




O  SENAI  é  uma  en.dade  de  direito  privado  sem  fins  lucra.vos,  criado  pelo  

Decreto-‐Lei  No.  4.048  de  22  de   janeiro  de  1942,  com  obje.vo  principal  de  

formar  e  aperfeiçoar  profissionais  para  a  a.vidade   industrial,  na  qualidade  

de  en.dade  de  formação  profissional.

SENAI  Nacional

Criado   em   1954,   com   a   missão   de   contribuir   para   o   fortalecimento   da  

indústria   e   o   desenvolvimento   pleno   e   sustentável   do   País,   por   meio   de  

Educação  Profissional  e  Tecnologia.

SENAI/SC

Sobre  o  SENAI



Sobre  o  SENAI



Áreas  econômicas  de  atendimento



Visão  geral  do  negócio

Educação

Formação  Inicial  e  
Con.nuada:

Aprendizagem

Qualificação

Aperfeiçoamento

Iniciação

Médio:
Ensino  Médio

Técnicos

Superior:
Cursos  Superiores

Pós-‐graduação

Serviços  Técnicos  e  
Tecnológicos

Consultoria:
Gestão  Empresarial

Processo  Produ.vo

Segurança  no  Trabalho

Metrologia:
Ensaios

Ensaios  de  Proficiência

Material  de  Referência

Serviços  Especializados:
Serviços  Operacionais

Serviços  de  Inspeção

Inovação

Inovação  de  Processos
Inovação  de  Produtos



Unidades SENAI/SC 





Matrículas  

Educação 



Total de Matrículas  

Educação 



Educação 

2 milhões  
de alunos  
na história do SENAI 

44.718 

Matrículas  

CURSOS  
EAD 



A  Unidade  SENAI  Florianópolis



A	  Unidade	  SENAI	  Florianópolis	  



A  Unidade  SENAI  Florianópolis



A  Unidade  SENAI  Florianópolis



SENAI  Florianópolis  Hoje
§ 20  anos  de  idade  
§   260  colaboradores    (aprox.)
§   Área  Total:  28.000  m²

§   Área  Construída:  6.300  m²

§   13.000  matrículas  /  ano

§   26.000  horas  STT  /  ano



Pessoas	  -‐	  Formação	  

Mestres	  e	  
Doutores	  -‐	  68	  

Até	  Graduação	  

Caracterís.cas  Relevantes

Atuação	  Nacional	  (Unidades	  da	  
Federação)	  

Com	  atuação	  
SENAI	  
Florianópolis	  
Sem	  atuação	  
SENAI	  
Florianópolis	  

Atuação  Importante    em  STT  (2011)

STT

EP

	  986	  	  
	  1,122	  	  

	  1,416	  	  

2009	   2010	   2011	  

Relevância	  em	  Pós	  



N1	  

Murilo	  Larroza	  
Fonseca	  

Inovação	  

N5	  

Priscila	  Bastos	  

CST	  e	  PG	  

N4	  

Maycon	  Cim	  

CT	  
	  

Revisão	  00	  -‐	  Data	  da	  Revisão:	  10/052013	  

BC	  –	  ArTgo	  961-‐1	  

Roberto	  Philippi	  Fullgraf	  

Gerente	  Técnico	  de	  
Tecnologia	  e	  Inovação	  

Comitê	  de	  Gestão	  e	  Mercado	  	  

Comitê	  de	  Educação	  
Eliane	  Nunes	  da	  Silva	  

RGO	  –	  Representante	  Gestão	  
Organizacional	  

Leonardo	  Bernardo	  

Gerente	  Técnico	  de	  
Educação	  

N6	  

Elisabeth	  
Schirmer	  

Apoio	  	  
Educacional	  

João	  Roberto	  LorenzeO	  
Diretor	  

Conselho	  Superior	  da	  Faculdade	  

N2	  

Rodrigo	  Kurek	  

Gestão	  e	  
Processo	  
ProduTvo	  

N3	  

Jairo	  Nunes	  

AI,QP,	  IP,	  AP	  
	  

Organograma

João	  FlorenTno	  

Jehan	  Carla	  
Zunino	  



1998
Cer(ficação  ISO  
9001:1994

1998
Credenciamento  pelo  
INMETRO
1º.  Laboratório  
de  eletricidade  de    SC

2º  lugar  no  Prêmio  de  Excelência  na  
Gestão  -‐  ABIPTI

2003

SENAI  Florianópolis  20  anos

Autorização  MEC  do  MBA  em  
Gestão  para  a  Excelência  –  1º.  
Curso  de  pós  graduação  a  
distância  do  SENAI  no  Brasil

