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APRESENTAÇÃO

A Comissão Especial para tratar do Ensino Profissionalizante no Rio Grande 
do Sul surgiu da necessidade de se conhecer e divulgar as ofertas de cursos de formação 
profissional e de produzir uma análise inicial da política de educação para o mundo do 
trabalho existente no Rio Grande do Sul. 

Em  quatro  audiências  públicas,  a  comissão  ouviu  o  Sistema  S  -  SENAI, 
SENAC, SESCOOP, SENAT, SENAR E SEBRAE; a rede estadual – escolas técnicas, 
pesquisadores da UFRGS e de outras instituições; a rede federal - Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia; e todas as redes trabalhando numa determinada região 
do estado – Caxias do Sul. 

As  visitas  técnicas  realizadas  permitiram conhecer  de  perto  a  realidade  de 
algumas  escolas  técnicas  –  especialmente  as  agrícolas  do  RS;  e  também  captar 
experiências em outros países – Espanha e Colômbia.

Uma  investigação  complementar  foi  realizada  mediante  um  pedido  de 
informações  às  instituições  de  todas  as  redes  no  RS,  abordando  eixos  para  análise 
constantes neste relatório: acessibilidade; abrangência; gratuidade; empregabilidade; e 
articulação. A comissão obteve um conjunto significativo de respostas por parte da rede 
federal e do sistema S. A SUEPRO, responsável pela rede estadual, demonstrando a 
fragilidade de compromisso com a educação profissional já constatada em audiências 
públicas e em visitas técnicas, não respondeu ao pedido de informações desta comissão. 
Com isso,  deixou de contribuir  para a  maior  transparência  sobre a situação da rede 
estadual. 

A comissão cumpriu a tarefa a qual se propôs. O resultado final está expresso 
em duas publicações. 

A primeira  é  Educação  Profissional  –  Guia  da  Rede  Pública/RS,  contendo 
todos os contatos de todas as instituições públicas de educação profissional em cada 
município do RS. Esse guia pretende atender à população jovem e aos trabalhadores de 
todas  as  regiões  do  estado,  incentivando  a  demanda  e  provocando  a  gratuidade  do 
Sistema S e a abrangência de acordo com as necessidades regionais.

A segunda publicação é este relatório, com uma descrição dessas atividades e 
com um conjunto  de  recomendações  construídas  a  partir  dos  encaminhamentos  das 
audiências  públicas;  das  idéias  colhidas  nas  visitas  técnicas;  da  sistematização  das 
respostas  ao  pedido  de  informações;  e  de  documentos  e  propostas  acolhidos  pela 
comissão durante seu período de vigência. 

Através  de  todo  este  trabalho,  estamos  produzindo  e  divulgando  um 
conhecimento  crítico  e  propositivo  para  políticas  públicas  realmente  comprometidas 
com  os  trabalhadores  e  com  o  desenvolvimento  dos  sistemas  locais  e  as  cadeias 
produtivas regionais. 

Deputada Marisa Formolo,

Presidente
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INTRODUÇÃO

            A Comissão Especial para tratar do Ensino Profissionalizante no Rio Grande do 
Sul foi instituída para contribuir com a formulação e implementação de uma política de 
Estado que qualifique, articule e democratize a educação profissional no estado. Esta 
contribuição se expressa no presente relatório, que sistematiza o conjunto de atividades 
e informações colhidas nesses quatro meses de trabalho parlamentar e técnico.

Ao mesmo tempo em que constatamos uma significativa evolução na área da 
educação  profissional  em nosso  estado  e  colhemos  valiosas  ideias  em experiências 
internacionais,  nos  deparamos  com  exemplos  negativos  e  com  dificuldades  que 
precisamos enfrentar com determinação e empenho fiscalizador e legislador.

Sabe-se, por exemplo, que existe oferta de vagas no mercado de trabalho, mas 
falta mão-de-obra técnica para ocupar estas vagas, sejam elas de nível médio ou de nível 
superior.  Isso  pode  ser  explicado  pela  falta  de  investimentos  públicos  no  ensino 
profissionalizante das escolas já existentes, que estão bastante sucateadas, assim como 
pela ausência de criação de novas escolas e cursos voltados às necessidades de hoje.

A comissão ouviu as redes públicas de educação profissional no estado, visitou 
instituições dentro e fora do Rio Grande do Sul e acolheu documentação com análises e 
propostas. 

Nas  audiências,  os  profissionais  representantes  das  instituições  convidadas, 
representantes  de  todas  as  redes  públicas  de  educação  profissional  no  estado,  eram 
inquiridos a discorrer sobre os eixos propostos para análise:  gratuidade, abrangência, 
empregabilidade e articulação do sistema como um todo. 

Além das audiências públicas, foram realizadas visitas técnicas, na Espanha e na 
Colômbia, para conhecer as experiências sobre o ensino profissionalizante daqueles países. 
Foram visitadas,  ainda,  duas  escolas  técnicas  agrícolas  que já  representaram muito  no 
cenário do ensino profissionalizante desta área no Rio Grande do Sul: o Colégio Agrícola 
Estadual Daniel de Oliveira Paiva, de Cachoeirinha e a Escola Estadual de Ensino Médio 
Ildefonso Simões Lopes,  de Osório.  Também foi visitada a Escola Estadual de Ensino 
Médio Presidente Kennedy, de Cachoeirinha,  onde deveria estar funcionando um curso 
Técnico  em Saneamento  Básico  e  Resíduos  Líquidos  desde  2002  e,  mesmo  com  os 
laboratórios montados, a Secretaria de Educação ainda não liberou o início do curso.

Do conjunto de dados colhidos surgiu uma série de recomendações no âmbito da 
Gestão  e  Planejamento;  Projeto  Pedagógico;  Articulação  do  Sistema;  Formação  e 
concursos para professores; Acessibilidade Universal; Financiamento; e Empregabilidade.

Esperamos  que  as  reflexões  e  as  recomendações  sobre  o  ensino 
profissionalizante apresentadas nesse relatório venham a se constituir numa política de 
Estado, para que esta modalidade futuramente atenda aos anseios dos jovens e adultos 
que  buscam,  em uma  profissão,  a  sua  realização  pessoal  e  econômica.  Que  sejam 
investidos os recursos necessários para a qualificação dos espaços com os equipamentos 
e tecnologias que acompanhem o ritmo da economia moderna. 
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Esperamos,  ainda,  mais  dinamicidade  dos  governos,  para  que  não  tenhamos 
outros exemplos  semelhantes  ao da Escola  Presidente  Kennedy,  onde a comunidade 
espera há quase dez anos pela implantação de um curso técnico.

A relevância deste relatório está, certamente, na divulgação e na reflexão que 
cada uma das instituições convidadas fará para buscar a intercooperação das redes de 
ensino técnico, as possibilidades de parcerias entre as redes estadual e federal, pública e 
privada que foram vislumbradas durante as discussões.

Miki Breier,

Deputado Estadual
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PLANO DE TRABALHO

1. Audiência Pública

Assunto: Apresentação das competências e da atuação do Sistema S no ensino 
profissionalizante do Rio Grande do Sul.

Local: Assembleia Legislativa.

Proponente: Deputada Marisa Formolo (PT)

2. Audiência Pública

Assunto:  Apresentação  de  políticas  públicas,  de  ações  governamentais  e  da 
atuação de instituições privadas do Rio Grande do Sul no setor, além de experiências de 
pesquisas e de práticas no âmbito do ensino profissionalizante no Estado.

Local: Assembleia Legislativa

Proponente: Deputada Marisa Formolo (PT)

3. Audiência Pública

Assunto:  Apresentação  das  políticas  públicas  e  das  ações  vinculadas  ao 
Ministério  da  Educação  e  ao  Ministério  do  Trabalho  no  âmbito  do  ensino 
profissionalizante no Rio Grande do Sul 

Local: Assembleia Legislativa

Proponente: Deputada Marisa Formolo (PT)

4. Audiência Pública

Assunto: Verificação da experiência regional de Caxias do Sul quanto à atuação 
das redes/instituições de ensino profissionalizante no âmbito público e privado. 

Local: Caxias do Sul

Proponente: Deputada Marisa Formolo (PT)

5. Visita Técnica 

Objetivo:  Conhecer  experiências  relevantes  de  projetos  nacionais  na  área  do 
ensino profissionalizante, a serem incluídos no relatório final.  

Local: Sede do Centro Paula Souza, uma Faculdade de Tecnologia (Fatec) e uma 
Escola Técnica (Etec), todos localizados em São Paulo – SP. 

Proponente: Deputada Marisa Formolo (PT)
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6. Visita Técnica 

Objetivo: Conhecer experiências relevantes de projetos internacionais na área do 
ensino profissionalizante, a serem incluídos no relatório final. 

 Local:  Sede  do  Servicio  Nacional  de  Aprendizage  da  Colômbia  (SENA)  e 
instituições de ensino profissionalizante a ele vinculados.

Proponente: Deputada Marisa Formolo (PT)

7. Visita Técnica 

Objetivo: Conhecer experiências relevantes de projetos internacionais na área do 
ensino profissionalizante, a serem incluídos no relatório final.  

Local:  Sede  da  Fundación  Tripartite  para  la  Formación  em  el  Empleo,  da 
Espanha e a experiências de educação profissionalizante vinculadas a esta instituição.

Proponente: Deputada Marisa Formolo (PT)

8. Visita Técnica 

Objetivo:  Conhecer  experiências  relevantes  de  projetos  regionais  na  área  do 
ensino profissionalizante, a serem incluídos no relatório final.  

Local:  Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas, de Santo Ângelo, e Escola 
Estadual Guaramano, de Guarani das Missões.

Proponente: Deputado Adroaldo Loureiro

9. Visita Técnica 

Objetivo:  Conhecer  experiências  relevantes  de  projetos  regionais  na  área  do 
ensino profissionalizante, a serem incluídos no relatório final.  

Local: Escola Estadual Presidente Kennedy – Polivalente, de Cachoeirinha.

Proponente: Deputado Miki Breier

9



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Data: 01/03/2010 

Tema:  apresentação 
das competências e da atuação 
do  Sistema  S  no  ensino 
profissionalizante  do  Rio 
Grande do Sul. 

Mesa: Deputado Estadual Raul 
Carrion;  Diretor  Regional  do 
Senai  -  RS,  Sr.  José  Zortéa; 
pelo  Diretor  Regional  do 
Senac-RS,  Sr.  José  Paulo  da 
Rosa;  pelo  Coordenador  da 

Divisão de Formação Profissional Rural do Senar–RS, Sr. Giovani Bolzoni; pelo Diretor do 
Senat-Porto Alegre, Sr. Carlos Becker; pelo Gerente de Desenvolvimento do Sescoop, Sr. 
José Zigomar Vieira dos Santos; pela representante do Sebrae - RS, Srª Marta Folha; 
pelo representante da Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, 
Luiz Müller. 

Encaminhamentos: organização de um sistema estadual/nacional de capacitação 
profissional aliado a um sistema estadual/nacional  de empregabilidade,  vislumbrados 
dentro das propostas de desenvolvimento das cadeias produtivas locais/regionais, além 
do fortalecimento  das  comissões  tripartites,  com a criação  de um conselho  estadual 
público de emprego, trabalho e renda. 

SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Data: 17/03/2010

Tema: apresentação de políticas públicas, de ações governamentais e da atuação 
de  instituições  privadas  do  Rio  Grande  do  Sul  no  setor,  além  de  experiências  de 
pesquisas e de práticas no âmbito do ensino profissionalizante no Estado. 

Mesa: Diretor da Superintendência da Educação Profissional do Rio Grande do 
Sul  (Suepro),  Sr.  Vilmar  Silveira  Leite;  pelo  conselheiro  do  Conselho  Estadual  de 
Educação, Sr. Domingos Buffon; pela diretora-presidente da Fundação de Articulação e 
Desenvolvimento de Políticas Públicas de PPDs e PPAHs no RS (Faders), Srª  Aracy 
Maria da Silva Lêdo; pelos representantes do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, 
Sr.  Jesus  Borges  e  Sr.  Eduardo  Giovannini;  pelo  representante  da Fundação  de 
Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE/RS), Sr. Antônio Carlos Fraquelli; 
pelo coordenador do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, Sr. Antonio Paulo 
Cargnin; pelo coordenador do Programa de Pós-graduação em Educação da UFRGS, Sr. 
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Jorge  Alberto  Rosa  Ribeiro;  pela  representante  da  Secretaria  de  Estado  do 
Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, Srª Gisela Reis Schüler. 

