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1. APRESENTAÇÃO

O que é PROPOSTA PEDAGÓGICA

A Proposta Pedagógica é uma construção coletiva da Escola SENAI “Francisco Matarazzo” e
da Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf. Nela estão expressas sua identidade, seu
compromisso com a educação, com o aluno, com o setor produtivo a que está vinculada e
com a comunidade e, como ente vivo, é revisada anualmente, Este instrumento de ação
contém as finalidades, concepções e diretrizes de funcionamento da Escola.

No intuito de transcender a formação profissional para além dos limites do conhecimento, a
Proposta Pedagógica embasa-se também na edificação de competências, na inclusão e de
todos os requisitos previstos no tocante à responsabilidade social e ambiental, promovendo
assim o aprendizado profissional baseado em valores laicos que reconhecem e respeitam a
diversidade.

1.1 . O que é o SENAI

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI oferece programas
de profissionalização, em diversos níveis (educação de menores para o trabalho, formação
de técnicos e tecnólogos e especialistas, treinamentos rápidos), para o desenvolvimento da
indústria brasileira, considerando as peculiaridades setoriais e regionais.

O SENAI é uma entidade de direito privado, situada entre o Poder Público, que o criou e
fiscaliza, e as entidades representativas das indústrias, que o administram.
É um sistema estruturado em base federativa, com atuação em todo o território nacional,
composto de órgãos normativos (Conselho Nacional e Conselhos Regionais) e de órgãos de
administração (abrangendo o Departamento Nacional e Departamentos Regionais), sob a
supervisão da Confederação e das Federações das Indústrias e tendo em seus colegiados
delegados dos Ministérios da Educação e do Trabalho.
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1.2. Missão do SENAI-SP

Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias
industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira.
1.3. Visão do SENAI-SP

Consolidar-se como o líder nacional em educação profissional e tecnológica e ser
reconhecido como indutor da inovação e da transferência de tecnologias para a indústria
brasileira, atuando com padrão internacional de excelência.
2. HISTÓRICO DAS ESCOLAS

A Escola SENAI “Francisco Matarazzo” iniciou suas atividades no ano de 1958, no bairro
do Brás em São Paulo, para atender a área têxtil. A Escola SENAI “Engenheiro Adriano
José Marchini” iniciou suas atividades no ano de 1970 para atender ao Setor do Vestuário,
nas áreas de calçados e confecções. A Faculdade SENAI de São Paulo, implantada no ano
de 2000 tornou-se Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf prestando uma justa
homenagem ao empresário do setor têxtil e vestuário, o Senhor Antoine Skaf, que teve sua
trajetória pautada pelo empreendedorismo e liderança que ainda hoje, inspira alunos e
professores.

Em relação à oferta, a Escola e a Faculdade possuem tradição na formação profissional na
Cadeia de Valor Têxtil, Moda e Confecção. Os cursos são estruturados, criados e
reformulados de acordo com as demandas de mercado do setor.

Em 2012, a Faculdade, criou e implantou 15 (quinze) cursos de pós-graduação, a partir do
Panorama Setorial da Cadeia de Valor Têxtil e Confecção e das Perspectivas para a Cadeia
de Valor Têxtil e Confecção (IEMI) e da aproximação de representantes empresariais e
acadêmicos. Os cursos de pós-graduação podem ser criados conforme necessidade de
formação específica no setor produtivo.
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ATIVIDADES REALIZADAS
A unidade participa ativamente de eventos internos e externos que se relacionem com os
elementos curriculares dos diversos cursos oferecidos ou ainda que os complementem e
enriqueçam, de forma a contribuir para o aumento do repertório cultural dos alunos.

A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf recebeu o Selo Instituição Socialmente
Responsável da ABMES – Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
devido às ações desenvolvidas com seus alunos e a comunidade em projetos
socioambientais. Este Selo tem sido renovado a cada ano com a realização de trabalhos
sociais desenvolvidos pela Unidade, onde toda a comunidade educativa participa, não
somente a faculdade.

As Unidades atuam na prestação de serviços técnicos e tecnológicos e na disseminação de
informações para a Cadeia Produtiva Têxtil / Vestuário e afins. Assim, de maneira
individualizada ou em parceria com outras unidades ou entidades, desenvolvem atividades
para atender plenamente às demandas industriais.