2005

Finalista  do  Prêmio  
Nacional  da  Qualidade  -‐  
FPNQ

2004

2005
Medalha  de  Bronze  na  Etapa  Internacional  
da  Olimpíada  
do  Conhecimento  -‐  Categoria  Redes  de  
Computadores  -‐  Finlândia

2008
CST  Automação  
apontado  pelo  MEC  
como  melhor  curso  
na  área,  no  Brasil

O  CST  em  Redes  de  Computadores  do  SENAI  
Florianópolis  é  o  líder  do  ranking  do  ENADE.
  O  CST  em  Manutenção  Industrial  do  SENAI  em  
Chapecó  ficou  entre  os  cinco  melhores  do  país  
em  sua  área.

2009



ATUAÇÃO

§  Automação
§  Tecnologia  da  Informação

§  Telecomunicações

§  Gestão  Empresarial

§  Educação  a  Distância



EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL

NÍVEL  BÁSICO  (Qualificação  Profissional)
§  Tecnologia  da  Informação
§  Telecomunicações
§  Automação  Industrial
§  Gestão  Empresarial

NÍVEL  TÉCNICO
§  Informá.ca
§  Montagem  e  Manutenção  de  Computadores
§  Informá.ca  para  a  Internet
§  Automação  Industrial

NÍVEL  SUPERIOR  (Cursos  Superiores  em  Tecnologia)
§  Automação  Industrial
§  Redes  de  Computadores
§  Sistemas  de  Telecomunicações
§  Análise  e  Desenvolvimento  de  Sistemas



PÓS-‐GRADUAÇÃO

PRESENCIAL
§  Automação  Industrial;  

§  Redes  Industriais;  

§  Gestão  da  Segurança  da  Informação;

§  Gestão  de  Obras;

§  Gerenciamento  de  Projetos.

§  Engenharia  de  Sosware  com  UML

§  Dentre  outras....

A  DISTÂNCIA

§  Gestão  para  Excelência;

§  Segurança  de  Alimentos;

§  Segurança  da  Informação;

§  Consultoria  Empresarial;

§  Dentre  outras...



SERVIÇOS  TÉCNICOS  E    
TECNOLÓGICOS

Desenvolvimento  Tecnológico:  
Projetos  de  pesquisa  aplicada    e  
desenvolvimento  experimental;  
e  Pré-‐Incubação  de  empresas  
de  base  tecnológica.





SERVIÇOS  TÉCNICOS  E    
TECNOLÓGICOS

Assessoria  Técnica  e  Tecnológica:  Consultoria  e  Auditoria  em  gestão,  
produtos  e  processos  nas  áreas  de  TI,  Automação  e  Desenvolvimento  

Empresarial:

§  Gestão  Estratégica
§  Implantação  de  PPR
§  Desdobramento  Estratégico  com  BSC
§  Diagnós.co  Estratégico
§  Gestão  de  Equipes
§  Gestão  Ambiental
§  Processo  Produ.vo
§  Tratamento  de  Resíduos
§  MDL
§  Conservação  de  Energia
§  Segurança  da  Informação



Ins.tuto  SENAI  de  Tecnologia  
AUTOMAÇÃO  E  TIC



              Bloco  C1  (concluído):
§  8  células  para  P&D
§  1  laboratório  automação
§  Escritórios



Pesquisa  e  Desenvolvimento



Alguns  Projetos  Concluídos



Projeto  de  Ampliação  e  Reforma



Projeto  de  Ampliação  e  Reforma



Atuação  Estadual
Trabalho  em  Rede



Obrigado!  
  

www.sc.senai.br  |  0800  48  1212