Encaminhamentos: 
Considerar  o  manifesto 
trazido  pelo  professor  da 
UFGRS como uma síntese 
do diagnóstico da educação 
profissionalizante  no  Rio 
Grande  do  Sul;  superar  a 
mercantilização  do  ensino 
público e trabalhar para que 
se tenha um eixo estratégico 
de  direção  da  formação 
profissional  vinculado  ao 
desenvolvimento 
estratégico de Estado e ao desenvolvimento regional dos sistemas locais; encaminhamentos 
obtidos na audiência anterior, referentes ao sistema público de formação profissional, ao 
sistema público de empregabilidade e à criação de um conselho estadual de emprego, trabalho 
e renda; na área de pessoas com deficiências, ficou a necessidade de mapear a formação 
existente; na área agrícola, a prioridade de fortalecer as escolas existentes; quanto ao Brasil 
Profissionalizado, a urgência de se fazer uso efetivo de toda a disponibilidade de recursos para 
melhorar as escolas técnicas agrícolas e as demais; quanto ao ICMS, trabalhar uma redução 
voltada à compra de equipamentos para uso nas escolas técnicas como uma medida de 
governo; no que diz respeito ao setor empresarial, buscar uma parceria com as escolas; quanto 
à empregabilidade dos egressos, realizar pesquisas de prospeção de necessidades do mercado.

TERCEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Data: 12/04/2010

Tema:  verificação  da 
experiência regional de Caxias 
do  Sul  quanto  à  atuação  das 
redes/instituições  de  ensino 
profissionalizante  no  âmbito 
público e privado. 

Mesa:  Reitor  da  UCS, 
Sr.  Izidoro  Zorzi;  reitora  do 
Instituto Federal do Rio Grande 
do Sul,  Srª  Cláudia Schiedeck 
Soares de Souza; representante 
da Superintendência Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, o chefe da Divisão de 
Atendimento ao Trabalhador, Sr. Luiz Müller; Diretor do Sest- Senat de Caxias do Sul, 
Sr. José Carlos Rosado Figueiró; o representante do Senai em Caxias do Sul, Saul João 
Devenz;  Diretor-superintendente  de Educação Profissional  do Rio Grande do Sul,  Sr. 
Vulmar Silveira Leite; representante da Fgtas – Sine Caxias do Sul, Sr. Antônio Pescador; 
representando a Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, Srª Ana Margarida 
Zanrosso; representante da Câmara de Indústria e Comércio, Daniel Zanchi; Presidente da 
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CUT Regional Serra, Sr. João Dorlan; o representante do Senac, Alex Poletto, Vereador 
Elói Frizzo. 

Encaminhamentos: buscar a articulação regional das entidades que atuam com 
formação profissional, juntamente com as comissões tripartites municipais, com vistas a 
se  formular  um plano  regional  de  qualificação  voltado  às  cadeias  produtivas  e  ao 
desenvolvimento sustentável, numa perspectiva dos desafios do próximo decênio. 

QUARTA AUDIÊNCIA PÚBLICA

DATA: 14/04/2010

Tema: apresentação das políticas públicas e das ações vinculadas ao Ministério 
da Educação e ao Ministério do Trabalho no âmbito do ensino profissionalizante no Rio 
Grande do Sul.

Mesa:  Deputada  Marisa  Formolo;  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  em 
exercício, Deputado Marquinho Lang; Deputado Alceu Moreira; coordenador-geral da 
Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  Ministério  da  Educação,  Sr. 
Marcelo Minghelli; representante do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, diretor-
geral Campus Porto Alegre Restinga; Sr. Amilton de Moura Figueiredo; representante 
do Instituto Federal Sul-rio-grandense, assessor de Assuntos Estratégicos da Reitoria; 
Sr.  João  Antônio  Neves  Alemand;  representante  do  Instituto  Federal  Farroupilha, 
diretor-geral  de  Ensino;  Sr.  Marcelo  Eder  Lamb;  representante  da  Superintendência 
Regional  do  Trabalho  e  Emprego  do  Rio  Grande  do  Sul,  chefe  da  Divisão  de 
Atendimento  ao  Trabalhador;  Sr.  Luiz  Müller;  Presidente  da  Fundação  Gaúcha  do 
Trabalho e Ação Social (FGTAS), Erli Terezinha dos Santos. 

Encaminhamentos: 
construir uma política pública 
de formação profissional para 
o  Estado  do  Rio  Grande  do 
Sul; criar  uma política pública 
de empregabilidade;  criar  um 
conselho estadual, chamado de 
conselho estadual de emprego, 
trabalho e renda e, depois, de 
conselho estadual que discute 
a  formação  profissional,  a 
empregabilidade  e  o 
desenvolvimento. Ela registrou 
ainda  que  ficou  claro  no 

debate em Caixas do Sul a necessidade de criação de um fórum que reúna as entidades que 
atuam no ensino  profissionalizante.  Numa  das  audiências  de  Porto  Alegre,  houve uma 
proposta  especial  em  relação  às  escolas  agrotécnicas  voltada  à  profissionalização  dos 
professores desse ramo de ensino.
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VISITAS TÉCNICAS

PRIMEIRA VISITA TÉCNICA

Data: 19-03-2010

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Kennedy, de Cachoeirinha

Participantes: Deputado Miki Breier.

O objetivo: Verificar porque o curso de “Técnico em Saneamento”, em processo 
de criação desde 2000, ainda não entrou em funcionamento.

Histórico: No ano de 2000, a 28ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) 
indicou a  Escola  Estadual  de Ensino Médio Presidente  Kennedy para implantar  um 
curso técnico. A direção foi orientada a pesquisar na comunidade sobre o curso técnico 
que despertasse maior interesse para ser implantado. Após a pesquisa, o curso escolhido 
foi na área de saneamento, uma vez que este estava relacionado ao meio ambiente e ao 
fato de que não havia  nenhum curso de saneamento  no Estado,  naquela  época.  Em 
pesquisa feita junto à Corsan, a escola descobriu que a Companhia não encontrava no 
município mão-de-obra qualificada. 

Com o objetivo de conhecer  o curso,  um grupo de professores realizou  uma 
visita a uma escola que tem curso semelhante, em Curitiba. Depois disso, começaram a 
montar o curso de Técnico em Saneamento de Resíduos Líquidos Industriais. 

Em  2001,  a  CRE  destinou  os  recursos  para  a  compra  dos  equipamentos 
necessários. Foram comprados equipamentos de precisão, como balanças, estufas para 
cultura de bactérias,  autoclaves para esterilização,  capelas de exaustão, misturadores, 
freezer, produtos químicos. O investimento na época totalizou R$ 234.782,97.

Em  2002,  a 
escola iniciou a reforma 
de  duas  salas  para 
transformá-las  em 
laboratórios  necessários 
para  o  curso.  No  ano 
seguinte, foram feitas as 
instalações hidráulica, de 
gás, e de ar comprimido. 
Também  foram 
realizadas  reformas  nos 
banheiros  e  adaptação 
para  as  pessoas  com 
necessidades especiais. 

Deputado Miki Breier visita a Escola Presidente Kennedy

Atualmente,  ainda  faltam  vidrarias,  reagentes  químicos  diversos  e  uma 
miniestação de tratamento. As reformas e as instalações foram feitas com os recursos da 
autonomia  financeira  e  de  promoções  realizadas  pela  escola,  pois  o  único  recurso 
disponibilizado pelo Estado foram os já citados R$ 234.782,97, no ano de 2001.
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Paralelamente a estas reformas,  o setor pedagógico e a direção elaboraram o 
Plano de Curso, do Curso Técnico em Saneamento, modalidade pós-médio. O curso tem 
1800 horas dividido em módulos e uma duração total de dois anos e meio, mais seis 
meses de estágio. Segundo a direção, a ideia é de iniciar com duas turmas de 25 alunos, 
uma em cada semestre.

Durante as duas gestões estaduais que se passaram desde o início deste processo, 
o  curso  passou  por  diversas  modificações.  Primeiramente  foi  estruturado  por 
disciplinas, depois, com a mudança da coordenação da 28ª CRE e da Superintendência 
da Educação profissional (Suepro) foi exigido a modificação do Plano de Curso, que 
hoje está estruturado por habilidades e competência. 

A escola já fez as devidas alterações e enviou para a 28ª CRE, que encaminhou 
para a Suepro. No entanto, a Superintendência ainda não o enviou para aprovação do 
Conselho Estadual de Educação. Segundo o próprio corpo diretivo o projeto fica indo e 
vindo da Suepro para a 28ª CRE e para a Escola. 

A Escola Presidente Kennedy, em parceria com a comunidade, contratou uma 
consultoria para montar os laboratórios e organizar o currículo do curso, não pouparam 
esforços para colocá-lo em funcionamento, por entenderem que este, tanto do ponto de 
vista da empregabilidade, quanto do ponto de vista do meio ambiente, é um curso muito 
atual e os profissionais contam com um mercado de trabalho bem diversificado, tais 
como: na indústria química, órgãos de vigilância ambiental, laboratórios de análise de 
água, órgãos públicos de saneamento, etc.

Atualmente,  a  documentação  está  com a  28ª  CRE que,  além de  verificar  os 
aspectos legais deve providenciar os professores, funcionários necessários e um perito 
para  fazer  o  laudo  técnico  para  aprovar  os  laboratórios  e,  então,  autorizar  o 
funcionamento do curso.  A comunidade está  ansiosa e muitos  dos os ex-alunos que 
participaram do processo de pesquisa e decisão sobre o curso, perguntam sempre na 
escola  para  saberem quando  deve  iniciar  o  curso,  pois  têm interesse  em fazer  esta 
modalidade de Pós-Médio.

Presentes  na  visita  técnica  o  deputado  Miki  Breier  e  assessores,  a  diretora 
Marilda Cristina dos Santos Gregório, o assessor financeiro Roberto Mota Malheiros, a 
supervisora Cláudia Azevedo da Silva e do jornal Diário de Cachoeirinha.

SEGUNDA VISITA TÉCNICA: MADRID

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ESPANHA

Data: 22 e 23-03-2010

Local: Madri

Participantes:  Deputados  Marisa  Formolo,  Miki  Breier,  Paulo  Borges  e 
Frederico Antunes.
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O modelo  espanhol  pode  ser  exemplar  no  sentido  de  articular  iniciativas  de 
difusão, apoio técnico e execução das políticas de ensino profissionalizante num mesmo 
organismo tripartite. Além disso, o financiamento articulado à União Européia sugere a 
articulação  regional  como  possibilidade  de  ampliação  das  ações  sob  um projeto  de 
desenvolvimento comum a vários países.

A  formação  profissional  na  Espanha  compreende  um  conjunto  de  ciclos 
formativos  com  uma  organização  modular,  de  duração  variável  e  conteúdos 
teórico/práticos adequados aos diversos campos profissionais.

Estrutura-se em 26 famílias profissionais e em dois graus: ciclos formativos de 
grau médio e ciclos formativos de grau superior. 

Os objetivos dos programas de Qualificação Profissional Inicial para os alunos são:

• Alcance  das  competências  profissionais  correspondentes  ao  nível  1  de 
qualificação do Catálogo Nacional de Qualificações Profissionais; 

• Ampliação das competências básicas;

• Inserção laboral satisfatória. 

Os programas estão dirigidos a alunos e alunas maiores de dezesseis anos que 
não  tenham obtido  o  título  de  Graduado  na  Educação  Secundária  Obrigatória.  São 
organizados em perfis profissionais (associados aos diferentes setores produtivos) e se 
estruturam em módulos módulos específicos, de caráter geral e de caráter voluntário. 

Quando o aluno ou a aluna tenha superado os módulos de caráter obrigatório 
(módulos específicos e de caráter geral) de um programa de qualificação profissional, 
receberá um certificado acadêmico que dará direito, a quem o solicitar, a um certificado 
de  profissionalidade  emitido  pela  administração  laboral.  Quem  tenha  superado  os 
módulos de caráter voluntário, receberá o título de Graduado em Educação Secundária. 

A  oferta  dos  programas  de  qualificação  profissional  inicial  compreende 
diferentes modalidades e poderão participar nestes programas, sob a coordenação 
das administrações educativas: 

• os centros educativos;

• as corporações locais; 

• as associações profissionais; 

• as organizações não governamentais; 

• entidades empresariais e sindicais.

Cada Comunidade Autônoma regula os perfis  profissionais  no seu âmbito de 
gestão.