Em 2013, o SENAI-SP, usufruindo de sua capilaridade e forte ligação com o setor produtivo,
oferece à comunidade científica do Estado de São Paulo o Programa SENAI-SP de Apoio à
Pesquisa. O objetivo principal do programa é contribuir com a elevação do padrão da
pesquisa aplicada e tecnológica, por meio do compartilhamento da infraestrutura existente
em suas unidades. O programa visa também:
•

Contribuir para o fomento da pesquisa no Estado de São Paulo, compartilhando o
apoio técnico especializado e a infraestrutura disponível no SENAI-SP;

•

Intensificar o relacionamento do SENAI-SP com instituições públicas e comunidade
científica, promovendo a colaboração entre alunos e corpo técnico do SENAI-SP e
estudantes-pesquisadores;

•

Contribuir para a melhoria dos trabalhos científicos e ou tecnológicos;

•

Incentivar o desenvolvimento da cultura para a pesquisa e o espírito empreendedor
de todos os envolvidos no processo, com planejamento e foco na solução de
problemas.

4

Versão

Escola SENAI “Francisco Matarazzo”
Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf

20

Proposta Pedagógica
Em 2017 o Curso de Aprendizagem Industrial Costureiro do Vestuário passou por
reestruturação de acordo com a Metodologia SENAI de Educação Profissional.
Em 2018 os Cursos Técnicos Têxtil e Vestuário foram reestruturados com carga horária de
1200 horas.

3. PATRONOS

PATRONO – FRANCESCO MATARAZZO

Nascido em 09 de março de 1854, em Castellabate, província de Salerno, sul da Itália,
Francesco Matarazzo desembarcou no Porto de Santos em 1881, aos 27 anos, em
companhia da esposa Filomena e de dois filhos pequenos.

Abre seu primeiro negócio no Brasil em maio de 1882, em Sorocaba, interior de São Paulo,
uma espécie de botequim/venda, negociando principalmente farinha de trigo e banha de
porco. Sua grande ideia foi vender a banha em uma nova embalagem: a lata, produzida por
ele próprio, o que fez um enorme sucesso na época.

Em 1890, transferiu-se para São Paulo e dez anos depois, em 15 de março de 1900
inaugurou o Moinho Matarazzo, o primeiro moinho de trigo do país. Em 1901, era criada a
Tecelagem de Algodão Mariângela, a primeira empresa do grupo no setor têxtil, de onde
sairiam a Fiação, Tecelagem e Estamparia do Belenzinho, inaugurada em 1911.
Devido ao sucesso de suas empresas, Matarazzo decide reuni-las em uma só empresa e, em
1911, é criada a S/A INDÚSTRIAS REUNIDAS FRANCISCO MATARAZZO. Assim, trata de
expandir suas fábricas para todo o território nacional e em 1914 inaugura o Moinho
Matarazzo de Antonina (PR) e o frigorífico de Jaguariaíva (PR). Em 1924, entra num ramo
pioneiro no Brasil, o tecido de rayon, inaugurando sua fábrica em São Caetano do Sul.

Na década de 30 abre uma refinadora de petróleo em Cubatão-SP, iniciam as instalações do
núcleo agroindustrial da Fazenda Amália, abre a fábrica de louças Cláudia em São Caetano
do Sul (SP) e em 1936 comanda a implantação da fábrica de papel e papelão no Belenzinho
(SP). Matarazzo costumava dizer que só não chegava mais cedo à empresa porque a
legislação não permitia. Era ainda o último a deixar o escritório.
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Sua morte em 10 de fevereiro de 1937 abala o país. O Conde Francesco Matarazzo não foi
apenas um dos maiores empresários da história brasileira, mas sim, o maior empreendedor
do país em todos os tempos e ainda um dos nomes de destaque do capitalismo mundial.
PATRONO – ANTOINE SKAF

Antoine Skaf nasceu em Zahleh, no sul do Líbano, em 11 de março 1921, e veio para o Brasil
na década de 30, aos 16 anos. Casou-se com a carioca Clothilde Habeyche, com quem teve
quatro filhos, Lilian, Terezinha, Vera e Paulo Skaf, atual presidente da FIESP, CIESP, SESISP, SENAI-SP e Instituto Roberto Simonsen.

