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INTRODUÇÃO

A Proposta Pedagógica representa o posicionamento da IE quanto aos aspectos:
pedagógicos, técnicos, tecnológicos e administrativos, considerando-se a realidade da
indústria do vestuário e da sociedade. A educação superior sustenta-se no tripé:
Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária.
Para atender a este fim, estabeleceram-se políticas de ensino,pesquisa e iniciação
científica e extensão universitária.

CAPÍTULO I

1. Políticas de ensino
1.1. Missão e modalidades de ensino
Fundamentado em sua missão que é a de promover a educação profissional e
tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para
elevar a competitividade da indústria brasileira.
1.2.

Ensino superior e suas diretrizes

No ensino superior, o SENAI-SP atua conforme as seguintes diretrizes:
I.

Responder à demanda comprovada da indústria, associada à

ausência ou insuficiência de atendimento pelas redes públicas e privadas de ensino
superior.
II.

Não comprometer as ofertas de aprendizagem e de qualificação

profissional de jovens e adultos.
III.

Estratégia preferencial de atendimento por meio de cursos

superiores de graduação em tecnologia.
IV.

A oferta de cursos superiores deve ser viabilizada mediante

aproveitamento da capacidade instalada do SENAI, observadas as exigências
específicas do projeto pedagógico e da clientela desse nível de formação.
V.

As parcerias com outras instituições de ensino superior devem

ser consideradas oportunas e convenientes, tendo em vista:
•

o atendimento à demanda localizada e por tempo determinado;

•

a absorção e domínio de competências técnicas, administrativas e

pedagógicas relacionadas ao ensino superior;
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•

a realização de pesquisa acadêmica, tendo o SENAI e a indústria como

campo privilegiado para essa ação.
•

As parcerias devem ser adequadamente estudadas e negociadas no que

se refere aos custos, benefícios e responsabilidades.
1.3.

Princípios filosóficos e teórico-metodológicos que norteiam as
práticas acadêmicas da instituição:

Os docentes recebem formação pedagógica através de curso à distância e
presenciais, dentro destas propostas, assim como através de Reuniões pedagógicas
constantes.
As

mediações

didático-pedagógicos

se

dão

considerando

a

interdisciplinaridade , o Método de Projetos e a Intervenção Estrutural Cognitiva,
respectivamente, representadas pelos teóricos, MORIN, PERRENOUD e FEURSTEIN.
As referências bibliográficas a seguir contribuem para a compreensão dos princípios
filosóficos e teórico-metodológicos que norteiam as práticas acadêmicas da
instituição.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro. 8ª ed. São
Paulo: Cortez, Brasília, DF: UNESCO, 2003. p. 55.
PROPOSTA educacional do SENAI-SP. São Paulo: SENAI/SP, 2002. p. 33.
RELATÓRIO do setor têxtil brasileiro. São Paulo: IEMI, 2003. p. 180.
SENAI-SP. Regimento comum das unidades escolares SENAI. São Paulo: 1998.

DRH-018, Procedimento para utilização de Equipamento de Proteção Individual E.P.I. v.01
PERRENOUD, Philippe, Construir competências é virar as costas aos saberes,
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Genebra, 2007, .
DEPRESBITERIS, Léa. Competências na Educação Profissional, google, 20h40, 31
de outubro de 2007.
SOUZA, Nádia aparecida. Estudos em Avaliação Educacional, v. 16, n.32,
jul/dez.2005.
MEYER, Marcos. Mediação da Aprendizagem – contribuições de Feurstein e de
Vygotsky, 3ª Edição
1.4.

Estrutura que apoio a fundamentação teórica:

O SENAI adotou o pagamento ao docente de horas de preparação, referentes a
20% de sua Carga Horária semanal. Tais horas são presenciais na IES e destinam-se
à atividades didático- pedagógicas , contribuindo com a Melhoria da Qualidade de
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Ensino . Observe-se que estas horas não se confundem com as horas-atividades
docentes , 15% de sua CH semanal. As horas de preparação incluem atendimento de
alunos para resolução de dúvidas.