Na Espanha, o conceito usual é o de formação para o emprego, entendido como 
um conjunto de processos de aprendizagem para o trabalho que geram competências, 
otimizando a competitividade das organizações e a qualidade dos empregos, facilitando 
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assim  a  geração  de  oportunidades  para  a  empresa  e  o  trabalhador.  A  formação  é 
considerada um instrumento da aprendizagem. 

O sistema de formação para o emprego é institucionalizado em duas instâncias 
principais:  no  âmbito  estatal  (análogo  ao  âmbito  federal)  e  no  âmbito  autonômico 
(análogo ao âmbito estadual). Ambas desenvolvem as funções de programação, gestão e 
controle da formação profissional.

A Fundação Tripartite para a formação no emprego

A Fundação Tripartite é organizada em uma presidência, sempre estatal, e duas 
vice-presidências: uma empresarial e uma sindical. 

O papel da Fundação Tripartite no âmbito da formação para o emprego é ser 
justamente o eixo do sistema. Colabora e atua assistindo tecnicamente o Serviço Público 
de Emprego Estatal. Suas principais atividades são:

• Planejamento, programação, gestão, avaliação, monitoramento e controle de 
iniciativas;

• Elaboração de informes anuais;

• Colaboração na gestão dos editais de subvenção pública;

• Desenho e instrumentação das mídias;

• Impulso e difusão do sistema entre empresas e trabalhadores;

• Assistência e assessoramento a micro empresas (pymes).

O financiamento  das  iniciativas  de  formação  provém do orçamento  geral  do 
estado,  formado  por  ajudas  do  Fundo  Social  Europeu,  de  verbas  específicas  do 
orçamento  estatal  e  de fundos próprios  de cada  comunidade  autônoma.  A verba  do 
orçamento e dos fundos das comunidades autônomas provém de uma cota empresarial 
obrigatória para financiar a educação básica e a formação para o emprego. A cota de 
cada empresa é de 0,7%, sendo 0,6% da empresa e 0,1% dos trabalhadores.  A cota 
empresarial é específica para a formação profissional. A previdência recolhe e destina 
só para esse fim. 

Assim, a composição do orçamento para formação para o emprego na Espanha 
é: 90% da cota nacional; 9% Fundo Social Europeu; 1% Serviço Público de Empregos. 
Atualmente, o Ministério do Trabalho e Imigração determina a repartição da verba para 
a formação profissional.

O modelo de financiamento é baseado em duas formas: através de subvenções, 
para formação por oferta, gerenciada por organizações não empresariais, e através de 
bonificações, para a formação por demanda, gerenciada pelas próprias empresas. 

a) As bonificações são para a formação de demanda: as empresas demandam os   
cursos que julgarem necessários para seus funcionários. 

As iniciativas de formação por demanda respondem às necessidades específicas 
das empresas e dos trabalhadores. São integradas por ações formativas das empresas e 
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por  licenças  individuais  para  formação.  São  financiadas  através  do  sistema  de 
bonificações em cotas da Seguridade Social pagas pelas empresas. Os beneficiários são 
os  trabalhadores  assalariados,  que  contribuem  para  a  Seguridade  Social  mediante 
participação em programas de formação profissional. 

As  turmas  presenciais  podem  ser  de  até  vinte  e  cinco  alunos,  enquanto  os 
programas  à  distância  e  de  teleformação  podem atender  até  oitenta  alunos  cada.  A 
duração dos programas vai  de seis  horas até  em jornadas de trabalho de oito  horas 
diárias  no  máximo.  Os  congressos,  seminários,  etc.  não  são  considerados  ações 
formativas passíveis de financiamento mediante bonificação. 

As  licenças  individuais  para  formação  são  autorizações  da  empresa  ao 
trabalhador para que disponha de horas de trabalho para a realização de uma formação 
presencial. São concedidas para titulação ou créditos oficiais, de formação profissional e 
de certificação de competência profissional, em modalidades presencial, total ou parcial 
e podem não estar relacionadas diretamente às atividades da empresa.  O trabalhador 
continua recebendo seu salário básico total e a duração máxima de uma licença deste 
tipo pode ser de duzentas horas. 

 A bonificação é complexa porque é permanente. A empresa paga uma cota e se 
bonifica  em função  da  cota  paga  no  ano  anterior.  O  critério  para  bonificação  é  o 
tamanho da empresa: as pequenas recebem até 100% da cota de volta em bonificações; 
as grandes, até 60%. As que mais cotizam menos recebem e as que não usam, perdem, 
não há acúmulo para o ano seguinte. A bonificação mínima é de 420 euros por ano para 
empresas com até 5 empregados. 

Os planos de formação 
da  empresa  têm  de  ser 
submetidos aos sindicatos, que 
devem  certificá-los.  Quando 
não  há  acordo,  se  realizam 
mediações  através  de 
comissões bipartites, paritárias 
setoriais entre trabalhadores e 
empresas.  Se  não  há  acordo 
mesmo assim, o plano vai ao 
patronato  da  fundação 
tripartite. 

Deputados Marisa Formolo, Miki Breier, Frederico Antunes e Paulo Borges
em reunião na Fundação Tripartite

A empresa comunica previamente seu plano para os sindicatos. Os trabalhadores 
só podem recusar em casos de discriminação, ilegalidade ou fraude na execução. Fora 
destes supostos, a recusa dos sindicatos vai à mediação. É mais ou menos automático, 
pois  também  há  a  formação  de  oferta  para  atender  às  lacunas  dos  programas  de 
formação por demanda das empresas. O desacordo não gera perda de bonificação, a não 
ser  num  dos  supostos  de  recusa  válidos.  Todo  o  sistema  é  eletrônico/virtual,  com 
assinatura eletrônica das empresas.

As grandes empresas gestionam seus próprios programas de formação, mediante 
departamento de gestão de pessoas. As menores se organizam em setores, onde uma 
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empresa lidera um grupo na gestão de programas de formação, ou o grupo contrata uma 
empresa externa de consultoria.  

As iniciativas de formação por demanda respondem às necessidades específicas 
das empresas e dos trabalhadores. São integradas por ações formativas das empresas e 
por  licenças  individuais  para  formação.  São  financiadas  através  do  sistema  de 
bonificações em cotas da Seguridade Social pagas pelas empresas. Os beneficiários são 
os  trabalhadores  assalariados,  que  contribuem  para  a  Seguridade  Social  mediante 
participação em programas de formação profissional. 

b) As subvenções são para formação de oferta, ou seja, para cursos oferecidos   
diretamente aos trabalhadores. 

A  formação  de  oferta  é  realizada  através  de  subvenções  às  organizações 
sindicais ou outras para oferecer cursos diretos aos trabalhadores, fora da jornada de 
trabalho.  Fundações  bipartites  monitoram  as  subvenções.  As  três  principais  são  de 
obreiros, metalúrgicos e sementeiros.

A oferta pode ser transversal (generalista), abrangendo cerca de 40% dos casos, 
ou setorial (aos trabalhadores de cada setor), respondendo por 60% dos programas. 

Em geral as pequenas empresas recorrem mais à formação de oferta, enquanto as 
grandes utilizam mais a formação por demanda. Ambas, afinal, são complementares. A 
oferta é mais eficiente para formar coletivos mais prejudicados (ex: mulheres) e é mais 
cômoda para as empresas. Em 2009, atingiu cerca de 700 mil trabalhadores, enquanto a 
formação por demanda atendeu a 2.490 mil trabalhadores. 

A formação  por  demanda  não  pode  ser  para  desempregados,  enquanto  a  de 
oferta sim, numa proporção de 60% para empregados, geralmente à noite e 40% para 
desempregados. A duração mínima dos cursos de oferta é de 63 horas, enquanto os de 
demanda duram até 28 horas. 

O custo do módulo é o mesmo. A conclusão é de que não há um sistema mais 
eficiente. A oferta é mais transversal e a demanda é mais específica.  

Um  dos  maiores  desafios  de  planejamento  é  como  formar  trabalhadores  de 
setores em crise, em queda, para setores mais promissores para os próximos anos. Para 
isso existem os planos setoriais ou regionais, diretamente conectados ao plano nacional 
de  economia.  E  o  plano  nacional  de  educação  está  conectado  com  o  plano  de 
desenvolvimento. 

Em  relação  à  acessibilidade,  são  atendidos  especialmente  os  coletivos 
prioritários para a União Européia: mulheres, pessoas com deficiência, maiores de 45 
anos,  empresas  familiares  e  trabalhadores  com  baixo  nível  de  formação.  As  ações 
afirmativas são pouco implementadas, devido ao alto custo. O prazo estipulado para a 
plena implementação é de 14 anos. Ainda há pouca formação específica para pessoas 
com deficiência. 

Quanto à empregabilidade, há uma política pública com esse compromisso, mas 
não  é  gerida  pela  Fundação  Tripartite.  Na  composição  das  turmas  dos  cursos  para 
ocupados, até 40% de alunos são desempregados, e vice-versa. Isso é feito para não 
discriminar  os públicos.  A meta de 40% de desempregados  não tem sido alcançada 
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porque os cursos são desenhados para os empregados, e porque os para desempregados 
devem ser mais longos. 

Uma  das  maiores  dificuldades  na  área  da  formação  para  o  emprego  está  na 
divisão de competências entre o governo nacional e as autonomias. O “conflito” maior, 
assim, não é entre os setores, e sim entre o governo central e as autonomias.

O Centro Maforem

O Centro Integrado das Comisiones Obreras Maforem foi inaugurado em 2001. 
Como condição básica para receber recursos para formação profissional, o prédio deve 
ser acessível para pessoas com deficiência. Em geral, o certificado para funcionamento 
leva em conta: as condições das aulas; as condições dos professores; o conteúdo; as 
provas; as instalações (acessibilidade, equipamentos...).

O Centro Maforem atua na qualificação (conjunto de competências profissionais 
com valor  para  o  emprego  que  se  pode  adquirir  via  formação  ou  experiência).  A 
qualificação pode ser obtida através de títulos, certificados de profissionalidade e por 
meio  de procedimento  específico  para o  reconhecimento  e  créditos  de competência. 
Cada  qualificação  se  baseia  numa  competência  geral  que  fixa  as  funções  e  tarefas 
essenciais, o entorno profissional, as ocupações, os postos de trabalho etc. 

Hoje em dia, são desenvolvidos três planos de formação no centro: um com mil e 
duzentos cursos; outro com vinte cursos; e outro com duzentos cursos.

O  monitoramento  de 
empregabilidade é responsabilidade 
do  Serviço  Regional  de  Emprego. 
Há  um  mural  de  vagas  na 
Comunidade Autônoma (Serviço de 
Orientação aos Desempregados). O 
governo  regional,  assim,  ajuda  os 
sindicatos  para  que  prestem  esse 
serviço,  e  estes  devem  apresentar 
resultados.  Oficinas  visitadas: 
elétrica, hidráulica, idiomas, cozinha 
e  salão  de  atos  (todos  no  mesmo 
prédio).

Deputados Paulo Borges, Miki Breier e Marisa Formolo em reunião
com o diretor do Centro Maforem e a diretora das Comissões Obreiras de Madrid 

O Serviço Regional de Emprego

O  Serviço  Regional  de  Emprego  é  uma  organização  governamental,  ligada 
diretamente à Secretaria de Emprego, Mulher e Migrações da Comunidade Autônoma 
de Madrid. É o principal instrumento das políticas ativas de emprego do governo da 
comunidade autônoma de Madrid.
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Atua de forma integrada com a formação no sistema educativo e com a formação 
para  o  emprego.  Também intervém na  certificação  da  formação  profissional  para  a 
Espanha e, em conseqüência, para a União Européia. 

O Instituto Regional das Qualificações (IRCUAL), ligado ao Serviço Regional 
de Emprego, tem a missão de desenvolver e promover a qualificação profissional dos 
madrileños  com o  fim de  melhorar  a  competitividade  das  empresas  e  favorecer  os 
processos de desenvolvimento pessoal e profissional dos cidadãos da Comunidade de 
Madrid ao longo de toda a vida.  O Serviço Regional de Emprego atua também em 
oficinas de emprego para encaminhamento dos trabalhadores.

Suas funções são:

• Propor e desenvolver na Comunidade de Madrid um sistema integrado de 
qualificações para a formação profissional;

• Colaborar com o Conselho para a formação Profissional da Comunidade de 
Madrid e assessorar-lhe na inovação e melhoria  do Sistema de Formação 
Profissional;

• Avaliar as atuações de formação profissional para o emprego. 