A escolha do patrono foi uma iniciativa dos alunos, apoiada pelo Conselho, em função dos
valores que seu nome inspira: amor ao trabalho, dedicação à educação, empreendedorismo,
altruísmo e reconhecimento de mérito.

O imigrante franco–libanês, naturalizado brasileiro, como empreendedor construiu sua vida
coroada de êxito, no Brasil. Podia ter somente se dedicado aos seus negócios, mas seu
altruísmo o levou a ser um dos pioneiros na organização dos empresários da Cadeia de Valor
Têxtil e Confecção. Ainda que tenha construído sucesso profissional, sempre estimulou seus
filhos ao estudo, a terem dedicação à educação como forma de desenvolvimento pessoal,
profissional, econômico e social. Sabe-se que, quando seu filho caçula, que estudava em
regime de semi-internato, estava em férias desejava trabalhar, ao que seu pai rebatia. Anos
mais tarde trabalharam juntos. É o amor ao trabalho, sempre estimulado. É também sabido
que este mesmo filho caçula, aos 14 anos chegou em casa com um cheque de valor
equivalente três carros luxuosos. Era sua comissão pela venda de um andar na Avenida
Paulista de propriedade do pai de colegas para um grupo empresarial japonês. Antoine Skaf
ficou do filho orgulhoso e como reconhecimento do mérito, durante um mês andou com o
cheque e mostrava para todos os amigos.
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4. A INDÚSTRIA E A PRESENÇA NA ESCOLA

A Cadeia Produtiva Têxtil/Vestuário apresenta papel relevante no setor da economia
nacional, tanto na geração de empregos, quanto em desempenho produtivo. O Brasil ocupa a
quarta posição entre os maiores produtores mundiais de artigos de vestuário e a quinta entre
os maiores produtores de manufaturas têxteis.

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da indústria, a unidade está em
permanente aproximação dos anseios, necessidades, demandas e perspectivas do setor.

O perfil profissional de conclusão dos cursos foi estruturado por competências, visando a
melhor formação e educação profissional e a mais adequada prestação de serviços
tecnológicos. A metodologia consiste em reunir o Conselho Consultivo, formado por
empresários do setor e, pelos Sindicatos das Indústrias do Vestuário e Têxtil, que identificam
e analisam dados sobre as principais necessidades e expectativas dessas indústrias e, se
necessário, transforma-os em conteúdos educacionais.
5. RECURSOS HUMANOS E SETORES

As pessoas são consideradas o melhor ativo da instituição. Dessa forma são selecionados e
mantidos profissionais com capacidade técnica e ética para o adequado desempenho das
atividades laborais, em prol da missão da organização. Embora haja uma integração de
áreas, para fins organizativos, os recursos humanos estão assim dispostos, para atender as
duas grandes áreas de atuação, a educacional e a de serviços assistidas pela infraestrutura
pessoal comum, como segue:
•

Infraestrutura pessoal comum: Direção; Coordenação de Atividades Administrativas;
Assistentes Administrativos; Supervisor de Manutenção; Equipe de Manutenção;
Equipe de Limpeza; Bibliotecários; Centro de Design; Orientador de Práticas
Profissionais, dentre outros.

•

Educacional: Coordenadores Pedagógico e Técnicos; Professores; Técnicos de
Ensino; Instrutores de Formação Profissional; Analista de Qualidade de Vida; Agente
de Apoio e Coordenador de Estágio.
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•

Instituto de Serviços Tecnológicos: Coordenador de Relacionamento com a Indústria;
Agentes de Treinamento; Agente de Inovação; Especialistas em Tecnologia;
Designers; Instrutores e Técnicos.

6. RECURSOS FÍSICOS
2

A unidade conta com área construída de 24.146 m , distribuída em 3 blocos, em terreno de
2

9.784 m . Os ambientes são assim distribuídos: salas de aula, laboratórios voltados para o
ensino e para prestação de serviços, oficinas, auditório e miniauditório, biblioteca, estação de
tratamento de efluentes, caldeira, compressores, gerador, estacionamento para funcionários,
cantina e refeitório, centro de design; up lab; mini fábrica 4.0.
7. PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO SENAI-SP

No mundo contemporâneo o profissional necessita desenvolver novas competências
continuamente para inserir-se no mundo do trabalho e na sociedade, cada vez mais
complexos. Neste contexto, e, respeitando os princípios constitucionais, as diretrizes
emanadas pela LDB e orientações técnico-pedagógicas para a Educação Profissional
propostas pelo Departamento Regional do SENAI/SP, esta unidade educacional busca atuar
de forma que toda a comunidade educativa aprenda a conhecer, aprenda a fazer, aprenda a
viver juntos e aprenda a ser.

