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APRESENTAÇÃO 

 
O presente Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da Faculdade de Tecnologia 

SENAI Cuiabá - FATEC foi construído pela Comissão de PDI com a finalidade de subsidiar a 

discussão, nas diversas instâncias da FATEC, bem como da comunidade externa, para ser 

cumprido no período de 2015 a 2018.  

O PDI “é um documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que 

diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão que se propõe, às diretrizes pedagógicas 

que orientam suas ações, à estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que 

desenvolvem e/ou que pretendem desenvolver.” (SAPIEnS/MEC, 2007). 

O referido documento institucional está estruturado em eixos temáticos, conforme 

instruções do Sistema de Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior 

- SAPIEnS (MEC, 2007) com base nas orientação do Artigo 16 do Decreto nº 5.773 de 09 de 

maio de 2006, a saber:  

• Perfil institucional 

• Projeto Pedagógico Institucional - PPI 

• Implementação da Instituição e Organização Acadêmica 

• Perfil do Corpo Docente 

• Corpo Técnico Administrativo 

• Políticas de Atendimento aos Discentes 

• Organização Administrativa 

• Autoavaliação Institucional 

• Infraestrutura Física e Instalações Acadêmicas 

• Atendimento às Pessoas com Deficiência (PcD) ou com Mobilidade Reduzida 

• Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira 

A construção do PDI tem como eixo norteador o Painel Estratégico do SENAI e como 

eixo central os documentos base das diretrizes institucionais. Constam neste documento as 

linhas mestras do painel que compreende o período de 2015 a 2018 e as ações que deverão 

ser praticadas nas áreas de ensino, iniciação científica e extensão, bem como a melhoria dos 

processos de gestão. 
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1 PERFIL INSTITUCIONAL 
 
1.1 INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI é uma instituição privada que 

faz parte da Confederação Nacional das Indústrias – CNI e destaca-se, no cenário 

internacional, por estar entre as maiores instituições de educação profissional do mundo. A 

instituição apoia 28 (vinte e oito) áreas industriais por meio da formação de recursos 

humanos e da prestação de serviços como assistência ao setor produtivo, serviços de 

laboratório, pesquisa aplicada e informação tecnológica. Diretamente ligados a um 

Departamento Nacional, 27 (vinte e sete) Departamentos Regionais levam seus programas, 

projetos e atividades a todo o território nacional, oferecendo atendimento adequado às 

diferentes necessidades locais e contribuindo para o fortalecimento da indústria e o 

desenvolvimento pleno e sustentável do Brasil. 

Criado em 22 de janeiro 1942, o SENAI surgiu para atender a uma necessidade 

premente: a formação de mão de obra para a incipiente indústria de base. Ao fim da década 

de 1950, o SENAI já estava presente em quase todo o território nacional e começava a 

buscar, no exterior, a formação para seus técnicos. Nos anos 60, o SENAI investiu em cursos 

sistemáticos de formação, intensificou o treinamento dentro das empresas e buscou 

parcerias com os Ministérios da Educação e do Trabalho, além do Banco Nacional da 

Habitação. 

Hoje, o SENAI atende desde grandes polos industriais até empresas localizadas em 

municípios longínquos, sempre com informações e técnicas atualizadas nos maiores centros 

de tecnologia do Brasil e do mundo. O SENAI - Mato Grosso conta com 08 (oito) Unidades 

fixas, além de Unidades conveniadas e Móveis, por meio das quais o Departamento Regional 

de Mato Grosso executa parte da sua programação de cursos.  

Um importante diferencial conquistado em 2004 pelo SENAI – MT foi o fato de 

tornar-se a primeira instituição de educação profissional do estado a obter a certificação ISO 

9001. Essa conquista, somada à participação e comprometimento de seus colaboradores, 

tem feito da marca uma referência cada vez maior de qualidade, solidez e credibilidade no 

mercado. 
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1.2 A MANTIDA - FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CUIABÁ  
 
A Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá – FATEC é uma Instituição de Ensino 

Superior (IES), implantada de acordo com a Resolução SENAI/MT nº 199, de 21 de dezembro 

de 2006, credenciada pela Portaria GM nº 1.249, de 16 de setembro de 2011, publicada no 

Diário Oficial da União de 19 de setembro de 2011. Iniciou suas atividades em 2012, nas 

dependências da Unidade SENAI Cuiabá, localizada na Avenida XV de Novembro, nº 303, 

Bairro Porto, no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso. A unidade sede da faculdade 

possui prédio próprio, conforme registro no Cartório de Sétimo Ofício de Cuiabá, MT, Livro 2, 

Matrícula nº 20.402, Ficha 01 – Quarta Circunscrição Imobiliária. 

A FATEC oferece graduação tecnológica com cursos voltados à educação profissional 

superior de acordo com o sistema educativo brasileiro, que desenvolve competências 

profissionais mais específicas, conforme as demandas do mercado de trabalho. O Tecnólogo 

possui o mesmo reconhecimento dos tradicionais bacharelados, tanto para o exercício 

profissional, quanto para o aperfeiçoamento. O Tecnólogo formado pode, ainda, seguir seus 

estudos em pós-graduações, tanto Lato Sensu (especializações e MBA's), quanto Stricto 

Sensu (Mestrado e Doutorado). 

O Profissional Tecnólogo, segundo o Ministério da Educação - MEC, deve estar apto a 

desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada área profissional, 

e deve ter formação específica para: 

• Aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada, inovação tecnológica e a difusão 
de tecnologias; 

• Gestão de processos de produção de bens e serviços; 

• Desenvolvimento da capacidade empreendedora. 

Dessa forma, a FATEC oferece uma excelente oportunidade para o estudante, em 

pouco tempo, possuir uma profissão de nível superior, valorizada no mercado.  

A Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá, dispõe de 08 (oito) cursos de graduação 

tecnológica, com duração aproximada de três anos, assim denominados por eixos: 

Eixo Produção Alimentícia 

• Agroindústria 
• Alimentos 
• Processamento de Carnes 
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Eixo Gestão e Negócios 

• Gestão em Recursos Humanos 
• Logística 
• Gestão da Qualidade 
 

Eixo Informação e Comunicação 

• Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
• Redes de Computadores 
 
A FATEC procura aproximar o mundo do conhecimento e das informações ao setor 

produtivo industrial, além disso, atualiza-se constantemente em função das demandas do 

mercado. Atender às necessidades prioritárias das indústrias é fator primordial, de acordo 

com a missão e visão do SENAI. 

Para a realização de seus objetivos e finalidades, a Faculdade de Tecnologia SENAI 

Mato Grosso deve manter unidade de organização e planejamento para otimizar as 

atividades que lhe são próprias, fazendo funcionar programas permanentes de avaliação de 

desempenho com vistas a conseguir e a manter a qualidade dos serviços que presta. 

Constituem objetivos e finalidades da FATEC: 

• Promover e estimular a educação com qualidade, a formação profissional, o 
espírito científico e o pensamento reflexivo; 

• Formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a 
inserção ao mercado de trabalho e a participação no desenvolvimento da sociedade 
brasileira, além de colaborar na formação contínua destes profissionais; 

• Incentivar o trabalho de pesquisa, extensão e investigação científica, visando o 
pensamento reflexivo e o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e difusão da 
cultura e, deste modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

• Promover a divulgação do conhecimento cultural, científico e técnico que 
constitui patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 
ou de outras formas de comunicação;  

• Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 
adquiridos, em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

• Estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, prestar serviços 
especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

• 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 
geradas na instituição. 
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A Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá tem como missão “Promover a educação 

profissional tecnológica, de graduação e pós-graduação, pesquisa aplicada a inovação 

contribuindo para elevar a competitividade da Indústria Brasileira”. 

A Visão, por sua vez, é “ser referência como o líder estadual em educação 

profissional e tecnológica, reconhecido como indutor da inovação e da transferência de 

tecnologias para a Indústria Brasileira, atuando com padrão internacional de excelência.” 

Os valores da FATEC SENAI MT baseiam-se na Transparência, Livre iniciativa, 

Satisfação do Cliente, Ética, Alto Desempenho e Valorização das Pessoas. 

 
 
1.3 DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 
 

O Planejamento Estratégico Integrado SESI-SENAI-IEL 2015-2022, tomou o Mapa 

Estratégico da Indústria 2013-2022 como balizador das escolhas estratégicas para os 

próximos oito anos a nível nacional. 

A Educação e Inovação são os aspectos que determinarão a capacidade da indústria 

brasileira de se adaptar as condições voláteis da economia global pelo aumento da 

competitividade. Diante desse contexto, o SENAI/MT adequa o seu plano Estratégico para o 

ano de 2015, alicerçado nas Diretrizes Estratégicas Nacionais. 

A agenda Estratégica é composta pelos seguintes elementos estratégicos:  

• Resultados Esperados; 

• Focos Estratégicos;  

• Diretrizes Estratégicas. 

Esses elementos foram absorvidos da estratégia (2011-2014), reforçando a 

continuidade das ações assertivas, tão importantes para os próximos anos, quanto foram no 

passado. 

 

1.4 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Os Resultados Esperados representam as expectativas de impacto que se almeja pela 

estratégia definida. Durante o processo de formulação da estratégia 2015-2018, os 

Resultados Esperados foram utilizados para verificar se as saídas – ou consequências – estão 

aderentes às demandas internas e externas. 



 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL - PDI (2015-2018) 

Folha: 
8 de 79 

Revisão: 
02 

Data: 
01/09/2015 

 

 

 
2 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL - PPI 
 
2.1 INSERÇÃO REGIONAL 
 
O Estado de Mato Grosso 
 

O Estado de Mato Grosso, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, é considerado 

um dos maiores estados brasileiros, com dimensão territorial de 903.366,192 km2, que 

representa 10,61% do territorial nacional. A sua população é de 3.224.357 habitantes (IBGE, 

2014). Está distribuído em 141 municípios. Estado que se destaca no cenário nacional pelo 

seu desempenho econômico, proveniente, em grande parte pela expansão do agronegócio, 

gerado pela produção agropecuária e mineração, que representa 30% do PIB do estado, 

seguido da prestação de serviço, comércio e indústria. Sendo considerado um dos polos 

produtores e exportadores mais importantes do Brasil, permanecendo por uma década 

como a economia mais dinâmica do Brasil (SEPLAN-MT, 2013).  

Devido a grande extensão territorial, Mato Grosso está dividido em 07 (sete) 

macrorregiões com polos econômicos caracterizados pela vegetação, posição geográfica, 

clima, condições do solo, relevo e altitude. Cada macrorregião é formada por municípios 

com seus respectivos polos econômicos: 

 
Macrorregião: Noroeste 

Polos Econômicos: Juara, Juína 

Municípios: 12  

Macrorregião: Norte 

Polos Econômicos: Alta Floresta, Matupá 

Municípios: 17 

Macrorregião: Nordeste 
Polos Econômicos: Água Boa, Vila Rica 
Municípios: 22 
Macrorregião: Médio-norte 
Polos Econômicos: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde 
Municípios: 16 
Macrorregião: Oeste 
Polos Econômicos: Pontes e Lacerda, Sapezal 
Municípios: 23 
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Macrorregião: Centro Sul 
Polos Econômicos: Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra 
Municípios: 21 
Macrorregião: Sudeste 
Polos Econômicos: Rondonópolis, Barra do Garças, Primavera do Leste 
Municípios: 24 

 

 
Disponível em: <http://www.imea.com.br>. Acesso em 04 de ago. de 15. 

 

Diante do contexto territorial levantado e da diversidade de biomas, condições 

climáticas bem definidas e solos férteis, o estado de Mato Grosso destaca-se em virtude do 

crescimento econômico, propulsionado pelo setor agropecuário que obteve aumento de 

1,2% no mês de julho de 2015, significando aspectos positivos no Valor Bruto da Produção 

(VLP) em relação ao ano de 2014, conforme dados do Instituto Mato-Grossense de 

Economia Agropecuária (IMEA, 2015). 
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Disponível em: < http://www.imea.com.br/upload/publicacoes/arquivos>. Acesso em 30 de jul. de 15. 

 
O Instituto relata que apesar da instabilidade econômica e política do país, 

atualmente, o setor agropecuário no estado demonstra números positivos para economia de 

Mato Grosso e do Brasil, garantindo o saldo de emprego no Estado. 

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-CAGED (Junho, 

2015), o estado de Mato Grosso gerou 3.602 empregos celetistas, equivalente à expansão de 

0,54%, percentual significativo em virtude do momento econômico brasileiro atual.  

Os setores que tiveram mais evidências de crescimento foram: 

 

Disponível em: <http://bi.mte.gov.br/bgcaged>. Acesso em 30 de jul. de 15. 
 

O Ministério da Agricultura (MAPA, 2015) evidenciou que o Estado ficou em 

segundo lugar no mercado externo perdendo somente para São Paulo, dados do IMEA 

(2015): 
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O CAGED (2015) relata que os 10 maiores municípios que contribuíram para o 

crescimento econômico tendo representatividade de 62% do total de exportação do setor 

agropecuário no estado, foram: 

 

 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2015). 
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O município de Cuiabá 

 

O Município de Cuiabá, com dimensão territorial 3.362,76 km2, população estimada 

em 551.098 habitantes (IBGE, 2012), terra de imigrantes é atualmente uma das potências 

econômicos do Estado de Mato Grosso nas áreas de serviços e indústria da transformação, 

conforme demonstra dados do IBGE (2012): 

 

Fonte: IBGE, 2013 

A economia sempre em ascensão, ao longo das últimas décadas, revela que a Capital 

do Estado, além de manter uma curva de crescimento ascendente, tem sabido aproveitar 

muito bem todas as vertentes de capitalização dos principais segmentos, especialmente o 
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agronegócio. O Produto Interno Bruto (PIB) – soma das riquezas produzidas internamente – 

de Cuiabá acumula crescimento de 40% nos últimos cinco anos. Na série histórica de 2005 a 

2009, o PIB passou de R$ 7 bilhões para R$ 9,81 bilhões, maior registro entre os 141 

municípios mato-grossenses (IBGE, 2011). 

A Capital é referência na prestação de serviços como saúde, educação, vendas no 

atacado, vendas de combustíveis, e o consumo de modo geral. Segundo a FIEMT (2012) 

muitas empresas que atendem ao campo, como, no fornecimento de insumos, se instalam 

na capital, assim como as indústrias de transformação cuja matéria-prima é extraída do 

interior do Estado. O CAGED (2013) relata os seguintes dados referentes ao índice de 

empregabilidade por município, evidenciando evolutiva de empregos formais de Cuiabá: 

 

Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files>. Acesso em 14 de nov. de 13. 
 

 
Disponível em: <http://portal.mte.gov.br/data/files>. 

Acesso em 14 de nov. de 13. 
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Os dados socioeconômicos apresentados levam a Unidade Operacional a ter uma 

visão sistêmica da estabilidade econômica e a segurança da oferta de cursos superiores de 

tecnologia, garantindo a mão de obra qualificada para atender aos setores transversais que 

interligam a indústria de transformação, o comércio e prestação de serviço. 

 
2.2 ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA 
 

A Organização da Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá deve garantir o efetivo 

cumprimento das finalidades previstas no Regimento, bem como a integração deste com a 

Direção Regional do SENAI Mato Grosso, pautadas na efetiva participação de seus 

profissionais na elaboração da Proposta Pedagógica da Instituição e no planejamento 

estratégico, com base nos seguintes princípios: 

• Autonomia de decisões; 

• Avaliação conjunta do processo educativo; 

• Planejamento estratégico; 

• Plano de metas para cada setor. 

 

Para a realização de seus objetivos e finalidades, a Faculdade de Tecnologia SENAI 

Cuiabá deve manter unidade de organização e planejamento para otimizar as atividades que 

lhe são próprias, fazendo funcionar programas permanentes de avaliação institucional com 

vistas a conseguir e a manter a qualidade dos serviços prestados. 