Um  dos  objetivos  deste  organismo  é  oferecer  às  pessoas  o  Certificado  de 
Profissionalidade,  instrumento  de  crédito  oficial  das  qualificações  profissionais  do 
Catálogo Nacional de Qualificações Profissionais. É um título oficial, que certifica as 
competências  profissionais  em  âmbito  laboral,  do  mesmo  modo  que  os  títulos  de 
formação profissional o fazem no âmbito educativo. 

A certificação por competência laboral ainda está em fase de implementação. A 
maior dificuldade é a uniformização necessária para validade em toda a União Européia, 
tanto em termos de equivalência entre títulos (sistema formal de educação) como entre 
certificação de profissionalidade em outros países da região.

A  formação  profissional  na  Espanha  é  destinada  ao  emprego  e  ao 
empreendedorismo.  Um  dos 
objetivos  dos  pactos  da  União 
Europeia é a competi- tividade, 
estimulada  durante  o  itinerário 
de  formação  profissional  de 
toda a vida do cidadão europeu. 
O desafio, nesse sentido, é criar 
um  sistema  europeu  em  que 
haja  uma  circulação  de 
conhecimento comum, e não só 
de  moeda,  para  todos  os  28 
países da EU. Para isso, torna-
se  necessário  uniformizar  os 
sistemas  universitários  e  de 
formação profissional.

Deputados Miki Breier, Paulo Borges, Marisa Formolo e Frederico Antunes
com diretores do Serviço Regional de Emprego de  Madrid
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A relação  entre  a  Fundação  Tripartite  e  o  Serviço  Regional  de  Empregos  é 
através de convênios. Há critérios para que estes convênios possam ser estabelecidos: os 
professores são concursados, funcionários. Os centros especializados ou integrados de 
formação  devem  ser  creditados,  a  partir  de  pré  requisitos  arquitetônicos,  de  corpo 
docente, etc.

Maior  demanda  é  por  cursos  presenciais,  e  o  maior  público  (60%)  são  as 
mulheres,  o  que  coincide  com  os  objetivos  da  União  Europeia.  As  demandas  são 
originadas  de  cada  âmbito:  os  setores  dizem  que  cursos  são  importantes  para  o 
planejamento  da  comunidade  autônoma;  os  trabalhadores  definem  os  cursos  mais 
necessários para si; os empresários o fazem para as empresas. 

Centros integrados são centros de referência para todos os alunos, para todo tipo 
e duração de cursos necessários durante a vida. 

Centro Integrado Raúl Vázquez

O  Centro  Raúl  Vázquez  oferece  cursos  de  grau  médio  em  carroceria  e  em 
eletromecânica  de  veículos;  e  cursos  de  grau  superior  em  automação,  aviônica  e 
manutenção aeromecânica. 

As comunidades autônomas propõem planos e novas qualificações profissionais. 
Os centros desenvolvem programas de formação.

O Centro é integrado na medida em que reúne ensino regrado (educação básica) e 
cursos para o emprego. O Centro Raúl Vázquez atua na formação contínua de trabalhadores 
do transporte e manutenção de veículos. Os alunos já ingressam com 16 anos, com o ensino 
médio completo. É um centro profissional médio e superior, correspondente ao ensino pós 
médio  (duas  mil  horas  ou 
dois  anos  de  curso,  sendo 
três  meses  de  estágio  no 
segundo ano). 

Desde  a  criação  do 
Centro, em 2007, 70% dos 
formados  (uma  turma, 
formada em julho de 2008) 
já está empregada. Pesquisa 
de  inserção  é  feita  três 
meses depois da formatura. 
Geralmente  os  alunos 
permanecem  nas  empresas 
em que fizeram o estágio. 

Deputados Marisa Formolo e Miki Breier conhecem equipamento pedagógico do 
curso de aviônica do Centro Raúl Vázquez

Não existem centros bilíngües. Os cursos de idioma são à parte, durante a tarde. A 
informática, mais do que instrumento pedagógico, é pressuposto. 
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As mulheres correspondem a 10% mais ou menos por classe. Geralmente e se 
integram bem no mercado de trabalho,  especialmente  em fábricas,  mais  do que em 
escritórios, pois estes não estão muito adequados ainda para recebê-las, neste setor.

Não há alunos com deficiência, porque não se inscreveram. Os novos centros já 
são construídos com requisitos de acessibilidade, mas os antigos aos poucos estão sendo 
reformados para esse fim. 

Os  centros  são  dedicados  a  famílias  de  setores  de  trabalho.  Esse  é  outro 
significado para o conceito de integração. Há uma planificação em diferentes níveis, 
para decidir que centros se dedicam a que famílias.

Há  centros  privados  também,  onde  o  aluno  paga  para  frequentar.  Outra 
modalidade é a empresa enviar empregados e pagar sua formação, ou o governo ajuda a 
empresa para isso (bonificação). Para trabalhadores desempregados, sempre é grátis.

Há uma política de prospecção de empregabilidade. O planejamento associado à 
prospecção de empregabilidade é feito da seguinte forma: 

• análise do setor em ascensão;

• análise da origem de trabalhadores de setores em depressão;

• plano de formação.

Os programas podem ser de três modalidades: 

1. transversal (disciplinas comuns básicas);

2. setorial (por exemplo, abrangendo construção e reforma);

3. intersetorial  (formação  para  transitar,  como  por  exemplo,  eletrônica  para 
atuar em diversos setores).

Há  três  centros  integrados  e  cinco  centros  especializados  na  comunidade  de 
Madrid.  O  Centro  Raúl  Vázquez  custou  30  milhões  de  euros,  entre  prédio  e 
equipamento.  Na  aviônica,  por  exemplo,  são  ministrados  os  cursos  básicos.  As 
atualizações são de responsabilidade de cada empresa aérea. 

A formação de professores é feita mediante curso de adaptação pedagógica na 
universidade, com duração de um ano, além de estágio em um centro. 

TERCEIRA VISITA TÉCNICA: COLÔMBIA

Data: 25 a 27-03-2010

Local: Bogotá e Medellín, na Colômbia

Participantes: Deputada Marisa Formolo
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O modelo  colombiano  é  exemplar  como articulação  nacional  de  entidades  de 
ensino  profissionalizante  com  base  num  projeto  de  desenvolvimento  nacional.  Esse 
enfoque  é  muito  importante  como  parâmetro  para  a  comissão,  tendo  em vista  ser  a 
Colômbia um país similar  em termos de realidade regional,  mas com uma concepção 
distinta sobre sistema de ensino profissional.

O SENA é uma instituição pública encarregada da função do Estado de investir 
no  desenvolvimento  social  e  técnico  dos  colombianos,  oferecendo  e  executando  a 

Formação  Profissional 
Gratuita  para  a  inclusão  e  o 
desenvolvimento  das  pessoas 
em atividades  produtivas  que 
contribuam  para  o 
desenvolvimento  social, 
econômico  e  tecnológico  do 
país. 

É uma estrutura nacional 
que articula  e  integra grêmios, 
empresas, centros de educação e 
desenvolvimento  tecnológico, 
instituições educativas técnicas, 
tecnológicas  e  de  formação 
profissional e o Estado. 

Alunos do SENA em Bogotá

O orçamento do SENA é de 1,7 bilhão de dólares, provindos de 2% da folha de 
pagamento de todas as empresas. Por ser um tributo (o dinheiro é público), a gerência 
também é pública (SENA). Do total de vinte e sete mil trabalhadores no SENA, vinte e 
dois  mil  são  instrutores.  O  SENA  publica  regularmente  cartilhas  demonstrando  o 
investimento em cada um dos subsetores econômicos.

Atua num enfoque sistêmico, ou seja, os sistemas de normalização, formação e 
avaliação e certificação interatuam dinamicamente,  se complementam e se reforçam. 
Tem  caráter  nacional,  altamente  participativo,  em  que  seus  processos  vão  se 
desenvolvendo mediante a sistematização crítica da experiência acumulada. 

1. Normalização de competências laborais: competência laboral é a capacidade 
de uma pessoa desempenhar funções produtivas em diferentes contextos. As 
normas  constituem  uma  expectativa  de  desempenho  no  trabalho,  são  a 
linguagem comum para a comunicação e o entendimento entre a oferta de 
trabalho  (trabalhadores),  os  agentes  que os empregam (as empresas)  e  as 
entidades  encarregadas  de  sua  formação  (as  entidades  educativas).  A 
competência  laboral  é  definida  em  duas  instâncias  básicas:  o  organismo 
normalizador, que é o SENA; e as mesas setoriais, que propõem o marco 
nacional  de  qualificações  que  facilitam  a  aprendizagem  permanente  e  a 
empregabilidade.

2. Avaliação e Certificação de competências laborais: facilita o reconhecimento 
social  das  competências  das  pessoas,  sem  importar  como  e  onde  foram 
adquiridas, facilitando sua vinculação, permanência e promoção no trabalho. 
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É  realizado  em  três  instâncias  básicas:  o  organismo  creditador;  os 
organismos certificadores; e os avaliadores.

3. Formação com base nas  competências  laborais.  É um processo educativo 
teórico/prático  de  caráter  integral,  orientado  ao  desenvolvimento  de 
conhecimentos  técnicos,  tecnológicos  e  de  atitudes  e  valores  para  a 
convivência social, que permitem à pessoa atuar crítica e criativamente no 
mundo do trabalho. O mundo do trabalho se refere à atividade produtiva no 
âmbito laboral e à construção da dimensão pessoal e social.

Os  objetivos  do  SENA  são:  articular  os  provedores  de  educação  técnica, 
tecnológica  e  formação  profissional  no  país,  para  modernizar  e  melhorar  seus 
programas,  garantindo  maior  cobertura,  pertinência,  flexibilidade  e  serviços  de 
qualidade; e desenhar ferramentas e mecanismos de homologação e equivalência entre 
os planos de formação baseada em competências  laborais  e os planos de estudo do 
sistema educativo formal.

As  características  da  formação  com  base  nas  competências  laborais  são: 
pertinência  em  relação  a  necessidades  e  demandas;  flexibilidade,  ou  acesso 
reconhecendo heterogeneidade; e continuidade, ou aprendizagem permanente.

A estrutura geral operativa do SENA é composta de:

• Conselho Diretivo Nacional;

• Organismo Normalizador;

• Mesas setoriais; 

• Organismo Creditador;

• Organismos Certificadores;

• Avaliadores;

• Ofertas de formação.

O SENA instalou um grupo de Formação Profissional Integral, com as funções 
de:  concertar  e  coordenar  os  programas  e  serviços  da  entidade,  de  acordo  com  a 
demanda do setor público e privado; garantir as ações de articulação que fortalecem a 
educação  média  técnica  pública  ou  privada;  gestionar  a  conformação  de  alianças 
estratégicas  e  a  celebração  de  convênios  para  fortalecer  os  processos  de  gestão  e 
intermediação pública e gratuita de emprego e orientação. 

Atualmente o SENA é formado por trinta e três escritórios regionais e cento e 
quinze Centros de Formação, totalizando 264 sedes nos 1099 municípios e abrangendo 
100% do território colombiano. 

O conceito de  educação integral é chave no projeto pedagógico da instituição. 
Parte de duas categorias: APTITUD – especialização; e ATITUD – ética, trabalho em 
equipe,  cultura  física,  segundo  idioma,  meio  ambiente,  saúde  ocupacional, 
empreendimento.
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O conceito de educação integrada (formação em redes) complementa o projeto 
pedagógico,  no  eixo  metodológico.  Com  isso,  o  SENA  forma  cidadãos  com 
competências  para atuar  no mundo do trabalho.  As redes  estão  integradas  mediante 
cinco  tecnologias  medulares,  totalizando  sessenta  e  três  redes  atravessando  todo  o 
pentágono de tecnologia. 

As  fontes  de  conhecimento  são:  instrutor  ou  facilitador;  tecnologias  da 
informação; trabalho em equipe (ambiente de trabalho); entorno (ecológico e social). O 
resultado esperado é que o aprendiz é o gestor de sua formação, não somente o receptor. 

O método de formação por projetos e formação por competências  propicia  a 
certificação por experiência (formação empírica) e oportuniza a formação em tempo 

individual no ambiente grupal. 
Tempo pessoal:  ex. um curso 
de um ano: o aluno pode pedir 
para  ser  credenciado  na  hora 
em  que  se  sentir  preparado. 
Faz  uma  prova,  o  instrutor 
credita ou não. Isso porque o 
aprendizado  é  por 
competências  e  individual. 
Serve  para  complementar 
credenciamento  por 
experiências  também. 
Também  podem  compartir 
conhecimento  entre  eles.  Os 
mais  adiantados  podem  ser 
monitores e receber por isso. 

