interna de Prevenção ao Uso de Drogas (CIPUD)
Com colaboradores e alunos do SENAI em 28/06/2017. A ideia foi realizar palestra com os
estudantes, visitas nos recreios com o cão sem aviso aos estudantes.

14. RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
REGIÃO CENTRO NORTE
CANOINHAS
Arrecadação de produtos de higiene pessoal, fraldas e lenços umedecidos para
doação para a APAE de Canoinhas, Três Barras e Lar dos Idosos de Canoinhas
(11/05/2017)
O objetivo foi despertar o senso de solidariedade dos estudantes para com causas sociais.
Participaram docentes, coordenadores, atendente de biblioteca, secretaria e alunos da
Aprendizagem Industrial.
Pastel Solidário - em prol do garotinho João Matheus Gapski que está tratando a
leucemia (12/04/17)
O objetivo foi despertar o senso de solidariedade dos estudantes para com causas sociais
e humanas. Docentes, coordenadores, atendente de biblioteca, secretaria e alunos da
Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos.
DIREÇÃO REGIONAL
Elaboração e Envio de Textos / Datas Comemorativas:
05/06 – Dia Mundial do Meio Ambiente
PORTO UNIÃO
Campanha de doação de alimentos
No dia 06/06/2017, foi realizada a campanha de doação de alimentos para ARLEP
(Associação de Reabilitação de Lesões Lábio Palatais).

Fonte: SENAI SC
REGIÃO EXTREMO OESTE
Campanha do Agasalho
Parceria entre alunos e colaboradores com a Ordem Demolay do Capitulo Raízes da
Fronteira de São Miguel do Oeste. 01/05 à 30/07/2017. Arrecadação de agasalhos que
possam ser reutilizados por famílias carentes da cidade de São Miguel do Oeste.

Fonte: SENAI SC
Campanha Emergencial de donativos aos atingidos por tempestade na cidade São
Miguel do Oeste (08/06 à 30/07/2017)
Arrecadação de donativos às famílias desabrigadas na Cidade de São Miguel do Oeste.
Comemoração ao Dia do Meio Ambiente (05/2017 a 06/2017)
Caminhada Ecológica com recolha de lixo, saindo do SENAI até a Praça Volmir Botaro
Daniel. Ação desenvolvida pela Prefeitura Municipal em parceria com órgão públicos,
escolas e ONG’s parceiras visando chamar a atenção da comunidade e conscientizar
quanto da importância da preservação do meio ambiente.
"Caminhada da Primavera" (24/09/17)
Comemoração da chegada da estação das flores e também da consciência sobre o "Dia
da árvore".

Fonte: SENAI SC
Doação de Livros e brinquedos (09/2017, 10/2017 e 11/2017)
Campanha alusiva ao Mês da Criança, um projeto do EU Voluntário, visando incentivar o
hábito de leitura e proporcionar diferentes atividades recreativas através dos brinquedos.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO FOZ DO ITAJAÍ
BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Campanha do agasalho
Foi feito a campanha de doação de roupas e cobertores, para ser distribuído para famílias
de baixa renda do bairro. Teve como objetivo despertar a solidariedade nos estudantes e
auxiliar a comunidade do local. Em 20/05/2017.

Fonte: SENAI SC
Trabalho voluntário Horta Parque Ecológico Raimundo Gonçález Malta
O objetivo foi envolver os alunos numa ação social, onde entendessem a importância de
fazer o bem. Os alunos da Turma Aprendizagem Industrial participaram durante 2 meses,
uma vez por semana, ajudando a manter a horta de Fitoterapia, plantas que curam, onde
as plantas medicinais são doadas a comunidade (10/2017 a 11/2017)..

Fonte: SENAI SC
REGIÃO LITORAL SUL
BRAÇO DO NORTE
Mutirão de Arborização
Os alunos do Programa de Aprendizagem Industrial - Controlador do Processo da
Qualidade na Indústria do Plástico participaram do mutirão de arborização na Avenida
Getúlio Vargas em Braço do Norte. O projeto foi elaborado pela Câmara Técnica Ambiental
do DEL e executado em conjunto com a Prefeitura Municipal e com a Fundação do Meio
Ambiente (FUNBAMA). Em 23/09/2017.

Fonte: SENAI SC

Participação no dia do Cooperativismo
O cooperativismo indica a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os
mesmos interesses na cidade de Braço do Norte. O evento foi organizado pela Cooperativa
de Eletricidade e conta com a participação várias instituições. Um dos seus principais
fundamentos é o progresso social através da cooperação e da ajuda mútua de todos, a fim
de garantir um bem comum. Em 05/07/2017.

Fonte: SENAI SC
Ações preventivas com a natureza e subsistência do ser humano
Diante da necessidade de tentar manter o equilíbrio entre o homem e a natureza, observouse a importância de promover ações preventivas para com a natureza e a subsistência do
ser humano. Portanto, os jovens aprendizes participarão de uma palestra com o tema “O
jovem e o consumo de Drogas x Meio Ambiente e o Cidadão”. Em 22/05/17.

Fonte: SENAI SC
Gincana Julina
Durante o evento com as turmas dos Programas de Aprendizagem Industrial, uma das
provas foi a arrecadação de livros Infantil e de literatura para serem doadas ao Projeto
Estendendo a Mão. O projeto foi desenvolvido para oferecer atividades culturais e
esportivas às crianças e adolescentes do Bairro Floresta e Trevo do Município de Braço do
Norte. Ele promove o pensamento crítico, inclusão escolar, espiritual e autoestima. Em
21/07/17.

Fonte: SENAI SC

Ação desenvolvida pela professora de Segurança do Trabalho
O objetivo foi a conscientização e fazer com que os alunos levassem as suas famílias a
refletirem sobre a necessidade de separar e dar o destino correto ao lixo produzido por
todos. Usou como exemplo a escola tendo-a como uma das formas de manutenção do
equilíbrio ecológico. Em 26/05/17.