 

 

2.2.1 Filosofia 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá tem como filosofia implementar e 

desenvolver o ensino nos cursos superiores de tecnologia, em ambientes pedagógicos, que 

utilizem situações reais de aprendizagem, visando a capacitação de recursos humanos 

demandados pelo mundo do trabalho, com base no perfil de competências estabelecidas em 

cada área de formação. 
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2.2.2 Objetivos 

 

• Despertar, construir, desenvolver e aperfeiçoar as aptidões das pessoas em prol 
da transformação da sociedade; 

• Propiciar educação superior na área tecnológica a concluintes do ensino médio, 
ou equivalente, bem como os cursos de pós-graduação para os concluintes de curso de 
graduação ou demais cursos superiores, obedecida a legislação vigente; 

• Realizar análises aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas 
e tecnológicas, estendendo seus benefícios à produção de bens e à comunidade; 

• Desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da 
educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e segmentos 
sociais com ênfase na produção, no desenvolvimento e na difusão de conhecimentos 
científicos e tecnológicos; 

• Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e 
renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local 
e regional; 

• Desenvolver no acadêmico, capacidades de mobilizações sociais e industriais 
frente a adoção de práticas de gestão politicamente corretas; 

• Dotar o acadêmico de conhecimento para propor ações e métodos de melhoria 
contínua nas empresas, que levem ao alcance dos padrões de qualidade; 

• Desenvolver nos acadêmicos atitudes e habilidades em relação à realização da 
iniciação científica, avaliações e trabalhos técnicos científicos, de acordo com o Perfil 
Profissional de cada curso superior de tecnologia; 

• Promover ao acadêmico conhecimentos e capacidade de compreensão da 
necessidade de preservação dos recursos naturais por meio da educação, tecnologia e 
gestão ambiental; 

• Proporcionar aos acadêmicos uma formação de qualidade que transcenda o 
tradicional espaço da sala de aula e que se articule com a realidade. 

 

2.2.3 Diretrizes Pedagógicas 

As diretrizes pedagógicas da FATEC orientam os esforços da instituição para a busca 

da excelência no ensino, na iniciação científica e na extensão, atividades entendidas como 

indissociáveis, às quais se devem conferir eficiência e a eficácia em atendimento às 

demandas da sociedade contemporânea e ao mercado de trabalho que, acompanhando a 
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escalada no acesso generalizado à informação, tem exigido princípios éticos cada vez mais 

sólidos na atuação dos profissionais. 

Na definição destas diretrizes estão presentes os resultados de extensas discussões e 

de atento acompanhamento das mais recentes tendências educacionais e sociais, ainda, da 

vasta experiência em Educação Profissional do SENAI, de forma que a adequação dos 

produtos educacionais oferecidos possa estar sempre em sintonia com as necessidades e 

tecnologias que a cada dia surgem, alteram-se e renovam-se. 

Assim, na busca de constante sintonia com as necessidades do desenvolvimento 

pessoal dos discentes e do mercado e refletindo o contexto atual, a Faculdade de Tecnologia 

SENAI Cuiabá pretende atuar em diferentes espaços e em percursos educacionais que lhe 

permitam atender variados interesses. A educação superior oferecida tem como foco as 

bases tecnológicas, sem dispensar os valores referentes à formação humanística do 

indivíduo. Busca inovações tecnológicas que enriqueçam o ensino e a aprendizagem, criando 

ambientes que aproximem discente e docente, assegurando um currículo que contempla a 

formação geral, da área, específica e profissional, na perspectiva da almejada formação 

integral. 

Como princípios pedagógicos à ação educativa, consideram-se os seguintes 

pressupostos: 

Formação profissional competente: Os projetos pedagógicos devem estimular 

atitudes éticas, a sociabilidade, a abertura a mudanças, o senso estético, o sentido de 

equidade, o respeito no conviver, a cooperação, a autoestima, o diálogo, a motivação 

interna, a não violência, a responsabilidade e a solidariedade consigo, com o outro e com o 

planeta. Com relação às habilidades, devem os projetos pedagógicos perseguir o 

reconhecimento da pluralidade e complexidade inerentes aos problemas; a capacidade de 

estabelecer relações entre os variados conhecimentos; a questão da totalidade, na 

perspectiva da incorporação do entorno sociocultural, econômico e político; a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos; a capacidade de adaptação a mudanças; a criatividade; a 

habilidade de organização e planejamento de ações, de análise, de síntese e de decisão, 

entre outras. O desenvolvimento destas capacidades se dá pela inter-relação das Unidades 

Curriculares, e a troca de experiências e informações entre docentes e discentes e discentes 

entre si, portanto, privilegiando o diálogo. 
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Flexibilidade Curricular: Os cursos da Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá, 

preveem no seu percurso formativo a saída intermediária onde o discente ao final do 

módulo determinado, poderá ser certificado. As saídas intermediárias são regidas de acordo 

com o Decreto Federal nº 5.154 de julho de 2004, que traz o seguinte texto:  

Art. 6º Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível 
médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação, 
quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, incluirão 
saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de certificados de 
qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento. 

 

A formatação dos cursos superiores de tecnologia em módulos e a construção de 

entradas e saídas intermediárias, respeitada a identidade dos perfis profissionais de 

conclusão de cada curso ou módulo e as demandas dos setores produtivos, serão objeto de 

estudo e planejamento curricular da instituição ofertante, levando em consideração, 

também, sua própria realidade e limitações. Tal organização curricular enseja a 

interdisciplinaridade, evitando a segmentação, uma vez que o indivíduo atua 

integradamente no desempenho profissional. Assim, o discente receberá ao longo do 

cumprimento do itinerário formativo do curso, certificados de qualificação profissional, que 

visam estimular a inserção ao mercado de trabalho. 

A estrutura curricular é projetada de forma a permitir a atualização científica e 

tecnológica permanente, fomentar interdisciplinaridade com outros cursos, oferecer 

formações diferenciadas a partir de uma sólida base comum e flexibilidade para rápida 

adaptação às novas necessidades do mercado. Nesta direção, segue a política de ensino 

quando enseja a configuração dos currículos com Unidades Curriculares que sejam comum a 

todos os cursos (fundamentos gerais) e as comuns de área profissional, o que possibilita ao 

discente opções de enriquecimento de sua formação.  

A flexibilidade curricular também pode ser observada quando se propõe a estrutura 

curricular pautada em eixos que transversalizam o currículo, de forma a facilitar 

redirecionamentos na carreira do discente e uma formação multiprofissional, que favorece o 

prolongamento dos estudos. 
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2.2.4 Princípios Metodológicos 

Todo ato educativo visa a determinados fins e propósitos de desenvolvimento social, 

político e econômico. Sendo assim, é necessária a adoção de uma postura educacional que 

possa romper com o paradigma onde estabelece uma relação obsoleta de causa e efeito, 

para que se possa buscar um modelo de ensino que enfatize o exercício da investigação e a 

construção de conhecimento, com o objetivo de promover o encontro entre formação e 

emprego. Essa forma de educar propõe o discente como construtor do próprio 

conhecimento a partir da reflexão e indagação sobre a prática. Já o docente ganha o papel 

de orientador condutor do processo, um provocador de dúvidas, que organiza, 

sistematicamente e por níveis de complexidade, a realidade a ser estudada.  O resultado 

desse trabalho é a formação de um ser social, ativo, reflexivo, criativo, solitário, autônomo, 

capaz de compreender e modificar sua realidade. 

A escolha das metodologias de ensino deverão levar em conta: 

• Os princípios da interdisciplinaridade e da contextualização deverão ser 

preferidos relativamente ao tratamento estanque e puramente abstrato dos conteúdos; 

• A criação de situações de aprendizagem ativa deverá ser preferida ao puro 

recurso às aulas expositivas; 

• O equilíbrio harmônico entre a teoria e a prática deverá orientar a elaboração do 

planejamento de ensino de todas as Unidades Curriculares, porém, a prática não deverá ser 

entendida como aplicação imediata ou utilitarista; 

• As situações de aprendizagem deverão incorporar, progressivamente, a 

utilização das novas Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC; 

• As situações de aprendizagem deverão incorporar, além de práticas 

laboratoriais, as possibilidades de aprendizagem do estudo de casos, visitas técnicas, 

projetos pedagógicos, estudo de campo e outras possibilidades; 

• As metodologias deverão privilegiar a meta-cognição, de tal forma que, por um 

lado, o discente aprenda a aprender e, por outro lado, constitua-se como profissional 

reflexivo, capaz de aprender, a partir da própria prática, na medida em que consegue 

teorizá-la. 
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Criatividade 

A criatividade é, hoje, recurso valioso para o desenvolvimento do país, juntamente 

com o conhecimento e a tecnologia. Elemento propulsor de todas as ações humanas, dela 

deve surgir novas propostas para fomentar a melhoria de qualidade de vida que se deseja. 

Assim, buscar soluções criativas e inovadoras para problemas, ações e produtos, 

desenvolver a visão crítica e a percepção diferenciada de soluções de problemas, saber 

enfrentar os desafios com criatividade, são algumas das perspectivas educacionais a serem 

contempladas pelos projetos de ensino da Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá. Para 

desenvolver nos discentes a inovação e a criatividade muitas ações devem ser engendradas, 

entre outras: promoção de eventos e feiras de divulgação dos projetos inovadores e criativos 

dos discentes. 

 

 

Rede de Comunicação 

A comunicação é um instrumento de desenvolvimento, uma vez que soma 

informações, dados e conhecimentos. Facilitar aos discentes oportunidades que os insiram 

em redes de comunicação durante o percurso acadêmico pretende constituir elemento de 

decisão para a definição de estratégias de ensino por parte dos docentes, como: possibilitar 

o contato dos discentes com profissionais atuantes no mercado e entidades associadas por 

meio de visitas técnicas, fóruns, entrevistas, palestras; incentivar encontro entre os egressos 

e deles com os discentes dos cursos; organizar trabalhos intercursos e eventos sucessivos 

que envolvam os egressos traz contribuições inestimáveis para a formação.  

A realização de estágios e atividades que aproximem discentes e docentes contribui 

para a ampliação da visão individual. Promover parcerias com agentes de integração, 

(exemplo IEL), para assegurar, em tempo hábil, o local de realização de estágio curricular 

supervisionado, concorrendo para abrir maiores possibilidades de o egresso permanecer 

como empregado, após a conclusão do curso, é, também, um dos elos de comunicação em 

rede que a Faculdade incentivará junto às empresas e indústria locais e regionais. 
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Competência Tecnológica 

A utilização das tecnologias de informação e comunicação são instrumentos 

adotados para a construção de novos conhecimentos e a viabilização de novos negócios e 

oportunidades. Novos modelos educacionais devem ser criados ou incorporados, assim 

como é desejável que se realizem pesquisas que desenvolvam programas interativos com os 

discentes da graduação e da pós-graduação, com a utilização de ambientes virtuais. Os 

discentes devem ser estimulados a: desenvolver pesquisa por intermédio das tecnologias de 

busca interativa em rede; conhecer tecnologias recursos e ferramentas interativas de 

comunicação e informação aplicadas a área de atuação profissional; saber localizar-se 

quanto às consultas para a elaboração de trabalhos e pesquisas; utilizar avançados recursos 

tecnológicos para a elaboração prática de trabalhos, projetos e produtos relacionados à área 

de atuação; utilizar sistemas e Tecnologias de Ensino a Distância para aprimoramento da 

aprendizagem presencial. Os docentes, nesta direção, devem apropriar-se de saberes e 

fazeres sobre as tecnologias da informação e comunicação para utilizarem como recursos de 

ensino. 

Na aprendizagem significativa, os conhecimentos prévios dos discentes, ao interagir 

com os novos conhecimentos, vão sofrendo mudanças, adquirindo novos significados e 

diferenciando-se progressivamente. Diferentemente, na aprendizagem mecânica e 

repetitiva, o discente não consegue articular os conhecimentos já construídos com as novas 

informações. Ao não construir significado, o discente pode limitar-se à memorização do 

conteúdo e encontrar dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. 

Tendo em vista as contribuições de Ausubel (1980), o docente deve sondar o 

repertório de conhecimentos dos discentes e considerar suas experiências prévias no 

momento de elaborar as Situações de Aprendizagem. Além disso, o docente precisa 

considerar pelo menos três condições essenciais para a promoção da aprendizagem 

significativa: a motivação do discentes, a qualidade do material didático e a contextualização 

da aprendizagem. 

Perrenoud (1999, 2000) defende que a formação escolar deve favorecer não apenas 

a construção de conhecimentos, como também o desenvolvimento de competências. Para 

contemplar tal objetivo, o autor acredita que o docente precisa estabelecer um novo 
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contrato didático com os discentes, que favoreça um posicionamento que vá além da escuta 

passiva e da realização de exercícios repetitivos. Segundo Perrenoud (1999, 2000), a 

formação com base em competências deve priorizar o processo de ensino e aprendizagem 

centrado nos discentes, por meio da proposição de estratégias desafiadoras, que promovam 

a resolução de problemas e o desenvolvimento de projetos. Tal enfoque favorece para que 

os conhecimentos sejam trabalhados de forma contextualizada, permitindo uma relação 

entre os conhecimentos e a sua utilização em contextos diversos. 

Nessa perspectiva, o papel do docente como mediador da aprendizagem é essencial 

no sentido de incentivar nos seus discentes uma atitude mais autônoma, criativa e reflexiva. 

Além disso, o docente deve garantir uma avaliação formativa que favoreça a análise 

processual e coletiva ao longo do processo de formação. 

Tendo como premissa as contribuições dos autores supramencionados, os princípios 

norteadores da Prática Docente do SENAI são os seguintes: 
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2.3 AVALIAÇÃO 
 
A avaliação é fato pedagógico, ligada ao processo que se desenvolve continuamente, 

considerando a avaliação da aprendizagem com função diagnóstica, formativa e somativa. 

Implica planejar e utilizar a avaliação em tempos diversos e com objetivos diferenciados, 

visando à melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem. Deve permitir ao 

docente rever sua prática, tomar decisões, bem como envolver os discentes na análise de 

seus desempenhos e na definição de objetivos e critérios da avaliação, favorecendo a 

avaliação mútua, o balanço da assimilação dos conhecimentos e a autoavaliação. 

Em uma metodologia baseada no desenvolvimento de competências, é fundamental 

considerar as diferentes funções da avaliação a função diagnóstica da avaliação acontece no 

início do processo e permite identificar características gerais do discente, seus 

conhecimentos prévios, interesses, possibilidades e dificuldades, tendo em vista a 

adequação do ensino à sua realidade. Ressalte-se que, em qualquer momento, a avaliação 

sempre se constitui como processo diagnóstico. A função formativa da avaliação fornece 

informações ao docente e ao discente durante o desenvolvimento de todo o processo de 

ensino e aprendizagem, permitindo localizar os pontos de deficiências para intervir na 

melhoria continua desse processo.  

Portanto, a avaliação formativa possibilita um redirecionamento do ensino e da 

aprendizagem, tendo em vista garantir a sua efetividade ao longo da formação profissional; 

e a função somativa da avaliação permite avaliar a aprendizagem do discente ao final de 

uma etapa dos processos de ensino e aprendizagem, seja ela uma Situação de 

Aprendizagem, uma Unidade Curricular, um Módulo ou um conjunto de módulos. Permite 

ainda, decidir sobre a promoção ou retenção do discente, considerando o desempenho 

alcançado. As informações obtidas com essa avaliação, ao final de uma etapa, podem se 

constituir em informações diagnósticas para a etapa subsequente dos processos de ensino e 

aprendizagem. 
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Desta forma, a prática docente no SENAI objetiva a formação de pessoas autônomas, 

capazes de mobilizar conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser) 

diante de situações de vida pessoal e profissional.  

A atuação do docente do SENAI em sala de aula deve garantir que os discentes 

construam autonomia, que sejam protagonistas. O docente deve propiciar a participação 

ativa dos discentes nas aulas e na construção do conhecimento, pois estes trazem para a 

sala de aula um repertório de saberes e de sua cultura. Quanto mais o discente participar da 

construção do conhecimento, influindo diretamente no processo de aprendizagem, mais 

significativa e duradoura será esta aprendizagem. Um ambiente de aprendizagem que 

permita e, sobretudo, estimule a participação real de todos gera um intenso clima de 

comprometimento que valoriza o ser humano como o agente consciente do processo 

educacional. O ambiente ou espaço de quem ensina passa a ser de domínio, também, dos 

alunos, utilizando equipamentos, realizando experiências, manifestando pontos de vista ao 

grupo, debatendo e chegando a conclusões. 
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2.4 POLÍTICAS DE ENSINO 

 

A Política de ensino da Faculdade de Tecnologia Senai Cuiabá está direcionada à 

formação profissional frente às exigências da sociedade. Para acompanhar estas demandas, 

várias ações devem ser iniciadas a partir do ingresso do discente na Instituição. Entende-se 

também que o foco do ensino está no perfil do egresso, nas competências desenvolvidas, na 

seleção de conteúdo, nos princípios metodológicos, no processo de avaliação, na 

organização e no desenvolvimento de todas as suas atividades de ensino e extensão, visando 

o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação 

para o trabalho, com base nos seguintes princípios: 

• Respeito à diversidade e ao pluralismo de ideias; 

• Equidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

• Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; 

• Compromisso com a qualidade, com a orientação humanística e com a 

preparação para exercício pleno da cidadania; 

• Compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão, à 

igualdade de oportunidade de acesso, o desenvolvimento cultural, científico, tecnológico e 

socioeconômico; 

• Respeito e preservação do meio; 

• Compromisso com a defesa dos direitos humanos e racial. 