Deputada Marisa Formolo observa ambiente de trabalho em equipe
no Tecno Parque de Bogotá.

Enfim,  as  estratégias  básicas  de  fortalecimento  adotadas  pelo  SENA  são: 
formação  com  base  em  competências  laborais;  trabalho  em  redes  por  tecnologias; 
transformação de ambientes; as quatro fontes de conhecimento; uso das tecnologias da 
informação e a comunicação, conectividade e sistemas de informação; uso de técnicas 
didáticas ativas para a execução da formação; virtualidade em conteúdos e processos 
que aceleram o processo de formação; projetos ou problemas como eixos da formação – 
formação por projetos; conteúdos atualizados que permitem acelerar os processos de 
formação com programas pontuais e pertinentes. 

A  Certificação  por  Competências  Laborais  na  Colômbia  está  em  pleno 
funcionamento, intimamente vinculada a todo o processo de formação profissional. É 
um processo reconhecido pelos trabalhadores e empresários. Descreve os resultados que 
um trabalhador deve alcançar no desempenho de uma função laboral, os contextos em 
que isso ocorre, os conhecimentos que deve aplicar e as evidências que deve apresentar 
para demonstrar sua competência. 

As Mesas Setoriais  são instâncias  de concertação,  onde se propõem políticas 
para a formação, mediante a normalização e a certificação de competências laborais. Ao 
todo são setenta mesas setoriais. Elas dizem o que as empresas necessitam; o SENA 
normaliza  (transforma  em competências  laborais)  e  cria  os  programas  de  formação. 
Também  são  ouvidos  líderes  e  moradores,  que  pesquisam  cooperativas,  pequenos 
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empreendedores, etc. A partir disso, cada centro planeja de acordo com a Sede Central, 
que se fundamenta em 3 parâmetros: mercado; características dos setores; observatório 
laboral (investiga e prospecta os setores em função da economia e da política e indica os 
setores que estão ou vão se deprimir e os que vão subir. E daí orienta menos vagas para 
uns  e  mais  vagas  para  outros).  Confecção e  couro estão  subindo na Antioquia,  por 
exemplo. 

Comitês técnicos externos também ajudam a formular o planejamento de cada 
centro, a partir de sua visão de fora.

Fundo Emprender: o SENA facilita o acesso a capital inicial a fundo perdido 
para novas unidades produtivas, formadas por aprendizes e/ou egressos, universitários e 
profissionais com não mais de vinte e quatro meses de formados. 

Programas  de  Empregabilidade:  orientação  ocupacional;  jovens  rurais 
empreendedores;  líderes  de  desenvolvimento;  populações  vulneráveis;  programa  de 
minas anti pessoas; fluxos migratórios internacionais.

Líderes do Desenvolvimento: programa de formação para os jovens provenientes 
de  populações  excluídas.  Consiste  em  trazer  esses  jovens  ao  centro  de  maior 
desenvolvimento tecnológico para que se formem em melhores condições e em maior 
nível, assim podendo regressar a seus municípios e desenvolver projetos produtivos. O 
SENA financia  a capacitação,  os materiais  de formação,  o  alojamento  (internato),  a 
alimentação e manutenção dos jovens.

Populações  Vulneráveis:  Formação  ocupacional  que  habilita  as  populações 
excluídas  a  aceder  ao mercado de trabalho:  pessoas em condição de desalojamento; 
pessoas  com deficiência;  indígenas;  minorias  étnicas;  pessoas  reincorporadas  à  vida 
civil; soldados municipais. 

Programa Minas Anti  pessoas: este programa tem como finalidade: educar as 
pessoas e comunidades no manejo do risco causal pelas minas anti pessoas e munições 
não explodidas; capacitar as vítimas de minas tecnicamente para o trabalho; capacitação 
em direitos e acompanhamento psicológico.

Fluxos  Migratórios 
Internacionais:  Previne  as 
migrações  clandestinas  e  a 
exploração laboral de colombianos 
no exterior em situação irregular. 

Tecno  Parque  Colômbia: 
desenvolvimento  tecnológico, 
inovação e empreendimento. Recria 
ambiente  criativo  para 
empreendedores contemporâneos. A 
rede  de  Tecno  Parques  Colômbia 
está formada por Bogotá, Medellín, 
Mosquera  (Cundinamarca),  Pereira, 
Cali, Cartagena y Tolima.                          Deputada Marisa Formolo conversa com alunas do Tecno Parque - 
Bogotá
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A efetividade da proposta de trabalho do SENA pode ser indicada pelo baixo 
índice  de  deserção  (5%  de  deserção  na  formação  titulada  e  20%  na  formação 
complementar). Os contratos em empresas também indicam a confiabilidade no sistema 
(50mil contratos em 2002 e 300 mil em 2010).

A acessibilidade é tratada de forma ampla. Quanto aos horários, há turmas das 
6hs às 9hs para trabalhadores; das 8hs às 16hs para estudantes; das 18hs às 21hs e das 
22hs  às  6hs  para  trabalhadores.  Quanto  a  oportunidade  de  conciliar  formação  e 
emprego, o SENA lida com os contratos de aprendizagem, substituindo o estágio fora 
da empresa,  e os contratos com empreendimentos familiares,  também substituindo o 
estágio em empresas.  Para contemplar  pessoas  com deficiência,  está  o  programa de 
apoio especial  a  turmas  com pessoas  vulneráveis  (em termos  gerais).  Em relação  à 
abrangência, as aulas móveis atingem a totalidade do território; as aulas virtuais com 
plataformas de cursos em todos os setores; a biblioteca real e virtual. 

Centro Integrado em Serviços e Saúde de Antioquia

A comissão visitou o Centro Integrado em Serviços e Saúde e observou algumas 
características expostas a seguir: 

1. Cursos  de  condutores 
de  ônibus  e 
microônibus:  aulas 
abertas,  com 
computadores  para 
aprendizagem de todo 
o processo do setor de 
transporte  urbano 
(sala  cheia  sábado de 
manhã).  Incluindo 
alistamento, 
condução,  traslado, 
etc.  ocupados: 
formação  por 

demanda das empresas.

2. Saúde: juntos, na mesma sala dos de transporte, integrando setores a partir de 
competências comuns.

Deputada Marisa Formolo observa equipamento pedagógico
computadorizado do Centro Integrado em saúde de Medellín

3. Tudo envidraçado, para não limitar a criatividade. 

4. Saúde:  ambiente  hospitalar:  na mesma  sala,  turmas  abertas  em mesas  de 
equipes,  aprendem 
desde  a  atenção 
primária,  até  a 
internação,  emergência, 
clínica,  odontologia, 
desinfecção, diagnóstico 
por  imagem,  etc.  com 
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protótipos  computadorizados  de  pacientes  pediátricos,  geriátricos,  poli 
traumatizados  (minas  terrestres),  obstétricas,  afogamento,  etc.  No mesmo 
andar,  aulas  de  farmácia,  massoterapia,  etc.  Tudo  integrado  e  recriando 
ambientes de trabalho. 

Deputada Marisa Formolo com alunos do Centro Itagüi.

Centro Integrado em Itagüi – Antioquia

As indústrias são independentes, produzem por demandas.  Mas os aprendizes 
têm a oportunidade de ver de perto os vários ofícios de um conjunto de indústrias. Mas 
as  tecnologias  são  diferentes,  a  inserção  laboral  também.  Então  as  competências 
laborais não são iguais, no máximo as gerências são parecidas. Todas as especificidades 
levam ao ensino mais especializado. 

Muitos  homens  em  confecção  de  roupas  e  muitas  mulheres  em  metalurgia. 
Pessoas  com deficiência  têm preferência  em atenção,  não  em cotas.  São  indicados 
também por ongs, igrejas, municípios, comunidades, etc. Os cursos são realizados em 
convênios com ongs, igrejas, municípios, etc.: 150horas. Os cursos são totalmente grátis 
para todos, mas atingem mais ou menos 1/5 da população. Exemplo: em 2009, 270 mil 
inscritos e 56 mil vagas. Não há estrutura para toda a demanda ainda.

As maiores dificuldades são 
relativas ao pessoal: instrutores que 
não acreditam na proposta; que não 
conseguem implementar a proposta 
com  seus  aprendizes;  falta  de 
instrutores  especialistas 
credenciados  para  dar  aulas.  O 
credenciamento  de  instrutores  é 
feito mediante comprovação de ser 
especialista (diploma formal ou por 
experiência), mais um ano de curso 
superior em ensino).

    Deputada Marisa Formolo conhece projeto criado por alunas do Centro Itagüi

QUARTA VISITA TÉCNICA: OSÓRIO

Data: 05-04-2010

Local: Escola Estadual Ildefonso Simões Lopes(Escola Rural) de Osório

Participantes: Deputado Alceu Moreira

A escola tem três modalidades de ensino: ensino médio regular; ensino médio 
técnico – 2 cursos: técnico agropecuário e meio ambiente; ensino pós-médio – idem, 
apenas pode ser cursado em turno integral e, então, pode ser feito em um ano e meio. 
Mas a titulação é a mesma: técnico. Todos os cursos exigem 640 horas de estágio no 
final. A escola sugere que ingressem no segundo ano do ensino médio, para que o final 
coincida com a formatura do ensino regular. 
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O curso de meio ambiente foi criado em função de demanda (ex. Petrobrás).

Das mais de 200 escolas técnicas do RS, 27 são da área agrícola.

Todas as escolas técnicas estão “agonizando” em termos financeiros e de pessoal.

A escola  atua  com  32  turmas  no total:  cerca  de 800 alunos  no ensino  médio 
regular; cerca de 110 alunos no ensino técnico e pós médio; 90 inscritos para o curso 
noturno  de  técnico  em  meio  ambiente.  São  doze  unidades  produtivas  educativas, 
funcionando  sem funcionários,  apenas  com  professores  e  alunos.  Exceção:  cozinha 
(duas cozinheiras e uma plantonista).

Os principais problemas apresentados pela direção e professores são: 

• Falta  de  funcionários:   os  professores  e  alunos  fazem  tudo  (nas  férias 
escolares, 

precisam contratar alguém para dar conta, por exemplo, da ordenha). Com mais dois ou 
três  funcionários  poderiam resolver  a  questão  da  manutenção  da  escola:  dois  para  a 
plantação e um para a criação (serviços gerais).

• Financeiro:   com a  reclassificação,  todas  as  escolas  estaduais  recebem  o
 mesmo orçamento, independente de serem escolas técnicas ou de ensino médio regular. 
Em função disso, o orçamento das escolas técnicas foi rebaixado em 47%. Então, o ensino 
médio sustenta o ensino técnico nesta escola (e supõe-se que em todas as similares). Além 
disso,  as escolas  técnicas  agrícolas  são ainda mais  caras que as  demais,  pois  a  infra 
estrutura permanente é mais cara e mantêm internatos (para alunos do interior). A escola 
não  tem  dívida,  mas  não  pode  atender  a  toda  a  demanda.  O  governo  federal  está 
investindo mais nas escolas federais, mas está também apoiando as escolas técnicas mais 
do que o governo estadual. A criatividade é que sustenta a escola. Aluno é mão de obra: 
seis horas diárias entre trabalho e estudo. Equipamento obsoleto e em más condições de 
manutenção,  pois  não  há  funcionários.  Os  professores  têm  de  manter  as  máquinas 
funcionando.  Falta  recursos  para  insumos  também.  Os  alevinos  são  comprados  da 
Fepagro. Tudo que pode ser produzido na escola, ótimo, mas falta insumos.

A  escola  recebeu  R$3.500,00  no  início  do  ano.  Mas  só  para  recuperar  a 
roçadeira, foram gastos R$1.500,00, por exemplo.

A  escola  é  boa  em ensino 
médio  regular,  mas  o  ensino 
técnico deixa a desejar, por falta de 
condições.  Mesmo  assim  é 
referência na região e no estado. A 
escola  não  enfatiza  o 
empreendedorismo,  apenas 
desenvolve uma matéria durante o 
curso.  A  procura  por  técnicos  é 
grande no mercado. Os bons alunos 
têm sido colocados.

