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Equipe da FIER se reúne com a Agência Desenvolve/RR

FIER alinha Mapa Estratégico da Indústria com a SEPLAN

Visando ampliar as ações do Núcleo de Acesso ao 
Crédito (NAC), a equipe da FIER se reuniu com o Diretor 
Presidente da Desenvolve/RR, Adailton Fernandes e com 
o Diretor de Crédito e Investimento da Agência, Mgleide 
Carneiro. 

Na oportunidade, as equipes puderam se apresentar e 
falar da atuação no que diz respeito ao acesso ao crédito 
para empresas industriais de Roraima, além de estabe-
lecer um canal de comunicação entre as entidades para 
melhor atendimento dos clientes do NAC e da Desenvolve 
Roraima.

Desenvolve Roraima - A Agência de Desenvolvimento de 
Roraima, antiga AFERR, Agência de Fomento do Estado de 
Roraima, é uma entidade do Poder Público Estadual, que 
tem a missão de contribuir para o fomento econômico de 
Roraima, promovendo a criação de emprego e renda, es-
timulando a modernização das estruturas econômicas e 
sociais, aumentando a competitividade empresarial e re-
duzindo os desequilíbrios econômicos e sociais do Estado 
de Roraima.

NAC – O Núcleo de Acesso ao Crédito é uma estrutura 
de atendimento ao setor empresarial encontrada na Fe-

No dia 03 de março, a Equipe Técnica da FIER, se reu-
niu com o Secretário de Estado de Planejamento e Desen-
volvimento (SEPLAN), Emerson Baú, e com a Diretora do 
Departamento de Indústria e Comércio da SEPLAN, Cida 
Lacerda. A reunião técnica teve o objetivo de apresentar 
as ações e indicadores do Mapa Estratégico da Indústria de 
Roraima do período de 2020 a 2024, elaborado pela FIER 
com a participação de empresas e sindicatos industriais, 
Conselhos Temáticos e Conselho de Representantes, bem 

deração das Indústrias do Estado de Roraima – FIER, que 
oferece serviços padronizados de orientação, capacitação, 
assessoria e consultoria ao crédito, por equipe qualificada, 
com vistas à aproximação entre demanda empresarial e 
oferta de crédito junto às instituições financeiras.

O NAC Roraima faz parte da Rede NAC que é coorde-
nado e apoiada pela Confederação Nacional da Indústria 
– CNI. O modo de atuação em rede permite o comparti-
lhamento de conhecimentos existentes em cada estado e 
uma ação homogênea no país.

Se você tem uma boa ideia e quer ver seu empreendi-
mento ficar mais competitivo e crescer, antes de procurar 
seu banco, entre em contato com o NAC Roraima. Nossos 
atendentes poderão orientar sobre o financiamento e aju-
dar a escolher a melhor opção para a necessidade de sua 
empresa. 

Os atendimentos podem ser feitos pelos telefones:
95) 99128-3921
(95) 99127-3412
E-mail: nac@fier.org.br 
Ou utilize o Canal Fale com o NAC:
https://nac.cni.com.br/atendimento/inicio/#formulario 

como, Instituições públicas e privadas parceiras.
Na ocasião, foi possível analisar pontos convergentes do 

Mapa Estratégico da Indústria Roraimense com o Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Governo de Roraima inti-
tulado “Roraima 2030”, no eixo o Plano de Desenvolvimen-
to Industrial, que possui como visão ser até 2030 um exce-
lente estado para se viver e empreender, e o propósito de 
trabalhar políticas públicas empreendedoras, inovadoras e 
efetivas para o desenvolvimento sustentável de Roraima.



Escola do SESI/RR inicia aulas presenciais do 
Ano Letivo 2021 na segunda-feira 15 de março

O início do ano letivo gera sempre expectativas, tanto 
por parte dos alunos e pais, quanto dos professores e ges-
tão escolar. Na Escola do SESI não foi diferente, em feverei-
ro o ano letivo ainda iniciou de forma remota, em virtude 
dos protocolos de segurança em saúde e os Decretos mu-
nicipais e estaduais, referentes à Covid -19.

No entanto, o momento mais aguardado por todos 
acontecerá na segunda- feira, 15 de março de 2021, no 
qual a Escola do SESI inicia as aulas presenciais do ano le-
tivo 2021.

Ao todo, mais de 1328 vagas foram preenchidas nas 
categorias da  Educação infantil (maternal - 163), Ensino 
Fundamental I (411), Ensino Fundamental II (337), Novo 
Ensino  Médio Técnico Integrado SESI SENAI (125) e a EJA 
- Educação de Jovens e Adultos (292). As vagas são desti-
nadas para dependentes de industriários, conveniados e 
comunidade em geral.

Segundo a Gerente Executiva de Educação e Direto-
ra da Escola do SESI/RR, Gardênia Cavalcante, o retorno   
das   aulas   presenciais respeitará  rigorosamente  todas 
as determinações das autoridades públicas, assim como as 
orientações de saúde, como por exemplo o uso obrigatório 
de máscara, disponibilização de álcool em gel 70%, tria-
gem de saúde na entrada da escola (aferição de tempera-
tura), reforço na higienização da instituição, entre muitas 
outras medidas preventivas.