Fonte: SENAI SC
Check list de veículos
Inspeção de veículos da comunidade. Esta ação foi desenvolvida pelos alunos do 3º
semestre do Curso técnico de manutenção automotiva juntamente com o Núcleo
Automotivo da cidade. Para a comunidade participar, bastava trazer 1kg de alimento não
perecível, que foi doado para as instituições do município. Em 18/02/2017

Fonte: SENAI SC
CAPIVARI DO BAIXO
Doação de alimentos para o Projeto João 3:16
O objetivo foi arrecadar alimentos para doar ao Projeto social João 3:16 que atende
moradores de rua. A empresa Gauss procurou o SENAI, que realizou uma palestra gratuita
para alunos da área automotiva e comunidade. Cada participante trouxe 1kg de alimentos
não perecíveis. Em 28/08/2017.

Fonte: SENAI SC
Doação de alimentos à família carente
O objetivo foi arrecadar alimentos para doarmos a uma família carente do município de
Capivari de Baixo. A empresa Gauss procurou o SENAI e realizou uma palestra gratuita

para alunos da área automotiva e comunidade. Cada participante deveria trazer 1kg de
alimentos não perecíveis. Em 05/09/2017.

Fonte: SENAI SC
Doações de alimentos para APAE
A empresa ALFATEST procurou o SENAI e realizou uma palestra gratuita para alunos da
área automotiva e comunidade, onde cada participante deveria trazer 1kg não perecível.
Data da realização. Em 25/10/2017.

Fonte: SENAI SC
Palestra com TEC GAUSS / Injeção Eletrônica
O objetivo foi fornecer à comunidade conhecimentos de Injeção Eletrônica do veículo
através de palestra com a empresa TEC GAUSS e palestrante o Norberto Santos. Para
participar, os alunos dos Cursos Técnicos em Manutenção Automotiva deveriam trazer 1kg
de alimentos não perecível para doação às instituições carentes da comunidade
“Colaboradores do Bem” e “SANC”. Em 12/04/2017.

Fonte: SENAI SC
Palestra com a BOSH / injeção e ignição
O objetivo foi oportunizar a comunidade conhecimentos de Injeção e ignição de sistemas
GNV do veículo através de palestra com a empresa BOSCH. Quem ministrou foi Cesar

Carvalhais. Para participar, os alunos dos cursos Técnicos em Manutenção Automotiva,
Qualificação Profissional em Manutenção de motocicleta deveriam trazer 1kg de alimentos
não perecível para doação às instituições “Colaboradores do Bem” e “SANC”. Em
31/05/2017.

Fonte: SENAI SC
Doação de roupas, cobertores usados e alimentos não perecíveis / Projeto João 3.16,
CEACA e SANC
Durante a gincana caipira. Para as pessoas em estado de vulnerabilidade social que são
atendidas pelo projeto. No CEACA, o público alvo é crianças e adolescentes carentes. Em
07/07/2017.

Fonte: SENAI SC
Arrecadação de alimentos para doar ao Projeto social João 3:16
A empresa Gauss procurou o SENAI e realizou uma palestra gratuita para alunos da área
automotiva e comunidade onde cada participante deveria trazer 1kg não perecível. Em
28/08/2017.

Fonte: SENAI SC
TUBARÃO
Doação para o Projeto Social 3:16 que atende moradores de rua
A multa por atraso na devolução em livros da biblioteca do SENAI de Tubarão e Capivari
de Baixo, foi ‘perdoada’ no mês de Outubro. Os alunos de Qualificação, cursos técnicos,

Ensino Médio, professores e comunidade deveriam, apenas, trazer 1kg de alimento não
perecível que seria doado aos organizadores. Em 03/11/2017.

Fonte: SENAI SC
Arrecadação de roupas e cobertores
Na gincana entre as turmas do Ensino Médio uma das provas foi arrecadação de roupas
e cobertores usados para doação ao Projeto João 3.16. Em 07/07/2017.

Fonte: SENAI SC
Campanha Lacre solidário
Arrecadação de lacres feita por alunos para doar uma cadeira de rodas. Cem garrafas pet
de dois litros ficaram cheias de lacres. Durante o primeiro semestre.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO NORTE NORDESTE
JOINVILLE NORTE I
Projeto Carequinhas
O projeto consiste em confeccionar bonecos carecas para serem doados no hospital
infantil, sobretudo na ala de câncer, onde várias crianças perdem seu cabelo por conta do
tratamento. Este projeto tem apenas voluntários e neste estão muitos colaboradores que

se dedicam a costurar os bonecos de feltro, após seu horário de trabalho. O SENAI
disponibiliza salas de aula e também alguns equipamentos.

Fonte: SENAI SC
JOINVILLE SUL
Visita ao Lar de Idosos
A ideia era incentivar os alunos de Aprendizagem Industrial a pensar nos benefícios de
fazer o bem. Fizeram divulgações em sala de aula e usaram de cartazes para identificar a
campanha. No lar, além da entrega das arrecadações os jovens prepararam algumas
atividades de jogos (bingo, tabuleiro) também um momento especial, o dia da beleza (pintar
unha, fazer maquiagem).

Fonte: SENAI SC
Visita ao Lar Abdon Batista
Após a visita, os estudantes começaram, dentro de suas atividades acadêmicas, a elaborar
atividades de lazer inclusive, para os que apresentam necessidade especial. Pesquisa,
adaptabilidade e desenvolvimento fizeram parte do processo de trabalho destes jovens.
Depois de duas semanas, com tudo pronto e supervisionado pelos profissionais; chega o
momento dos estudantes realizarem as atividades propostas. Com muitas brincadeiras e
jogos, passaram algumas horas ao lado destas crianças; levando alegria, familiaridade e
um pouco de carinho, finalizaram com um delicioso café.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO OESTE
XANXERÊ
Campanha cama & banho
Alunos e colaboradores da unidade SENAI de Xanxerê arrecadaram itens de Cama &
Banho para doarem ao Lar de Idosos de Xanxerê. Em 31/07/17.