 

No que se refere ao ensino da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” 

em atendimento a Lei nº 11.645/2008 e a Resolução CNE nº 01/04, encontra-se inserido nos 

Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC)  os desdobramentos das ações que serão realizadas ao 

longo do percurso educacional. Neste sentido a FATEC estimula o pensamento crítico e 

sensibiliza o estudante para as questões sociais, políticas, culturais e éticas que envolvem 

sua atuação como cidadão, pessoa e profissional.  
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2.5 PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Na Metodologia SENAI de Educação Profissional, o planejamento do processo de 

ensino e aprendizagem envolve duas fases distintas: a Contextualização para a Prática 

Docente (diagnóstico) e o planejamento das Situações de Aprendizagem. 

O planejamento docente envolve a tomada de decisão sobre um conjunto de ações 

que serão desenvolvidas no processo de ensino e aprendizagem. Os parâmetros para isso 

são as experiências, as necessidades e os interesses dos discentes, juntamente com os 

objetivos e os conteúdos formativos da Unidade Curricular e ou do Módulo. 
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2.6 INTERDISCIPLINARIDADE E A DINÂMICA CURRICULAR INTEGRADA  
 

A interdisciplinaridade e a dinâmica curricular integrada orientam a busca pela 

diversidade, pela criatividade e pela troca de conhecimento. Também amplia a formação dos 

discentes e implica na articulação e integração de diferencias instâncias que existem na 

FATEC, tais como os diferentes campos de conhecimento e os diferentes contextos 

pedagógico, acadêmico, administrativo e social. 

 

2.7 POLÍTICA DE EXTENSÃO 

 

A Extensão é o processo educativo cultural e científico que articula o Ensino e a 

Iniciação Científica de forma indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a IES 

e a Sociedade, podendo alcançar além da comunidade acadêmica, o âmbito de toda a 

coletividade, através de parcerias de acordo com a sua finalidade e seu conteúdo. 

A Extensão oferecida pela FATEC, é considerada como processo acadêmico definido e 

efetivado em função das exigências da realidade, indispensável na formação do acadêmico, 

na qualificação do docente, e no intercâmbio com a sociedade, tendo como diretrizes a 

ruptura do isolamento cientifico e social, através de viabilização de atividades sólidas que 

estabeleçam relações com a comunidade cientifica, técnica e cultural, realizando ações 

diretas junto à comunidade, no enfrentamento, através do conhecimento, das múltiplas 

questões postas pelo cotidiano, da realização de cursos, ações sociais com a participação da 

comunidade acadêmica e ações que aproximem as indústrias.  

Em consonância com o contido no Plano de Extensão/SESU/MEC, a extensão se 

coloca como prática acadêmica que objetiva interligar a Instituição de Ensino Superior, em 

suas atividades de ensino e iniciação científica, com as demandas da sociedade, 

possibilitando a formação do profissional cidadão e se credencia cada vez mais, junto à 

sociedade como espaço privilegiado de produção de conhecimento significativo para a 

superação das desigualdades sociais existentes. 

Na Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá a extensão possui como objetivos: 
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• Estabelecer mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber 

popular, visando à produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade 

local, regional e nacional, pela permanente interação entre teoria e prática; 

• Incentivar a prática acadêmica de forma a contribuir para o desenvolvimento da 

consciência social; 

• Reafirmar a Extensão como processo acadêmico definido indispensável na 

formação do discente, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; 

• Enfatizar a utilização da tecnologia disponível para ampliar oferta de 

oportunidades no mercado e melhorar a qualidade da educação; 

• Dar prioridade as práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais 

emergentes como as relacionadas com as áreas de educação, saúde, habitação, produção de 

alimentos, geração de empregos e ampliação de renda; 

• Considerar as atividades voltadas ao desenvolvimento, produção e preservação 

cultural e artística como relevantes para a afirmação do caráter nacional de suas 

manifestações regionais; 

• Tornar permanente a avaliação institucional das atividades de extensão da 

Instituição, como um dos parâmetros de avaliação da própria Instituição; 

• Criar condições para a participação da Instituição na elaboração das políticas 

públicas voltadas à população, bem como transformar-se em organismo legitimo o qual 

acompanhará e avaliará a implementação das mesmas; 

• Articular o ensino e a pesquisa com as demandas sociais, buscando 

comprometimento da comunidade acadêmica com interesses e necessidades da sociedade. 
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3 OS CURSOS 
 
3.1 EIXO PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA 
 
3.1.1 Alimentos 

 

A organização da oferta formativa coerente com as mudanças no processo produtivo 

é um dos grandes desafios enfrentados pelas instituições de formação profissional que 

preparam o trabalhador sob as perspectivas da competência e polivalência, com o propósito 

de desenvolver suas capacidades para compreensão e aplicação das bases gerais, técnicas, 

científicas e socioeconômicas de uma área de atuação. 

O setor de Alimentos tem enfrentado amplas transformações, por meio de fusões e 

incorporações das indústrias desse segmento. Estes elementos acarretam maior 

concorrência e fazem com que as indústrias busquem formas alternativas e inovações 

tecnológicas na produção de novos produtos para se manterem no mercado, criando e 

sustentando vantagens competitivas, a começar pela mão de obra qualificada e 

especializada.  

Para visualizar a importância deste segmento para e economia nacional basta 

analisar os constantes investimentos realizados no setor nos últimos anos. Nesse sentido a 

FATEC por meio da oferta do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos na sua matriz 

curricular busca propiciar o desenvolvimento de competências por parte dos discentes, para 

que os mesmos sejam capazes de implantar e gerenciar as ações de industrialização de 

produtos e processos de alimentos, garantindo a qualidade e segurança dos alimentos, 

conforme a legislação vigente. 

Os tecnólogos em Alimentos apresentam um perfil gestor, podendo atuar no 

processamento, industrialização e conservação de alimentos, podendo também 

supervisionar as fases dos processos de industrialização, conservação de alimentos, 

desenvolvimento de novos produtos. Pode ser responsável por monitorar a manutenção de 

equipamentos da área de produção, ou coordenar trabalhos nas áreas de conservação e 

controle de qualidade. Em busca do desenvolvimento sustentável da indústria ou do 

processo o tecnólogo em alimentos pode propor melhoria no setor por meio da otimização 

das atividades. 
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O tecnólogo em Alimentos esta inserido no ramo científico e produtivo. O mundo 

científico se reporta a docência e também a obtenção de novos produtos em escalas 

laboratoriais.  

Atualmente existem várias opções de formação continuada para este profissional o 

que tem proporcionado maior desenvolvimento científico e tecnológico da área de 

Alimentos. Tais formações estão imbuídas das preocupações dos aspectos técnicos, 

ambientais, sociais e políticos dessa área. 

 

3.1.2 Agroindústria 

A região centro-oeste, pela sua importância como produtora de alimentos tanto “in 

natura” quanto processados, apresenta um perfil e uma importância do setor agroindustrial 

diferenciado e em constante evolução. Atualmente a agroindústria é um dos principais 

segmentos da economia brasileira tanto no abastecimento interno como no desempenho 

exportador do Brasil. O setor cresceu e aumentou o valor das exportações em quase todos 

seus segmentos. 

O processamento agroindustrial atualmente apresenta técnicas sofisticadas. Em uma 

perspectiva ampla, inclui desde setores de processamento básico (adicionando valor na 

secagem, no beneficiamento e na embalagem) até segmentos que envolvem o 

processamento de matéria-prima agrícola, mas que são costumeiramente identificados 

como tipicamente industriais: setor têxtil, de calçados, de papel e celulose. A agroindústria 

inclui, ainda, a produção de energia a partir da biomassa, área em que o Brasil é líder 

mundial elevando a competitividade internacional. Nesse sentido, a FATEC por meio da 

oferta do Curso Superior de Tecnologia em Agroindústria, propõe em sua matriz curricular o 

desenvolvimento de competências por parte dos discentes para que os mesmos sejam 

capazes de implantar e gerenciar as ações de beneficiamento e processamento na 

agroindústria, garantindo a qualidade e segurança dos alimentos, conforme a legislação 

vigente. 

O agronegócio agrega atividades em vários segmentos com representação na 

indústria e comércio. Com atividades desde o fornecimento de insumos para produção rural, 

produção de fertilizantes, defensivos químicos, equipamento. Atividades de compra, 
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transporte, beneficiamento e venda dos produtos agropecuários até a chegada ao 

consumidor final. 

 
 

Insumos 

Insumo é a combinação de fatores de produção diretos (matérias-primas) e indiretos 
(mão-de-obra, energia, tributos), e que entram na elaboração de certa quantidade de 
bens ou serviços. 
No agronegócio os principais insumos são sementes, adubo, defensivos, maquinário, 
combustível, ração, mão de obra especializada, entre outros. 

Produção 

A produção é o trabalho do agropecuarista por meio do cultivo do solo e/ou criação de 
animais, independentemente do tamanho da área ou método utilizado. 
Importante passo para o êxito do processo é a utilização de técnicas modernas, 
preferencialmente com o acompanhamento de profissional especializado, como 
veterinários, agrônomos, zootecnistas. 

Processamento 
É a transformação do produto agropecuário em subprodutos, que podem ser bens de 
consumo ou insumos para outros processos, como o leite, queijos, carnes, embutidos, 
ração, fios, corantes. 

Distribuição Caracterizam-se pelo transporte, processamento e distribuição dos bens agropecuários, 
para o consumidor ou para intermediários no processo. 

Cliente Final É o consumidor dos produtos agropecuários, que os recebe in natura ou processados. 

 

Os principais produtos da agroindústria são alimentos, bicombustível, têxtil e 

madeira. Os estabelecimentos envolvidos na cadeia produtiva são frigoríficos, usinas de 

beneficiamento de leite, indústria de óleo, rações, empacotadoras, distribuidores de grãos, 

beneficiadoras. 

Os tecnólogos em Agroindústria apresentam um perfil gestor, podendo atuar na área 

de beneficiamento, industrialização e conservação de alimentos, podendo também 

supervisionar as fases dos processos de industrialização, conservação de alimentos, 

desenvolvimento de novos produtos. Pode ser responsável por monitorar a manutenção de 

equipamentos da área de produção, assim como coordenar trabalhos nas áreas de 

Insumos

Produção

Beneficiamento
Distribuição Cliente Final
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conservação e controle de qualidade. Em busca do desenvolvimento sustentável da indústria 

ou do processo o tecnólogo em Agroindústria pode propor melhoria no setor por meio da 

otimização das atividades. 

Na parte de supervisão o profissional esta apto a tomar decisões, porém sua 

autonomia é limitada, pois o mesmo no grau hierárquico de responsabilidades industriais 

deve se reportar ao gerente ou diretor da fábrica e ou indústria. Atualmente há o 

reconhecimento que este profissional é formado para atuar diretamente na indústria com 

atividades de planejamento, execução, controle da qualidade das etapas do processamento 

e beneficiamento da produção agroindustrial. É importante destacar que o tecnólogo em 

Agroindústria pode atuar profissionalmente desde a obtenção da matéria prima, 

perpassando pelos setores de processamento, comercialização, obtenção de insumos e 

produtos finais de matérias primas de diferentes origens. 

 

3.1.3 Processamento de Carnes  

O campo de trabalho do profissional qualificado na área de Alimentos apresenta 

acelerada expansão na região centro-oeste do país. Regionalmente evidencia-se especial 

destaque para a cadeia produtiva de carnes e embutidos. Nacionalmente a previsão é de 

que o Brasil venha ser considerado em sua totalidade como país da Zona Livre de Febre 

Aftosa. Com um rebanho de 157 milhões de cabeças ingressando no mercado internacional 

com Certificação de Zona Livre de Febre Aftosa, o país passará a representar quase 40% do 

rebanho mundial (de 400 milhões de cabeças) certificado como livre de febre aftosa, com 

grandes vantagens competitivas em relação aos principais países produtores. Frente a esse 

quadro e diante da necessidade de aumentar os índices de produtividade e competitividade 

da cadeia produtiva da bovinocultura a Faculdade de Tecnologia Fatec SENAI Cuiabá busca 

formar profissionais qualificados.  

O Curso Superior de Tecnologia em Processamento de Carnes apresenta em seu 

Projeto Pedagógico de Curso a apropriação do conhecimento do processo de 

desenvolvimento e produção de carnes e derivados, considerando os aspectos relacionados 

à tecnologia, qualidade e meio ambiente. Sendo assim, o aluno deverá estar capacitado para 
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atuar na indústria de carnes, planejando, organizando, coordenando e avaliando todas as 

etapas do processo produtivo relativo à sua área de atuação. 

Dados que constam no Plano Plurianual 2012-2015 da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Coordenação Geral do Governo do Estado de Mato Grosso (LEI Nº 9.675 de 

20 de dezembro de 2011) definem como metas, ações que visam garantir a qualidade dos 

produtos alimentícios destinados ao consumo humano. As ações emanadas pelo Instituto de 

Defesa Agropecuária de Mato Grosso, enfatizam a inspeção e Fiscalização de 

Estabelecimentos que Beneficiam Produtos de Origem Animal. O objetivo dessas inspeções é 

de garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a identidade e qualidade dos 

produtos e subprodutos de origem animal (carne bovina, suína, de aves e de pescado, leite, 

mel, ovos). O Curso Superior de Tecnologia de Processamento de Carnes busca atender a 

atual demanda das indústrias dessa cadeia produtiva.  

A sofisticação tecnológica das empresas gera a demanda por profissionais cada vez 

mais qualificados, sinalizando para a competência e qualidade dos cursos ofertados pelas 

instituições de educação profissional. Nesse sentido, tem-se verificado uma crescente 

demanda por atendimento em qualificação de mão de obra, por parte das indústrias do 

setor. Há demanda também por esse profissional em centros de pesquisas e laboratórios de 

controle de qualidade e desenvolvimento de alimentos. Os constantes avanços tecnológicos 

e automação dos processos de fabricação desses setores vêm alterando continuamente o 

perfil do profissional requerido pelo mercado, que passa, cada vez mais, a assumir diversas 

funções dentro da indústria de alimentos. Em termos numéricos, a cadeia produtiva de 

Carnes do país é tida como referência nacional, o Brasil possui o maior rebanho comercial do 

mundo, estimado em aproximadamente 207,2 milhões de cabeças para o ano de 2007, e um 

abate da ordem de 45 milhões anuais. 

O mercado consumidor da produção já extrapolou os limites regionais e tem exigido 

novos padrões de desempenho e de qualidade, tendo em vista garantir a competitividade 

dos produtos e das empresas em mercados mais desenvolvidos e exigentes, inclusive no 

mercado internacional. É com a intenção de acompanhar este novo referencial, que o SENAI 

MT, por meio da Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá oferta o curso de Tecnologia em 

Processamento de Carnes.  
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3.2 EIXO COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
 
3.2.1 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

A demanda por profissionais de tecnologia da informação e comunicação (TIC) no 

Brasil excederá a oferta em 32% para o ano de 2015, chegando a uma lacuna de 117.200 

trabalhadores especializados em redes e conectividade. Os dados são de um novo estudo da 

consultoria independente IDC, encomendado pela Cisco na América Latina. 

O estudo “Habilidades em Redes e Conectividade na América Latina” (Networking 

Skills Latin America), analisou a disponibilidade de profissionais capacitados em TIC entre os 

anos 2011 e 2015, em oito países da região: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, 

México, Peru e Venezuela. 

No ano 2011, a América Latina teve uma lacuna de aproximadamente 139.800 

profissionais com conhecimentos em redes e conectividade (aqueles necessários para 

planejar, desenhar, administrar e apoiar as tecnologias de redes em uma organização), com 

uma projeção de aumento desta lacuna para 296.200 para 2015. Estas cifras representam 

uma carência de 27% no ano de 2011 e de 35% em 2015. 