A atuação da comunidade educacional implica em desenvolver um processo
educacional que permita a construção do conhecimento e da cidadania, o
acompanhamento da evolução do educando e a promoção do aprendizado e da
melhoria da qualidade de vida. Para isso, optou-se pela Metodologia SENAI de
Educação Profissional, que considera o modelo de competências. Tal modelo
considera o desenvolvimento de competências técnicas, sociais, organizativas e
metodológicas como fatores da efetividade (eficiência + eficácia) pedagógica pela
aprendizagem significativa, pelo incentivo à pesquisa e trabalho em equipe, pela
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interdisciplinaridade dos componentes curriculares e pelo e para o atendimento às
necessidades e expectativas da indústria do vestuário na formação profissional.
8. REGIMENTO

A Escola SENAI Francisco Matarazzo é regulamentada pelo Regimento Comum das
Unidades Escolares SENAI-SP. A Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf é
regulamentada pelo Regimento Comum às Faculdades SENAI-SP e a Pós Graduação é
regida por regulamento próprio. Tais documentos encontram-se disponíveis na Biblioteca e
na Home Page da instituição (www.sp.senai.br/textil).
9. OBJETIVOS GERAIS

A unidade tem por objetivo geral promover a capacitação profissional de jovens e adultos,
qualificando-os para o trabalho desenvolver competências que lhes permitam atuar de forma
técnica, ética e cidadã na Cadeia de Valor Têxtil, Moda e Confecção e na sociedade.

10. FORMAS DE ATUAÇÃO – EDUCAÇÃO

A unidade escolar para atender a Cadeia de Valor, Têxtil, Moda e Confecção atua em vários
níveis e modalidades de educação profissional, desde o CAI - Curso de Aprendizagem
Industrial; Cursos Técnicos; Curso Superior em Tecnologia-graduação; Cursos de Pós
Graduação e Cursos de Formação Inicial e Continuada.
10.1. Curso de Aprendizagem Industrial – CAI

O Curso de Aprendizagem Industrial - CAI caracteriza-se pela formação técnico-profissional
metódica, destinada a jovens que buscam capacitação para o primeiro emprego. Facilita a
inserção profissional e pode basear a continuidade de estudos em diferentes cursos de
educação profissional. Regulado por dispositivos da legislação trabalhista, confere certificado
de qualificação profissional e pode ser desenvolvido em diversos locais, com organização
específica para cada caso. As ofertas e as especificidades dos cursos ofertados nesta
modalidade constam de editais.
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10.2. Educação Profissional Técnica de Nível Médio

A Educação Profissional destina-se a candidatos concluintes ou não do ensino médio,
conforme edital do processo seletivo, com o objetivo de proporcionar habilitação técnica de
nível médio.
10.3. Curso Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário

O Curso Superior de Tecnologia em Produção de Vestuário tem por objetivo habilitar
profissionais em planejar, dirigir e controlar o processo produtivo do vestuário, com visão
estratégica e tática, e assessorar tecnicamente os diferentes setores da empresa,
considerando os aspectos referentes à gestão da qualidade, aos princípios éticos e à
responsabilidade sócio–ambiental, com foco nos resultados organizacionais.
10.4. Pós Graduação

A unidade oferece cursos de pós-graduação no nível de especialização, para egressos de
ensino superior, conforme legislação vigente e demanda sazonal.
10.5. Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores

A unidade contempla a Cadeia de Valor com cursos de curta duração, denominados
FIC – Formação Inicial e Continuada que formam no nível básico, ou atualizam ou
aperfeiçoam profissionais para o rápido emprego das competências necessárias ao mundo
do trabalho, através de cursos demandados pelo mercado, nas modalidades de Iniciação
Profissional, Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento Profissional e Especialização
Profissional.
10.6. Articulação da Educação Básica do SESI com a Educação Profissional do
SENAI