Fonte: SENAI SC
Curso “Técnico Solidário”
Construção de casas de boneca para doação à Casa Lar e CAPP. Nos dias 26, 27 e 28/09.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
“Dog Solidário”
Com objetivo de arrecadar ração para cães e gatos desamparados da comunidade próxima
da Unidade SENAI, sensibilizou-se os estudantes das turmas de Aprendizagem Industrial
de São Bento do Sul na ação social de arrecadação de ração para pets. Foram arrecadado
42 quilos de ração sendo destinados a animais carentes amparados pela Proteção
independente de Lares Temporários.

Fonte: SENAI SC
“Produtos de Limpeza/ Doação APAE”:

Realizada campanha de arrecadação de produtos de limpeza junto às turmas de
Aprendizagem Industrial, com o intuito de contribuir e ajudar a instituição APAE.
Movimento este que proporcionou despertar a empatia e solidariedade para
as dificuldades alheias.

com

Fonte: SENAI SC
“Páscoa Solidária”
No dia 13/04/17 foi realizada a entrega de cestas de chocolate e KITS de bombons para
comunidade carente de São Bento do Sul (Creche Municipal da comunidade) e Rio
Negrinho (Instituição Casa Lar). A ação foi proposta para o grupo de alunos da
Aprendizagem Industrial e colaboradores. Foram arrecadados 200 kits de bombons e 29
cestas de páscoa.

Fonte: SENAI SC
Produtos de Limpeza/ Doação APAE
Realizada em 11/05/2017 a campanha de arrecadação de produtos de limpeza junto às
turmas de Aprendizagem Industrial, com o intuito de contribuir e ajudar a APAE. O evento
despertou a solidariedade para com as dificuldades.

Fonte: SENAI SC
Campanha “SENAI sempre limpa”
Ação proposta junto às turmas de Aprendizagem Industrial para apoiar e realizar a limpeza
dos ambientes externos da unidade, fazendo a coleta do lixo comum acumulado nas áreas
de lazer. Esta ação acontece mensalmente com uma turma de cada vez. O objetivo é

conscientizar os estudantes sobre a importância e real necessidade de manter os locais
sempre limpos e descartar os restos e lixos nas lixeiras.

Fonte: SENAI SC
“Meio Ambiente/ Junho Verde”
Com o objetivo de promover uma reflexão sobre a sustentabilidade, a turma
Confeccionador de Moldes e Roupas, do Senai São Bento do Sul, apresentou um projeto
que demonstra os impactos causados no meio ambiente pelos processos têxteis, em
especial a produção de camisetas. Em 29/06/17.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO OESTE
CHAPECÓ
Doação de armários para o Programa Renascer (02/2017).

Fonte: SENAI SC
Doação de produtos de limpeza para APAE
O objetivo foi interagir com os alunos em uma ação social destinada à APAE de Chapecó.
Os alunos arrecadaram produtos de higiene e limpeza que foram entregues á APAE
(03/2017).

Fonte: SENAI SC
Ação Social “Eu Ajudo na Lata”
O objetivo foi arrecadar lacres de latas durante todo o ano para doação à UNIMED de
Chapecó, que converteu em uma cadeira de rodas. Participaram alunos e colaboradores.

Fonte: SENAI SC
Doação de leite para abrigo e casas lares
Doação para o Abrigo e Casas Lares (06/2017)

Fonte: SENAI SC
14/06 - Dia de doação de sangue
Ação voluntária de doação de sangue. Foi disponibilizado transporte até o Hemosc para os
alunos e colaboradores que quiseram ajudar na campanha.

Fonte: SENAI SC

Doação de livros
O objetivo foi incentivar a leitura dos presidiários da Penitenciária Agrícola de Chapecó.
Ação realizada pelos alunos da Aprendizagem Industrial das unidades de: Xanxerê e
Chapecó (08/2017).

Fonte: SENAI SC
Campanha para o Natal
Arrecadação de brinquedos novos e usados em bom estado pelos alunos, para distribuir
na casa Lar de Chapecó (10/2017).

Fonte: SENAI SC
Campanha de Doação de Sangue
O objetivo foi reunir voluntários para doação de sangue, que aconteceu no dia 30/11. Teve
a participação dos colaboradores.

Fonte: SENAI SC
Entrega de livros CASEP
Entrega de livros baixados do acervo da biblioteca ao CASEP (11/2017)

Fonte: SENAI SC

Fabricação de enfeites natalinos com objetos sustentáveis.
Inclusão através de uma oficina de arte com a professora Juliana Favero e os alunos
da EBM (12/2017).

Fonte: SENAI SC
MARAVILHA
Doação de sangue.
A campanha teve a participação dos colaboradores. Entre 16/03 e 22/03.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SUDESTE
FLORIANÓPOLIS
22/03/2017 - Dia Mundial da água
O objetivo foi conscientizar a comunidade escolar a respeito dessa valiosa substância.
Participou a comunidade em geral.

Fonte: SENAI SC
Entrega dos Alimentos
O objetivo foi arrecadar alimentos e fraldas geriátricas para o asilo “Irmão Joaquim”. Em
06/07/2017.

Fonte: SENAI SC
Lenço Solidário
O objetivo foi a conscientização para prevenção do câncer de mama. Participaram
colaboradores da Região Sudeste. Em 31/10/2017.