Deputado Alceu Moreira com diretores e alunos da Escola Rural de Osório.
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Quanto  à  efetividade  do  ensino,  cada  vez  mais  os  candidatos  que buscam a 
escola correspondem ao perfil de técnicos agrícolas. Os candidatos que não se adéquam 
a esse perfil, naturalmente deixam a escola nos primeiros dias de aula. Em 2006, dos 79 
alunos,  60% foram desligados.  Em 2007,  40%; em 2008,  10%. Em 2009,  nenhum. 
Agora a escola promove dois dias de apresentação e adaptação. A maioria que abandona 
é nesse início. Geralmente são os jovens de origem urbana, não se adaptam e saem. O 
critério de seleção é uma entrevista e esses dois dias de adaptação. 

O internato atualmente atende a vinte  e quatro meninos.  Não há internato para 
meninas, pois seria muito caro; isso torna a escola técnica agrícola mais inacessível para as 
meninas do interior. Para elas há o semi-internato, assim como para a maioria dos alunos. 
100% dos meninos internados provêm do interior. 70% dos alunos estão em regime de 
semi-internato.  O  internato  é  totalmente  gratuito.  A  escola  tentou  combinar  uma 
contribuição  por  mês  de  cada  família  de  internato  e  de  semi-internato,  mas  poucas 
contribuem. 

Outra dificuldade enfrentada pela escola é a burocracia. Por exemplo: há dois 
anos a escola  ganhou R$49.0000,00 para recuperar  a  suinocultura.  Somente  há dois 
meses ficou resolvido quem deve licitar; a secretaria de obras licitou e a escola gerencia. 
Finalmente começaram as obras do telhado.

A expectativa da escola é ser um pólo difusor de tecnologia.  Mas isso não é 
possível, pois nem como escola sobrevive bem. A escola não tem um ônibus para levar 
alunos a aulas em campo. 

Quanto ao corpo docente, o ideal seria um professor especializado por unidade 
produtiva educativa, mas a realidade é que quem dá aulas são técnicos, sem qualificação 
didática. A escola só conta com três professores técnicos especializados em didática, 
todos com apenas vinte horas semanais. 

As maiores “feridas” entre as unidades educativas produtivas são a manutenção 
e zootecnia.

Em  relação  à  acessibilidade,  a  escola  não  tem  demanda  de  pessoas  com 
deficiência, mas se tivesse teria enormes dificuldades para recebê-las. Mesmo um aluno 
com um pé quebrado, por exemplo, teria de faltar às aulas, pois é tudo em desnível, sem 
rampas, sem pavimentação entre os prédios, etc.

Quanto à empregabilidade, entre os egressos, a maioria volta para suas famílias, 
geralmente empresas familiares; muitos seguem para faculdades na mesma área; menos 
seguem para faculdades em áreas diferentes.

Durante a visita a unidades produtivas pedagógicas, a comissão pode observar: a 
secretaria  técnica;  uma  banca  de  defesa  de  trabalho  conclusivo  de  estágio;  o 
almoxarifado;  o parque de máquinas  com dois carroções  e um trator;  a cisterna em 
construção,  para  horta  e  irrigação;  a  casa  do  vice-diretor;  estufas  em  recuperação, 
estragadas  pelo  vento;  a  compostagem  e  minhocultura;  animais  livres  pastando  em 
campo alagado; mudas da Fepagro de abóbora e moranga; o pomar de cítricas; pés de 
milho  pequenos;  duas  estufas;  batata  doce;  aviário;  projeto  de  tomates;  casa  para 
animais – estábulo e suinocultura em obras; um prédio da Corlac fechado e depredado; 
restaurante amplo e equipado; o alojamento – internato.
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Não  falta  espaço,  falta  é  intensificar  a  produção.  Também  vai  chegar  uma 
ordenhadeira do projeto Brasil empreendedor.

QUINTA VISITA TÉCNICA: CADOP

Data: 07-04-2010

Local: Escola Técnica Agrícola IRGA/CADOP, no município de Cachoeirinha

Participantes: Deputado Alceu Moreira.

A escola oferece ensino fundamental e médio regular; ensino médio técnico – 
agropecuário;  e  ensino  pós  médio  –  agropecuária.  Todos  os  alunos  do  pós  médio 
poderiam formar uma turma própria, mas a escola não tem estrutura para isso (falta 
professores)

2010 é o ano com mais alunos em toda a história da escola, com três turmas de primeiro 
ano no ensino técnico. Ao todo, são aproximadamente 150 alunos do curso técnico. Destes, 58 
são do internato, provenientes, entre outros, de Piratini, Nonoai, Santa Cruz do Sul, Cruz Alta. 
Não há internato para as meninas. 

Um dos problemas da escola é a sua localização. O CADOP não tem área própria 
(são “filhos” do IRGA). Por causa disso, e também por causa de falta de divulgação, quase 
perdeu um projeto do Programa Brasil Profissionalizado. O projeto foi considerado ótimo, 
mas não poderia  ser aceito  porque não havia sido anexado documento do Registro de 

Imóveis  do  terreno.  O  IRGA, 
então, concedeu um documento de 
cessão de uso por 20 anos para o 
CADOP. Com isso, o projeto foi 
aceito.  Cachoeirinha é um centro 
urbano:  a  miséria  urbana  vai 
ocupar  as  áreas  das  escolas 
agrícolas, se elas não se firmarem 
mais.  Além  disso,  a  produção 
animal  é  complicada  em  área 
urbana,  devido  a  restrições 
administrativas. 

Deputado Alceu Moreira visita as unidades educativas produtivas da
Escola Técnica Agrícola IRGA/CADOP

Outro problema é a manutenção da escola. A pobreza do recurso financeiro se vê na 
precariedade das unidades produtivas educativas (estufa de sementeira destruída por um 
vendaval, por exemplo. Os alunos precisam trabalhar para manter a receita da escola. São 
vinte e sete escolas agrícolas estaduais. Todas sobrevivem com muita criatividade, trabalho 
dos professores e dos alunos, desvios de função, etc. O CADOP atua com vinte e seis 
funcionários desviados de função para o ensino técnico, para cobrir a falta de instrutores 
especializados. Com isso, faltam funcionários para os serviços gerais de manutenção da 
escola. Com a reclassificação, diminuiu 30% das verbas das escolas técnicas. As escolas 
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técnicas vão acabar. Da verba para a escola técnica, 30% só vai para os alunos, pois 70% 
vai para manter a escola. Deveria ser o inverso. O internato custa uma taxa de 80 reais. 
Atendem  toda  a  demanda  de  alunos  e  do  internato.  Investimento:  2,5  milhões  de 
investimento no ensino agrícola no RS seria ótimo, e é só uma gota d’água para sustentar 
60% do PIB gaúcho. 

Até  2012,  87%  dos  professores  das  escolas  técnicas  do  RS  vão  estar 
aposentados.  Os  professores  são  apenas  técnicos,  sem  didática,  sem  qualificação 
pedagógica.   Ex:  um  professor  aposentado,  formado  em  1992,  dá  aula  aqui.  Está 
desatualizado.  E  os  demais  são  apenas  técnicos.  Antigamente  os  professores  eram 
catedráticos, das universidades. As escolas foram sucateadas também neste sentido. 

Outro problema que afeta diretamente a escola é a falta de integração. 

O CADOP poderia ser usado à noite pela UERGS, que também é do estado: é 
área urbana, acessível tem espaço. A UERGS poderia formar professores para os cursos 
técnicos numa escola técnica. 

Falta também integração com o sistema S: o SENAR tem muito recurso para 
isso:  poderia  oferecer  complementação  curricular,  cursos  específicos  (ex:  com  o 
fechamento  do CRIA, não há oferta  mais  de curso de inseminação artificial).  Ou o 
SEBRAE para empreendedorismo na área rural. 

Falta articulação com o sistema federal. Poderia haver maior aposta no Instituto 
Profissional  Riograndense,  mediante  convênio  com  o  governo  federal  para  formar 
professores de escolas técnicas, aproveitando a estrutura e equipamento e mão de obra.

Falta  articulação  com  o  estado:  outra  idéia  seria  fazer  convênios  com  as 
cooperativas  nas  escolas  técnicas,  para  impulsioná-las.  Também com as  as  estações 
experimentais, pois são do próprio estado. As escolas não têm nem ônibus para levar 
alunos  até  as  estações  experimentais,  é  um desperdício.  As  estações  experimentais 
tampouco estão integradas  entre si,  nem com o sistema de ensino técnico.  Falta um 
projeto que permita que as estruturas existentes possam ser articuladas para servir à 
educação técnica.

Quanto  à  empregabilidade:  no  CADOP,  há  suporte  para  encaminhamento  às 
empresas para estágio e depois muitos ficam contratados. As empresas buscam muitos 
alunos do CADOP.  Há contratos para estágios. O estágio é posterior ao curso de dois 
anos, mas é condição para a titulação.  O banco de empregos está zerado, todos são 
colocados, há bom mercado para técnico agrícola.  O mercado de trabalho para bons 
técnicos  é  bom no meio  privado,  enquanto é  melhor  para nível  superior  no serviço 
público. 

Outro tema de preocupação é o projeto pedagógico das escolas técnicas agrícolas. 
Falta  modificar  o  projeto  pedagógico  do  ensino  técnico  como  um  todo.  O  ensino 
agropecuário é generalista, formando técnicos para que, após, façam especialização no 
próprio mercado. Na Expointer, não há estandes para o técnico agrícola. Parece que a 
pessoa que faz tudo não existe. Todo o desenho da agricultura foi feito para favorecer o 
sistema, contando com o trabalho escravo do técnico, que é o ator originário de todo o 
processo de inovação. 
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Quanto à acessibilidade, a escola não tem demanda de pessoas com deficiência, 
mas se tivesse teriam muita dificuldade, pois grande parte das dependências da escola 
são em meio aberto, rural, sem condições de acesso arquitetônico. Além disso, o próprio 
prédio principal é inacessível a pessoas com deficiência. 

Durante a visita, a comissão teve oportunidade de observar o vestiário (armários 
no corredor); muitos alunos pela escola (era recreio); a estufa: mudas de floricultura; a 
horta;  um trator Valmet  1978 estragado e um trator  1974 que funciona,  guardado na 
oficina; bercário de medicinais; cabritos soltos; suínos (problema com a prefeitura, pois a 
área é considerada urbana); pecuária: coelheira, codorna, suíno, gado leiteiro (poucos de 
cada); patos; cisterna. 

O  excedente  da  produção  é  vendido  entre  os  próprios  professores,  alunos  e 
funcionários, formando uma caixinha para a escola.

O Deputado Alceu Moreira opinou que um dos problemas é a despersonalização da 
Escola Técnica,  ao ser misturada com a Escola Regular.  O curso técnico agropecuário 
passou a ser um cantinho da escola: um equívoco de descaracterizar a escola técnica, para 
suprir carências da escola fundamental.  Os recursos do ensino técnico são irrisórios. O 
repasse é igual para todas as escolas. Recomenda modificar isso, tratar diferente o curso 
técnico, principalmente em termos de quadros profissionais e recursos para equipamento e 
manutenção. Para o deputado, trata-se de fazer de conta que se está formando técnicos 
agrícolas, mas na verdade está se precarizando a profissão de técnico agrícola. E quando o 
aluno chega espera estudar para fazer a diferença. Hoje o mercado absorve o custo da boa 
formação de técnicos, pois os alunos chegam carentes e o próprio mercado os atualiza. Há 
um descompromisso e precarização deliberada do ensino técnico agrícola. “o cantinho do 
ensino básico”. 
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A REDE PÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL

REDE FEDERAL

As escolas técnicas vinculadas às universidades exercem todas as funções que 
hoje os institutos estão incorporando. Nessas escolas, hoje trabalhamos com a educação 
básica, com a educação de jovens e adultos, com o Proeja, com o Proeja Fic, com a 
educação à distância, com cursos para educação básica na forma de ensino médio puro, 
integrado concomitante,  integrado sequencial,  com cursos de graduação,  com cursos 
superiores  de tecnologia.  Hoje,  o Colégio Politécnico  tem três  cursos  superiores  de 
tecnologia. A nossa escola tem dois cursos. O colégio técnico é vinculado à unidade 
descentralizada de Frederico Westphalen e tem dois cursos superiores de tecnologia.