De acordo com o levantamento, a lacuna de profissionais de rede e conectividade no 

Brasil em 2011 foi de aproximadamente 39.900 trabalhadores, o equivalente a 20% entre 

oferta e demanda de mão de obra. A maior escassez ocorreu na chamada rede essencial, 

como segurança, telefonia IP e redes sem fio, com uma lacuna de 23.643 profissionais ou 

17%. 

Percentualmente, porém, a rede emergente, como comunicações unificadas, vídeo, 

computação em nuvem, mobilidade e data center e virtualização, representou uma maior 

escassez, com 27% entre a oferta e demanda de profissionais qualificados, uma lacuna de 

16.232 profissionais em 2011. Em 2012, a demanda prevista foi de 239.653 empregos na 

área de redes, com a possibilidade de chegar a 363.584 em 2015. 

Para o ano de 2013 a previsão é de 276.306 vagas para 199.819 profissionais, uma 

lacuna, portanto, de 28% ou 76.487 de mão de obra. As 363.584 vagas previstas para 2015 

devem se concentrar mais na rede essencial com 232.032, mas a lacuna maior será na rede 

emergente, com 131.552 vagas para 64.650 profissionais qualificados (escassez de 51% ou 

66.702 profissionais). 
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Com esses números, diz o estudo, o Brasil é o segundo país com dificuldades para 

encontrar candidatos tecnicamente qualificados, ficando atrás apenas do México entre os 

países pesquisados na América Latina. Isso ocorre porque com a disponibilidade insuficiente 

de profissionais capacitados no mercado fica mais caro contratar e empregar profissionais 

de rede qualificados. 

O Brasil registrou a menor taxa de recrutamento de profissionais de rede, com 

apenas 19% das empresas entrevistadas contratando especialistas durante o último ano. Em 

razão dessa falta de candidatos qualificados, a IDC considera que as empresas brasileiras 

estão cada vez mais obtendo habilidades de rede de provedores de serviços por meio da 

terceirização. 

Os investimentos em TI por parte das empresas e governo para atender a Copa do 

Mundo e os Jogos Olímpicos, 2014 e 2016 respectivamente, e os recentes incentivos fiscais 

do Governo sobre equipamentos de rede (incluindo dispositivos para o consumidor, como 

smartphones), juntamente com “novas” regras para o leilão do 4G contribuem para 

aumentar a lacuna de habilidades. 

A oferta do curso fundamenta-se no fato de que em todas as organizações, 

especialmente nas mais complexas, atualmente a informática se tornou imprescindível. O 

desenvolvimento de sistemas bem como conhecimento amplo dentro da computação, é 

indispensável nas atuais demandas do mercado de trabalho. Conforme a realidade exposta 

há carência de profissionais capacitados em operar com tecnologias de informação, uma vez 

que os empreendimentos estão automatizando os seus ramos de atividade para melhorar 

sua produtividade e proporcionar mais qualidade na prestação de serviços aos seus clientes.  

 

3.2.2 Redes de Computadores 

A lacuna de profissionais de rede e conectividade no Brasil, em 2011, foi de 

aproximadamente 39.900 trabalhadores, o equivalente a 20% entre oferta e demanda de 

mão de obra. A maior escassez ocorreu na chamada rede essencial, como segurança, 

telefonia IP e redes sem fio, com uma lacuna de 23.643 profissionais ou 17%, de acordo com 

o levantamento realizada pela consultoria independente IDC. 

Percentualmente, porém, a rede emergente, como comunicações unificadas, vídeo, 

computação em nuvem, mobilidade, data center e virtualização, representou uma maior 
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escassez, com 27% entre a oferta e demanda de profissionais qualificados, uma lacuna de 

16.232 profissionais em 2011. Em 2012, a demanda prevista foi de 239.653 empregos na 

área de redes, com a possibilidade de chegar a 363.584 em 2015. 

Para o ano de 2013 a previsão era de 276.306 vagas para 199.819 profissionais, uma 

lacuna, portanto, de 28% ou 76.487 de mão de obra. As 363.584 vagas previstas para 2015 

devem se concentrar mais na rede essencial, com 232.032, mas a lacuna maior será na rede 

emergente, com 131.552 vagas para 64.650 profissionais qualificados (escassez de 51% ou 

66.702 profissionais). 

Com esses números, diz o estudo, o Brasil é o segundo país com dificuldades para 

encontrar candidatos tecnicamente qualificados, ficando atrás apenas do México entre os 

países pesquisados na América Latina. Isso ocorre porque, com a indisponibilidade de 

profissionais capacitados no mercado, fica mais caro contratar e empregar profissionais de 

rede qualificados. 

O Brasil registrou a menor taxa de recrutamento de profissionais de rede, com 

apenas 19% das empresas entrevistadas contratando especialistas de rede durante o último 

ano. Considerando essa falta de candidatos qualificados, a IDC considera que as empresas 

brasileiras estão cada vez mais obtendo habilidades de rede de provedores de serviços por 

meio da terceirização. 

A tecnologia da informação, juntamente com a área de redes de computadores, é 

transversal, não apenas nas grandes corporações que precisam desses profissionais. Eles se 

tornaram necessários em instituições de pequeno e médio porte, públicas e privadas, nos 

setores da indústria, comércio, serviço e agropecuária. Visto que o campo de atuação é 

vasto, possibilita aos profissionais egressos do CST de Redes de Computadores grande 

empregabilidade como por exemplo na área de implantação de projetos lógicos, físicos e 

estruturais de redes, gerenciamento, monitoramento e segurança de redes, análise de 

desempenho, manutenção preventiva e corretiva de redes e virtualização de redes. Além de 

atuar nos diversos setores citados, poderá atuar também em instituições de pesquisa e nas 

universidades, como pesquisador ou docente. 

O curso de Tecnólogo de Redes de Computadores é coerente com as mudanças e 

desafios enfrentados pelas indústrias que necessitam de profissionais preparados, com o 
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propósito de desenvolver suas capacidades para compreensão e aplicação das bases gerais, 

técnicas, científicas e socioeconômicas de uma área de atuação. 

A matriz do Curso de Tecnólogo de Redes é resultado do trabalho articulado 

nacionalmente por meio dos Comitês Técnicos Setoriais Nacionais, dos Comitês de 

Especialistas Técnicos do SENAI e, ainda, dos Interlocutores da ação. 

 

3.3 EIXO GESTÃO E NEGÓCIOS 

 

3.3.1 Gestão de Recursos Humanos 

Nos últimos anos a gestão de recursos humanos passou por significativas 

transformações correlatas ao mundo do trabalho. O seu reconhecimento foi consolidado, 

inicialmente enquanto área técnica, com sua atuação focada nas questões de administração 

de pessoal, a partir de exercícios de seus subsistemas. Entretanto, o que observamos é o seu 

desenvolvimento enquanto área estratégica da organização. 

Deste modo, entende-se que a área de Recursos Humanos deve ser concebida como 

uma trilha, através da qual as pessoas e organizações procuram atingir e conciliar os 

interesses diversos contidos nas inter-relações pessoas-organizações-sociedade. Não se trata 

de um sistema autônomo e independente, com finalidade em si mesma, pois está inserido 

num quadro maior, político, econômico, jurídico, social e ideológico (LUCENA, 1999).  

A gestão de pessoas ocupa-se também da determinação de objetivos, de políticas, de 

diretrizes e da estruturação das organizações. Sua missão é levar as pessoas através da 

produtividade, eficiência e qualidade à realização dos objetivos organizacionais, de modo 

conciliatório com os objetivos individuais e sociais. Seu desafio maior é integrar a valorização 

da organização e a humanização das relações de trabalho. Assim, a moderna gestão de 

recursos humanos assegura que a organização possa atingir seus objetivos pela utilização 

adequada da força de trabalho. No entanto, as organizações necessitam não somente de 

pessoas qualificadas, mas também de sistemas eficientes e eficazes e de recursos 

financeiros.  

Atualmente pode-se afirmar que gerir pessoas não comporta uma visão mecanicista, 

sistemática e metódica, mas, sim entender a diferença entre as técnicas reconhecidas como 
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obsoletas e tradicionais, diferenciando-as das modernas, considerando a gestão do 

conhecimento.  

Para discutir a importância do RH nas organizações, torna-se importante rever o 

percurso histórico e os principais conceitos básicos para a análise das transformações 

ocorridas nesta área, além de entender o contexto no qual a organização está inserida, seus 

processos e as pessoas.  

Nesse sentido Gil (2001, p.17), considera a Gestão de Pessoas, como: “a função 

gerencial que visa à cooperação das pessoas que atuam nas organizações para o alcance dos 

objetivos, tanto organizacionais quanto individuais. Constitui, a rigor, uma evolução das 

áreas designadas no passado como Administração de Pessoal, Relações Industriais e 

Administração de RH. Essa expressão aparece no final do século XX e guarda similaridade 

com outras que também vêm popularizando-se, tais como Gestão de Talentos, Gestão de 

Parceiros e Gestão do Capital Humano”. 

A gestão estratégica de Recursos Humanos tem sido atualmente o papel almejado 

pelas organizações, pois estas buscam um maior envolvimento estratégico da própria área 

com os resultados organizacionais. Tal modelo consiste em valorizar e atender os objetivos 

estratégicos da organização, atuando como área prestadora de serviços às gerências, 

prestando assessoria no desenvolvimento de normas, procedimentos e políticas que visam a 

valorização e desenvolvimento dos colaboradores. 

 

3.3.2 Logística 

Nos dias atuais a logística perpassa os diversos setores econômicos, como 

agronegócio, indústria, comércio e serviços, tornando-se indispensável para a gestão e a 

competitividade. Também com a globalização da economia, a competitividade das 

organizações está cada vez mais atrelada à logística das cadeias de suprimento e à 

infraestrutura adequada aos meios de armazenagem. 

Deste modo a área de logística é de fundamental importância para a realização de 

qualquer negócio, exigindo cada vez mais profissionais especializados. E são eles os 

responsáveis pelo planejamento e pela coordenação de todos os processos que envolvem 

uma cadeia produtiva, tanto para a indústria, como para o comércio e serviços. 



 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL - PDI (2015-2018) 

Folha: 
38 de 79 

Revisão: 
02 

Data: 
01/09/2015 

 

 

Também são responsáveis pela otimização de todo o fluxo de atendimento das 

indústrias, portanto devem ter uma visão macro das mais diversas etapas do negócio, 

incluindo gerenciamento de parcerias, compras, armazenamento de produtos, transporte, 

monitoramento e distribuição. 

Garantir lucratividade, apresentar excelentes índices financeiros e ter elevada 

eficiência operacional são objetivos de qualquer organização industrial. A logística pode ser 

um dos caminhos para que estes objetivos sejam atingidos. 

Porém, com os problemas que existem no Brasil, há desperdícios em função de 

acidentes, roubos de carga, ineficiências operacionais e energéticas, e uso inadequado dos 

modais. Pesquisa realizada no final de 2010 pela Associação Nacional do Transporte de 

Cargas e Logística (NTC & Logística) apontou a falta de mão de obra qualificada, de veículos e  

de infraestrutura como os principais gargalos do setor de Transporte Rodoviário de Cargas 

no país. 

O acirramento da competição global requer das organizações industriais maior foco 

em demandas cada vez mais exigentes por qualidade e rapidez nos serviços. O 

desenvolvimento da tecnologia de hardware e software aumentou o potencial de 

flexibilidade produtiva, exigindo maior rapidez na distribuição e disponibilidade de 

informações, como também o nível de complexidade da gestão dos dias atuais. (TAN et al., 

1999; GUNASEKARAN et al., 2001; MABERT, VENKATANRAMAN, 1998). 

No ambiente competitivo atual, os processos logísticos são meios importantes no 

planejamento de estratégias empresariais para a criação de valor das empresas, assim, não 

devem ser vistos como um custo para se fazer negócios (STOCK et al., 1999). A sustentação 

econômica de uma indústria depende do modo que ela é capaz de responder eficazmente às 

solicitações do cliente e, ao mesmo tempo, permanecer enxuta. 

A visão baseada em processos e a perspectiva de se estabelecer parcerias com 

fornecedores e clientes, como extensão da empresa, aumenta a necessidade de uma 

comunicação eficiente, para que todos os envolvidos possam planejar para alcançar os 

objetivos comuns da cadeia de suprimentos. Conforme Mentzer (2001), existem as cadeias 

de suprimento, no entanto, o que faz a diferença é a conscientização dos gestores quanto à 

sua existência, levando aos diferenciais de gerenciamento de uma rede. 
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De acordo com recentes pesquisas realizadas pelo RH Portal (portal de Recursos 

Humanos) em 2012, as organizações encontraram dificuldades para contratação de pessoas 

na área de gestão em logística, recursos humanos e qualidade. 

 

3.3.3 Gestão da Qualidade 

Na última década, com o advento da globalização, as empresas têm sido 

pressionadas por acirrada disputa de mercado. Neste contexto, a qualidade tem se mostrado 

indispensável para o bom funcionamento das organizações, em todos os segmentos do 

mercado. Assim com as novas tecnologias, que aceleram os processos de transformações 

organizacionais, exigindo um aprimoramento das formas de gestão.  

Com isso, as empresas brasileiras e de todo o mundo passaram a introduzir, de forma 

marcante, os sistemas participativos de gestão com o objetivo de aumentar a produtividade 

e apoiar os programas de qualidade. 

A preocupação com a qualidade tornou-se um item extremamente importante após 

o forte estímulo advindo dos competidores japoneses, e no caso brasileiro, devido à queda 

das barreiras alfandegárias e a série ISO-9000. Isto tem resultado em um aumento de 

programas e técnicas, bem como um grande número de empresas, de todos os portes, que 

elegem a qualidade como fundamental para o sucesso competitivo das mesmas.   

A crise dos anos 70 trouxe à tona a importância da disseminação de informações, já 

que as variáveis informacionais, socioculturais e políticas passaram a ser fundamentais e 

começaram a determinar uma mudança no estilo gerencial. Na década de 80, o 

planejamento estratégico se consolida como condição necessária, mas não suficiente, se não 

estiver atrelado às novas técnicas de gestão estratégica. 

A gestão estratégica considera como fundamentais as variáveis técnicas, econômicas, 

informacionais, sociais, psicológicas e políticas que formam um sistema de caracterização 

das empresas. Tem também, como seu interesse básico, o impacto estratégico da qualidade 

nos consumidores e no mercado, com vistas à sobrevivência das empresas, levando-se em 

consideração a sociedade competitiva atual. 

A Gestão da Qualidade Total (GQT), como ficou conhecida esse novo estilo gerencial, 

marcou o deslocamento da análise do produto ou serviço para a concepção de um sistema 

da qualidade. A qualidade deixou de ser um aspecto do produto e responsabilidade apenas 
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de departamento específico, passando a ser um problema da empresa, abrangendo, como 

tal, todos os aspectos de sua operação. 

Assim a Qualidade Total é o modo de gestão centrado na qualidade, baseada na 

participação dos colaboradores, visando o sucesso em longo prazo, através da satisfação do 

cliente e dos benefícios para todos os membros da organização e para a sociedade.  

Também a Gestão da Qualidade Total (GQT) tem como pontos básicos: foco no 

cliente; trabalho em equipe permeando toda a organização; decisões baseadas em fatos e 

dados e a busca constante da solução de problemas e da diminuição de erros. 

Essa nova configuração gerencial exige mudanças de atitudes e de comportamento 

que visam o comprometimento com o desempenho, a procura do autocontrole e ao 

aprimoramento dos processos. E consequentemente Implica também uma mudança da 

cultura da organização.  

A referida gestão ocorre em um ambiente participativo, proporcionando um clima de 

maior abertura e criatividade, levando a maior produtividade. A procura constante de 

inovações, o questionamento sobre a forma de agir e o estímulo à criatividade criam um 

ambiente propício à busca de soluções novas e mais eficientes. 

Assim entende-se que a qualidade não deve estar presente somente no produto, mas 

em toda a empresa: nas pessoas, nos departamentos, nos sistemas, na venda, no 

atendimento e na assistência pós-venda. Portanto a gestão da qualidade é uma ferramenta 

gerencial de suma importância para a tomada de decisões em todos dos níveis da 

organização.  
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4 POLÍTICAS DE GRADUAÇÃO 
 

A Graduação Tecnológica é um curso de nível superior do segmento da educação 

profissional. O tecnólogo é um profissional especializado em áreas específicas de 

conhecimento, voltado a diferentes segmentos do mercado e garantem uma maior 

profundidade de conteúdos, oferecendo formação conectada às demandas profissionais e 

certificações por módulos de aprendizagem. 