A expectativa do retorno às aulas presenciais não acon-
tecem apenas do lado dos pais e alunos, mas por parte 
dos professores e gestão. Os profissionais da educação do 
SESI Roraima, sempre se preparam para retornar à sala de 
aula mais capacitados e qualificados. Desta forma, o retor-
no das atividades escolares presenciais deve acontecer de 
forma gradual, com observância dos  resultados das pes-
quisas encaminhadas às famílias, dando possibilidade de 
optar por atividades presenciais ou não presencias.

De acordo com o decreto, as escolas privadas estão libe-
radas para retornarem as aulas presenciais e o SESI já tem 
o planejamento feito para receber os alunos. Em confor-
midade ao calendário da Escola do SESI, as aulas presen-
ciais retornarão no dia 15 de março de 2021, seguindo o 
esquema a seguir:

Nas sextas-feiras serão usadas outras estratégias para 
melhor aproveitamento  dos alunos, como aulas de revi-
são, resolução de exercícios e outras, sempre seguindo o 
calendário previamente desenvolvido pela escola.

Acesso para Entrada e Saída da Escola 

Conforme os decretos, os alunos poderão continuar es-
tudando de casa, não tendo a obrigatoriedade de retornar 
para as aulas presenciais. A diretora da Escola do SESI, res-
salta ainda, que o retorno se dará de forma escalonada, na 
qual o aluno virá para a escola apenas duas vezes na se-
mana e o restante dos dias, terá as aulas na forma remota.

Sendo assim, aqueles que optarem por não virem para 
a escola terão as suas aulas apenas de forma remota, se-
guindo o mesmo calendário e horário escolar das aulas 
presenciais.

Vale destacar, que até chegar ao início das aulas pre-
senciais no dia 15/03, a Escola está seguindo um rigoroso 
protocolo de ações preventivas, sendo que no período de 
05 a 08/03  foram  organizadas as salas e espaços esco-
lares; no dia 08/03 foram  realizados testes rápidos para 
Covid-19 em todos os colaboradores; ainda, no dia 05/03 
foram feitas a disseminação do guia de orientação para os 
pais; também houve de 01 a 05/03 a divisão dos alunos 
por equipe e no dia 11/03 entrega de viseiras ( face shield) 
para os professores.
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da Educação Infantil (Maternal), Ensino Fundamental 
I e II e para o Novo Ensino Médio Técnico Integrado 
SESI SENAI. Segue quadro de distribuição das vagas em 
aberto:

Em sintonia com a reali-
dade, a Escola do SESI, bus-
ca ofertar uma educação de 
qualidade, que desenvolva a 
capacidade de criação e ino-
vação, a cultura empreen-
dedora e a responsabilidade 
social, construindo uma edu-
cação de excelência voltada 
para o mundo do trabalho.

Para aqueles que desejam 
ter acesso a essa metodo-
logia de ensino, a Escola do 
SESI informa que está com 
vagas abertas nas categorias 

implantaram o Projeto Lego Zoom, possibilitando o 
desenvolvimento de competências e habilidades por 
meio da iniciação tecnológica.

Após três anos, em 2010, foi realizada a primeira 
Feira Lego Zoom. O projeto foi uma parceria entre 
o SESI Nacional e a Education For Life, empresa re-
presentante da Lego no país. Já em 2013, a Robótica 
passou a fazer parte oficialmente da grade curricu-
lar, elevando ainda mais a qualidade de ensino e al-
cançando todas as séries do ensino fundamental.

Em 2014, a escola comemorou o primeiro lugar na 
XXII Feira Estadual de Ciências de Roraima e IV Mos-
tra Científica de Química da Amazônia Setentrional 
com o   projeto Determinador de Agrotóxico.

Em 2018, dois projetos da Escola do SESI/RR, con-
quistaram o 2° e 3° lugares na Feira de Ciências de 
Roraima, VIII Mostra Científica de Química da Ama-
zônia Setentrional e IX Torneio Estadual de Robóti-
ca Educacional. No mesmo ano, na etapa regional 
da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), a equi-
pe Macunaima (nível 1), venceu em 1º lugar como a 
Melhor Equipe do Estado, a equipe Win Time venceu 
na categoria do melhor Design de Robô, e fechando 
o ciclo de premiações, a escola do SESI recebeu o 
título de Melhor Escola Privada em Educação Tecno-
lógica pela organização da OBR.

Em 2019 as equipes de Robótica Lego Slayers e 
Team Girls da Escola do SESI, venceram as catego-
rias de nível 1 e 2 na etapa regional da Olimpíada 
Brasileira de Robótica - OBR, e participaram na eta-
pa nacional da competição no estado do Rio Grande 
do Sul, no qual, a equipe Lego Slayers, recebeu a 
premiação de Responsabilidade Social e Divulgação 
Científica (Premiação Extra), sendo novidade da OBR 
para a competição.

Para saber detalhes de como ingressar na Esco-
la do SESI, os pais ou responsáveis podem procu-
rar a secretaria da Escola, na Av. Brigadeiro Eduar-
do Gomes, 3710, Aeroporto ou ligar no telefone: 
(95)9126-3786.