A oferta da educação básica do SESI com a educação profissional do SENAI representa uma
iniciativa estratégica que busca promover uma formação integral do cidadão, ampliando as
10
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possibilidades de sua inserção na vida social e produtiva e estabelecendo uma nova
dimensão na qualidade da educação. As matrículas nos cursos são distintas e
independentes. No entanto, para obtenção do Diploma de Qualificação Técnica no SENAI, o
aluno deve comprovar a conclusão do ensino médio.
10.7. Projeto Especial

Essa modalidade ocorre de parcerias entre unidades SENAI, empresas e GED (Gerência de
Educação do SENAI-SP) em região que não dispõe dessa especialidade e esteja interessada
em atender uma demanda de formação profissional.
11. GESTÃO EDUCACIONAL DA ESCOLA

11.1. Acolhimento

O acolhimento é desenvolvido desde o momento em que o candidato potencial dirige-se a
uma Escola SENAI em busca de informações sobre possibilidades de formação, e poderá se
estender durante as fases de seleção escolar e de ensino, terminando quando o aluno
conclui o curso.

O acolhimento também tem por objetivo promover o processo de inclusão de pessoas com
deficiência que procuram a instituição no intuito de realizar algum curso. As ações são
estrategicamente planejadas conforme as principais demandas elencadas durante o
acolhimento e são reavaliadas durante toda permanência do aluno na escola.

11.2. Avaliação do Rendimento Escolar

O processo de avaliação deverá especificar de forma clara o que será avaliado, utilizando
estratégias e instrumentos adequados e estimulando o aluno a buscar a melhoria de seu
desempenho, de acordo com o perfil profissional de conclusão do curso.
O período de avaliação corresponde a todo o período letivo em que a unidade curricular for
desenvolvida. A definição da nota final da unidade curricular no período letivo é de
11
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responsabilidade do docente e será por ele atribuída, considerando-se o conjunto de todas as
observações e avaliações contínuas e diversas previstas na tabela de níveis de
desempenho.

11.3. Recuperação

Conforme o Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, a recuperação, parte
integrante do processo de construção do conhecimento, será entendida como orientação
contínua de estudos e criação de novas situações de aprendizagem, portanto se dará ao
longo do período letivo como resultado do planejamento comum docente e discente, de forma
a alcançar os níveis de desempenho expressos na tabela já referida.
11.4. Promoção/ Retenção

a) Para os cursos de Aprendizagem Industrial, Cursos Técnicos, FIC e
Superior:
Será considerado promovido ou concluinte de estudos o aluno que, ao final do período letivo,
obtiver em cada unidade curricular objeto de avaliação, frequência mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) e nota final (NF) igual ou superior a 50 (cinquenta), numa escala de 0 (zero)
a 100 (cem).
b) Para os cursos de Formação Inicial e Continuada de NR 11 e NR 13:
Será considerado promovido ou concluinte de estudos o aluno que, ao final do curso, obtiver
em cada unidade curricular objeto de avaliação, frequência de 100% (cem por cento) e nota
final (NF) igual ou superior a 80 (oitenta), numa escala de 0 (zero) a 100 (cem).

c) Para os cursos de pós-graduação:
Será considerado promovido ou concluinte de estudos o aluno que, ao final do curso, obtiver
em cada unidade curricular objeto de avaliação, frequência de 75% (setenta e cinco por
cento) e nota final (NF) igual ou superior a 70 (setenta), numa escala de 0 (zero) a 100 (cem).
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11.5. Compensação de Ausências

Nos Cursos de Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos, a compensação de ausência
poderá ser solicitada pelo aluno ou seu representante legal, se menor de idade, no Serviço
de Orientação ao Estudante, quando suas faltas ultrapassarem 25% das aulas previstas no
semestre, por unidade curricular/área e forem justificadas.

O aluno deverá justificar suas faltas por meio de atestado médico ou do trabalho, convocação
de órgãos oficiais, ou outro documento que a Escola julgar pertinente. A justificativa deverá
ser entregue pelo aluno ou seu representante legal ao Serviço de Orientação ao Estudante
no primeiro dia de seu retorno às aulas.

A solicitação será analisada por uma comissão, composta por Docente, Representante do
Serviço de Orientação ao Estudante e Coordenação, e poderá ser deferida ou indeferida.