O desenvolvimento do curso deverá assegurar a articulação com a extensão e a 

investigação científica, a excelência acadêmica, o respeito à diversidade das áreas do saber, 

a observância de formas de atuação que deem espaço à interdisciplinaridade, que 

contemplem mudanças de paradigmas e atendam as demandas sociais. 

Para ordenar a implementação de forma articulada e sistêmica entre a administração 

superior e os cursos, fornecendo diretrizes para as atividades educativas, adotam-se como 

eixos norteadores e como linhas de ação os seguintes: 

• Assegurar a vinculação do Projeto Pedagógico às Diretrizes Curriculares 

Nacionais, ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologias (MEC, 2010) e ao 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI, revisando-o, permanentemente, para as adequações 

necessárias; 

• Garantir diretrizes de comunicação interna e externa, que visam à eficácia do 

sistema de informação; 

• Assegurar a capacitação docente para que o desenvolvimento de competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes), com o foco no eixo metodológico afim, bem como 

o desempenho metodológico dos mesmos articuladamente, concorra aos objetivos 

propostos nos projetos pedagógicos dos cursos; 

• Adotar, para a configuração curricular de todos os cursos superiores de 

tecnologia, o desenvolvimento de competências profissionais gerais, específicas e os 

fundamentos científicos e humanísticos, em consonância com o perfil profissional de 

conclusão de curso, o qual define a identidade do mesmo e caracteriza o compromisso ético 

da instituição; 
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• Promover planejamento interdisciplinar, expresso em projeto interdisciplinar, 

articulado entre as Unidades Curriculares que compõem o módulo, no correspondente 

semestre letivo; 

• Atualizar permanente o acervo bibliográfico dos cursos, conforme indicação; 

• Assegurar a conservação e preservação do patrimônio institucional, como 

acervos documentais e bibliográficos; 

• Promover Política Ambiental Institucional; 

• Vincular a prática pedagógica aos interesses do discente, de forma a possibilitar-

lhe o desenvolvimento de competências para fazer e para inovar na área da indústria; 

• Manter, com acompanhamento e orientação, a qualidade na relação docente / 

discente; 

• Implantar avaliação processual e sistemática, como fato pedagógico, que 

englobe os aspectos cognitivos através dos saberes conferidos pelas diversas Unidades 

Curriculares, os aspectos afetivos e socioculturais visando o redimensionamento das 

competências, trabalhadas a revisão permanente do planejamento de ensino e inclusivo a 

autocrítica orientada para autoavaliação; 

• Executar projetos de extensão articulados ao ensino que levem à comunidade os 

saberes construídos pelos discentes nas unidades curriculares de cada curso; 

• Incentivar a execução de projetos de iniciação científica articulados ao 

desenvolvimento das unidades curriculares, de forma a atender as necessidades de 

formação do espírito científico, de aplicação da tecnologia e de contribuição para o 

desenvolvimento da indústria no Estado; 

• Acompanhar e avaliar, permanentemente, a atuação dos gestores e dos 

docentes, por meio da autoavaliação institucional e avaliação de satisfação de forma a 

implementar as melhorias necessárias. 

A política de graduação tecnológica valoriza a formação acadêmica com qualidade, 

definindo a função social e cultural da faculdade, como aquela que defende a gestão 

acadêmica democrática, a autonomia didático-científica e a integração entre o ensino e a 

extensão. Como espaço plural de produção e socialização do conhecimento, a FATEC 

reafirma o seu papel como local da livre expressão das ideias, da ética, da defesa dos valores 
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humanos, da crítica e do trabalho cooperativo, visando à formação de profissionais 

preparados e habilitados para atuar nas diversas áreas da educação. 

Portanto, concebe a formação acadêmica integral, tendo como base o enlaçamento 

do ensino, estímulo a pesquisa e extensão.  

Para que os atendimentos às políticas de graduação estejam explícitas, são realizadas 

frequentes reuniões entre os coordenadores, supervisores, corpo docente e representantes 

do corpo discente, com a finalidade de manter o alinhamento das ações, promovendo a 

troca e valorizando a contribuição de cada integrante na busca construtiva das ações da 

FATEC. 

 

5 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
 

O mercado de trabalho requer formação de seus funcionários, e nessa toada o 

conceito de educação permanente ou continuada, impele os trabalhadores a buscar 

formação específica com base científica e em sintonia com os últimos instrumentos 

tecnológicos disponibilizados. A necessidade de aperfeiçoar e aprofundar estudos em sua 

área de formação para os seus docentes e gestores leva a Faculdade de Tecnologia SENAI- 

Cuiabá oferecer ensino de pós-graduação lato sensu, aliando criatividade e rigor 

metodológico às necessidades de formação de seus quadros e do mercado de trabalho 

regional e local. 

Nesse sentido, adota como diretrizes de ação: 

• Oferta permanente de cursos de pós-graduação lato sensu, utilizando-se, para sua 

oferta, de pesquisas mercadológicas, junto aos discentes egressos e ao mercado 

profissional em geral; 

• Implantar a oferta de cursos em parceria com instituições públicas e privadas; 

• Elaborar projetos pedagógicos adequados às demandas profissionais e sociais, 

revisando-os permanentemente de forma a mantê-los atualizados; 

• Incentivar a participação do corpo docente da Faculdade, nos cursos, na perspectiva 

da formação em serviço e da educação continuada; 

• Construir, anualmente, o perfil docente e discente de forma a estabelecer 

indicadores que ampliem, permanentemente, a qualidade dos trabalhos executados. 
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6 INOVAÇÃO 
 
6.1 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – STI 

 

Soluções em Tecnologia e Inovação são aquelas prestadas pelos Institutos de 

Tecnologia e Inovação (IST) e Unidades Operacionais dos Departamentos Regionais do SENAI 

a clientes externos (grandes, médias, pequenas e microempresas), baseadas nas 

competências internas de pessoas e infraestrutura física, a partir de uma determinada área 

de conhecimento transversal ou setorial da indústria. A atuação deve privilegiar não só o 

atendimento local como também em âmbito nacional, o que implica em uma forte atuação 

em rede pela organização. 

As soluções são subdivididas em Linhas e Categorias de atuação, de acordo com a sua 

natureza. 

 

Serviços Técnicos Especializados: Serviços direcionados para áreas específicas da 

Indústria e que possuem uma rotina já padronizada, preferencialmente fundamentada em 

normas técnicas ou em procedimentos sistematizados. 

Serviços de Inspeção: Serviços de avaliação da conformidade aos regulamentos, 

normas ou especificações e o subsequente relato de resultados, pela observação e 
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julgamento, acompanhados, conforme apropriado, por medições, ensaios, calibrações ou 

uso de padrões e materiais de referência. 

Consultoria em Tecnologia: Trabalhos de diagnóstico, soluções de problemas e 

recomendações no campo do processo de produção de produtos e da execução de serviços, 

visando a melhoria da qualidade, produtividade e competitividade dos negócios. 

- Consultoria em Processo Produtivo: Concentra o conjunto de atividades 

relacionadas com diagnóstico, orientação e assessoria técnica, voltadas para implantação, 

otimização, sustentabilidade ambiental e melhoria de processos e produtos, as quais são 

realizadas, geralmente, de forma personalizada (customizada). 

- Consultoria para atendimento a Legislações, Normas e Regulamentos Técnicos: 

Concentra o conjunto de atividades relacionadas com diagnóstico, orientação e assessoria 

técnica,  voltadas para atendimento ou implantação de Normas e Regulamentos Técnicos e 

Legislações. 

- Auditoria: é um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas na 

empresa ou setor, cujo objetivo é averiguar se estão de acordo com as disposições 

planejadas e/ou estabelecidas previamente, se foram implementadas com eficácia e se 

estão adequadas (em conformidade) à consecução dos objetivos. 

Metrologia: Concentram os serviços de análise e de ensaios, em conformidade com 

regulamentos técnicos, normas e sistemas de gestão. 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação: Corresponde ao uso do conhecimento 

técnico-científico para a criação ou aprimoramento de novos materiais, equipamentos, 

produtos, processos e sistemas. 

- Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Produto: Consiste no desenvolvimento ou 

mudança substancial de um novo bem ou serviço no mercado. Para que um bem ou um 

serviço seja reconhecido como inovador, é necessário que o mercado o acolha e passe a 

utilizá-lo. 

Historicamente o SENAI/MT tem desenvolvido projetos de inovação para empresas 

(indústria), subsidiados pelo Edital SENAI SESI de Inovação e para docentes e discentes das 

Unidades Operacionais, subsidiados pelo SENAI/DN por meio do INOVA.  

A mantenedora tem fomentado ainda ações independentes das unidades, como por 

exemplo, a Fábrica de Alimentos; Projeto Integrador Inovador apresentado para a 
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comunidade em 2014 e o projeto Ecodesign - que reutiliza jeans na produção de peças 

novas. Todos estes projetos têm contato com a estrutura técnica de profissionais 

especializados e infraestrutura (laboratórios, equipamentos, salas de aula etc) do SENAI/MT. 

Em sintonia a esta prática de fomento à inovação, já existente na estrutura estratégica do 

SENAI/MT, e aos direcionadores estratégicos nacionais e regionais (tabela 1), é que o 

Departamento Regional do SENAI/MT propõe a criação de uma sistemática de atuação do 

SENAI/MT em inovação que se divide em três subáreas:  

TABELA 1 – Direcionadores Estratégicos Nacionais e Estaduais para o SENAI. 

Nacionais 

INOVAÇÃO Ambiente institucional e estrutura de incentivos à inovação; 
INOVAÇÃO Serviços tecnológicos; 
EDUCAÇÃO Educação profissional; 
EDUCAÇÃO Formação de engenheiros e tecnólogos. 

Estaduais 

TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 

Promover soluções de pesquisa desenvolvimento e inovação para aumentar a 
competitividade da indústria; 

TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO 

Promover soluções de tecnologia e inovação adequados as demandas e desafios da 
indústria de forma sustentável; 

EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Ampliar a qualidade da educação profissional e o ensino superior de acordo com a 
necessidade da indústria, consolidando a metodologia SENAI de educação profissional; 

 
a) SENAI IDEIAS; 

b) Inovação no SENAI EDUCAÇÃO PROFISSIONAL e  

c) Inovação no SENAI EMPRESAS.  

 

Esta estrutura visa promover um ambiente de desenvolvimento tecnológico e inovador 

para os docentes e discentes SENAI/MT, assim como, incentivar o surgimento de projetos 

integradores inovadores nas Unidades Operacionais do SENAI/MT e projetos de inovação 

para o INOVA SENAI, aproximar o SENAI/MT das indústrias, desenvolver produtos, processos 

e serviços atuais do SENAI/MT e desenvolver novos produtos, processos e serviços. Esta 

estrutura irá atender a todas as Unidades Operacionais do SENAI/MT de maneira sistemática 

e organizada. No quadro abaixo podem ser visualizadas as ações estratégicas delineadas 

para os anos de 2014 e 2015. 
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Figura 1 – Subáreas de atuação da Coordenação de Projetos Especiais de Inovação do SENAI/MT. 

Essas subáreas devem obedecer á um macro processo norteador de todas as ações 

relacionadas à inovação no âmbito do SENAI/MT. Segundo este macro processo, todas as 

geradas por colaboradores, docentes e/ou discentes do SENAI/MT, independente da forma, 

deve passar por um processo de prospecção tecnológica, desenvolvimento tecnológico e 

análise e expressão de resultados. 

 
Figura 2 – Macro Processo do Sistema de Gestão da Inovação do SENAI/MT. 
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7 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 

O Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial – SENAI/MT, entidade mantenedora, 

bem como a Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá - FATEC, entendem que a finalidade 

básica da educação profissional é a de conduzir o indivíduo ao permanente desenvolvimento 

para a vida produtiva e para o exercício da cidadania, contribuindo assim para o 

desenvolvimento social e econômico do país. 

Assim, dado o contexto de rápidas e contínuas mudanças, que caracterizam a 

sociedade, e das consequências diretas geradas no mercado de trabalho, um dos fins da 

educação profissional no SENAI/MT é de que os cidadãos adquiram condições de mobilidade 

profissional, seja por meio de transferência de conhecimentos e competências adquiridas, 

seja por meio de aquisição de novas competências, na perspectiva da educação continuada. 

Desta forma, supera-se a visão estreita de preparar para um posto de trabalho e passa-se ao 

enfoque de competências centradas nas pessoas, em diferentes contextos de atuação 

profissional. Nesse sentido, os discentes são estimulados a: 

• desenvolver o gosto pelo trabalho bem feito, com qualidade, e o respeito à 

segurança e à preservação do meio ambiente; 

• valorizar os espaços de estudo, de trabalho e de lazer, empresa e recursos da 

comunidade, como bens comuns; 

• ter consciência de sua importância como pessoa e cidadãos integrantes da 

comunidade; 

• desenvolver as capacidades de autonomia e de senso crítico, voltadas à 

formulação de juízos de valor; 

• elaborar projeto de vida – profissional e pessoal; 

• agir e reagir frente a situações de instabilidade do mercado de trabalho e de 

novas exigências de capacitação profissional; 

• buscar o desenvolvimento de novas competências, responsabilizando-se pelo 

próprio aperfeiçoamento, na perspectiva de educação permanente, que se dá ao longo da  

vida. 
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Deste modo, acreditamos que responsabilidade social não é uma atividade separada 

da educação, e sim uma nova forma de ensinar mais abrangente consciente, que privilegia a 

integração comunitária e envolve docentes e discentes no estudo da realidade local. 

O objetivo é buscar soluções técnico-políticas e práticas para as questões de 

interesse da comunidade, de forma ética e transparente, respeitando à legislação vigente. 

Isso ocorre por meio de ações que promove o desenvolvimento sustentável, respeitando a 

diversidade humana e cultural, desenvolvendo ações de defesa do meio ambiente, do 

patrimônio cultural, da produção artística, desenvolvendo ações de inclusão social e 

cidadania. 

Nesse contexto, percebemos que a responsabilidade social da IES se refere a um 

conjunto de ações, intencionalmente planejadas e coletivamente discutidas, executadas em 

diversas de nossas ações como: Projetos Pedagógicos dos Cursos, Prática docente, Avaliação, 

Apoio psicopedagógico, Atendimentos especializados às minorias, Cursos de nivelamento, 

Formação docente, Políticas de Voluntariado, Trote Solidário, Semana Acadêmica, entre 

outras ações realizadas. 

Outras ações realizadas pelo SENAI: 

O Programa SENAI de Ações Inclusivas (PSAI) oferece qualificação para que pessoas 

com deficiências trabalhem na indústria. Com o programa, além de cumprir a lei que 

estabelece cotas para deficientes nas empresas, o empresário pratica a responsabilidade 

social. As pessoas qualificadas têm chances de inclusão e ascensão no mercado de trabalho.  

Os profissionais são capacitados pelo PSAI em centros de ensino do SENAI espalhados 

por todo o país. Esses centros, arquitetonicamente preparados e equipados, contam com 

profissionais treinados para cada tipo de limitação. As pessoas com deficiência – física, 

auditiva, intelectual, visual ou múltipla – frequentam os cursos regulares da instituição, mas 

com material didático adequado a cada necessidade.  

De acordo com o Censo IBGE 2010, 24% da população possui alguma deficiência, o 

que representa cerca de 45 milhões de pessoas. Em Mato Grosso, na última pesquisa, foram 

detectadas cerca de 600 mil pessoas com deficiência, representando 22,6% da população do 

Estado. Para atender as necessidades dessas pessoas, a empresa precisa dispor de 

acessibilidade arquitetônica e tecnologias assistivas, além da vontade para eliminar as 

barreiras de comunicação ou de atitude. 
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Desde 1991, o art. 93 da Lei 8.213/91 (Plano de Benefício da Previdência Social), 

conhecida como ‘Lei de Cotas’, estabelece que toda empresa que tenha acima de 100 

funcionários precisa contratar PCDs. De 100 a 200 funcionários a cota é de 2%, de 201 a 500  

é de 3%, entre 501 e 1.000 é de 4% e acima de 1.000 trabalhadores a cota é de 5%. Além das 

Pessoas com Deficiência visual, auditiva, intelectual e cadeirantes, são amparadas por lei 

todas as pessoas que não têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade, como aqueles 

que não possuem condições financeiras dentro dos padrões impostos pela sociedade, além 

de idosos e negros. 