Ciência, Tecnologia e Robótica  
  

Os alunos da Escola do SESI/RR têm um ensino di-
ferenciado que introduz os estudantes no mundo da 
tecnologia e robótica desde 2007. Tal aprendizado 
possibilita desenvolvimento e aptidão para um futu-
ro promissor.  Exemplo disso é que a Escola coleciona 
um legado de contribuições para o fortalecimento e 
desenvolvimento da educação. No ano de 2007 em 
parceria com a  Empresa ZOOM e o SESI Nacional, 

SESI/RR está com vagas abertas no Ensino  
Regular para o Ano Letivo de 2021
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI) vai qualificar profissionais desempregados para 
que possam voltar ao mercado de trabalho e requali-
ficar trabalhadores da indústria. A iniciativa tem como 
objetivo promover a geração de emprego e o incremen-
to da produtividade.

O programa Emprega Mais, uma parceria do Ministé-
rio da Economia com o SENAI, aposta na requalificação 
e na inserção profissional conectadas às demandas do 
setor produtivo. Até abril, serão 46 mil vagas em cursos 
de qualificação e de aperfeiçoamento profissional, pre-
senciais e semipresenciais, com carga horária de 120 e 
240 horas, para requalificação e qualificação, respecti-
vamente. 

Os cursos oferecidos em 26 estados estão focados no 
desenvolvimento de competências socioemocionais e 
no aperfeiçoamento das habilidades da força de traba-
lho das empresas, além da preparação dos desemprega-
dos para ingresso no mercado de trabalho. 

Empresas de todos os portes podem participar

No programa, as empresas intermediam as vagas dis-
ponibilizadas através dos vouchers que serão liberados 
após o cadastro do CNPJ no site do Mundo SENAI. As 
micros, pequenas e médias empresas (até 499 empre-
gados) podem aderir ao programa em duas modalida-
des - Emprega Mais Voucher Requalifica e Emprega Mais 
Voucher Novo emprego - indicando funcionários para 
requalificação ou qualificando novos profissionais. 

Já as grandes empresas podem aderir apenas a mo-

Programa Emprega Mais oportuniza que empresas    
indiquem qualificação gratuita para trabalhadores da 

indústria e desempregados

dalidade qualificação de desempregados (Emprega Mais 
Voucher Novo emprego). O número de vouchers varia 
de acordo com o porte da empresa e o número de vagas 
disponíveis no SENAI. 

Como a empresa se cadastra

O cadastro deve ser feito na Loja Mundo SENAI, na 
opção “Para Empresas”. As ofertas de cursos serão feitas 
pelas escolas do SENAI em cada cidade ou região, atra-
vés do link https://loja.mundosenai.com.br/.

Habilidades socioemocionais

Os cursos têm uma metodologia e conteúdos funda-
mentais para a manutenção da autoestima e preparo 
dos participantes, tendo como resultado profissionais 
preparados para o mercado.

Nas duas modalidades do programa, trabalhadores e 
desempregados serão capacitados em habilidades so-
cioemocionais, as chamadas soft skills. Eles terão aces-
so a cursos do SENAI criados recentemente dentro do 
esforço feito pela instituição em estar à altura das trans-
formações da indústria 4.0.

Se você, pessoa física, deseja se inscrever nos cursos 
gratuitos disponíveis, acesse Loja Mundo SENAI, na op-
ção “Para você”, selecione o seu estado e procure no 
campo “cursos gratuitos”, as ofertas feitas pelas empre-
sas participantes do programa.

SENAI
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O mês de março inicia com mais oportunidades para 
inserção no mercado de trabalho. Com a oferta de 220 
vagas em cursos presenciais, o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI/RR) divulga cursos nas 
áreas de Alimentos, Construção Civil, Eletroeletrônica 
e Informática, que contam com turmas de carga horá-
ria mínima de 40 horas – sendo a carga horária mais 
curta, como o caso dos cursos de “Produção de Bolos 
Confeitados” e “Segurança em Instalações e Serviços 
com Eletricidade: NR 10”, e com a carga horária mais 
longa – sendo de 180 horas, como é o caso do curso de 
“Eletricista Instalador Residencial”, que conta com me-
todologia de teoria e prática em ambientes específicos. 

Vagas gratuitas em cursos

São 90 vagas gratuitas disponíveis para pessoas de 
baixa renda, distribuída em cursos que promovem co-
nhecimento teórico e prático, e ainda, que motivam a 
geração de renda, como o caso dos cursos de “Produção 
de Bolos Confeitados” e “Técnicas de Glacês e Bicos para 
Confeitar”, os quais tem como requisitos que o aluno 
tenha o ensino fundamental I concluído e idade mínima 
de 16 anos completos. Nas turmas de alimentos, grande 
parte dos participantes já começam a empreender após 
conclusão dos cursos, melhorando a renda da família. 