Se deferida, a compensação de ausências deverá ser realizada em horários alternativos e de
forma presencial, considerando disponibilidade de oficinas, de laboratórios e equipamentos,
assim como de docentes e de horários, bem como o tempo hábil para que a compensação
seja realizada antes do encerramento do semestre letivo.

Os alunos da Formação Inicial e Continuada, Graduação e Pós-graduação não terão direito
à compensação de ausências.

Os casos não previstos neste documento serão avaliados pela Equipe Escolar, no que
couber.

11.6. Divulgação dos Resultados da Avaliação Final

Os resultados das avaliações finais serão divulgados de acordo com o que segue:
CAI, CT, CS e Pós
•

No portal educacional, pelo docente, imediatamente após a correção de cada
instrumento de avaliação, ou conclusão de processo de recuperação;
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•

Através do boletim escolar, mediante solicitação à Secretaria Escolar, após o
encerramento do período de avaliação.

FIC
•

Pelo docente, imediatamente após a correção de cada instrumento de avaliação, ou
conclusão de processo de recuperação.

11.7. Procedimentos para pedido de reconsideração ou recurso.

Os pedidos de reconsideração e recursos referentes aos resultados finais de avaliação de
alunos devem observar os procedimentos a seguir:
•

O aluno ou seu responsável (se menor) interpõe pedido de reconsideração do
resultado final da avaliação escolar, ao Diretor da escola, em até 10 dias corridos da
divulgação do resultado final, que consta no Calendário Escolar.

•

O Diretor da escola, ouvido o Conselho de Classe, decide sobre o pedido de
reconsideração e comunica sua decisão ao aluno ou ao seu responsável, em até 10
dias corridos da interposição do pedido, mediante termo de ciência. Esse prazo ficará
suspenso durante os períodos de recesso escolar e férias dos docentes.

•

O aluno ou seu responsável poderá interpor recurso da decisão da direção, por meio
de documento protocolado na escola, dirigido à Auditoria Educacional, em até 10 dias
corridos da divulgação da decisão.

•

A Auditoria Educacional analisa a documentação enviada pela escola, emite sua
decisão em até 20 dias corridos do seu recebimento, comunica a escola e registra o
ato.

•

A escola comunica ao interessado, com ciência inequívoca, em até 5 dias corridos do
seu recebimento.

Vale lembrar que a inobservância dos prazos estabelecidos neste procedimento
acarretará para o interessado o indeferimento do seu pedido.
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11.8. Aproveitamento de Estudos ou Conhecimentos
O aproveitamento de estudos nos Cursos Técnicos, Formação Inicial e Continuada,
Graduação e Pós, poderá ser requerido pelo interessado que apresentar os documentos
comprobatórios Histórico Escolar, Certificado ou Diploma, e os respectivos conteúdos
programáticos. Ainda, se for o caso, deve indicar as formas da aquisição dos conhecimentos
e/ou fundamentos e capacidades previstas pela unidade curricular.

As solicitações e os documentos serão apreciados por uma Comissão Técnico-Pedagógica
designada pelo Diretor, levando em consideração as peculiaridades de cada solicitação. Fica
a cargo dessa comissão, indicar ou não, a aplicação de provas escritas e/ou práticas para a
comprovação dos conhecimentos e/ou habilidades.

A decisão da Comissão será

comunicada ao solicitante.

Cabe ressaltar que o aproveitamento de estudos entre a primeira qualificação cursada e o
módulo final do curso técnico não poderá exceder cinco anos.

Nos Cursos Técnico, Graduação e Pós, o aproveitamento de estudos deverá ser solicitado
pelo candidato, no período previsto no calendário escolar.

Na Formação Inicial e Continuada, o aproveitamento de estudos deverá ser solicitado pelo
candidato, antes da matrícula, presencialmente. À Escola reserva-se o direito de cancelar a
matrícula do candidato

em qualquer momento do curso,

se este não comprovar os

conhecimentos necessários exigidos nos pré-requisitos da Ficha de Produto ou no Plano
Escolar.
11.9. Controle de Frequência

A presença às aulas e aos demais atos escolares como palestras, visitas técnicas, visitas
de campo, visitas de complementação de estudos, comemorações cívicas, eventos
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tecnológicos e científicos é obrigatória em todos os níveis da Educação Profissional, não
havendo abono de faltas.
O Decreto Lei 1044/69 e/ou Lei 6202/75 ampara a estudante gestante, permitindo o
afastamento das atividades escolares com o regime de exercícios domiciliares. Também a
Deliberação CEE n° 59/2006 estabelece condições especiais de atividades escolares de
aprendizagem e avaliação, para discentes com recomendação de afastamento médico
superior a 5 (cinco) dias, por motivo de saúde.