É por isso que inúmeras empresas de Mato Grosso estão buscando se adequar tanto 

na estrutura física como na mentalidade dos colaboradores. Esse é o trabalho do Programa 

Senai de Ações Inclusivas (PSAI) com sede no SENAI/MT. 

Na FATEC disponibilizamos aos discentes um Núcleo de Ações Inclusivas, que propõe 

a inclusão de pessoas com deficiência em todos os processos educacionais, dentro das. 

Preparando os discentes com deficiência para serem absorvidos pelas indústrias do estado 

de Mato Grosso. 

O PSAI faz parte da metodologia de educação do SENAI e está sob a coordenação do 

Departamento Nacional. Ele acontece em rede de forma articulada, que permite 

potencializar as capacidades individuais das pessoas com deficiência. Exercer o papel de 

caráter consultivo, propositivo e multidisciplinar, propor uma metodologia de ação na área 

da educação profissional baseada em competências em uma perspectiva emancipadora, na 

elaboração e desenvolvimento de propostas pedagógicas inclusivas. 

O Programa visa atender as seguintes vertentes 

• Altas habilidades 

• Deficiência física  

• Deficiência auditiva 

• Deficiência Visual 

• Deficiência mental/intelectual 

• Deficiência múltipla 

• Condutas típicas 

• Deficiência psicossocial 

• Reabilitado profissional 
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• Transtorno do espectro autista 

• Outras necessidades especiais 

• Idosos 

• Cor/Etnia 

 

Principais Norteadores do GAL 

• Promoção da equidade de oportunidades no processo de desenvolvimento 

laboral; 

• Flexibilização do atendimento às demandas e necessidades individuais, em 

consonância com a legislação vigente; 

• Adequação (flexibilização e adaptações); 

• Das competências profissionais (itinerário formativo) exigidos nos perfis 

profissionais em consonância com o mundo do trabalho; 

• A busca da excelência e escala nos processos educacionais inclusivos, sob a ótica 

da demanda; 

• Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver; 

• Expansão dos padrões de valorização da diversidade no mercado de trabalho; 

• Valorização da ação coletiva e compartilhada. 

 

Atuação: 

• Acessibilidade arquitetônica, pautada na NBR 9050; 

• Acessibilidade comunicacional (interpretes/tradutores); 

• Acessibilidade atitudinal  (palestras e sensibilização em ambiente escolar); 

• Acessibilidade instrumental (laboratórios adequados conforme especificidade da 

deficiência apresentada pelo Estudante); 

• Adequação metodológica (currículos, livros); 

• Adequação programática (planejamento para não haver barreiras invisíveis 

dentro das normas e diretrizes politicas da Unidade Operacional); 

Disponibilizamos, sempre que o estudante solicita, materiais como lupa, régua guia, 

livros falados, livros Dasy, leitor de tela, software adequado para deficientes visuais, e 



 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL - PDI (2015-2018) 

Folha: 
52 de 79 

Revisão: 
02 

Data: 
01/09/2015 

 

 

garantia dos direitos previstos na legislação. A FATEC visa iniciativas que objetivam colocar 

em prática o exercício da Responsabilidade Social, entendida também como gestão, que 

permeia a relação ética, transparente e solidária da IES. Uma das ações da FATEC, de 

compromisso para com o desenvolvimento econômico do estado, está relacionada aos 

profissionais que esta IES irá formar. 

A IES evoca valores como a proteção ao meio ambiente e respeito mútuo aos direitos 

humanos dentro e fora da instituição. Com estas disseminações de boas práticas de 

responsabilidade social,.a FATEC investe para um desenvolvimento sustentável em um 

mundo globalizado. A Faculdade engaja-se em programas já em desenvolvimento por sua 

Mantenedora, SENAI Mato Grosso, e está aberta para, na perspectiva acima mencionada, 

propor outros projetos que garantam e favoreçam o compromisso com o desenvolvimento 

econômico do Estado. 

Tais mecanismos de acesso e inclusão são ferramentas que estabelecem a inter-

relação da comunidade acadêmica com os outros setores da sociedade. Esta postura 

institucional é voltada para os interesses e necessidades de uma grande parcela da 

população, que se apropria, direta ou indiretamente, do desenvolvimento social e regional 

proporcionado pela interconexão entre sociedade e comunidade acadêmica. 

Diante disso, para o aprimoramento das políticas públicas, a FATEC possui ações 

extensionistas, com as seguintes características:  

• Privilegiando questões sobre as quais atuar, sem desconsideração da 

complexidade e diversidade da realidade social; 

• Abrangência de forma que a ação, ou um conjunto de ações, possam ser 

suficientes para oferecer contribuições relevantes para a transformação da área, setor ou 

comunidade sobre os quais incide; 

• Efetividade na solução do problema. Cabe lembrar que a efetividade de qualquer 

tipo de intervenção social depende do grau de racionalidade que se imprime à sua 

formulação, sem perder de vista os valores e princípios que a sustentam, que a gestão 

eficiente e sua avaliação, seja a de seu processo de implementação (monitoramento), seja a 

de seus resultados e impactos sociais.  
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8 CORPO DOCENTE 
 
8.1 COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente da Faculdade de Tecnologia SENAI é constituído por profissionais 

com experiências acadêmicas e do mundo do trabalho, pós-graduação nas diversas áreas de 

atuação em nível de mestrado e doutorado. 

 

8.2 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

Os critérios de seleção e contratação, progressão e de promoção, bem como a 

descrição dos cargos são os previstos no plano de carreira da mantenedora. Para 

contratação, são lançadas vagas em Edital do SENAI/MT, em que os candidatos passam por 

processo seletivo contendo prova escrita, testes teórico, teste prático, entre outros, bem 

como análise de currículos, com vistas à triagem dos perfis atinentes ao objeto de atuação. 

 

NOME FORMAÇÃO FORMA DE 
CONTRATAÇÃO CH 

MARCIA HELENA SCABORA DOUTORA Celetista 40 horas 

EDERSON FERNANDES DE SOUZA MESTRE Celetista 40 horas 

LARISSA KELY DANTAS MESTRA Celetista 40 horas 

MARIA DE LOURDES T. NEVES MESTRA Celetista 40 horas 

VINÍCIUS GORGONHO MESTRE Celetista Horista 

ÉRIKA SEGÓVIA MESTRA Celetista Horista 

KRISHNA ROSA MESTRA Celetista Horista 

GUSTAVO ZANATA MESTRE Celetista Horista 

KÊNIA FEITOSA MESTRA Celetista Horista 

ABRAÃO GUALBERTO NAZARIO ESPECIALISTA Celetista 40 horas 

MOISÉS PHILLIP BOTELHO ESPECIALISTA Celetista 40 horas 

 
 
8.3 POLÍTICAS DE EXPANSÃO DO CORPO DOCENTE  
 

À medida que os novos cursos de graduação forem implantados, prevê-se uma 
expansão de acordo com as ofertas: 
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2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 
11 docentes 
1 doutor 
8 mestres 
2 especialistas 

3 docentes 
1 doutor 
2 mestres 

4 docentes 
1 doutor 
2 mestres 
1 especialista 

3 docentes 
1 doutor 
2 mestres 

4 docentes 
1 doutor 
2 mestres 
1 especialista 

3 docentes 
1 doutor 
2 mestres 

 
 
8.4 POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO, PLANO DE CARREIRA 
 

O SENAI-MT, mantenedora da IES, proporciona aos colaboradores a oportunidade de 

aprendizagem e crescimento pessoal e profissional, garantindo segurança e satisfação no 

desenvolvimento de suas atividades. Para concretizar essas ações, o SENAI de Mato Grosso 

tem investido, sistematicamente, em seu quadro docente, através de reuniões mensais 

pedagógicas, de cursos de capacitação previstos no seu Programa de Desenvolvimento de 

Competência - PDC e, na identificação e desenvolvimento de novas metodologias para 

flexibilização do processo de aprendizagem, alinhadas com uma ação voltada para a 

reestruturação da infraestrutura escolar, com vistas à obtenção dos resultados esperados. 

O Plano de Desenvolvimento de Competências consiste em um Programa de 

capacitação planejado anualmente, com custos e cronograma de desenvolvimento de 

atividades, que podem ser realizadas de forma específica ou institucional, descritos na 

Política Gestão de Carreira, onde é retratada a remuneração, abrangendo os níveis 
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organizacionais do Sistema Federação das Indústrias no Estado do Mato Grosso – Sistema 

FIEMT. 

A concepção da política de Gestão de Carreira e Remuneração do Sistema FIEMT, 

integrado com um programa de Gestão por Competências, foi iniciada em meados de 2012, 

data que ocorreu a 1ª fase. O objetivo é a melhoria contínua, do profissional com 

possibilidades de ascensão funcional, e de remuneração justa e adequada ao mercado, 

proporcionando a atração e retenção dos empregados, além de oportunidades de 

crescimento pessoal e desenvolvimento profissional, alinhados aos objetivos estratégicos da 

organização. Neste sentindo, a política está sendo implantada, gradativamente, para que 

medidas possam ser adotadas, garantindo a consolidação e avanço dos processos de 

maneira articulada. 

Desse modo, todo empregado tem possibilidades de ascensão em sua carreira, desde 

que possua os requisitos e competências necessárias e se esforce em relação aos resultados, 

respeitando a política interna. 

A política de Gestão de Carreiras e Remuneração tem como principais objetivos: 

• Definir os cargos e funções a serem adotados no Sistema FIEMT, suas 

nomenclaturas, requisitos de acesso, qualificação, competências técnicas, competências 

comportamentais, tarefas e responsabilidades; 

•  Permitir a organização de atividades (cada empregado deve saber o que é 

esperado dele no seu cargo/ função); 

• Determinar a estrutura salarial e a política de remuneração; 

• Estabelecer uma Política de Gestão de Carreira eficaz, que permita a retenção e 

ascensão profissional de seus empregados, de acordo com suas aptidões e desempenhos; 

• Proporcionar a atração/retenção dos empregados; 

• Manter a equidade - equilíbrio interno e externo; 

• Estabelecer parâmetros de diferenciação estáveis entre os cargos e os salários 

dos empregados; 

• Habilitar os gestores, através de um instrumento para administração de seus 

Recursos Humanos, bem como descentralizar alguns procedimentos de gestão da evolução 

salarial e carreira e ações de “coaching”  por parte de cada gestor em relação aos membros 

de sua equipe; 
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• Adequar a contratação de novos empregados às necessidades e estratégias de 

negócios da empresa, maximizando os recursos disponíveis; 

• Remunerar a força de trabalho de forma justa, impessoal e equânime, focando e 

desenvolvendo a meritocracia. 

• Estabelecer parâmetros de diferenciação estáveis entre os cargos e os salários 

dos ocupantes; 

• Evitar/minimizar possíveis passivos legais trabalhistas. 

Além disso, também está entre os objetivos constituir em ferramenta imprescindível 

para outras atividades pertinentes a Gestão de Recursos Humanos, tais como: Treinamento 

e Desenvolvimento, Recrutamento e Seleção, Medicina, Segurança do Trabalho, Relações 

Trabalhistas, e ainda para elaboração de projetos de Recursos Humanos, como por exemplo: 

Avaliações de Desempenho, e formas de melhor remunerar. Essas informações constam no 

acordo coletivo de trabalho, registrado no MTE: MT000436/2015, de 13 de julho de 2015. 

Os cargos e funções do Sistema FIEMT estão organizados em Tabelas Salariais, sendo 

elas: Tabela Salarial A – Carreiras Mensalistas, Tabela Salarial B – Carreiras Horistas e Tabela 

Salarial C – Função Gratificada, detalhadas no documento que descreve a Política de Gestão 

de Carreira. 

A estrutura de cargos e funções nas classes salariais segue a classificação dos cargos 

obtida na fase de avaliação por sistema de pontos e o comportamento do mercado 

conforme resultado da pesquisa salarial. As Tabelas Salariais serão corrigidas por ocasião da 

data-base da categoria, ou ainda a qualquer tempo em decorrência de alterações sugeridas 

por pesquisas salariais, condicionada à aprovação da Presidência. 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá estabelecerá e desenvolverá um programa 

de capacitação docente, em sintonia com o programa de desenvolvimento de pessoal do 

Departamento Regional do SENAI/MT, alinhado ao Plano de Carreira aprovado. 

O SENAI disponibiliza, além disso, todas as ferramentas e conhecimentos necessários 

para que o empregado possa desenvolver sua função. Quando o mesmo é efetivado, passa 

por um treinamento de integração e é apresentado ao Sistema S, Sistema Federação das 

Indústrias do Estado do Mato Grosso, Sistema de Gestão do SENAI MT, Processos, Negócios 

da Instituição, benefícios entre outras informações necessárias ao empregado. 
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O SENAI conta também com o Programa de Qualidade de Vida, que temo como 

objetivo Desenvolver atividades que envolvam e possibilitem aos seus empregados a 

realização de atividades que promovam e melhorem a qualidade de vida através de cuidados 

com a saúde física, financeira e cultural.  O programa existe há mais de 05 anos, em que o 

SENAI proporciona atividades em grupos e algumas vezes com os familiares, como por 

exemplo a Gincana SENAI que é realizada com a participação dos familiares, buscando a 

interação e proporcionando um ambiente mais saudável. Outra ação que busca a doação e a 

compaixão dos empregados, e bem como de seus familiares, é a Ação Solidária, que 

geralmente é realizada próximo ao final do ano, com ações em creches, asilos ou adoção de 

Cartinhas para o Papai Noel.  

O SENAI também cuida da saúde e prevenção de acidentes dos seus empregados, 

através do PPRA e PCMSO, de responsabilidade da coordenação de recursos humanos e da 

gerência. O programa é anual, os empregados passam por exames admissionais, periódicos, 

demissional entre outros. As avaliações das atividades e dos riscos de cada função, é 

realizada por técnico de segurança do trabalho, qualificado para isso. Nas Unidades 

Operacionais, o monitoramento do PPRA e PCMSO é realizado pela coordenação 

administrativa financeira, durante o exercício vigente. 

Com o intuito de valorizar os Empregados, Comprometer os recursos com a obtenção 

de resultados estrategicamente planejados, estabelecer regras de acompanhamento e 

resultados, o SENAI/MT, instituiu a Sistemática da Regra de Desempenho Pantaneira. 

A sistemática consiste em um conjunto de indicadores que mensuram o desempenho 

qualitativo e quantitativo de cada Unidade Operacional, Equipes de Trabalhos, Docentes e 

Consultores. 

Para cada Indicador é atribuído uma meta e uma pontuação, de acordo com o 

resultado obtido durante o exercício é associado ao indicador uma determinada pontuação. 

A Unidade Operacional, Equipes de Trabalhos, Docentes e Consultores, que atingirem 

maior pontuação de desempenho, recebem premiação voltada ao estímulo, à capacitação, 

que perpassam por: capacitações técnicas internacionais ou nacionais, alinhadas à área de 

atuação do empregado 
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9 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
A Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá possui a seguinte estrutura organizacional: 

 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

• Conselho Superior 

• Direção Geral 

• Direção Executiva (por Unidade) 

• Gerência de Educação Tecnológica 

• Núcleo de Avaliação e Regulação 

 

ADMINISTRAÇÃO BÁSICA 

• Coordenação Acadêmica 

• Coordenação Administrativa e Financeira  

• Núcleo de Relações com Mercado 

• Núcleo Docente Estruturante 

• Colegiado de Curso  

• Supervisão de Curso Superior 

 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

• Biblioteca 

• Secretaria Acadêmica 

• Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) 

• Núcleo de Ações Inclusivas  

• Núcleo de Inovação 

• Apoio Administrativo e Educacional 

• Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) 

 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 
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9.1 ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

9.2 AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

 

A Faculdade goza de autonomia didático-científica, pedagógica, administrativa, 

disciplinar e de gestão financeira e patrimonial dentro dos limites que lhe são fixados pela 

legislação e por seu Regimento Acadêmico, cumpridas as exigências do Regimento da 

Mantenedora. 