Ainda se tratando de gratuidade, será ofertado o cur-
so de qualificação profissional de 160 horas “Carpinteiro 
Estrutural”, através do qual, os alunos adquirem conhe-
cimentos para confeccionar sistemas de formas de ma-
deira para estrutura de concreto armado de edificações, 
em conformidade com normas técnicas específicas e as-
segurando a qualidade, segurança, meio ambiente, saú-
de e segurança no trabalho, e para participar, o aluno 
precisa ter a escolaridade mínima o 4º ano do ensino 
fundamental e 16 anos completos. Além da construção 
civil e alimentos, a área de informática também tem vez 
nos cursos gratuitos, com a oferta de cursos de informá-
tica básica à cursos de Maquete Eletrônica, onde o alu-
no aprende a desenvolver e interpretar projetos, exe-
cutando atividades no processo de maquete eletrônica.

Inscrições e documentos

As matrículas estão sendo realizadas exclusivamente 
no SENAI, localizado na Av. dos Imigrantes, 399 – Asa 
Branca, no horário de 8h às 12h e 14h às 18h e cada 
candidato só poderá se inscrever para um único curso 

(no caso dos cursos gratuitos). No ato da matrícula os 
candidatos devem apresentar os documentos originais 
obrigatórios abaixo relacionados:

- Comprovante de escolaridade (declaração ou certi-
ficado e histórico escolar);

- CPF; 
- RG; 
- Comprovante de residência atual e com CEP;
- RG e CPF do responsável, para candidato menor de 

18 anos. 
- Para os candidatos com deficiência, apresentar lau-

do médico;
Os Cursos de aperfeiçoamento e de qualificação pro-

fissional são uma ótima forma de impulsionar a carreira, 
pois otimizam o tempo de estudo e favorecem o retorno 
do investimento com mais rapidez. Para os cursos com 
investimento, o pagamento da primeira parcela do cur-
so é realizado no ato da matrícula.

Confira as informações dos cursos com vagas dispo-
níveis:

Para mais informações, os interessados podem entrar 
em contato através da Central de Atendimento pelo (95) 
2121-5050.

SENAI lança 125 vagas para cursos com investimento inicial de   
R$ 100,00 e 95 vagas gratuitas para pessoas de baixa renda

Mês de março inicia com oferta de 220 vagas para cursos presenciais em diversas áreas

5Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 410 - 05.03.2021



SENAI TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: Consultorias 
industriais em processos produtivos

Empresas de Roraima podem receber consultorias em processos produtivos, bem como em Legislações e 

Normas Técnicas, além da inspeção em equipamentos industriais.

Visando a melhoria contínua dos processos indus-
triais e aprimoramento dos resultados de mercado das 
indústrias locais, o SENAI/RR oferece serviços em Tec-
nologia e Inovação para microempresas a grandes em-
presas, que são divididos em duas linhas de atuação: 
Os serviços técnicos especializados, direcionados para 
áreas específicas da Indústria e que possuem uma ro-
tina já padronizada, preferencialmente fundamentada 
em normas técnicas ou em processos sistematizados, 
e os serviços de consultoria em tecnologia, que abran-
gem trabalhos de diagnóstico, soluções de problemas e 
recomendações no campo do processo de produção de 
produtos e da execução de serviços, visando a melho-
ria de qualidade, produtividade e competitividade dos 
negócios.

Todos os serviços são personalizados de acordo com 
a demanda e resultados desejados das indústrias, seja 
através das consultorias especializadas que são realiza-
das por uma equipe técnica em processos produtivos, 
Legislações e Normas Técnicas, assim como também a 
inspeção em equipamentos industriais, com o objetivo 
de aprimoramento empresarial e melhoria de processos 
produtivos.

Redução de desperdício no processo produtivo: Expe-
riência de quem é atendido pelo SENAI

Dentre os serviços de consultoria especializada, está 
a otimização de produção e redução do desperdício no 
processo produtivo. Um exemplo desta prestação de 
serviço, é o atendimento à empresa Renovo Engenha-
ria Ltda, atendida pelo SENAI/RR sob a metodologia de 
Manufatura Enxuta (Lean Manufacturing), baseada na 
redução dos desperdícios mais comuns no processo 
produtivo: superprodução, tempo de espera, transpor-
te, excesso de processamento, inventário, movimento e 
defeitos. A consultoria, tem a carga horária total de 480 
horas, divididas em 10 meses de duração.

“A empresa reduz o desperdício em cada um dos pro-
cessos produtivos, desde a alvenaria até a coberta, en-
tão o Consultor do SENAI analisa todos os processos, 
apontando as perdas e as soluções possíveis, para que 
o empresário tenha informações para que nas próximas 
construções tenha um plano de ação para reduzir os 
desperdícios, e, consequentemente, os custos da obra”, 
destacou Marcelo Chaves, que é Gerente de Serviços 
em Tecnologia e Inovação do SENAI/RR, em visita ao 
canteiro de obras da empresa.

O Consultor do SENAI/RR e Engenheiro de Produção 
Diego Henrique Andreo Estábio, é o técnico responsável 
pelo atendimento na empresa Renovo Engenharia, rea-
lizando um trabalho de fiscalização e acompanhamento 
da execução dos serviços, a fim de alcançar os resulta-
dos esperados pela consultoria, como a melhoria dos 
processos de execução de dentro da obra e logísticos, 
aumento da produtividade da mão de obra e otimiza-
ção do tempo, oportunizando a implantação de novas 
tecnologias que facilitem o processo de construção, 
através do minucioso diagnóstico dos processos que é 
entregue para a empresa. 