Fonte: SENAI SC

SÃO JOÃO BATISTA
Calçando para o bem: pantufas para os idosos do Lar Santa Maria da Paz
Buscando trabalhar e aproximar os valores éticos e amor ao próximo dentro do mundo do
trabalho os alunos do Senai de São João Batista com a Unidade curricular de Processo de
Fabricação de Calçados terão a oportunidade de confeccionar um par de pantufas e doar
para um lar de idosos. Dentro de cada pantufa terá uma mensagem, de autoria própria,
considerando o aprendizado durante todo o processo.

Fonte: SENAI SC
Conserto cadeiras de rodas para o Lar Santa Maria da Paz
Visando amenizar o problema o SENAI de Tijucas propôs-se a voltar a unidade curricular
de Montagem de Sistemas Mecânicos, do curso técnico em Eletromecânica para realizar a
manutenção de algumas das cadeiras com problemas, fazendo melhorias nas cadeiras e
aplicando o conhecimento adquirido pelos alunos de forma a aumentar o bem estar dos
idosos que vivem no Lar.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SUL
CRICIÚMA
Alunos do Ensino Médio Conecte visitam Asilo São Vicente de Paula
Os alunos do 1º ano do Ensino Médio Conecte visitaram no dia 24/05/2017, o Asilo São
Vicente de Paula como parte das atividades desenvolvidas no Clube de Teatro sob o
comando da professora de Artes, Mariana Dal Molin. Na ação os alunos apresentaram uma
peça de teatro que foi trabalhada e ensaiada durante a execução do Clube, bem como,
levaram alimentos não perecíveis arrecadados pelos próprios alunos e doados ao asilo.

Fonte: SENAI SC
Ação Social: alunos do Curso Superior Tecnologia Design de Moda
Os alunos da 5ª e 6ª fases do Curso Superior de Tecnologia Design de Moda realizaram
no mês de novembro de 2017 uma ação social na instituição beneficente Nossa Casa que
atende crianças e adolescentes acolhidos. Na ocasião os alunos organizaram uma festa
para uma das crianças atendidas pela casa e entregaram algumas peças de roupas
produzidas por eles nas aulas práticas.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
Campanha do Lacre
Campanha socioambiental que, ao recolher os lacres das latas de bebidas e trocar por
cadeiras de rodas, beneficia pessoas e entidades necessitadas. Através disso, busca
desenvolver uma cultura voltada ao cuidado com o meio ambiente, com o consumo
consciente e, principalmente, com o ser humano (10/10/2017).
Fonte: SENAI SC

BLUMENAU
Multa Solidária da Biblioteca SENAI/ arrecada dezenas de produtos
Materiais foram entregues em 28 de novembro, no CENTRO POP. Entre os dias 04 de
setembro e 10 de novembro, os usuários, que estavam em débitos com a Biblioteca
puderam aboná-los em troca de itens (shampoo, sabonete líquido e sabão em pó).

Fonte: SENAI SC
INDAIAL
Doação de pijamas infantis
Durante o segundo semestre, os alunos do Curso de Aprendizagem Industrial em
Confeccionador de Moldes e Roupas, juntamente com os do Curso de Qualificação
Profissional em Modelagem e Costura Básica desenvolveram um projeto social, onde
confeccionaram pijamas infantis (para crianças de 02 a 06 anos de idade). Ao término do
projeto, todas as peças foram doadas para a Rede Feminina de Combate ao Câncer da
cidade de Indaial.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SERRA CATARINENSE
Gincana Espanhol
Ação Social- Irmandade Nossa Senhora das Graças, onde cada aluno do Ensino Médio
trouxe um alimento para servir em um primeiro momento para as crianças e em seguida foi
desenvolvido uma gincana com diversas provas. Teve premiação com troféu para as 4
equipes, premiação essa elaborada na marcenaria.

Fonte: SENAI SC

Corrida do Bem \SESI\SENAI
Ação Social na Instituição Irmandade Nossa senhora das Graças foi vendido o kit com
camiseta e acessórios no valor de R$34,00 e doado para instituição. Em 03/09.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE ITAJAI MIRIM
BRUSQUE

Fonte: SENAI SC
Campanha de doação de ração
Para ONG’s protetoras de animais (06/52017 a 07/2017) – 5 instituições (PATA Guabiruba,
ARBA Brusque, ACAPRA Brusque, PAIB Brusque e Abrigo de animais de Botuverá).

Fonte: SENAI SC
Doação de roupas
Confeccionadas pelas estudantes do curso de Qualificação profissional em Costureiro às
crianças carentes do bairro Cerâmica Reis – (05/07)

Fonte: SENAI SC

REGIÃO VALE DO ITAPOCU
JARAGUÁ DO SUL
Ação Social / 13ª edição da Campanha de Responsabilidade Social do Ensino
Superior Particular / Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
(ABMES).
Confecção de turbantes para mulheres em tratamento de quimioterapia e implantação de
uma sala de leitura sustentável (Município de Jaraguá do Sul).

Fonte: SENAI SC
Semana de Meio Ambiente
Assunto sobre sustentabilidade explorado nos Cursos de Aprendizagem Industrial. Plantio
de mudas de Árvores no Centro de Tecnologia Jaraguá (Jaraguatec).