4

O quadro abaixo demonstra os docentes o percentual de horas semanais e os horários de sua disponibilidade:
Docente

Unidades e

Aulas semanais no

Preparação, orientação

Ensino Superior

científica e outras

Observações

atividades
Alexandre de Caprio Ferreira

Ana Maria Cardoso

CPP1 – 2SU

03

CPP2 – 3SU

06

31

DFV2 – 1SU

10

30

10

30

17

DFV2 – 2SU
Aparecida de Fátima Cardoso

DFV2 – 1SU
DFV2 – 2SU

Carlos Eduardo Falconi

CPP1 – 2SU

03

Clarice Ferreira Souza

LOI1 – 3SU

06

LOI 2 – 4SU

06

PLAP – 5SU

04

8

Clóvis Martins

PLAP – 5S

10

02

Dilara Rubia Pereira

PROIN

06

34

Fernanda Marinho

CTO – 4SU

08

32

Isabel Silva Sampaio

METC1-1 SU

04

7

METC2 - 2SU

04

DFV2 – 1SU

10

João José Alves Filho

DFV2 – 2SU
Joarlei Coragem Pasqua

CPP1 – 2SU

03

CPP2 – 3SU

06

30

Coordenação Acadêmica

5

CPP3 – 4SU

02

PLAP – 5SU

04

DFV1 – 1SU

02

PROIN – 6SU

02

Joveli Ribeiro Rodrigues

PROIN – 6SU

16

24

Maria Adelina P. Galhani

DFV1 – 1SU

02

01

DFV2 – 2SU

02

Mônica Araújo Faloppa

DFV1 - ISU

10

30

Natalia Ales de Toledo

PROIN – 6SU

02

38

Odair Tuono

DFV 1 – 1SU

02

DFV 2 – 2SU

02

PLP – 5SU

04

DFV2 – 1SU

10

30

Jorge Marcos Rosa

Reginaldo da Silva

06

36

32

DFV2 – 2SU
Robson Alves

TRV – 1SU

08

32

Valéria Feldman

TRV - 1SU

08

32

Wan Chi Ming

PROIN – 6SU

16

24
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1.5.

Políticas Educacionais que traduzem o compromisso filosófico da
IES:
As políticas apresentadas nos capítulos que seguem, traduzem o

compromisso filosófico e a base teórico-pedagógica da Faculdade. São elas:
as Políticas de Monitoria, as Políticas de Extensão Universitária ,as Políticas de
Iniciação Científica e as Políticas de Gestão, dentre outras.
Tais políticas derivam da tradução em forma de políticas estruturais e
estruturantes do que dispõe o Regimento Escolar:
Art. 4º A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf tem por objetivos:
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e
do pensamento

reflexivo;

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, além de colaborar na sua formação contínua;
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;
VI - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa
científica e tecnológica da instituição;
VII - dar assistência técnica e tecnológica às empresas;
VIII - promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre
instituições nacionais e estrangeiras;
IX - gerar e difundir informações tecnológicas. (grifos nossos)
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CAPÍTULO II

2. Políticas de Monitoria:

2.1. O Programa de Monitoria:
O curso superior passou a oferecer a partir de fins de 2009, o Programa de
Monitoria, oferecendo bolsas de estudos aos alunos, para exercerem a função de
monitores de ensino.

2.2.

Objetivos:

Os objetivos do oferecimento são duplos, pois de um lado promovem a melhoria
da qualidade de ensino, com atenção complementar à alunos com dificuldades
específicas nas disciplinas, podendo ser atendidos nas pré-aulas, por monitores , seus
pares, e,portanto, oferecendo uma outra forma de

aproximação do conhecimento. O

professor não deixa de ser o mediador principal ,mas o monitor passa a ser mais um
mediador significativo, pois tem a linguagem do grupo a que atende. De outro lado,
cumpre a função de seu nascedouro, que é o de qualificar estudantes da área para,
futuramente, atuarem também no ensino tecnológico, como um início de carreira,
seguida da instrutoria e, posteriormente os diversos níveis de professor do ensino
superior, conforme a qualificação crescente de cada indivíduo.
2.3.