 

Marcelo Chaves (à esquerda)  - Gerente de Serviços em Tecnologia e Inovação, em visita técnica 
ao canteiro de obras da Renovo Engenharia, para acompanhamento da consultoria do Senai.

Consultor do Senai Roraima, Diego Henrique Estábio.
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A aplicação das ferramentas técnicas baseadas no 
diagnóstico realizado, permite um mapeamento deta-
lhado dos fluxos industriais, detalhando oportunidades 
de melhoria, plano contendo ações a serem executadas, 
recomendações, entre outros aspectos a aprimorar na 
empresa.

Serviços de Consultoria em Tecnologia

Os Serviços de Consultoria em Tecnologia abrangem 
trabalhos de diagnóstico, soluções de problemas e re-
comendações no campo do processo de produção de 

Para ter acesso aos serviços, as indústrias podem en-
trar em contato através do telefone (95) 98104-3507, 
tratar com o Gerente de Serviços em Tecnologia e Ino-

Conheça os Serviços Técnicos Especializados

Dentre os serviços técnicos especializados em inova-
ção, são ofertados os serviços de inspeção e os serviços 
operacionais, conforme descrição abaixo.

produtos e da execução de serviços, visando à melhoria 
de qualidade, produtividade e competitividade dos ne-
gócios empresariais. Os serviços são divididos nas cate-
gorias abaixo descritas.

vação Marcelo Chaves, que realiza atendimento perso-
nalizado conforme a necessidade do cliente, ou através 
do link (http://www.rr.senai.br/site/servicos-stt).

7Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 410 - 05.03.2021



Mulheres quebram paradigmas ao atuarem em 
profissões tipicamente masculinas

Carregar tijolos e assentar cerâmicas também é trabalho de mulher. Entre os cursos do SENAI Roraima, mulheres 
ingressam na área de construção civil, para alcançarem um sonho e melhorarem a renda da família

As mulheres ainda são minoria no mercado de tra-
balho brasileiro. Este dado foi constatado na Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua), 
onde relata que mesmo que as mulheres representem 
52,3% da população em idade ativa, apenas 43,3% de-
las integram esse espaço. Muitos ambientes de trabalho 
ainda são dominados por homens, seja por cultura ou 
por escolhas de responsabilidade, visto que as mulheres 
têm a dupla jornada em cuidar de filhos e da casa.

Apesar desta constatação, algumas profissões, antes 
majoritariamente masculinas, vêm conquistando cada 
vez mais adeptas. É o exemplo da ocupação de Pedrei-
ro, que em sua grande maioria de canteiro de obras é 
tomado pelo gênero masculino, e hoje, nos cursos de 
qualificação profissional do SENAI Roraima já temos um 
número crescente de mulheres em cursos da área de 
construção civil. Em 2020, das matrículas totais nos cur-
sos de educação profissional do SENAI, 52% deste nú-
mero era do gênero feminino, contra 48% do masculino, 
demonstrando mais uma vez que as mulheres buscam 
por melhorias de conhecimento e inserção no mercado 
de trabalho.

A aluna Cleonice Vieira, do curso de Pedreiro de Re-
vestimentos em Cerâmicas, escolheu adquirir conheci-
mento para contribuir com os negócios da família, vis-
to que seu esposo já trabalha como Pedreiro e que a 
mesma já conhecia as atribuições da função e técnicas 

básicas, e assim, buscou se aperfeiçoar para ajudar no 
sustento da família. “Pretendo crescer muito mais, ir 
além. Depois disso, vou fazer o curso de pintura”, enfa-
tizou Cleonice.

A professora de nível fundamental, Biatriz Leal da Costa, 
de 70 anos, aluna do mesmo curso, sempre teve vonta-
de de aprender a fazer suas próprias reformas e conser-
tos pequenos em sua residência, e com a aquisição de um 
terreno, viu a oportunidade de aprender a construção do 
zero, desde preparar o terreno de obras até assentar o re-
vestimento em cerâmicas. “Eu mexo com outros trabalhos 
manuais, como costura, gosto de customização de roupas, 
estou fazendo toalhas para vender. Tudo começou com 
curiosidade, minha mãe costurava, então comecei a pegar 
as bonecas para fazer roupas”, relatou.

Alunas em prática do curso de Pedreiro de Revestimentos em Cerâmicas.

Biatriz Leal da Costa, 70, aprimorando os trabalhos manuais.
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MUNDO SENAI: educação profissional sem sair de casa
Loja de cursos disponibiliza oportunidade de orientação de carreira e aperfeiçoamento 

profissional em diversos cursos 100% EAD

A pandemia do coronavírus impôs uma série de mu-
danças na vida das pessoas, e a educação a distância se 
tornou uma oportunidade que possibilita que as pes-
soas se qualifiquem onde quiserem. Pensando nisso, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI/RR, 
disponibiliza 150 vagas em cursos online, de aperfeiço-
amento, iniciação, qualificação e especialização profis-
sional, nas áreas de alimentos, automotiva, gestão, ele-
troeletrônica e tecnologia da informação.