Fonte: SENAI SC

15. NOVOS CAMINHOS:

Unidades

Modalidade

Concórdia

Qualificação
Profissional

Aprendizagem
Industrial
Rio do Sul

Qualificação
Profissional
Aprendizagem
Industrial

Caçador

Curitibanos

Qualificação
Profissional
Aprendizagem
Industrial
Aprendizagem
Industrial

São Miguel
do Oeste

Curso Técnico
Ensino Médio
Qualificação
Profissional
Aprendizagem
Industrial

Itajaí

Unidades

Qualificação
Profissional

Modalidade

Cursos
Consumo Consciente de Energia
Educação Ambiental
Empreendedorismo
Finanças Pessoais
Lógica de Programação
Propriedade Intelectual
Assistente Administrativo
Mecânico de Usinagem
Manutenção Eletromecânica
Educação Ambiental
Finanças Pessoais
Fundamentos de Logística
Assistente de Produção
Operador de Processos industriais da Madeira
Consumo Consciente de Energia
Finanças Pessoais
Propriedade Intelectual
Segurança do Trabalho

Matrículas
13
13
13
13
13
13
1
2
1
19
19
19
1
3
17
7
17
17

Operador de Informática

2

Assistente Administrativo
Eletricista de Manutenção
Técnico em Segurança do Trabalho
Ensino Médio

1
1
1
1

Mecânica Básica de Automóveis

1

Desenhista de Produto de Moda
Mecânico de Usinagem
Operador de Processos na Indústria de Alimentos
Consumo Consciente de Energia
Educação Ambiental
Empreendedorismo
Finanças Pessoais
Fundamentos de Logística
Segurança do Trabalho
Cursos
Educação Ambiental

1
1
1
10
7
7
11
10
11
Matrículas
26

Joinville
Norte I

Qualificação
Profissional
Aprendizagem
Industrial
Curso Técnico

Chapecó

São Bento
do Sul

Qualificação
Profissional

Qualificação
Profissional

Maravilha
Xanxerê

Aprendizagem
Industrial

Lages

Qualificação
Profissional

São José

Ensino Médio

Aprendizagem
Industrial

Blumenau
Qualificação
Profissional

Finanças Pessoais
Eletricista de Manutenção
Industrial em Informática
Técnico em Segurança do Trabalho
Consumo Consciente de Energia
Educação Ambiental
Finanças Pessoais
Fundamentos de Logística
Segurança do Trabalho
Tecnologia da Informação e da Comunicação
Instalador de Acessórios Automotivos
Mecânica de Manutenção de Veículos Leves
Eletricista Instalador Industrial
Projetista de Máquinas
Assistente Administrativo
Informática
Consumo Consciente de Energia
Educação Ambiental
Empreendedorismo
Finanças Pessoais
Fundamentos de Logística

26
3
2
2
11
11
11
10
11
11
1
2
1
1
1
3
16
10
11
10
15

Ensino Médio

1

Confeccionador de Moldes e Roupas
Eletricista de Manutenção
Eletrônico de Manutenção Industrial
Informática
Assistente Administrativo Industrial
Mecânico de Motores a Diesel
Modelista de Roupas
Consumo Consciente de Energia
Educação Ambiental
Empreendedorismo
Finanças Pessoais
Segurança do Trabalho
Básico (Eletrodo Revestido, MIG, MAG, TIG e
Oxigás)

4
3
5
2
2
1
2
18
20
18
21
23
1

Unidades

Modalidade

Cursos
Eletricista de Manutenção

Aprendizagem
industrial

Brusque

Jaraguá do
Sul

Qualificação
Profissional

Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral
Eletricista de Instalações Industriais
Consumo Consciente de Energia
Educação Ambiental
Segurança do Trabalho
Tecnologia da Informação e da Comunicação

REGIÃO ALTO VALE DO ITAJAI
RIO DO SUL
Aula inaugural Novos Caminhos
No dia 14/03 foi realizada a aula inaugural de 2017 do Programa “Novos Caminhos”, no
SENAI (Rio do Sul) com a presença do juiz da Vara da Família, Infância e Juventude
(Rodrigo Tavares Martins), do presidente da OAB-Subseção de Rio do Sul (Antonio
Naschenweng Neto), representantes das entidades parceiras e interlocutoras do SESI,
SENAI e IEL.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO EXTREMO OESTE
SÃO MIGUEL DO OESTE
Aula Inaugural do Programa Novos Caminhos com 20 adolescentes (08/06).
REGIÃO FOZ DO RIO ITAJAÍ
ITAJAÍ
Novos Caminhos (31/05/2017)

Fonte: SENAI SC

2
2
3
1
8
8
1

REGIÃO OESTE
CHAPECÓ
No dia 7/05/2017 foi realizada a Aula inaugural Novos Caminhos.
REGIÃO VALE DO ITAPOCU
JARAGUÁ DO SUL
Adolescentes do Programa Novos Caminhos 2017 na integração e Visita Técnica

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
BLUMENAU
Reportagem de duas estudantes do Programa Novos Caminhos que iniciaram na
Aprendizagem Industrial no Curso do Programa de Aprendizagem Industrial em Assistente
Administrativo 2017/1, no jornal interno da empresa Coteminas (RH News).

16.INCLUIR

Fonte: SENAI SC
A FIESC por meio do Projeto Incluir por meio do Programa Incluir para Crescer
contratou no SENAI 171 colaboradores com deficiência.

Fonte: SENAI SC

REGIÃO CENTRO NORTE
CAÇADOR E CURITIBANOS
Palestra Comitê Incluir para Crescer da Regional Centro, Norte da FIESC
Apoio e incentivo para Situação de Aprendizagem “INCLUSÃO e EU: Quais Direitos?
Quais Deveres?”-Pessoa com Deficiência. O objetivo foi ampliar o conhecimento sobre a
inclusão da pessoa com deficiência bem como desenvolver a capacidade de adotar
comportamento ético; identificar e praticar os direitos e deveres de cada cidadão.

Fonte: SENAI SC

Fonte: SENAI SC
REGIÃO EXTREMO OESTE
Participação do Comitê Incluir para Crescer com os colaboradores
Inserção e inclusão de PCD’s participação das ações envolvendo o Projeto Incluir para
Crescer- projeto de inclusão de PCD’s. Público alvo: FIESC / Comunidade.
REGIÃO VALE DO ITAPOCU
JARAGUÁ DO SUL
Efetivação do Programa Incluir para Crescer da FIESC com a contratação ou adequação
de reabilitados de 14 colaboradores nas Cotas de Inclusão. Confecção de rampas
adaptadas ao veículo doblô para promoção do bem estar do jovem tetraplégico e da família
e amigos que proporcionam o seu deslocamento para as atividades profissionais, sociais
ou lazer.