 

9.3 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Mantenedor da FATEC, o SENAI MT, pauta sua política de gestão de pessoas no que é 

estabelecido na legislação vigente, em acordo coletivo de trabalho, na NBR ISO 9001, pela 

qual é certificado, e em ações que proporcionem aos empregados à oportunidade de 

aprendizagem e crescimento pessoal/profissional. Essas ações são elaboradas, planejadas, 
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controladas através do Plano de Desenvolvimento de Competências - PDC que consiste em 

um conjunto de programas de treinamento planejados para o período de um ano. Os custos 

e cronograma de desenvolvimento de atividades são realizadas de forma específica ou 

institucional, com atuação focada na busca de garantir a segurança, satisfação de seus 

empregados, seja no cumprimento da legislação trabalhista, seja no que se encontra 

estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho. Desde o processo seletivo até no dia a dia, são 

realizadas as avaliações evolutivas, momentos de integração e de repasse de informações, 

enfim, o devido acompanhamento para que todos estejam preparados para realizarem bem 

suas atividades e/ou assumir novos desafios. É incentivado também, o processo de 

recrutamento e seleção interna, buscando o aproveitamento dos talentos internos e 

oferecimento de oportunidade a todos. 
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10 CORPO DISCENTE 
 

10.1 APOIO PEDAGÓGICO E FINANCEIRO 
 

Acesso 

O ingresso nos Cursos Superiores Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá dar-se-á por 

intermédio de Processo Seletivo, de natureza pública, tendo como requisito a conclusão do 

Ensino Médio ou equivalente. Em atenção à legislação em vigor, também são ofertadas 

vagas remanescentes ou de desistentes para transferência voluntária, para discentes de 

outras instituições de educação superior que cumpram os requisitos legais para 

transferência. 

As formas de ingresso nos cursos de graduação são as seguintes: 

• Processo seletivo; 

• Portadores de diploma de curso superior; 

• Transferências obrigatórias e facultativas; 

• Matrículas autorizadas nas condições de reciprocidade diplomática, previstas em 

lei. 

 

Apoio ao Estudante 

O apoio psicopedagógico é realizado pelo Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), que 

engloba ações relacionadas ao acompanhamento escolar e visa atender e auxiliar os 

discentes no enfrentamento de dificuldades que afetam a continuidade e desempenho no 

curso. Em relação ao atendimento aos discentes, o NAE promove atuação individualizada e 

coletiva, envolvendo os diversos atores do processo educacional. A reestruturação no apoio 

psicopedagógico originou-se da necessidade de um melhor atendimento aos discentes com 

a elaboração de estratégias mais efetivas que envolve as seguintes ações: 

• Visita às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão se 

desenvolvendo além de levar informações sobre a Instituição, eventos, campanhas etc; 
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• No início do semestre os discentes recebem um manual acadêmico, que 

contempla o calendário escolar e todas as informações acadêmicas necessárias; 

• Atenção aos calouros no primeiro semestre para propiciar a integração e 

adequação do mesmo ao meio. Os discentes das turmas veteranas iniciam suas atividades 

um dia antes com o objetivo de prepararem a recepção aos novos discentes, sob 

coordenação do NAE, juntamente com a Coordenação Acadêmica e Supervisão de Curso 

Superior. 

 

Estímulo a Permanência 

Seguindo as orientações do Ministério da Educação referentes à necessidade de 

democratização do acesso à educação superior e de inclusão social, a Faculdade desenvolve 

programas que proporcionam equidades, buscando atender a todos os públicos, 

independente da etnia e gênero. 

A Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá, no intuito de garantir a igualdade de 

oportunidade aos seus discentes de baixo poder aquisitivo, tem implementado programas 

que proporcionem condições básicas para permanência e bom desempenho acadêmico, 

como acompanhamento psicopedagógico, nivelamento, bolsas de estudos, entre outros. 

Outra facilidade e oportunidade oferecida pela Instituição é o FIES – Programa de 

Financiamento Estudantil, destinado a financiar a graduação no Ensino Superior de discentes 

que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e estejam regularmente 

matriculados em instituições não gratuitas, cadastradas no Programa e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

 

Benefícios concedidos pelo SENAI 

 

Para os acadêmicos, o SENAI concede desconto automático de 10% a quem paga sua 

mensalidade pontualmente. E, para casos específicos, mediante requerimento à direção da 

Faculdade, ocorrendo fatos e circunstâncias justas e possíveis de atender, a Direção 

Executiva pode propor à Direção Regional concessão de desconto ou bolsa. Para 

funcionários das indústrias sindicalizadas, o SENAI oferece 15% de desconto. 
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Temos também a oferta de bolsa de estudos parcial ou total em cursos e programas 

de Educação Profissional, definidas no orçamento anual, que tem por objetivo ampliar 

progressivamente a aplicação dos recursos do SENAI. As bolsas são destinadas à pessoas 

com deficiência/Condutas típicas e altas habilidades, empregados das casas que compõem o 

sistema FIEMT, empregados da indústria, entre outros. 

 

Organização Estudantil 

 

A Faculdade possibilitará a auto-organização e a estratégia para os movimentos 

estudantis, representados pelo Grêmio, pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) e 

Centros Acadêmicos (CA’s), para os discentes dos cursos superiores de tecnologia. Para 

tanto, a Faculdade disponibilizará condições de estrutura e de equipamentos e acesso aos 

ambientes de aprendizagem, para potencializar, sem obstáculos, as lutas e conquistas, 

oriundas da livre organização dos discentes. 
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11 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 
 
11.1 PROCESSO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 
 

O acompanhamento e a avaliação do desempenho institucional tem por finalidades a 

profissionalização de procedimentos gerenciais, na perspectiva da gestão estratégica que o 

SENAI/MT adota, assim como a de integrar a Instituição em uma reflexão crítica de seu 

funcionamento com vistas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento constantes de sua 

atuação. Estes processos pretendem assumir caráter educativo, pedagógico e gerencial, 

devendo motivar, permanentemente, o crescimento da Faculdade, por meio do 

envolvimento de todos aqueles que a compõem. 

 

11.2 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Composta por representantes de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da 

sociedade civil organizada, a avaliação institucional busca resultados que visam a melhoria 

da qualidade acadêmica e o desenvolvimento institucional pela análise consciente das 

qualidades, problemas e desafios para o presente e futuro. 

A Comissão Própria de Avaliação da FATEC atua baseada em estratégias que 

possibilitam avaliar a Instituição de maneira mais coerente por meio de suas próprias ações. 

• Aproveitar práticas de avaliação que já vêm sendo utilizadas por diferentes 

segmentos na IES; 

• Criar um anuário estatístico, com base nos dados fornecidos por diferentes 

segmentos da Instituição; 

• Organizar e implantar bancos de dados que facilitam a análise e o refinamento 

das informações de Autoavaliação e a compreensão de como se realizam e se inter-

relacionam as atividades acadêmicas em todas as suas dimensões; 

• Alinhar as ações da avaliação à Missão da Instituição e aos seus objetivos; 
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• Gerar relatórios resumidos de cada área e apresentar à administração superior, 

identificando vieses, falhas e contaminações indicados pela avaliação; 

• Aperfeiçoar os indicadores de avaliação para cada atividade, analisando e 

interpretando os dados por área; 

• Elaborar relatórios de avaliação institucional que documentem o processo 

avaliativo como um todo, evidenciando resultados da avaliação e sugestões de melhorias 

nas práticas e nas políticas institucionais. 
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12 INFRAESTRUTURA 
 

A Faculdade de Tecnologia SENAI, conta com uma área total de 6.219,16m2, com área 

construída de 5.931,12 m² e com uma área coberta de 2319,09 m², abrigando outras 

atividades. A IES possui um espaço com 187,12 m², de área técnica, com capacidade 

suficiente para todos os empregados do corpo administrativo. O ambiente é climatizado, 

com estações de trabalho contendo, computadores com acesso a internet, mesa, gaveteiro, 

arquivo, armários, impressora/copiadora e telefone. 

Ambientes Bloco/Pavimento M² Descrição 

COORDENÇÃO ACADÊMICA 
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

12,18 

06 Armários, 04 Cadeiras, 04 Mesas, 02 
Computadores, 04 Lixeiras, 01 aparelho de Ar 
Condicionado, pontos de telefone, acesso à 
internet  

GERÊNCIA/ DIREÇÃO FATEC 
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

15,12 

03 Armários, 09 Cadeiras, 02 Mesas, 03 Lixeiras, 
01 Computador, 01 Aparelho de Ar 
Condicionado, pontos de telefone, acesso à 
internet  

SECRETARIA ACADÊMICA 
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

42,39 

18 Armários, 09 Mesas, 09 Cadeiras,  09 Lixeiras, 
08 Computadores, 01 Note Book, 01 Impressora,  
01 Aparelho de Ar Condicionado, pontos de 
telefone,  acesso à internet  

TESOURARIA 
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

14,48 

05 Armários, 02 Cadeiras, 02 Mesas, 02 
Computadores, 01 Impressora, 02 Lixeiras, 02 
Cofres, 01 Aparelho de Ar Condicionado, pontos 
de telefone,  acesso à internet  

ARQUIVO DA SECRETARIA  
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

34,20 
25 Armários, 04 Cadeiras, 02 Mesas, 01 
Impressora, 01 Lixeira, 01 Escada, 01 Ventilador, 
01 Aparelho de Ar Condicionado. 

ARQUIVO DA ÁREA TÉCNICA 
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

19,92 17 Armários, 01 Lixeira, 01 Aparelho de Ar 
Condicionado. 

TELEFONIA/TELEMARKETING 
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

7,27 

03 Armários, 03 Cadeiras, 03 Mesas, 01 
Computador, 01 PABX, 01  Lixeira,  01 Aparelho 
de Ar Condicionado, pontos de telefone,  acesso 
à internet  

ATENDIMENTO/ RECEPÇÃO 
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

64,11 

11 Armários, 08 Cadeiras, 08 Mesas, 06 
Computadores, 07 Lixeiras, 02 Aparelhos de Ar 
Condicionados, pontos de telefone,  acesso à 
internet  

ÁREA TÉCNICA 
BLOCO B - 

PAVIMENTO 
TÉRREO  

187,12 

71 Armários, 77 Cadeiras, 61 Mesas, 53 
Computadores, 08 NoteBook, 03 Impressoras, 
02 Scanner´s de  Mesas, 51 Lixeiras, 07 Ar 
Condicionados, pontos de telefone,  acesso à 
internet  

ARQUIVO  
BLOCO D - 

PAVIMENTO 
TÉRREO 

31,68 20 estantes / 01 mesa /01 computador, um 
armário de aço INOX 
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Salas de Aula 

 
A FATEC possui 17 salas de aula, sendo duas com capacidade para 40 alunos cada e as 

demais com capacidade para 50 alunos cada, quantidade suficiente para atender os cursos. 

Essas salas possuem carteiras, lousa, mesa do docente, equipamento para projeção 

multimídia e ar condicionado. As janelas das salas permitem, durante o dia, uma iluminação 

natural e adequada. No período noturno, a iluminação artificial se faz com lâmpadas frias 

adequadas ao espaço. A limpeza é feita diariamente, em todos os períodos, de forma 

sistemática e as salas não possuem interferências de ruídos externos. 

 

Ambientes  Bloco/Pavimento 
  

EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO 
EXISTENTES Qtde M² Aluno

s 

SALA DE 
AULA 01 

BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 59,41 40 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente/40 
carteiras/ 01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 02 

BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 59,41 40 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/40 carteiras/ 01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 03 

BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 79,62 40 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/40 carteiras/ 01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 04 

BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 81,53 40 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/40 carteiras/ 01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 06 

BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 68,80 30 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/30 carteiras/01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 07 

BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 82,59 50 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/50 carteiras/01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 08 

BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 82,69 50 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/50 carteiras/01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 09 

BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 82,72 50 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/50 carteiras/01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 10 

BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 82,72 50 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/50 carteiras/01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 11 

BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,59 50 

2 Ar Condicionados/1 Mesa Docente 
/50 carteiras/01 Projetor Multimídia/ 

Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 12 BLOCO D - INFERIOR 1 81,53 40 

Cadeiras/2 Ar Condicionados/1 Mesa 
Docente /40carteiras/01 Projetor 

Multimídia/ Acesso a internet 
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SALA DE 
AULA 13 BLOCO D - INFERIOR 1 81,53 40 

Cadeiras/2 Ar Condicionados/1 Mesa 
Docente /40carteiras/01 Projetor 

Multimídia/ Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 14 BLOCO D - INFERIOR 1 81,53 40 

Cadeiras/2 Ar Condicionados/1 Mesa 
Docente /40carteiras/01 Projetor 

Multimídia/ Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 15 BLOCO D - INFERIOR 1 81,53 40 

Cadeiras/2 Ar Condicionados/1 Mesa 
Docente /40carteiras/01 Projetor 

Multimídia/ Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 20 

BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 86,78 40 

Cadeiras/2 Ar Condicionados/1 Mesa 
Docente /40carteiras/01 Projetor 

Multimídia/ Acesso a internet 

SALA DE 
AULA 21 

BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 64,94 40 

Cadeiras/2 Ar Condicionados/1 Mesa 
Docente /40carteiras/01 Projetor 

Multimídia/ Acesso a internet 

 

Auditório 

Atualmente, a FATEC não dispõe de auditório nas dependências da sede da IES, 

porém já foi elaborado projeto de construção e a obra esta em fase de licitação. Entretanto, 

conta com a disponibilidade dos Auditórios na sede da mantenedora e das suas unidades 

operacionais. 

 

Sala(s) de Docentes 

A IES dispõe de sala para docente confortável, climatizada, com mesa para reunião, 

01 Armário Guarda volume, cadeiras, mesas, computadores, espaço para estudo e 

atendimento a alunos, além de computadores conectados à Internet e rede wireless. 

 

Gabinetes/estações de trabalho para docente  

Os docentes atuam em tempo integral e parcial em salas/gabinetes de trabalho, 

equipadas com ar condicionado, computador, mesas, cadeiras e armários, onde cada qual 

desenvolverá em suas atividades, assim como prestarão atendimento aos discentes para 

orientação e para desenvolverem seus projetos de Pesquisa e Extensão, Iniciação Científica, 

Trabalhos de Conclusão de Curso e Orientação ao Estágio Supervisionado. 
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O supervisor de curso superior conta com um ambiente individual equipado com 

computador conectado à internet, impressora, telefone, quadro de avisos, ar condicionado, 

armários, mobiliário adequado para o atendimento e recepção de docentes e discentes. A 

limpeza é feita diariamente, em todos os períodos, de forma sistemática e não possui 

interferência de ruídos externos.  

 

Laboratórios 

Visando à flexibilidade de organização dos componentes curriculares, a criação de 

oportunidades diferenciadas de integralização do curso por parte dos discentes, e às 

atividades práticas, oportunizamos diversos ambientes educacionais como os laboratórios. 

A Faculdade disponibiliza equipamentos de informática, recursos audiovisuais e de 

multimídia em quantidade suficiente para atender aos cursos de forma apropriada e para 

dar condições aos docentes desenvolverem seus trabalhos de ensino e extensão. A 

Faculdade explora de forma intensiva os recursos de informática e de multimídia com o 

intuito de propiciar vantagem competitiva perante outros cursos superiores existentes na 

região. 