O mercado de trabalho não para de evoluir, sendo 
cada vez mais influenciado pela indústria 4.0. E pensan-
do nos profissionais do futuro que tiveram mudanças 

de carreira, seja pela escassez causada pela pandemia 
ou por vislumbrarem novos negócios, o Mundo SENAI é 
a loja online que disponibiliza diversos títulos de cursos 
inovadores e atuais. 

Além de conhecer de perto os caminhos que podem 
seguir, os interessados podem usufruir do Mundo SENAI 
como uma oportunidade para quem está começando 
uma carreira e busca orientação profissional, ou para 
quem já atua na indústria e quer se aperfeiçoar ou até 
mesmo para quem busca apenas informação para deci-
dir qual caminho seguir.

“O que me motivou a 
buscar o SENAI foi a re-
alização da minha casa 
própria. Estou com pla-
nejamento de construir 
minha própria casa, e 
como meu esposo está 
fazendo o curso de Pe-
dreiro Assentador de 
Tijolos, eu procurei fa-
zer o de revestimento 
cerâmicos, para cuidar 
dos acabamentos. Estou 
achando uma maravilha 
meu curso, o professor é 

Atrás dos sonhos pelas oportunidades do SENAI Novas chances de se qualificar

Na turma de Pedreiro de Revestimentos Cerâmicos, 30% 
dos alunos participantes são do gênero feminino, onde 
demonstram habilidades detalhistas e pacientes ao traba-
lho. Durante as 160 horas da qualificação profissional, os 
alunos aprendem a executar revestimento argamassados 
e cerâmicos, e parâmetros horizontais e verticais em edifi-
cações, de acordo com normas técnicas, de qualidade, de 
meio ambiente, de saúde e segurança no trabalho.

As próximas turmas de construção civil já estão pro-
gramadas e ocorrem no mês de abril com o curso de Car-
pinteiro Estrutural pela tarde, e pela manhã em junho, e 
Pedreiro e Assentador de Tijolos para também iniciar em 
junho, a ocorrer no período da tarde e Pedreiro de Reves-
timentos Cerâmicos a ocorrer no período da noite, todos 
ofertados de forma gratuita para a população de baixa ren-
da.

Os interessados devem procurar a Unidade SENAI do 
bairro Asa Branca, situada na Av. dos Imigrantes, nº 399, 
em horário comercial, portando os documentos de escola-
ridade, residência, CPF e RG.

ótimo e os alunos se ajudam muito, e achei a metodolo-
gia do SENAI muito boa, aqui a gente aprende de verdade 
na aula prática e na teórica”, se emocionou a empregada 
doméstica Cristina de Oliveira, de 18 anos, que também é 
empreendedora de bolos no pote.

Aluna Cristina de Oliveira.
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O Mundo SENAI oferece cursos pagos e gratuitos, e a 
lista completa das áreas de atuação e cursos está dispo-
nível na loja on-line. É importante considerar que, após 
a conclusão e aproveitamento dos cursos, os participan-
tes recebem certificado com validade nacional, e ainda, 
podem se inscrever no Emprega Indústria, programa 
que encaminha egressos para o mercado de trabalho. 

Para mais informações, os interessados podem entrar 
em contato através da Central de Atendimento pelo (95) 
2121-5050, ou acessar o link (www.loja.mundosenai.
com.br/rr) .

Programação de cursos de Roraima

Informações de acesso aos cursos
Para ter acesso aos cursos e se inscrever, os interes-

sados devem acessar a loja on-line, selecionar se o cur-
so é para você ou para empresa. Em seguida, selecionar 
o estado de Roraima, e então, terá acesso à lista de cur-
sos disponíveis. Quando decidir qual formação deseja, 
é só clicar no botão INSCREVA-SE AGORA e se cadastrar.

Abaixo, algumas opções de cursos da Loja Mundo   
SENAI.
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O retorno ao trabalho presencial após o feriado de 
carnaval foi marcado por muito conhecimento e troca 
de experiências entre os instrutores do SENAI Roraima. 
No dia 17 de fevereiro, trinta instrutores participaram 
da programação de Oficinas Pedagógicas, intitulada 
como “O fazer pedagógico na Educação Profissional”, 
que contou com temáticas de Comunicação e Tecnolo-
gia, com foco nas ferramentas Google Forms e Google 
Classroom. Na segunda etapa das oficinas que será re-
alizada em breve, serão abordados também a temática 
de Produção de Vídeos, visando a necessidade de adap-
tação ao uso das tecnologias digitais do “novo normal”.

O evento foi realizado no CFP Prof. Alexandre Figueira 
Rodrigues de forma presencial e respeitando todos os 
critérios e cuidados contra a Covid-19 e distanciamento 
social, com a participação dos instrutores das áreas de 
atuação do SENAI Roraima, e contou com a facilitação 
de instrutores da própria casa.