REGIÃO SERRA CATARINENSE
LAGES
Lançamento do livro “Incluir para Crescer” (21/06).

Fonte: SENAI SC

17.OUTROS

CANOINHAS
Dia da Família na Escola - Work Coffee “Educar é um Desafio” (08/04/17)
Oportunizar momentos de integração com as famílias dos alunos, por meio da realização
de um Work Coffee “Educar é um Desafio” com a participação especial de psicólogos,
nutricionista, policial militar, professores, diretores.

Fonte: SENAI SC
Palestra orientações sobre o uso da internet (01/08/17)

Fonte: SENAI SC
Dia C de Cooperar- oficina de Eletrônica (01/07/17)
Parceria entre as organizações comerciais, cooperativas e entidades, com intuito de
proporcionar serviços gratuitos à população através de uma oficina de Eletrônica, onde
prestou os serviços de conserto e manutenção de eletrônicos.

Fonte: SENAI SC

Atividades recreativas (17/10/17)
Por meio de atividades educativas, lúdicas e recreativas, proporcionar um dia diferente aos
alunos a fim de estreitar a convivência entre os alunos, promovendo o desenvolvimento do
ser.

Fonte: SENAI SC

"Imersão de inglês" 24 e 25/06/2016
Os alunos do Ensino Médio tiveram a oportunidade de conhecer a cultura e a língua
inglesa através do processo de imersão.

Fonte: SENAI SC
CAMBORIÚ
DIA DA Família na Escola (08/04/2017)
Atividades realizadas envolvendo a família na construção civil.

Fonte: SENAI SC
Festa Junina
Socialização, integração e confraternização entre os alunos da Aprendizagem e Técnico.
Eles estiveram envolvidos na programação, atividades e decoração da festa. Em
29/06/2017.

Fonte: SENAI SC
Desfile Sete de Setembro
Teve como objetivo, envolver os alunos e professores, evento social. Em 07/09/2017.

Fonte: SENAI SC
PORTO UNIÃO
Dia do Trabalhador – mural (01/05/2017)

Fonte: SENAI SC
16/05 – Palestra “Conscientização e Orientações sobre o Jogo da Baleia Azul” para
os alunos do Técnico / Aprendizagem.

Fonte: SENAI SC

Confraternização/Integração de alunos no retorno das aulas do semestre
(24,25/07/2017).
Atividades esportivas, recreativas, sessão pipoca, o entrosamento e integração entre
alunos, professores, coordenadores e colaboradores.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO EXTREMO OESTE
SÃO MIGUEL DO OESTE
Participação dos alunos do Ensino Médio no evento “Saúde do Adolescente” desenvolvido
pela Secretária da Saúde do Município de São Miguel do Oeste

Fonte: SENAI SC
REGIÃO NORTE NORDESTE
JOINVILLE SUL
Palestra com Vanessa Bencz
A autora do blog “Garota Distraída” foi convidada pelo SENAI SUL para falar sobre
Depressão e Bullying.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO OESTE
CHAPECÓ
Visita do Capp
Os alunos do CAAP assistiram a um filme e discutiram sobre ele, após a sua exibição
(10/2017).

Fonte: SENAI SC
DIA DA CRIANÇA
Comemoração da data (10/2017).

Fonte: SENAI SC
Dia da Família na escola
Reunião de pais na escola, palestras e oficinas educativas. Em 08/04/2017.

Fonte: SENAI SC
Evento pais na escola - 19/08
Integração dos alunos do Capp com o coral do SENAI.

Fonte: SENAI SC

Comemoração do Dia do Estudante e do estagiário
O SESI, SENAI, IEL e o Movimento Santa Catarina pela Educação promoveram o evento
em comemoração ao dia do estudante e do estagiário. O objetivo era comemorar a data,
interagir com as empresas, o meio acadêmico e o mundo jovem por meio de diversas
palestras.

Fonte: SENAI SC

Desafio ITFETEP Empreendedorismo e Inovação 2017
O momento proporcionou ao grupo de estudantes de Aprendizagem Industrial da unidade,
as modalidades de Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos com foco no incentivo,
criação e apoio à criação e aceleração das empresas startups inovadores em São Bento
do Sul. De 28 e 30/03/2017

Fonte: SENAI SC
Dia da Família na Escola (08/04/2017)
Primeira gincana PAIS PELA EDUCAÇÃO (caça ao tesouro), com o objetivo de estreitar
os laços entre SENAI / FAMÍLIA. Eles utilizaram ferramentas tecnológicas associadas a
indústria 4.0, reforçaram a importância da inclusão e respeito as diferenças com atividades
desenvolvidas pelo programa PSAI. Houve eventos paralelos como espaço Kids e
alimentação saudável.

Fonte: SENAI SC

Parceria estabelecida entre a Prefeitura Municipal de SBS e a Polícia Militar.

Fonte: SENAI SC
XANXERÊ
Dia do estudante - 11 de agosto
Socialização com os alunos no seu dia. Foi elaborado um mural com fotos de todas as
turmas e foram distribuídos pirulitos com uma frase de motivação. “O verdadeiro estudante
é aquele que faz das dificuldades um degrau para subir na vida!”. Em 11/08/17.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO SERRA CATARINENSE
LAGES
Conselho de Classe AMBEV
Teve como objetivo acompanhar os alunos PCDs \Registro (07/03/2017).
REGIÃO SUDESTE
TIJUCAS E SÃO JOÃO BATISTA
Dia da Família na Escola
Foram realizadas oficinas na área de Literatura, computação, ciência, gastronomia e
artesanato, entre outras.