Estrutura e Funcionamento:

Para atender a este fim os monitores, após inscrição e seleção, considerando-se
seu desempenho na disciplina já cursada e, sua capacidade de expressar-se, ensinar,
comunicar-se com outrem, conforme detalhamento em documento específico, passam
por um processo de capacitação em didática e metodologia do ensino, em como falar
em público , em ética no processo de ensino e, em relacionamento inter-pessoal. Fora
isso são orientados periodicamente nestas áreas. Ao longo de sua atuação são
acompanhados também pelo professor da disciplina que monitora. A monitoria deve
dedicar 10(dez) horas semanais, sendo 08(oito) presenciais. Realizadas de segunda a
sexta e/ou aos sábados, de acordo com a necessidade e a disponibilidade de alunos,
docentes e dependências da IE. As duas horas restantes (presenciais ou não
presenciais), serão destinadas ao estudo e aprimoramento nos aspectos acima
descritos que os habilitam à função. Isto poderá se dar por leituras de textos
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recomendados pela coordenação pedagógica ou técnica, pelo professor- orientador
do programa e pelo professor da disciplina.
CAPÍTULO III

3. Políticas de pesquisa

3.1.

Programas de Iniciação Científica
3.1.1. Apresentação

A Iniciação Científica se destina a alunos de graduação da Faculdade SENAI e
tem como finalidade o desenvolvimento orientado de projetos de pesquisa através de
um planejamento adequado, desenvolvido e aperfeiçoado cientificamente para esta
finalidade.
3.1.2. O Núcleo de Iniciação Científica e seus programas
Atualmente, o Núcleo de Iniciação Científica contempla os seguintes programas:
3.1.2.1. Programa de Padronização e Sistematização das Pesquisas
dirigidas aos Trabalhos de Conclusão de Curso. Objetivos:a.
melhorar a qualidade científico-tecnológica do conteúdo textual
dos mesmos; b.Padronizar registros pré-textuais e pós-textuais
em conformidade com

as Normas ABNT.c.criar áreas de

pesquisa cada vez mais alinhadas com o perfil de formação ,
proposto no Plano de Curso, definindo linhas de pesquisa e,
portanto, produzindo e consolidando saber científico-tecnológico
a ser disseminado .d. respeitados os estilos pessoais ,
desenvolver
orientações,

um “dna” da Instituição na condução das
atendendo,

inclusive

o

modelo

pedagógico

assumido pelo SENAI: Modelo de Competências e teóricos com
PERRENOUD e FEURSTEIN.e. Publicação dos Abstracts dos
TCCs, em anais do Congresso Anual de Iniciação Científica.
3.1.2.2. Programa Congresso Anual (ou Bianual) de Iniciação Científica e
Extensão Universitária. A. Painéis /debates; Banners, convite
outras IES; publicação dos abstracts em anais.
3.1.2.3. Programa célula-mãe; para a formação de professorespesquisadores e formação de alunos que depois tornem-se
monitores.
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3.1.2.4. Programa de iniciação científica, com seis linhas de pesquisa,
cada um abrigando , no máximo 10 membros.
3.1.2.5. Programa de disseminação da produção científica: a. publicação
em site SENAI, de artigos científicos (relatórios de pesquisas) e
busca e publicação em revistas científicas indexadas de outras
IES.
3.1.2.6. Programa de participação em eventos científico-tecnológico:
congressos, conferências e outros, como participante e com
projetos.
3.1.3.

Finalidades:

Cada um tem suas particularidades e peculiaridades, mas todos têm em
comum o objetivo de:
3.1.3.1. Proporcionar conhecimentos, desenvolver habilidades e formar
atitudes, contribuindo para a formação de recursos humanos
para a pesquisa;
3.1.3.2. Desenvolver no aluno o pensamento critico
3.1.3.3. Estimular a aquisição de habilidades de pesquisador cientifico,
3.1.3.4. Despertar o aluno a aperfeiçoar seu conhecimento em uma área
da ciência;
3.1.3.5. Colocar

jovens

alunos

da graduação em contato com

professores/pesquisadores de reconhecida competência e ,
3.1.3.6. Servir como um complemento importante na formação de futuros
profissionais.
3.1.4. Integração entre os diferentes níveis de ensino:
Os programas também deverão possibilitar:
3.1.4.1.

maior interação entre a graduação e a pós-graduação lato
sensu

3.1.4.2. atende a meta de qualificar alunos para os programas de pósgraduação lato sensu existentes e futuros stricto sensu,
previstos no PDI;
3.1.4.3.

