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1. APRESENTAÇÃO
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.

2. 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).
3. 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, atuando
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.
4. AÇÕES VOLTADAS PARA O ACOLHIMENTO DOS ALUNOS
O Processo de Acolhimento dos alunos e familiares visa o estabelecimento de uma
relação de confiança e comprometimento com a equipe técnica-pedagógica, com o corpo
docente, com os regulamentos e metodologias educacionais adotados pela Unidade Escolar.
As principais atividades realizadas para o processo de acolhimento são:
• Reunião com os pais dos alunos;
• Reunião com os alunos;
• Reunião com alunos PcDs – Pessoas com Deficiência e seus familiares.
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5. AÇÕES VOLTADAS PARA O CONTROLE DO PROCESSO EDUCACIONAL
O Controle do Processo Educacional tem o objetivo de garantir o cumprimento dos
requisitos previstos na Legislação e de promover uma oferta de Educação Profissional de
acordo com os padrões de qualidade estabelecidos pelo SENAI-SP.
Para a realização do referido controle, são realizadas as seguintes atividades:
• Acompanhamento da Frequência Escolar;
• Avaliação do rendimento escolar;
• Recuperação contínua;
• Reunião com os pais dos alunos;
• Escrituração escolar;
• Acompanhamento da ação docente;
• Conselho de classe.

6. AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
A avaliação é parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem. Sua função
visa dar subsídios ao docente para identificar as dificuldades e/ou domínio do aluno nos
fundamentos técnicos/científicos, nas capacidades técnicas, organizativas e metodológicas.
O docente atua desenvolvendo a situação de aprendizagem atendendo os planos do curso.
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.
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7. PROMOÇÃO/ RETENÇÃO


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 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).


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).


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 50 (cinquenta), numa escala de 0 (zero) a 100
(cem).
8. COMPENSAÇÃO DE AUSÊNCIA
De acordo com o art. 33 do Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, a
Escola proporciona aos alunos que excederem o limite de 25% de ausência, sua
compensação para todas as unidades curriculares, conforme orientações ao aluno e
formulário de compensação.
Na graduação não existe a possibilidade de compensação de ausência.

8.1 Critérios para Justificativas de Ausências
O aluno não sofrerá prejuízo na avaliação do aproveitamento, desde que comprove
motivos de doença, acidentes pessoais ou de trabalho, obrigações militares, serviço
público obrigatório, interrupção do transporte público e doação de sangue.
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9. 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 TécnicoPedagógica 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, 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.
10. CONSELHO DE CLASSE
Acompanha a vida escolar dos alunos nos aspectos comportamentais, no
aproveitamento escolar e assiduidade, propondo ações de melhoria. Formado por
representantes da Direção, da Coordenação Técnica e Pedagógica, Orientação
Educacional e docentes dos cursos. Graduação e pós-graduação, não existe conselho de
classe.
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11. 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.

12. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES DISCIPLINARES
As sanções disciplinares previstas no Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI
serão aplicadas pelo Diretor da Unidade Escolar ou, por sua delegação.

13. AFASTAMENTOS LEGAIS
Alunos amparados pelo DECRETO – LEI Nº 1.044, de 21 de outubro de 1969,
deverão contatar imediatamente o Serviço de Orientação ao Aluno, apresentar os
atestados médicos originais exigidos e requerer o enquadramento nas referidas leis.
Em casos de licença maternidade o aluno estará amparado na LEI Nº 6.202, DE 17 DE
ABRIL DE 1975.
14. TRANSFERÊNCIA DE PERÍODO
A Unidade Escolar atende a solicitação de Transferência de Período, a partir do
segundo termo do curso, de acordo com a disponibilidade de vaga da turma de destino e
atendendo critérios exigidos.

15. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA
A Escola atende a solicitação de cancelamento de matrícula, salientando as
possibilidades de reativação.
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16. REATIVAÇÃO DE MATRÍCULA
A Escola permite a reativação de matrícula considerando os critérios de existência de
vaga, carga horária e grade curricular equivalente.
17. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS)
É responsabilidade dos alunos a aquisição dos mesmos de forma a atender às
exigências do ambiente de ensino do Curso, orientações complementares no manual
aluno.

18. APRENDIZAGEM
O SENAI-SP oferece a possibilidade de contratação do jovem aprendiz para o Curso
de Aprendizagem Industrial no 1º semestre do Curso Técnico.

19. VIVÊNCIA PROFISSIONAL
O SENAI-SP oferece a possibilidade de realização do estágio por meio do curso de
Vivência Profissional para os alunos do Curso Técnico.

20. NORMAS PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O aluno ingressante no ano de 2020 nos cursos superiores, não possuem
obrigatoriedade de cumprimento de estágio. Para o aluno dos cursos superiores que
ingressou nos anos anteriores a 2020 ou ingressante de 2020 que optou pelo estágio,
deverá cumprir estágio supervisionado em empresa ou instituição que atue na mesma área
ou em área afim à da formação profissional que lhe for proporcionada.
O estágio supervisionado terá a duração mínima de 400 horas, podendo ser cumprido
concomitantemente à realização da fase escolar do curso ou após sua conclusão.
O aluno, de graduação, que comprovar haver exercido, por dois ou mais anos,
funções de competência técnica na área ou em área afim, poderá ser dispensado da
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realização de estágio supervisionado, de acordo com a legislação vigente, tais normas
estão contidas no Guia e Regulamento de Estágio dos Cursos Tecnológicos.

21. GESTÃO COMPARTILHADA
A gestão de Faculdade SENAI de Tecnologia Antoine Skaf seguirá as normas e
orientações do SENAI-SP, entretanto tal gestão terá o apoio e a colaboração do Conselho
Consultivo e da Comissão Própria de Avaliação (CPA), cujos membros serão eleitos de
forma democrática de acordo com os seus respectivos estatutos. A Faculdade também
contará com a colaboração do Núcleo de Docentes Estruturantes (NDE) cujos membros
são designados pela Direção da escola e também terá o auxílio do Conselho Técnico
Pedagógico, constituído por todo o corpo docente; coordenação técnica; coordenação
pedagógica e direção da Faculdade.
Outro comitê que também auxilia a direção da Faculdade é o comitê conformidade e
gestão de riscos, também eleito de forma democrática, seguindo editais próprios.

22. 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-29/19 - Dispõe sobre a proposta pedagógica e plano escolar anual;



Regimento – Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine Skaf;



Regulamento da Pós Graduação Lato Sensu - Faculdade de Tecnologia SENAI Antoine
Skaf.
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23. CONTROLE DE REVISÕES

VER.

DATA

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
Atualização do item 11.5 - Retenção

19

Nov/2017

20

Set/2018

21

Dez/2019

Atualização do item 11.10 – Controle de Frequência
Atualização do item 11.13 - Atraso/saída antecipada/intervalos
Atualização no corpo do documento, com a elaboração de sínteses
sem alteração nuclear.
Reformulação do corpo do documento.
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