Instituto Sul-rio-grandense

Campus Pelotas

Campus Sapucaia do Sul

Campus Charqueadas

Campus Passo Fundo

Campus Venâncio Aires

Campus Camaquã

Campus Bagé

Instituto Federal Farroupilha

Campus Santa Maria

Campus Alegrete

Campus Júlio de Castilhos

Campus Panambi

Campus Santa Rosa

Campus São Borja

Campus Santo Augusto

Campus São Vicente do Sul

Instituto Federal do Rio Grande do Sul

Campus Bento Gonçalves

Campus Canoas

Campus Caxias do Sul

Campus Osório

Campus Erechim

Campus Porto Alegre

Campus Rio Grande

Campus Porto Alegre (Restinga)

Campus Sertão
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Escolas técnicas vinculadas a universidades

Colégio Técnico Frederico Westphalen - UFSM

Colégio Politécnico de Santa Maria - UFSM

Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça - UFPEL

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – UFSM

REDE ESTADUAL

Ajuricaba
Alegrete
Alvorada
Arroio Grande 
Arvorezinha
Bagé
Bento Gonçalves
Bom Progresso
Butiá
Caçapava do Sul
Cachoeira do Sul
Cachoeirinha
Camaquã
Campina das Missões
Campinas do Sul
Cândido Godói
Canguçu
Capão da Canoa
Carazinho
Catuípe
Caxias do Sul
Cerrito
Cerro Grande
Chapada
Charqueadas
Cidreira
Crissiumal
Cruz Alta

Dom Pedrito
Encantado
Encruzilhada do Sul
Entre Ijuís
Erechim
Espumoso
Esteio
Estrela
Farroupilha
Fontoura Xavier
Frederico Westphalen
Garibaldi
Gramado
Gravataí
Guaíba
Guaporé
Guarani das Missões
Ibirubá
Ijuí
Iraí
Jaguarão
Jaguari
Júlio de Castilhos
Lagoa Vermelha
Lavras do Sul
Maçambará
Marau
Nova Bassano 
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Osório
Palmeira das Missões
Passo Fundo
Pelotas
Piratini
Porto Alegre
Porto Xavier
Redentora
Rio Grande

Rosário do Sul
Salto do Jacuí
Santa Maria
Santa Rosa
Santa Vitória do Palmar
Santana da Boa Vista
Santiago
Santo Ângelo
Santo Augusto

São Borja
São Jerônimo
São José do Norte
São Lourenço do Sul
São Luiz Gonzaga
São Sepé
São Vicente do Sul
Sapiranga
Sapucaia do Sul
Soledade
Tabaí
Tapera

Tapes
Taquara
Taquari
Tenente Portela
Torres
Tramandaí
Três de Maio
Três Passos
Tupanciretã
Vacaria
Venâncio Aires
Viadutos

Viamão

REDES MUNICIPAIS

Bagé
Ijuí
Jaguarão
Porto Alegre
São Gabriel
Triunfo

36



SISTEMA “S”

SESCOOP - Instituições de ensino conveniadas

faccat - www.faccat.br 
fae - www.baraofae.com.br 
fijo - www.fijo.org.br 
portal - www.facportal.com.br 
setrem - www.setrem.com.br 
unijui - www.unijui.edu.br 
unisc - www.unisc.br 

unisinos - www.unisinos.br 
univates - www.univates.br 
upf - www.upf.br 
uri - www.uri.br 
espm - www.espm.br 
imed - www.imed.edu.br 
ideau - www.ideau.com.br 

SEST/SENAT

Bento Gonçalves 
Carazinho 
Caxias do Sul 
Lajeado 
Passo Fundo 

Pelotas 
Porto Alegre 
Rio Grande 
Santa Maria 
Uruguaiana

Santa Rosa

SENAR

O  Senar-RS  atua  em  todo  o  território  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul.
Suas ações de formação profissional e atividades de promoção social são desenvolvidas 
em 10 (dez) regiões de supervisão delimitadas de acordo com sua vocação produtiva. 
além dos municípios sede dos sindicatos coordenadores, a ação do Senar-RS alcança ao 
conjunto dos municípios do entorno.

região produção
região missões
região planalto
região fronteira
região centro

região serra
região campanha
região vales
região litoral
região sul

SENAI

O Senai tem escolas móveis e unidades fixas.

Alegrete
Antônio Prado

Bagé 
Bento Gonçalves 
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Cachoeira do Sul
Cachoeirinha
Campo Bom
Canela
Canoas
Carazinho 
Caxias do Sul
Cruz Alta
Erechim
Esteio
Estância Velha
Farroupilha
Garibaldi
Gravataí
Guaporé
Igrajinha
Ijuí
Lajeado
Marau
Montenegro
Nova Prata

Novo Hamburgo
Panambi
Passo Fundo 
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Santa Rosa
Santana do Livramento
Santiago
Santo Ângelo
Sapiranga
Sapucaia do Sul
Soledade
São Leopoldo
São Marcos
Triunfo
Uruguaiana
Venâncio Aires
Veranópolis

SENAC

Porto Alegre
24 Horas
Ead – Educação à Distância
Alegrete
Bagé
Bento Gonçalves
Cachoeira do Sul
Camaquã
Canoas
Carazinho
Caxias do Sul
Erechim
Farroupilha
Gravataí

Ijuí
Lajeado
Montenegro
Novo Hamburgo
Pelotas
Passo Fundo
Rio Grande
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Santa Rosa
Santana do Livramento
Santo Ângelo
São Borja
São Leopoldo
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São Luiz Gonzaga
Taquara
Torres

Tramandaí
Três Passos
Uruguaiana

SEBRAE

Estrutura por regiões, que atendem aos municípios do entorno.

Bagé
Bento Gonçalves
Camaquã
Canela
Canoas
Carazinho
Casca 
Caxias do Sul
Cruz Alta
Gravataí
Ijuí
Lajeado
Montenegro
Novo Hamburgo
Osório
Passo Fundo

Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Santa Cruz do Sul
Santana do Livramento
Santa Maria
Santiago
Santa Rosa
Santo Ângelo
Santo Antônio da Patrulha
São Leopoldo
Tapejara
Taquara
Tramandaí
Uruguaiana
Vacaria



OS EIXOS PARA ANÁLISE

A  Comissão  encaminhou  ao  conjunto  de  instituições  atinentes  ao  tema  um 
pedido  de  informações,  visando  complementar  os  dados  colhidos  em  audiências 
públicas  e  em visitas  técnicas,  a  fim de  melhor  subsidiar  os  cinco  eixos  temáticos 
definidos para a estruturação do relatório final.

As seguintes instituições atenderam ao pedido de informações da comissão1: 

1. Colégio Técnico Industrial de Santa Maria;

2. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha;

3. Reitora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul;

4. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Charqueadas

5. Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves

6. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Pelotas

7. Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Sapucaia do Sul

8. Sest-Senat

9. Fiergs-Senai

10. Faders

11. Fgtas

12. Senac

Da análise  dessas respostas,  dos relatos  das audiências  públicas  e das visitas 
técnicas,  a  comissão  pode  destacar  algumas  considerações  que  fundamentam  as 
recomendações constantes no final deste relatório.

EIXO I – ACESSIBILIDADE

Acessibilidade arquitetônica: rampas, elevadores, remoção de barreiras, altura e 
formato do mobiliário, dos murais, das maçanetas etc; acessibilidade de pessoal: cotas 
para professores e para alunos; política  de permanência,  de conclusão e de sucesso; 
acessibilidade  de  comunicação:  canais  de  divulgação  da  oferta;  interatividade; 
ouvidoria;  audio/video/braille/libras  outros;  acessibilidade  financeira:  gratuidade, 
bolsas, créditos, feira de material, biblioteca, videoteca, horário dos cursos.

1 O material recebido está disponível no processo final desta comissão especial. 



Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves

1. Acessibilidade arquitetônica  

Duas rampas construídas que dão acesso aos andares superiores dos prédios C e 
D, sendo que entre os prédios B e C existe uma passarela que os une. Dessa forma o 
prédio B também possui uma conexão acessível.

O prédio A (central) é o único que ainda não possui acessibilidade para o andar 
superior, porém já existe um projeto em andamento para a aquisição de um elevador acessível 
(Projeto Incluir 2009, que contempla alguns itens relacionados à acessibilidade física, dentre 
eles a aquisição e instalação de um elevador).

As salas de aula apresentam um bom nível de acessibilidade, sendo que possuem 
um espaçamento adequado com o imobiliário em altura correta, cor de paredes e janelas 
adequadas, quadro mural e quadro branco, com as dimensões e altura de acordo com a 
NBR 9050 da ABNT (BRASIL, 2004). Além disso, a iluminação e a ventilação também 
atendem  as  referidas  normas.  As  portas  possuem  maçaneta  tipo  alavanca,  que  são 
apropriadas para facilitar a abertura das mesmas e a largura também está adequada, com a 
dimensão de 0,80 cm, o que permite o acesso de pessoas em cadeira de rodas. Apesar das 
adaptações mencionadas ainda há a necessidade de classes especiais para pessoas com 
limitações motoras e computadores para deficientes visuais ou baixa-visão.

Os corredores são amplos com largura suficiente para o fluxo de pessoas em cadeira 
de rodas em ambos os sentidos, porém não são sinalizados com pisos táteis e nem possuem 
indicação de segurança na existência de obstáculos.

As  escadas  possuem forrações  emborrachadas  o  que  ajuda  na  prevenção  de 
quedas, porém ainda não possuem fitas contrastantes nos degraus e nem indicação tátil 
nos corrimões.

Alguns sanitários, pelo menos um (para cada sexo) em cada prédio, possuem as 
adaptações necessárias para atender as pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.

O  estacionamento  possui  vaga  para  embarque  e  desembarque  de  pessoas 
deficientes e vagas para visitantes.

As  salas  administrativas  são  bem  iluminadas  e  arejadas,  com  espaçamento 
suficiente para o fluxo de cadeirantes, bem identificadas com placas, mas está faltando 
sinalização  tátil  de  identificação  ou  pelo  menos  um  mapa  tátil  no  hall  de  entrada 
identificando a localização das mesmas.

A biblioteca  é  ampla  e  arejada,  com boa  iluminação  e  possui  deslocamento 
acessível, porém seu acervo apesar de estar disponibilizado em um sistema acessível, 
não possui identificação tátil.

De  um  modo  geral  os  demais  ambientes  atendem  às  normas  técnicas:  são 
amplos, possuindo mobiliário com altura e dimensões acessíveis e rotas de circulação 
bem  distribuídas.  Salientamos  porém  a  falta  de  um  telefone  para  surdos  e  a  rota 
acessível  no  pátio  da  escola,  com  corrimões  de  apoio,  piso  firme  e  regular,  com 
sinalização  tátil  contrastante  e  com piso alerta  em pontos  de  difícil  acesso ou com 
obstáculos.



2. Acessibilidade de pessoal  

O  Instituto,  por  meio  do  NAPNE (Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com 
Necessidades Especiais) quando da ocorrência de concursos vestibulares ou concursos 
para servidores participa desde o edital do concurso, até a aplicação da prova adaptada 
(quando for o caso), da seguinte forma:

• Inscrição:  acrescenta,  sempre  que  possível,  nas  fichas  de  inscrição  as 
informações acerca da necessidade de recursos adaptados para as provas e/ou 
ambiente  físico (sala  de fácil  acesso,  prova em Braille,  ampliada,  uso de 
recursos de voz, ampliadores de tela, interprete de Libras, tempo maior para 
realização das provas, dentre outros, dependendo da necessidade especial do 
candidato em questão);

• Preparação  de  material:  realiza  trabalhos  voltados  para  a  preparação  de 
material adaptado para os concursos vestibulares e concursos de servidores 
quando de alunos com necessidades especiais;

• Acompanhamento de alunos com necessidades especiais durante as provas e 
disponibilização de recursos de Tecnologia Assistiva;

• Busca de interprete de Libras quando da participação de alunos surdos que 
fazem uso dessa forma de comunicação.

Quanto  à  permanência  e  conclusão  com  sucesso  o  Instituto  (por  meio  do 
NAPNE)  realiza  a  adaptação  de  material  didático  pedagógico,  atua  como  sala  de 
recursos, disponibilizando Tecnologia Assistiva – adaptada às deficiências e também 
oferece atendimento educacional  especializado,  com oficinas didático-pedagógica em 
contra-turno às atividades desenvolvidas com os alunos inclusos nos cursos regulares. 
Quando necessário atua junto aos professores das disciplinas dos cursos onde há alunos 
inclusos.