Fonte: SENAI SC

Nossa Horta
A ideia era mostrar cultivar e deixar vivas até a colheita.

Fonte: SENAI SC
Comportamento e Conduta no Trabalho:
Foi realizada em 30/03/2017 com as turmas de Aprendizagem Industrial uma dinâmica
abordando a postura do trabalhador, a importância do bom relacionamento e trabalho em
equipe, respeitando a diversidade de opiniões e busca pelo crescimento profissional.

Fonte: SENAI SC
Monitoria UC Fundamentos da Matemática
Proporcionado aos estudantes da modalidade de Aprendizagem Monitoria na unidade
curricular com o objetivo principal, a recuperação de estudos e a retomada dos temas de
estudos/conteúdos em defasagem durante a Unidade Curricular desenvolvida. A monitoria
ocorreu de forma paralela em horário diferenciado do curso, analisando a frequência e
comprometimento por parte do aluno, buscando suprir com atividades diferenciadas e
direcionadas a defasagem pontual de cada estudante.
SÃO JOÃO BATISTA
Durante o evento os alunos de Calçados confeccionaram porta cartões e bolsinhas para
entregar de lembrança aos visitantes e os alunos de Suporte estavam realizando a
manutenção dos equipamentos de informática que os familiares trouxeram. Tiveram
também um grupo de alunos cantando e no auditório tinha um jogo por momentos onde as
crianças participaram.
REGIÃO SUDESTE
FLORIANÓPOLIS
Conscientização sobre postura corporal

O objetivo foi a conscientização sobre o tema. Participaram alunos do curso Programa de
Aprendizagem Industrial Assistente Administrativo Industrial (03/2017).

Fonte: SENAI SC

Devolutiva Projeto Inclusão na Empresa Klabin.
O objetivo foi ampliar o projeto todas as Klabins. Teve a participação dos alunos SENAI e
colaboradores Klabin. Em 04 de Outubro.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
Mundo Senai
O objetivo foi divulgar Cursos Senai. Participaram alunos e comunidade. Em 21 de
setembro.

Fonte: SENAI SC
Dia da Família na escola
O objetivo foi promover a integração da comunidade com as unidades do SENAI.
Participou a comunidade em geral.

Fonte: SENAI SC
Dia 30/05 – momento cultural na escola
O objetivo foi mobilizar por meio de ação cultural no espaço da biblioteca, com leitura,
música, entretenimento e integração dos estudantes (Clube do Livro e da Leitura).
Participou toda a escola.

Fonte: SENAI SC
Sessão de Autógrafos – livro “Educar e Aprender”
O objetivo foi divulgar e homenagear o professor Tiago Asp, pela contribuição no livro
“Ensinar e Aprender”. Participou toda a escola.

Fonte: SENAI SC
Festa Julina
Alunos do curso Técnico Conecte realizaram a festa julina para creche da COSMOG.

Fonte: SENAI SC

Semana do Livro e da Biblioteca
Participaram colaboradores e estudantes. De 23 a 27/10/2017.

Fonte: SENAI SC
Apresentação da peça de teatro sobre o antigo Egito
Apresentação da peça de teatro para os colaboradores e estudantes do SENAI, sobre o
antigo Egito. Participaram alunos e colaboradores. Em 01/08/2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO PLANALTO NORTE
SÃO BENTO DO SUL
Saúde do Trabalhador:
Com o objetivo de ressaltar a importância do cuidado com a saúde foi desenvolvido com a
turma de Aprendizagem Industrial de Produção de Móveis Industriais um momento de
aprendizado e reflexão sobre a necessidade de cuidados com a saúde (23/08/2017). Em
parceria com o SESI. Temas: alimentação saudável, prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis, métodos contraceptivos, através de dinâmicas.

Fonte: SENAI SC
“Maio Amarelo” CFC Conceito (De 22/05 a 29/05 de 2017)
O objetivo foi proporcionar aos estudantes a participação em palestras e atividades de
conscientização quanto à conduta, atenção na direção, prevenção de acidentes de trânsito
(uma das maiores causas de mortes). A ação aconteceu em parceria com a escola de
formação de condutores CFC Conceito que palestrou junto às turmas de aprendizagem
industrial.

Fonte: SENAI SC
GINCANA / 2ª etapa” PSAI/MAIO AMARELO / PROFISSIONAL (25/05/2017 a
26/05/2017)
Realizada nas unidades de São Bento do Sul e Rio Negrinho a Gincana SENAI 201, que
teve como temática nesta etapa PSAI/ MAIO AMARELO/ MÊS DO TRABALHADOR, por
meio de atividades lúdicas.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO EXTREMO OESTE
SÃO MIGUEL DO OESTE
Feira de Comidas Típicas (06/06/17)
Alusiva ao dia 25/06 festa Junina – situação de aprendizagem desenvolvida pelos alunos
da Aprendizagem Industrial em Assistente Administrativo 2017.

Fonte: SENAI SC
REGIÃO LITORAL SUL
BRAÇO DO NORTE
Aconteceu nas dependências do SENAI, o workshop de pães caseiros, disponibilizados
para as famílias participantes das oficinas do Serviço de Proteção e Atendimento Integral
a Família (PAIF). Na ocasião, elas receberam orientações e dicas sobre a fabricação dos
pães, técnicas de panificação a partir do receituário que inclui recheios para pães doces e
salgados, princípios da higiene na manipulação de alimentos, padronização de pesos e
medidas e melhor aproveitamento dos ingredientes (09/11/2017).