Em ambas as hipóteses, gravidez ou saúde, o aluno deverá requerer o acompanhamento
domiciliar até o segundo dia útil após o início do afastamento, mediante a apresentação do
atestado médico. O requerimento deverá ser preenchido na secretaria da Escola e deverá
ser acompanhado do respectivo atestado médico.

O referido acompanhamento domiciliar não implica em avaliação. A avaliação do afastado
será realizada, quando de seu retorno às atividades acadêmicas. Não obtendo a avaliação
satisfatória, o aluno terá direito à matrícula no mesmo termo no semestre seguinte.
11.10. Cancelamento de matrícula

Os contratos celebrados entre o SENAI-SP e o aluno apresentam os procedimentos para
cancelamento de matrícula, de acordo com o nível do curso.

A desistência do curso por parte do aluno deve ser manifestada através de requerimento
escrito, protocolado na Secretaria da unidade.
A ausência continuada às aulas e outras atividades estudantis, caracterizada pelas faltas
consecutivas e/ou alternadas em grande número, serão objeto de análise e convocação do
faltante, no prazo estipulado pela instituição, sob pena de cancelamento da matrícula
conforme DITEC M042/2011.
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11.11. Aplicação de Sanções Disciplinares

Toda comunidade educativa tem direitos e deveres para o bom andamento dos trabalhos e o
alcance dos fins educacionais. Por tratar-se de uma instituição democrática, as pessoas são
orientadas por algumas normas escritas e algumas regras oriundas das funções educativas
que exercem. O objetivo não é punir, mas orientar a todos sobre estas normas e regras. No
entanto, o não atendimento das normas escritas implicará na infração de indisciplina e o
não

atendimento

das

regras

emanadas

dos

funcionários,

implicará

na

infração

insubordinação.

As sanções disciplinares previstas no Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI
serão aplicadas pelo Diretor da Unidade Escolar ou, por sua delegação.

11.12. Atraso/saída antecipada/intervalos

O Regimento comum das unidades escolares SENAI prescreve a pontualidade como dever
do aluno, em quaisquer atividades acadêmicas. A impontualidade contumaz, portanto, é
passível de sanções disciplinares.

Por questões de segurança é vetada a saída e retorno do aluno no horário de intervalo. No
caso de aluno menor de idade, faz-se necessária a autorização de responsável legal para a
saída antecipada.
11.13. Conselho de Classe – CAI, CT

O Conselho de Classe - CC reunir-se-á nas datas fixadas no calendário escolar. O objetivo
do CC é de analisar o desempenho de cada classe, buscando o aprimoramento do processo
ensino-aprendizagem.

Ao final do período letivo, o Conselho de Classe decidirá sobre a oportunidade de aprovação
ou retenção do aluno que apresentar nota inferior a 50 e com frequência igual ou superior a
75% (setenta e cinco por cento).
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11.14. Atividades Complementares

A instituição realiza atividades de enriquecimento curricular, promovendo a ampliação do
repertório técnico-científico-cultural da comunidade escolar, em diversas modalidades: visitas
técnicas; palestras; visitas de campo; estudos etnográficos; projetos especiais; EAD de temas
transversais; participação em certames como INOVA, Desafios de Ideias, Concurso Novos

Talentos, Olimpíada do Conhecimento, dentre outros; Campanhas socioeducativas, Mundo
SENAI, Comemorações cívicas e sociais, teatro e outras.

11.15. Estágio Supervisionado (conforme regulamento)

O estágio supervisionado é regulamentado por documento específico, disponível no site
eletrônico da unidade. A unidade conta ainda com um coordenador de estágios, que orienta,
supervisiona e avalia os processos de estágio, contribuindo para o estreitamento das
relações com o mercado e a melhoria da formação educacional.
11.16. Solicitação de transferências

Os pedidos de transferência deverão ser formalizados mediante o preenchimento de
requerimento na Secretaria e serão analisados por uma comissão designada pelo Diretor da
unidade.