A oficina de Comunicação teve como objetivo a iden-
tificação das principais dificuldades de comunicação 
dos instrutores e promover o debate sobre as estra-
tégias utilizadas por cada um, com foco em dinâmicas 
de autorretrato, convivência 
e perfil profissional, assim 
como exposições dialogadas 
sobre a Comunicação e Di-
cas, levando à reflexão sobre 
a comunicação baseada nas 
dificuldades dos alunos. A 
instrutora e facilitadora des-
sa oficina, Ana Raylla Alves, 
destacou: “ao final da oficina 
tivemos uma lista de dicas 
que identificamos no decor-
rer do treinamento, sempre 
focando nos trabalhos em 
tempos de pandemia como as aulas remotas versus as 
aulas presenciais, tendo como resultado insights bas-
tante positivos”.

No segmento de tecnologia da informação, a oficina 
da Plataforma Google: Google Forms e Google Class-
room, teve como maior intuito orientar os instrutores 
a utilizarem de forma otimizada as ferramentas para a 
melhoria da execução de atividades em prol das aulas. 
A praticidade da ferramenta Forms possibilitou que os 
instrutores aprendessem a criar formulários on-line e 
dinamizarem a realização de atividades e trabalhos 
aos alunos, e o Google Classroom, demonstrou técni-
cas para o perfeito manuseio da ferramenta na criação 
de turmas virtuais e todas as funcionalidades possíveis 
para a dinamização, realização e organização das aulas 
on-line. 

Para que adquiram e aperfeiçoem habilidades, as 
programações de oficinas pedagógicas são organizadas 
com frequência pela equipe educacional. “Sempre pro-
curamos trabalhar a capacitação contínua dos nossos 
instrutores, eles estão em sala de aula todos os dias, 
então a gente precisa estar sempre trabalhando a me-
lhoria dessas aulas. Com a pandemia, muitas de nossas 
aulas terão que continuar de forma on-line mesmo, en-
tão a ideia é preparar melhor os nossos instrutores para 
estarem se comunicando com os alunos de maneira cor-
reta, e também usando ferramentas que possam facili-
tar essa comunicação e esse repasse de aprendizado”, 
enfatiza a Gerente de Educação Profissional e Diretora 
do CFP Prof. Alexandre Figueira Rodrigues e do CFP Car-
los Salustiano de Sousa Coêlho, Jamili Vasconcelos.

Em uma segunda fase da oficina que está prevista 
para ocorrer em março, os instrutores participarão da 
oficina “Produção de Vídeos”, que terá foco em equipa-
mentos de gravação de áudio e vídeo, técnicas básicas 
de iluminação e tipos de aulas em vídeo, objetivando 
que adquiram os conhecimentos necessários para pro-
duzirem vídeos de qualidade para as aulas que ocorrem 
de forma remota. Os participantes receberão certifica-
do de participação e irão passar por um rodízio de ofici-
nas, podendo assim, participarem de toda a programa-
ção dos aperfeiçoamentos.

Aperfeiçoamento de instrutores é o segredo da 
manutenção da qualidade na educação

Oficinas pedagógicas movimentaram a quarta-feira de cinzas dos instrutores do SENAI, com uma programação.

Realização da oficina de Comunicação.

Equipe participante das oficinas com o facilitador de Handerson Oliveira.

Instrutora Ana Raylla Alves.

11Informativo interno da Federação das Indústrias do Estado de Roraima - Nº 410 - 05.03.2021



A Jornada Pedagógica Nacional de Educação Profis-
sional, realizada anualmente, desde 2016, é o principal 
evento educacional do SENAI, que tem como público-
-alvo docentes, coordenadores pedagógicos, analistas 
educacionais e gestores de todas as escolas SENAI do 
Brasil, totalizando aproximadamente 8.000 mil partici-
pantes de cada edição. 

A 5º Jornada Pedagógica Nacional de Educação Pro-
fissional e Tecnológica, realizada nos dias 28 e 29 de 
janeiro de 2021, teve como objetivo contribuir para o 
fortalecimento da cultura digital nas escolas do SENAI e 
impulsionar reflexões e mudanças educacionais, tendo 
em vista as características e as necessidades da socieda-
de contemporânea e da indústria brasileira. 

O evento foi transmitido de forma online, pelo canal 
do youtube SENAI PLAY, com a participação de repre-
sentantes de todos os DRs, e contou com palestrantes 
internacionais e obteve mais de 7.000 inscrições. 

As transmissões alcançaram mais de 21.000 visualiza-
ções durante os dois dias. Além das palestras, os partici-
pantes fizeram parte do game Cultura Digital na Escola, 
tudo mediado pela equipe do Programa Senai de Prática 
Pedagógica - PSCD.

Programação 

Mais de trinta instrutores do SENAI/RR participaram 
da Jornada Pedagógica Nacional de Educação Profis-
sional e Tecnológica. Em Roraima os profissionais se 
reuniram no auditório da instituição para participar do 

evento. A ideia era propor um espaço para discussão e 
realização de ações colaborativas voltadas à construção 
de soluções aos novos desafios impostos à educação 
profissional.