estimular

os

professores/pesquisadores

a

envolverem

estudantes de graduação nas atividades científicas.
3.1.5. Modalidades das pesquisas:
As pesquisas cientificas são realizadas na forma de projetos individuais e/ou
grupais, orientados por um professor-tutor que orienta as atividades do aluno de
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acordo com um tema norteador tendo em vista o interesse de ambos e a relevância
cientifica do estudo. As atividades de pesquisa dos alunos consistem da determinação
de um problema de pesquisa, uma pesquisa meticulosa e sistemática cientificamente
válida, orientação básica dos resultados e conclusões com sua subseqüente
apresentação em conferências científicas.
3.1.6. Critérios para análise das propostas:
As solicitações são analisadas a partir de critérios que contemplam cada
programa, bem como pelo desempenho acadêmico do aluno, e o projeto apresentado.
3.1.7. Informações gerais
Os Programas de Iniciação Científica da IES não fazem restrições quanto à
idade do aluno e não fazem restrições ou favorecimento a raça, gênero, ideologia ou
convicção religiosa.
Além do mais, a Coordenação do núcleo Iniciação Científica não interfere ou
opõe restrições à escolha do orientando pelo orientador, desde que o aluno
indicado atenda

aos

requisitos

de

cada

programa

e

tenha desempenho acadêmico compatíveis com as atividades previstas.
3.1.8. Diferencial do Programa:
Todos os bolsistas de Iniciação Cientifica, participarão de programas de
capacitação oferecidos pela IES, totalmente gratuitos, que abordarão os seguintes
temas:
-Elaboração de Projetos de Pesquisa que tem como objetivo esclarecer aos
futuros alunos de iniciação científica as normas, regras e formas de se elaborar um
projeto e submetê-lo aos órgãos competentes;
- Inglês Instrumental; e
- Princípios pedagógicos que norteiam as atividades didáticas da IE.
Espera-se que com isso sejam ampliadas as possibilidades de alunos da
graduação pleitear bolsas de iniciação científica.
3.1.9. Exigências:
1. dispor, pelo menos, de 10 horas semanais para participar das atividades
programadas; sendo 08 h presenciais e as demais destinadas aos cursos,
pesquisas e leituras.
2. não ter dependências em disciplinas do seu curso.
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3.1.10. O que é oferecido:
1. uma bolsa de estudos na forma de 18% de desconto sobre as mensalidades do
curso de graduação
2. um conjunto de atividades destinadas a auxiliar o aluno na elaboração e
desenvolvimento de sua pesquisa;
3. infra-estrutura física e pedagógica do Núcleo de Pesquisa;
4. orientação docente;
5. após a entrega do relatório final, se obtiver aprovação, uma declaração de
participação.
6. atividades didático-científicas em horários estabelecidos pela Coordenação do
Curso Superior, de acordo com a disponibilidade de docentes, discentes e
ambientes de ensino.

3.1.11. Exigências:
1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação.
2.

Dedicar-se às atividades de pesquisa sem descuidar das demais atividades
acadêmicas .

3. Ser selecionado e indicado pelo professor-orientador ou coordenador do núcleo
de pesquisa..
4. Apresentar no seminário anual sua produção científica, sob forma de pôsteres,
painéis.
5. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de
bolsista da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf.
6. Devolver à Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf, em valores
atualizados, o(s) desconto(s) recebido(s) indevidamente, caso os requisitos e
compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos.

CAPÍTULO IV

4. Políticas de extensão

A IES, compreendendo a extensão universitária, como um dos tripés da
Educação Superior (Ensino, Pesquisa e Extensão), que visa a devolução à sociedade
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do conhecimento científico-tecnológico, atua em diferentes frentes de extensão
universitária.
4.1.

Programa de Extensão Universitária:

O programa de extensão universitária, propriamente dito, onde os alunos são
estimulados a construir um projeto de extensão baseado nos “Oito jeitos de Mudar o
Mundo, da ONU”.Ao longo de um período letivo, desenvolvem um projeto, com foco
num dos oito jeitos, interagindo com a comunidade local e circunvizinhas, com
organizações civis, órgãos públicos e empresas, no intuito de unir esforços e minimizar
desperdícios de energias, para a execução do planejado. Os resultados dos trabalhos,
abertos à comunidade, são demonstrados ao longo de uma semana, denominada
“Semana Acadêmica de Saúde, Sustentabilidade e Qualidade de Vida”.

4.2.