Fonte: SENAI SC

18. EQUIPE TÉCNICA DO PSAI NO DR E UNIDADE OPERACIONAIS
INTERLOCUÇÃO DO PROGRAMA SENAI AÇÕES INCLUSIVAS EM SANTA CATARINA
DIREÇÃO REGIONAL – SENAI/SC
Interlocutora Rosana Baron Zimmer Mendes
Fone: (48) 3231-4224
E-mail: rosanabzm@sc.senai.br
Apoio Técnico
Letícia Funcia Mattar
Fone: (48) 3332-3122
E-mail: leticia.mattar@sc.senai.br
Magali Crispim
Fone: (48) 3332-3122
E-mail: magali.crispim@sc.senai.br
UNIDADES OPERACIONAIS
REGIÃO ALTO URUGUAI CATARINENSE
CONCÓRDIA/ SEARA
Interlocutora: Maiara Schwanke
Fone: (49) 3441-4415
E-mail: maiara.schwanke@sc.senai.br
REGIÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ
RIO DO SUL/ ITUPORANGA/ TAIÓ
Interlocutora: Marister Patricia Goncalves
Fone: (47) 3531-2426
E-mail: marister.goncalves@sc.senai.br
REGIÃO CENTRO NORTE
CAÇADOR/ PORTO UNIÃO/ CURITIBANOS
Interlocutora: Fabiana Kremer Pereira
Fone: (49) 3561-1300
E-mail: fabianak@sc.senai.br

CANOINHAS
Interlocutora: Adinéia Albigaus
Fone: (47) 3622-8221
E-mail: adineia.albigaus1@sc.senai.br
VIDEIRA/ FRAIBURGO/ PINHEIRO PRETO
Interlocutora: Gisiane Cristina Mozzer Baum
Fone: (49) 3531-3516
E-mail: gisiane.c.mozzer@sc.senai.br
FRAIBURGO/ PINHEIRO PRETO
Interlocutora: Alessandra Matte da Silva Farias
Fone: (49) 3531-3500
E-mail: alessandra.farias@sc.senai.br
REGIÃO CENTRO OESTE
LUZERNA/ JOAÇABA/ CAPINZAL/ CAMPOS NOVOS
Interlocutora: Marcia Regina Dociatti Cendron
Fone: (49) 3551-4805
E-mail: marciacendron@sc.senai.br
REGIÃO EXTREMO OESTE
SÃO MIGUEL DO OESTE/ ITAPIRANGA
Interlocutora: Francieli Regina de Andrade Bervian
Fone: (49) 3631-1930;
E-mail: francieli.bervian@sc.senai.br
REGIÃO FOZ DO RIO ITAJAÍ
ITAJAÍ/ BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Interlocutora: Marcia Rodrigues Costa
Fone: (47) 3341-2920
E-mail: marcia.c@sc.senai.br

REGIÃO LITORAL SUL
TUBARÃO
Interlocutora: Graziela Mendes da Silva
Fone: (48) 3621-5672
E-mail: graziela.m.silva@sc.senai.br
BRAÇO DO NORTE
Interlocutora: Gabriela Heidmann Michels
Fone: (48) 36215610
E-mail: gabriela.michels@sc.senai.br
CAPIVARI DE BAIXO
Interlocutora: Katiusse de Cássia Gross de Jesus
Fone: (48) 36216815
E-mail: katiusse.jesus@sc.senai.br
REGIÃO NORTE NORDESTE
JOINVILLE SUL/SÃO FRANCISCO DO SUL/ ARAQUARI
Interlocutora: Mariléia Cani
Fone: (47) 3441-7609
E-mail: marileia.c@sc.senai.br
JOINVILLE NORTE
Interlocutora: Marcia Maria de Borba
Fone: (47) 3441-7733
E-mail: marciaborba@sc.senai.br
REGIÃO OESTE
CHAPECÓ/ SÃO LOURENÇO DO OESTE/ MARAVILHA
Interlocutora: Neiva Vieira dos Santos
Fone: (49) 3321-7340
E-mail: neiva@sc.senai.br
XANXERÊ/ XAXIM/ ABELARDO LUZ
Interlocutora: Claudia Aparecida Zanela Tissoti
Fone: (49) 3441-8116
E-mail: claudia.tissotti@sc.senai.br

REGIÃO PLANALTO NORTE
SÃO BENTO DO SUL/MAFRA/ RIO NEGRINHO
Interlocutora: Denise Katia Mallon
Fone: (47) 3631-1633
E-mail: denise.mallon@sc.senai.br
REGIÃO SERRA CATARINENSE
LAGES/ OTACÍLIO COSTA
Interlocutora: Rosana Angelita de Lima
Fone: (49) 3221-3813
E-mail: rosana.lima@sc.senai.br
REGIÃO SUDESTE
FLORIANÓPOLIS
Interlocutora: Ana Cristina Cravo
Fone: (48) 3239-5825
E-mail: cravo@sc.senai.br
SÃO JOSÉ/PALHOÇA/ TIJUCAS/SÃO JOÃO BATISTA
Interlocutora: Renata Lorenz
Fone: (48) 3381-9230
E-mail: renata.lorenzi@sc.senai.br
REGIÃO SUL
CRICIÚMA
Interlocutora: Izamara Tiburcio Fabre Custodio
Fone: (48) 3431-7158
E-mail: izamara.custodio@sc.senai.br
REGIÃO VALE DO ITAJAÍ
BLUMENAU/INDAIAL/POMERODE/TIMBÓ
Interlocutora: Tatiana Zoz Hadlich
Fone: (47) 3321-9669
E-mail: tatiana.hadlich@sc.senai.br

REGIÃO VALE DO ITAJAÍ MIRIM
BRUSQUE
Interlocutora: Liane Demarche
Fone: (47) 3251-8931
E-mail: liane.demarche@sc.senai.br
REGIÃO VALE DO ITAPOCU
JARAGUÁ DO SUL/ SCHROEDER/ GUARAMIRIM
Interlocutora: Fernanda Vitkoski
Fone: (47) 3372-9533
E-mail: fer@sc.senai.br