A Faculdade, no limite das vagas existentes, mediante processo seletivo e para cursos afins,
aceitará a transferência de aluno proveniente de sistemas de ensino, nacionais ou
estrangeiros, em período fixado em calendário escolar e transferência ex-ofício na forma da
Lei, realizadas as necessárias adaptações curriculares em cada caso.

Para os programas de Formação Inicial e Continuada não estão previstas transferências de
períodos ou turmas.
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11.17. Vinculação entre a educação profissional, o trabalho e as práticas sociais

A unidade é portadora do selo de Responsabilidade Social da ABMES, que vem sendo
renovado anualmente, em função de seu protagonismo em programas e ações de extensão,
assistência e promoção do desenvolvimento humano e social. Toda a comunidade escolar
(alunos, docentes e funcionários) é estimulada a comprometer-se com causas sociais,
ambientais e de apoio humanitário.

11.18. Curso Superior

A Faculdade de Tecnologia SENAI “Antoine Skaf” desenvolve o Curso Superior de
Tecnologia em Produção do Vestuário conforme o seu Regimento.
11.19. Pós-Graduação Latu Sensu

A Faculdade de Tecnologia SENAI “Antoine Skaf” desenvolve Cursos de Pós- Graduação
Latu Sensu conforme o seu Regulamento.
12. APRIMORAMENTO DO PROCESSO PEDAGÓGICO

12.1. Acompanhamento da Ação Docente

O trabalho docente é solitário por natureza. Para promover a interlocução em busca da
melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem promove-se o acompanhamento
da ação docente.

Os coordenadores técnicos, pedagógico e OPP - Orientador de Prática Profissional na ação
de acompanhamento docente, verificam
atendimento

se as estratégias praticadas promovem o

do plano de ensino, cronograma e outros aspectos que traduzam o ethos

SENAI para a Educação Profissional.
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12.2. Avaliação Educacional

O processo de ensino-aprendizagem no SENAI-SP, é objeto de constante avaliação interna
e externa, com a finalidade de construir melhorias contínuas. Para isso utiliza alguns
instrumentos, metodologias, e sistemas como o PROVEI, SAEP, SAPES, Avaliação da

Satisfação do Cliente e Comissão Externa de Avaliação do MEC. Os resultados
dessas avaliações são públicos, em site da instituição ou Biblioteca.
13. INSTITUIÇÕES AUXILIARES

A instituição firmada em bases democráticas, conta com diversas instituições, órgãos,
comissões e colegiados para promover a boa gestão. São elas: AAPM - Associação de
Alunos, Ex-alunos, Pais e Mestres; CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
Brigada de Incêndio; NPAADC - Núcleo de Prevenção de Acidentes e Apoio à Defesa Civil;
CPA - Comissão Própria de Avaliação; NUSI - Núcleo de Sinalização e Infraestrutura; NDE Núcleo Docente Estruturante; CONSEPE - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; CTP Conselho Técnico Pedagógico; CD - Colegiado Discente; Comissão de Ética e Comissão de
Cantina.
14. REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Para a elaboração desta Proposta Pedagógica, foram considerados os seguintes
documentos:
•

Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

•

Regimento Comum das Unidades Escolares do SENAI – SP, aprovado pelo Parecer CEE
nº 528/98;

•

Resolução RE-40/00 - Dispõe sobre a proposta pedagógica e plano escolar anual;

•

Plano de Curso de Aprendizagem Industrial Auxiliar Administrativo – Sistema Dual SENAI
– ECT;

•

Plano de Curso de Aprendizagem Industrial Assistente Administrativo;

•

Plano de Curso de Aprendizagem Industrial Costureiro Industrial Polivalente;
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•

Plano de Curso de Aprendizagem Industrial Operador de Processos de Tecimento;

•

Plano de Curso de Aprendizagem Industrial Operador de Processos de Beneficiamento
Têxtil;

•

Planos de Curso Técnico Têxtil;

•

Planos de Curso Técnico de Vestuário;

•

Plano de Curso Superior de Tecnologia do Vestuário;

•

Regimento – Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf;

•

Regulamento da Pós Graduação Lato Sensu - Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine
Skaf.
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