Dia da Responsabilidade do Ensino Superior:

Consiste numa ação planejada e desenvolvida ao longo do ano, envolvendo
professores e alunos, mas que é sistematizada e oferecida `a comunidade,geralmente
em setembro ou outubro, meses em que a ABMES a agenda o evento para as IES
participantes. Em função profícua atuação, a IES obteve o Selo de Responsabilidade
Social do Ensino Superior.

4.3.

Formação de Profissionais da IES em Planejamento , Execução e
Avaliação de Programas de Extensão Universitária:

Com o intuito de fortalecer este tripé do Ensino Superior_ a extensão universitária_
a IES providenciou para que três profissionais da casa participassem de programas de
formação de profissionais de Extensão Universitária. Dentre estes programas foram:
Curso

de

Extensão Universitária

em

Extensão

Universitária

e Tecnologias

Sociais,promovido pela UFSCAR, MEC e ITS. Ainda foram realizados os cursos de
RSC promovido pelo SENAI e ETHOS; OSHA pela NBS; AS 8000 pela NBS.. Os
referidos profissionais são uma professora do Ensino Superior, o Coordenador
Pedagógico e a Assistente Social.
4.4.

Constituição de Linha de Pesquisa:

Uma das seis linhas de pesquisa que a IES implantou no Programa de
Iniciação Científica, refere-se à extensão universitária, ou seja, a conciliação da
pesquisa com a promoção da cidadania . Esta Linha de Pesquisa contará com a
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participação de professor-orientador e / ou professor-pesquisador e bolsista(s) de
iniciação científica.
4.5.

Semana Fashion Design:

O evento realizado anualmente pela IE, constitui um fórum de informações
disseminadas através de palestras, mini-cursos, oficinas, clínicas tecnológicas,
exposição

tecnológica

e

workshops,

apresentados

por

profissionais

expressivos deste segmento, dentre estes docentes, alunos e empresas
parceiras, que se revezarão para fomentar a cultura do design e seu
alinhamento com a gestão dos processos produtivos e o mercado cada vez
mais competitivo.

4.6.

Cursos de formação inicial e continuada:

Consistem em cursos de curta duração nas áreas de necessidade de mão-deobra especializada ou operacional da Indústria do Vestuário.
4.7. Módulos dos cursos de pós-graduação lato sensu:
A IES oferece dois cursos de pós-graduação lato sensu: Gestão de Negócios
na Indústria da Moda e Gestão do Design na Indústria da Moda, estruturados por
módulos que flexibilizam a participação, e possibilita a oferta dos módulos como
programas de extensão universitária para quem, possuidor de formação superior,
pretende apenas atualizar-se em temas específicos.

CAPÍTULO V

5. Políticas de gestão educacional
5.1.

Diretriz:

A Proposta Educacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI-SP, Departamento Regional de São Paulo estabelece como diretriz: Gestão
escolar como suporte indispensável ao desenvolvimento curricular.
Essa diretriz fundamenta-se na importância que tem, para o processo de
ensino e aprendizagem, a gestão escolar, empreendida, principalmente, pelo Diretor
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da Faculdade. A direção, vista como uma das funções essenciais da instituição,
complementada pelas funções dos docentes e alunos que ensinam e

aprendem,

respectivamente, sem as quais a própria escola inexiste, tem como atribuição
primordial, a de gerenciar o processo de ensino e aprendizagem, assessorado pelos
Coordenadores e demais membros da equipe escolar. Gerenciar esse processo, que é
complexo, exige posicionamento ético e profissional, tomada de decisões, criatividade
na solução de problemas e aplicação de estratégias de motivação. Além disso, os
caminhos apontados pela legislação vigente, ao definir princípios para a gestão
escolar, indicam as necessidades da participação dos profissionais da educação na
elaboração da proposta pedagógica da escola e da participação da comunidade em
conselhos escolares ou similares, significando envolvimento nas decisões, o que
contribui para a qualidade da formação acadêmica.
Gestão educacional é mais que áreas técnico-administrativas apoiando o
pedagógico, é o planejamento, execução , gerenciamento e monitoramento das ações
que viabilizam a consecução dos objetivos organizacionais. A gestão escolar
possibilita a construção do projeto pedagógico através de ações estruturantes e
estruturadas, como as já citadas nas páginas anteriores, como outras que são
executadas no dia-a-dia acadêmico. E, em especial, destacando-se o caráter
participativo e democrático desta Gestão Escolar, traduzida pelos órgãos colegiados
regimentais , grupos e núcleos de trabalho.
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