Dividido em dois dias de intenso conhecimento, o pri-
meiro dia do evento teve como tema a aprendizagem 
baseada em problemas, projetos e casos, com o bate-
-papo sobre “Softskills na Docência & Metodologias 

Instrutores do SENAI Roraima participam da 
5ª Jornada Pedagógica Nacional

Dois dias com uma programação voltada para os instrutores e equipes pedagógicas dos Departamentos Regionais, 
com o intuito de fortalecer a cultura digital nas escolas do SENAI.

Parte da equipe pedagógica do Senai Roraima, ladeados pela Gerente de Educação Pro-
fissional, Jamili Vasconcelos.

Instrutores em ação no game “Cultura Digital na Escola”.
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Ativas de Aprendizagem”. A live teve a participação da 
Andréa Filatro, do Somos Educação, e de Lilian Bacich, 
do Tríade Educacional, onde discutiram pontos de como 
enfatizar o protagonismo do aluno através de tecnolo-
gias de comunicação, informação e imersão.  

Já no segundo e último dia de programação, ocorre-
ram 2 lives que visavam orientar os educadores a apri-
morarem sua forma de educar. A primeira live contou 
com o debate sobre como a tecnologia pode impactar 
a educação profissional. “A educação profissional em 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR torna pública a aber-
tura das inscrições para o preenchimento de 6 (seis) va-
gas para participação na 11ª Edição do Programa Bolsa 
de Inovação Tecnológica de Roraima – BITERR. A seleção 
oferta 06 bolsas no valor de R$ 500 para alunos de nível 
superior, técnico subsequente e superior tecnólogo de 
instituições públicas ou privadas.

Ofertado pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR, Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/RR, 
e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI/
RR, o programa visa estimular alunos de instituições 
de ensino, públicas ou privadas, a desenvolverem pes-
quisas aplicadas à melhoria de produtos, processos ou 
serviços oferecidos para iniciativa privada presente no 
Estado de Roraima, por meio da concessão de bolsas a 
alunos, sob a coordenação de professores orientadores.

Poderão participar do programa as empresas de mi-
cro, pequeno e médio porte, do setor industrial, comér-

tempos de digitalização”, com mediação de Conrado 
Schlochauer, da Nōvik, que abordou a temática do papel 
do educador como o verdadeiro condutor do processo 
de uso da tecnologia.

E encerando a Jornada Pedagógica, a live “Life Long 
Learning - Profissionais mais digitais”. A aprendizagem 
ao longo da vida é o fator mais estratégico para o desen-
volvimento do ser humano. José Cláudio Securato, da 
Saint Paul Escola de Negócios, falou sobre como imple-
mentar as tecnologias no processo educacional.

cio e serviço. Os alu¬nos terão seis meses de atividades 
dentro das empresas para desenvolverem projetos de 
inovação que possam otimizar seus processos, respei-
tando as quatro áreas prioritárias dessa edição que são: 
Produção, Gestão Tecnologia e Empreendedorismo.

Os interessados podem acessar o site do Instituto 
Evaldo Lodi em Roraima (www.ielrr.org.br). Mais infor-
mações sobre a seleção podem ser obtidas junto à Ge-
rência de Inovação do IEL/RR, por meio dos telefones 
(95) 3623-1253 / 98112-2075.

Período de Inscrição: 23 de fevereiro a     
09 de março de 2021.
Número de vagas para bolsistas: 06
Valor da bolsa: R$500,00

IEL publica edital do Programa Bolsa de Inovação Tecnológica 
- BITERR, para preenchimento de mais 6 (seis) vagas

Equipe de educação do Senai Roraima participante da Jornada Pedagógica.
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A transformação digital surgiu como primeira neces-
sidade durante a pandemia e o IEL Roraima respondeu 
prontamente com a inovação de produtos e serviços, 
adotando plataformas digitais e incrementando o seu 
portfólio com a oferta de cursos 100% online e também 
de na modalidade híbrida. 

O ensino híbrido é uma das mais promissoras meto-
dologias de aprendizagem atualmente, a tecnologia se 
tornou uma das maiores aliadas de professores e alu-
nos, sendo a educação a distância uma ferramenta in-
dispensável no processo de aperfeiçoamento profissio-
nal. Pensando nessa nova forma de abordagem, o IEL 
Roraima deu início, no dia 23 de fevereiro, as primeiras 
turmas do Programa de Desenvolvimento Profissional – 

PDP de forma híbrida.
O PDP vem sendo executado há 17 anos, nesse pe-

ríodo já certificou mais de 2.800 alunos e tem como 
objetivo capacitar os participantes com conhecimentos 
atualizados, possibilitando assim, o ingresso no merca-
do de trabalho, nas áreas administrativas, contábil, de-
partamento de pessoal, recursos humanos, empreende-
dorismo e atendimento ao cliente, contribuindo para a 
qualificação e aumento da competitividade dos produ-
tos e serviços oferecidos pelas empresas.

Para maiores informações entre em contato pelos te-
lefones (95) 3212-3884 / 98112-2075.

Fique por dentro do cronograma das próximas capa-
citações. Inscrições pelo site (www.ielrr.org.br). 

IEL REALIZA PRIMEIRA TURMA DE CAPACITAÇÃO NA 
MODALIDADE HÍBRIDA
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