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Programas de Apoio ao desenvolvimento acadêmico dos discentes
A IES oferece diferentes programas de apoio ao desenvolvimento acadêmico dos
discentes nos aspectos de realização científica, técnica e cultural, assim com das
políticas de acesso, seleção e permanência dos estudantes. Há também
acompanhamento pedagógico permanente e espaço de participação nos diversos
órgãos colegiados e núcleos de ação, assim com espaços de convivência e
desenvolvimento sócio- cultural em conformidade com políticas públicas e , razão do
contexto social dos estudantes. Dentre estas ações , destacam-se:
Políticas de Monitoria, a partir 2009, oferece bolsas de estudos aos alunos, para
exercerem a função de monitores de ensino. Os objetivos são duplos, 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.

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 docente;
Políticas de pesquisa e iniciação científica, tem como finalidade o desenvolvimento
orientado de projetos de pesquisa através de um planejamento adequado, desenvolvido e
aperfeiçoado cientificamente para esta finalidade e,

contempla os

programas de

Padronização e Sistematização das Pesquisas dirigidas aos Trabalhos de Conclusão de
Curso; Congresso Anual (ou Bianual) de Iniciação Científica e Extensão Universitária. A.
Painéis /debates; Banners, convite outras IES; publicação dos abstracts em
anais;programa célula-mãe; para a formação de professores- pesquisadores e formação
de alunos que depois tornem-se monitores;programa de iniciação científica, com seis
linhas de pesquisa, cada um abrigando , no máximo 10 membros;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;programa

de

participação

em

eventos

científico-tecnológico:

congressos,

conferências, etc, como participante e com projetos.
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 do conhecimento científico-tecnológico, atua em diferentes frentes de
extensão universitária:
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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.Os resultados dos trabalhos, abertos à comunidade, são demonstrados
ao

longo

de

uma

semana,

denominada

“Semana

Acadêmica

de

Saúde,

Sustentabilidade e Qualidade de Vida”, Dia da Responsabilidade do Ensino
Superior-ABMES.

Em

função

profícua

atuação,

a

IES

obteve

o

Selo

de

Responsabilidade Social do Ensino Superior;Formação de Profissionais da IES em
Planejamento , Execução e Avaliação de Programas de Extensão Universitária;
Constituição de Linha de Pesquisa do Programa de Iniciação Científica;

Semana SENAI Fashion Design, Concurso de Talentos, palestras, conferências,
workshops de profissionais da área; exposições de empresas de máquinas,
equipamentos; tecidos; aviamentos; lavagem dentre outros; tem também um setor
destinado à Oficinas de artesanato, aproveitamento de resíduos do vestuário,
confecção de ecobags, bonecas de retalhos,patchwork etc promovidas por docentes e
alunos da IES e também por parceiros de empresas

e muito especialmente, por

grupos da sociedade civil organizada que já aprendeu na IES uma técnica e hoje
ampliou ou desenvolveu outras técnicas e vem oferecer oficinas de modo
multiplicador;cursos de formação inicial e continuada.

Fora isso,dispõe de SERVIÇOS DA SECRETARIA e SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO AO
ESTUDANTE (SOE), de onde destacam-se:Coordenação de Atividades Técnicas e
Pedagógicas, Orientador de Prática Profissional;Serviço Social;Coordenação de
Estágio;Acolhimento;Atendimento

Docente

ao

Aluno;Revista

Eletrônica;Portal

Educacional. Também o estudante tem a oportunidade de praticar a Extensão
Universitária e Concursos de Estudantes como: INOVA, OLÍMPIADAS DO
CONHECIMENTO E NOVOS TALENTOS.
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