Demais ambientes: 

Ambientes Bloco/Pavimento 
Detalhamento 

Qtde M² Capacidade 

LAB. ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA BLOCO B - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 63,57 20 

LAB. ANÁLISE SENSORIAL BLOCO B - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 31,50 20 

LAB. ANÁLISE MICROBIOLÓGICA BLOCO B - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 83,35 20 

LAB. PROCESSAMENTO CARNES   
DERIVADOS 

BLOCO B - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 99,91 20 

LAB. PROCESSAMENTO LEITE E  
DERIVADOS 

BLOCO B - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 141,09 20 

CANTINA BLOCO B - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 17,12 60 

SALA DE PROFESSORES 1 BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 14,23 20 

SALA DE PROFESSORES FATEC BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 14,23 8 

CPA BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 13,86 2 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 12,18 4 
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GERÊNCIA/ DIREÇÃO FATEC BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 15,12 1 

SALA DE REUNIÃO BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 17,97 20 

SECRETARIA ACADEMICA BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 42,39 12 

TESOURARIA BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 14,48 2 

ARQUIVO DA SECRETARIA  BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 34,20 2 

ARQUIVO DA ÁREA TÉCNICA BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 19,92 1 

TELEFONIA/TELEMARKETING BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 7,27 4 

ATENDIMENTO/ RECEPÇÃO BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 64,11 2 

ÁREA TÉCNICA BLOCO B - PAVIMENTO 
TÉRREO  1 187,12  40 

SALA AULA 01 BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 59,41 40 

SALA AULA 02 BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 59,41 40 

SALA AULA 03 BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 79,62 40 

SALA AULA 04 BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 81,53 40 

SALA AULA 05  BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 68,80 40 

SALA AULA 06 BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 68,80 30 

OFICINA DE SEGURANÇA TRABALHO BLOCO B - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 34,06 15 

SALA DE AULA 07 BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 82,59 50 

SALA DE AULA 08 BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 82,69 50 

SALA DE AULA 09 BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 82,72 50 

SALA DE AULA 10 BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 82,72 50 

LAB. AGROINDUSTRIA E 
PROCESSAMENTO  
VEGETAL 

BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 166,43 25 

LAB. DE PANIFICAÇÃO BLOCO C - PAVIMENTO 
INFERIOR 1 143,44 25 

LAB. DE MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 01 

BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,69 38 

LAB. DE MANUTENÇÃO DE 
COMPUTADORES 02 

BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,69 38 

LAB. DE CONFIGURAÇÃO DE MIC 
COMP. 01 

BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,72 45 

LAB DE CONFIGURAÇÃO DE MIC 
COMP. 02 

BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,72 45 
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SALA DE AULA 11 BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,59 50 

LAB. DE SISTEMA OPERACIONAL DE 
REDE 

BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,59 20 

LAB. DE INFRA ESTRUTURA E 
CONECTIVIDADE 

BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,72 20 

LAB. DE ANÁLISE E DES. DE SISTEMA  BLOCO C - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 82,72 50 

LAB DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA BLOCO C - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 82,59 50 

LAB DE WEB DESIGN BLOCO C - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 82,59 50 

LAB DE INFORMÁTICA 01 BLOCO C - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 82,59 50 

LAB DE INFORMÁTICA 02 BLOCO C - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 82,59 50 

LAB DE INFORMÁTICA 03 BLOCO C - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 82,59 50 

LAB DE INFORMÁTICA 04 BLOCO C - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 82,59 50 

LAB DE INFORMÁTICA 05 BLOCO C - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 82,59 50 

LAB DE INFORMÁTICA 06 BLOCO C - PAVIMENTO 
SUPERIOR 1 82,59 50 

OFICINA GRÁFICA - OFF SET BLOCO D - INFERIOR 1 81,01 15 

SALA DE AULA GRÁFICA BLOCO D - INFERIOR 1 32,34 20 

SALA PÓS-IMPRESSÃO BLOCO D - INFERIOR 1 32,34 20 

SALA DE AULA 12 BLOCO D - INFERIOR 1 81,53 40 

SALA DE AULA 13 BLOCO D - INFERIOR 1 81,53 40 

SALA DE AULA 14 BLOCO D - INFERIOR 1 81,53 40 

SALA DE AULA 15 BLOCO D - INFERIOR 1 81,53 40 
NAE (NÚCLEO DE APOIO AO 
ESTUDANTE) BLOCO D - INFERIOR 1 32,34 20 

LAB DE INFORMÁTICA 05 BLOCO D - INFERIOR 1 64,50 40 

BIBLIOTECA BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 140,63 40 

SALA DE AULA 20 BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 86,78 40 

SALA DE AULA 21 BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 64,94 40 

ARQUIVO  BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 31,68 4 

SALA DE MODELAGEM BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 64,40 15 

SALA TÉCNICA BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 32,03 25 

OFICINA COSTURA INDUSTRIAL 
(VESTUÁRIO) 

BLOCO D - PAVIMENTO 
TÉRREO 1 215,59 50 

TOTAL AMBIENTES   64 4512,70 1771 
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Instalações sanitárias 

Na IES possui 16 sanitários, (2) dois em cada piso, sendo um (1) masculino e um (1) 

feminino, distribuídos da seguinte forma: 

• Bloco B – Possui seis (06) sanitários cada um equipado com seis (06) boxes 

individuais, suporte para papel higiênico em cada box, suporte para papel toalha , 

espelho, pia, box individual com acessibilidade para atender pessoa com deficiência. 

• Bloco C – Possui seis (06) sanitários, cada um equipado com sete (07) boxes 

individuais, suporte para papel higiênico em cada box, suporte para papel toalha , 

espelho, pia, box individual com acessibilidade para atender pessoa com deficiência. 

• Bloco D - Possui quatro (04) sanitários cada um equipado com quatro (04) boxes 

individuais, suporte para papel higiênico em cada box, suporte para papel toalha , 

espelho, pia, box individual com acessibilidade para atender pessoa com deficiência. 

A limpeza é feita diariamente, em todos os períodos, de forma sistemática. 

 

Atendimento à Pessoa com Deficiência ou Com Mobilidade Reduzida 

 

Em cumprimento ao Decreto nº 5.296/2004, a Faculdade adaptou as condições de 

acesso para as pessoas com deficiência nos ambientes coletivos, da seguinte maneira: 

• Reserva de vagas no estacionamento de veículos; 

• Banheiros com barras de apoio nas paredes, com espaço que permite acesso de 

cadeira de rodas; 

• Adequação do espaço físico das portas de acesso; 

• Rampas de fácil acesso aos ambientes de uso coletivo da instituição; 

• Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de 

rodas; 

• Elevadores com sistema braile e viva voz; 

• Rampas para ligação entre os pavimentos. 

Os pisos de níveis diferentes construídos de material resistente sem apresentar 

abertura, possuem adequados e normatizados degraus. Há também rampas de acesso às 
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instalações providas de sistema de guarda-corpo e rodapé, conforme determinam as normas 

técnicas ABNT NBR 9050, que os contornam suavemente, construídas e mantidas em 

perfeitas condições de uso, segurança e com as passagens bem iluminadas. 

Os elevadores de acessibilidade, com sistema braile e viva voz de indicação de andar 

são devidamente dimensionados para a população usuária, atendem às recomendações das 

normas e operam plenamente em segurança. 

As rampas são dotadas de guarda corpo h=1,10m, corrimãos em duas alturas, sendo 

h=0,70m para pessoas que transitam em cadeiras de rodas, e h=0,90 para trânsito normal 

e/ou trânsito de pessoas com mobilidade reduzida. As rampas de acesso possuem piso 

antiderrapante, barra de apoio e alargamento de portas, banheiros adaptados para o uso de 

deficientes físicos e pessoas com problema de locomoção. Há ainda corredores de circulação 

largos e amplos com portas principais alargadas que possibilitam boa circulação e acessos. 

A Faculdade tem condições de atender, ainda, portadores de deficiência visual e 

auditiva, por meio da contratação de profissionais especializados para dar suporte 

acadêmico necessário ao acompanhamento do curso. Caso este suporte seja solicitado, a 

instituição manterá: 

• Sala de apoio equipada com máquina de datilografia braile e impressora braile 

acoplada ao computador. 

• Sistema de síntese de voz. 

• Gravador e fotocopiadora que amplie textos. 

• Software de ampliação de tela. 

• Acervo bibliográfico em braile. 

 

Biblioteca 

 

A biblioteca do SENAI- Cuiabá tem por finalidade proporcionar apoio às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, destinando-se aos docentes, discentes, funcionários e à 

comunidade em geral. Sua missão é reunir o acervo bibliográfico e de qualquer outra 

espécie, proporcionando preservação e disseminação da informação, oferecendo 

embasamento às pesquisas e ao desenvolvimento dos cursos mantidos pela mesma.  
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O acervo tem local definido no layout da biblioteca, com acesso disponibilizado aos 

estudantes. A Biblioteca conta, ainda, com área destinada à leitura de jornais diários e 

revistas, onde os discentes e docentes, funcionários e a comunidade podem atualizar-se. As 

condições técnicas e ambientais da biblioteca são constantemente verificadas, de modo que 

esteja preservado e atualizado o acervo à disposição dos usuários. 

As aquisições destinadas à atualização permanente do acervo devem ser orientadas 

pela solicitação dos professores, especialistas e técnicos. São acrescidas as informações de 

editores e distribuidores acerca de novos livros e periódicos nos mercados nacional e 

internacional. 

Quanto aos resultados obtidos pelos estudantes, alguns questionamentos, se bem 

equacionados, servirão de suporte às políticas de atualização permanente, seja da 

biblioteca, seja do laboratório de informática, bem como das suas redes de informação. 

A expansão do acervo da biblioteca é feita por indicação do corpo docente nos Planos 

de Ensino, por pesquisa em catálogo de editoras, busca em sites especializados, por doações 

e permutas, pelo serviço de reserva utilizado pelos usuários, pela manutenção de 

assinaturas de periódicos em papel e em suporte eletrônico, pela manutenção de bases de 

dados especializados on-line ou em CD-ROM e recursos de multimídia e pela aquisição de 

equipamentos adequados para a utilização da informação nos diferentes suportes. A 

quantidade de exemplares adquiridos para cada curso é definida com base no número de 

estudantes e norteada pelas recomendações constantes nos indicadores de qualidade 

definidos pelo Ministério da Educação. O controle estatístico de uso deve fornecer 

informações sobre os livros mais solicitados, sendo atualizado mensalmente, constituindo-se 

em referência para aquisições. 

O funcionamento da Biblioteca SENAI- CUIABÁ é de segunda a sexta, de 07:30 às 

11:30 horas e das 13:00 às 22:00 horas, e sábado das 09:30 às 13:30 horas, devendo este 

funcionamento estar sistematizado em regulamento próprio. Atendendo às metas do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI), há a proposta de reforma e ampliação da biblioteca 

no período de 2016 a 2017 que já esta sendo realizada. No término desse projeto a 

biblioteca irá contar com o dobro de espaço físico e um novo layout para a biblioteca 

contendo dois (02) micro-computadores para processos técnicos / administração, e 30 

máquinas para atendimento ao usuário com acesso à internet, uma (01) impressora, um (01) 
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aparelho de televisão de 29’, um (01) vídeo cassete , um (01) aparelho de DVD, 50 estantes e 

vários armário. 

O acervo atual da biblioteca SENAI-Cuiabá, está demonstrado no quadro abaixo, 

sendo que a tabela adotada para a disposição do acervo nas estantes é a CDU (Classificação 

Decimal Universal) e a catalogação segue a norma da AACR2. E, para efetuar o Registro das 

obras bibliográficas; Guarda e Controle do Acervo, bem como as Rotinas de Empréstimo do 

Acervo; Devolução do Acervo e Renovação de todos os suportes materiais do Acervo (Livros; 

Periódicos; Fitas de Vídeos; DVDs; CDs; Relatórios; Projetos; Folhetos), é utilizado o Sistema 

PERGAMUM WEB. 

 
Documentos Acervo  Quantidade (Títulos/Exemplar) 
Livros – (Títulos / Exemplares) 1951 Títulos /6345 

Exemplares  
Títulos de Periódicos 06 títulos 
Normas técnicas – ABNT  31 Normas Técnicas 
Jornais 02 Assinaturas Mensais 
Vídeos 621 títulos / 818 

exemplares 
 
Para gerir os serviços, contamos com um bibliotecário, responsável pelo 

processamento técnico, serviços de aquisição, seleção, disseminação do acervo, dentre 

outros similares, além do gerenciamento do espaço físico, manutenção de material e 

equipamentos e atendimento aos cursos. O quadro abaixo informa as funções na biblioteca: 

 

Serviços Oferecidos 

• Acesso à Base de Dados; 

• Catalogação na Fonte; 

• Comutação Bibliográfica: serviço de busca de informações em artigos de 

periódicos, via correio ou fax, em bibliotecas nacionais e internacionais, mediante taxas 

preestabelecidas (em implantação); 

• Consulta Local; 

• Empréstimos; 

• Exposição de livros novos; 

• Orientação e levantamento bibliográfico; 
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• Pesquisas on-line, por título, assunto ou palavra-chave ao acervo; 

• Reserva de obras. 

O acesso à biblioteca SENAI-CUIABÁ e o empréstimo são permitidos aos estudantes 

regularmente matriculados nos cursos da Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá aos seus 

docentes e demais servidores, desde que munidos de identificação pessoal. 

 

Laboratórios 

Os laboratórios de informática contam com softwares instalados conforme 

necessidades dos projetos pedagógicos, de acordo com a solicitação da Supervisão de 

Cursos.  

O horário de atendimento nos laboratórios é das 7:30 às 22:00 horas, de segunda a 

sexta-feira, e das 7:30 às 18:00 horas aos sábados. 

Todos os laboratórios contam com: 

• Acesso gratuito à internet; 

• Acesso direto pelo provedor institucional do SENAI-MT por meio da Embratel;  

• Os softwares instalados são configurados e oferecidos aos usuários. 

A rede interna do SENAI-MT é baseada na mesma tecnologia utilizada na Internet. 

Nela são disponibilizados todos os Sistemas de Informação da instituição e tem o objetivo de 

alinhar o conhecimento e difundir a informação entre os Núcleos Acadêmico e 

Administrativo-Financeiro. 

 

Laboratórios Específicos 

Os laboratórios são utilizados para o desenvolvimento direto do currículo dos cursos, 

assim como para iniciação científica, projetos de extensão e outros, devendo ser 

implantados na medida das exigências dos novos cursos em uma perspectiva 

multidisciplinar. Os laboratórios funcionam em espaços próprios, em setor específico na 

estrutura física da unidade, com dimensões adequadas à natureza das atividades e ao 

número de discentes.  As dependências são climatizadas, de fácil acesso e obedecem a todas 

as normas de segurança e proteção aos usuários, de acordo com as normas da ABNT.  



 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL - PDI (2015-2018) 

Folha: 
77 de 79 

Revisão: 
02 

Data: 
01/09/2015 

 

 

13 ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 
13.1 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 
A sustentabilidade financeira é estabelecida para verificação da auto sustentação dos 

cursos ofertados pela IES. 

I. Anualmente é elaborado um plano orçamentário, para gestão institucional, 

utilizando para estabelecer as metas e o gerenciamento dos cursos, programas e projetos 

educativos e sociais. Este planejamento orçamentário norteia a realização das atividades e 

tomadas de decisões para investimentos que resultam na melhoria da qualidade dos cursos 

e programas ofertados. 

II. Existem políticas e instrumentos de gestão financeira e orçamentária que 

possibilitam a verificação da auto sustentação dos cursos e programas. 

A política de racionalização do uso dos recursos financeiros disponibilizados para a 

Instituição inclui a elaboração prévia de estudos de viabilidade econômico-financeira como 

condição de sua aprovação pela Mantenedora, sem desconsiderar a relevância social das 

ações e programas. 

O processo de desenvolvimento e acompanhamento da gestão acadêmica e 

administrativa da IES é realizado com base em orçamento anual, podendo ser desdobrado 

em orçamentos de cursos e setoriais. Contudo, a participação dos gestores na elaboração do 

orçamento global é compromisso institucional. 

O uso dos recursos financeiros oriundos da prestação dos serviços educacionais, com 

as receitas originando-se, basicamente, das mensalidades dos cursos ofertados. 

As despesas contemplam o custeio básico da IES, incluindo-se a destinação de 

recursos para a capacitação de pessoal e para a manutenção e adequação da estrutura física 

em padrão de excelência. 

Existe viabilidade econômico-financeira da Instituição e a sua capacidade crescente 

para a realização de investimentos nos diversos projetos e ações que fazem parte deste 

Plano.  

 

13.2 DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
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O Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-

MT) é mantido por recursos provenientes, conforme explicitado no fluxograma da 

Contribuição Compulsória: 

 

 
 

Embora o SENAI conte com as receitas descritas, a manutenção da Faculdade de 

Tecnologia SENAI Cuiabá está orientada pelo princípio da auto-sustentação. 

Assim, o SENAI-MT, como entidade mantenedora, coloca à disposição da Faculdade, 

por meio da Escola SENAI Cuiabá, parte da sua infraestrutura física, humana e pedagógica. 

A FATEC está planejada para funcionar com seus próprios recursos, tendo, para 

tanto, como fonte de receita própria, as mensalidades oriundas da sua prestação de serviços 

educacionais. 

Os seus principais elementos de despesas estão voltados, em primeiro lugar, para o 

item recursos humanos, à sua manutenção e ao seu desenvolvimento, devido à própria 

natureza da instituição educacional. Em segundo lugar, aos recursos pedagógicos que 

possam oferecer uma sólida formação profissional aos alunos. 

Cuiabá, 01 de setembro 2015. 
 

 
 

LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN 
Diretora Geral da FATEC / Diretora Regional do SENAI/MT 

Presidente do Conselho Superior da Faculdade de Tecnologia SENAI Cuiabá 
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