Uma das ações relacionadas à saída com sucesso para o mundo de trabalho de 
Pessoas com Necessidades Especiais (PNEs) que vem sendo desenvolvida no Instituto 
junto ao Projeto de Acessibilidade Virtual da RENAPI – Rede Nacional de Pesquisa e 
Inovação  em  Tecnologias  Digitais  do  Ministério  da  Educação  refere-se  à 
implementação de um Banco de Recursos Humanos acessível que pretende catalogar as 
informações acerca da demanda de deficientes no mundo do trabalho e da existência 
desse perfil de trabalhador no Brasil como um todo. Esse banco de dados está sendo 
implementado no Instituto, no contexto do Projeto de Acessibilidade Virtual.

Além  disso,  outras  ações  relacionadas  à  acessibilidade  de  sites,  portais  e 
ambientes de EAD (como MOODLE e TELEDUC) para usuários com deficiência vem 
sendo implementadas. 

Apresentamos,  em  itens  algumas  das  ações  realizadas  pelos  Núcleos  de 
Acessibilidade  e  Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com  Necessidades  Especiais 
(PNEs) no Instituto:

• Ações de inclusão realizadas junto ao Programa TECNEP (Tecnologia, Educação, 
Cidadania e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Especiais); 



• Ações relacionadas ao Projeto de Acessibilidade Virtual da RENAPI (Rede 
Nacional de Pesquisa e Inovação em Tecnologias Digitais)/SETEC-MEC. O 
Instituto é o Núcleo Gestor do Projeto de Acessibilidade Virtual da RENAPI, 
cujo objetivo é produzir artefatos acessíveis à PNEs.

Por meio desses dois programas estamos realizando projetos e ações inclusivas, 
quais sejam:

• Auxílio nos concursos vestibulares e para servidores, desde o edital  até a 
adaptação das provas;

• Adaptação  de  materiais  didático-pedagógicos  para  alunos  inclusos  nos 
cursos regulares e nos cursos de capacitação;

• Implementação  do  Banco  de  Recursos  Humanos.  Atualmente  estamos 
desenvolvendo um Banco de Recursos Humanos (Banco de Talentos) para 
subsidiar  as  ações  relacionadas  à  empregabilidade  de  pessoas  com 
deficiência  do  Brasil.  Esse  banco  de  dados  está  sendo  implementado 
acessível para PNEs, com vistas a permitir acesso aos próprios deficientes e 
também às empresas e entidades de todo o território nacional que desejam 
contratar pessoas com necessidades especiais;

• Confecção  e  utilização  de  Tecnologia  Social  Assistiva  (produção  de 
dispositivos de baixo custo para pessoas com necessidades especiais);

• Produção  de  Manuais  de  Tecnologia  Assistiva,  Software  Educativo  e 
Acessibilidade à web;

• Implementação do site do Instituto e seus campi acessíveis, utilizando um 
Gerenciador  de  Conteúdos  Acessível,  produzido  pelo  Projeto  de 
Acessibilidade Virtual; 

• Desenvolvimento de produtos acessíveis no contexto do desenho universal, 
englobando acessibilidade física e virtual;

• Projeto Incluir 2009: fomos contemplados com o Projeto Incluir e nesse ano 
de 2010 temos uma verba de R$ 120.000,00 para realizar obras relacionadas 
à  acessibilidade  física  do  Instituto,  montagem  de  um  laboratório  de 
eletrônica  para  a  construção  da  linha  Braille  de  baixo  custo  (Tecnologia 
Assistiva utilizada por surdocegos) e outros dispositivos de baixo custo;

• Projeto Olhos D'Alma: construção de réplicas do museu do Imigrante para 
que os cegos possam conhecer, por meio do tato um pouco de nossa história;

• Projeto  Rotuladora  Braille:  confecção  de  um dispositivo  para  produzir  o 
Braille em rótulos, embalagens e etiquetas;

• Projeto Habitação Universal: adaptação de espaço físico (antiga residência 
do diretor) com espaços e mobiliários adaptados de acordo com a NBR 9050 
da ABNT;



• Acessibilização dos AVEAs (Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem) 
Moodle e Teleduc;

• Convênio com APAEs e Associação de Deficientes de Bento Gonçalves e 
região;

• Parceria com IMAMA na Escola e NUDEC (Núcleo de Defesa Civil)  do 
Instituto;

• Inclusão  da  Disciplina  "Educação  Inclusiva"  nos  cursos  de  Formação 
Pedagógica;

• Inclusão  da  Disciplina  "Educação  Inclusiva"  nos  Cursos  de  EAD  da 
Instituição;

• Oferta de Curso de Libras para servidores do Instituto e comunidade externa;

• Criação  da  Assessoria  de Ações  Inclusivas  –  em fase de implantação  no 
Instituto;

• Meta  para  2010:  Criação  de  NAPNEs em todos  os  campi  do  Instituto  e 
fortalecimento dos NAPNEs já existentes por meio de ações colaborativas e 
reuniões de trabalho trimestrais;

• Acessibilidade  de  comunicação:  canais  de  divulgação  de  oferta, 
interatividade, ouvidoria, áudio/vídeo/braile/libras e outros;

• Produção e divulgação de vídeo em Libras no site modelo de acessibilidade 
virtual  http://bento.Instituto Federal do Rio Grande do Sul.edu.br/ept/ e no 
site  do  campus  Bento  Gonçalves  -  http://bento.Instituto  Federal  do  Rio 
Grande do Sul.edu.br/site/mostrarvideo.php;

• Promoção  de  Oficina  de  Libras  e  Braille  para  alunos  e  servidores  do 
Instituto.

Mantemos uma pequena biblioteca em Braille no NAPNE do Instituto e também 
uma  videoteca  com  filmes  e  vídeos  que  abordam  temas  relacionados  à  inclusão  e 
deficiências, além de vídeos em Libras produzidos pelo INES (Instituto Nacional de 
Educação de Surdos). 

Recebemos materiais didático-pedagógicos adaptados para deficientes visuais do 
IBC (Instituto Nacional de Cegos) e mantemos um acervo de materiais em relevo e em 
braille  que  vem  sendo  produzido  pelo  NAPNE  para  os  alunos  deficientes  visuais 
inclusos nos cursos regulares.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Reitora

1. Acessibilidade arquitetônica

O Instituto possui edificações com características bem distintas em cada uma de 
suas unidades. Nos campi de Sertão e Bento Gonçalves, com prédios construídos há mais 
de 50 anos, foram realizadas adaptações como construção de rampas de acesso, substituição 
de portas e ajustes nos banheiros para permitir  o uso por cadeirantes. O campus Porto 
Alegre  está  instalado  em um prédio  que  já  foi  construído  atendendo  os  requisitos  de 

http://bento.ifrs.edu.br/site/mostrarvideo.php
http://bento.ifrs.edu.br/site/mostrarvideo.php
http://bento.ifrs.edu.br/ept/


acessibilidade, tornando-se um modelo e referência. Tanto que frequentemente é utilizado 
para a realização de concursos públicos em razão destas características.

No Campus Bento Gonçalves foram realizadas adaptações em uma residência, 
com o  propósito  de  apresentar  à  sociedade,  uma  “Moradia  universal”,  servindo  de 
parâmetro para projetos de acessibilidade.

1. Acessibilidade de pessoal  

Nos concursos públicos para servidores, segue-se a legislação vigente. Em razão 
do Instituto ter sido constituído por instituições que já vinham realizando seus processos 
seletivos  de  alunos,  ainda  não  há  regra  única.  Existem  critérios  isolados  em  cada 
campus, para seleção que priorizam alunos carentes, alunos egressos de escolas públicas 
(Campus Porto Alegre reserva 15% das vagas) e filhos de agricultores (Campus Sertão 
realiza entrevista de perfil para os cursos agrícolas), PNE (Campus Bento Gonçalves 
reserva 5% das vagas) e afro-descendentes (Porto Alegre reserva 15% das vagas). 

Para a permanência, existem algumas estratégias já implementadas, que incluem 
bolsas de auxílio a alunos carentes, bolsas de monitoria acadêmica, bolsas de pesquisa.

Os campi  já  possuem ou estão  estruturando departamentos  de  assistência  ao 
educando,  onde  psicólogos  e/ou  assistentes  sociais  realizam  o  atendimento 
especializado aos alunos.

O campus  Porto  Alegre  –  antiga  Escola  Técnica  da  UFRGS –  ainda  possui 
acesso à Moradia Estudantil  da UFRGS, bem como ao Restaurante  Universitário  da 
UFRGS, onde a refeição é fornecida aos alunos por valor subsidiado.

2. Acessibilidade de comunicação  

Todos os websites  do Instituto  são providos de acessibilidade,  que permitem 
total  acesso a PNEs. O trabalho para isso não é apenas interno, mas de abrangência 
nacional,  porque  em  Bento  Gonçalves  é  desenvolvido  o  Projeto  de  Acessibilidade 
Virtual que certifica que todos os produtos gerados no âmbito da RENAPI (Rede de 
Pesquisa  e  Inovação  em Tecnologias  Digitais),  seguindo  os  seguintes  conceitos  de 
qualidade de uso de sistemas:

• Acessibilidade: possibilidade de acesso a todos, independente de limitação 
(física, sensorial, cognitiva), situação ou tecnologia;

• Usabilidade: facilidade de acesso a todos. Mede a produtividade, eficiência 
de uso e funcionalidade do ambiente;

• Comunicabilidade: comunicação com todos.  Diz respeito  à capacidade de 
comunicar com clareza o conteúdo pretendido.

Para  atingir  esses  conceitos,  as  atividades  são  realizadas  de  acordo  com  os 
padrões de desenvolvimento web e com as diretrizes de acessibilidade, além de realizar 
as  chamadas  “Validação  Automática”  e  “Validação  Manual”  com  usuários  com 
necessidades especiais, fato que confere autenticidade aos trabalhos desenvolvidos.



Dentre os principais benefícios da acessibilidade pode-se destacar: prover acesso 
aos 14,5% da população brasileira com necessidades especiais; permitir a indexação das 
páginas web de forma mais rápida e precisa pelos mecanismos de busca; democratizar o 
acesso a todos; estimular a prática do altruísmo; atender ao Decreto 5.296/04.

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – Ufsm

1. Acessibilidade arquitetônica  

O Colégio Técnico Industrial de Santa Maria possui rampas de acesso, banheiros 
adaptados, elevador em fase de instalação.

2. Acessibilidade de pessoal  

As normas internas da UFSM não prevêem cotas de acessibilidade de pessoal 
para o ensino médio e técnico. Entretanto, o assunto está em discussão na comunidade 
escolar.

3. Acessibilidade de comunicação  

Considerando que as normas internas da instituição ainda não prevêem cotas de 
acessibilidade de pessoal para o ensino médio e técnico, a instituição ainda não dispõe 
de uma política de acessibilidade de comunicação.

4. Acessibilidade financeira

Como escola pública federal segue os princípios de gratuidade, não cobrando 
qualquer  taxa  ou  mensalidade.  Ainda  dispõe  de  bolsas  de  assistência  estudantil, 
monitória,  oferta  de  campos  de  estágio  profissional  obrigatório,  restaurante 
universitário, casa de estudante e biblioteca setorial.

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Charqueadas

Banheiros adaptados; Acessibilidade para deficientes físicos ou com mobilidade 
reduzida; Rampas; A Instituição utiliza Tecnologia Assistiva - TA para o atendimento 
aos alunos com necessidades  educacionais  especiais;  Mouse adaptado;  A Instituição 
desenvolve  Tecnologia  Assistiva  para  o  atendimento  aos  alunos  com  Necessidades 
educacionais  especiais  nas  áreas  de  deficiência  visual  e  física;  a  Instituição 
desenvolve/adapta  material  didático-pedagógico  para  alunos  com  Necessidades 
educacionais especiais.

Ainda não existem cotas para alunos com deficiência, o acesso é via processo 
seletivo. Os canais de informação para divulgação da oferta, interatividade se dá através 
da assessoria de comunicação do campus e pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Específicas-NAPNE .  Os projetos do núcleo são encaminhados para a 
coordenação sistêmica para a viabilização de recursos financeiros. A partir do trabalho 
inicial sobre inclusão no Campus, foram desenvolvidas diversas ações com os alunos da 
instituição  visando  dois  objetivos  principais:  a  sensibilização  dos  alunos  perante  a 
inclusão e o aproveitamento do potencial técnico dos cursos para o desenvolvimento de 
tecnologias assistivas. 



Diversos trabalhos práticos foram desenvolvidos nos cursos de mecatrônica e de 
Informática visando principalmente:

• Desenvolver nos alunos a autonomia, motivação e interdisciplinaridade;
• Contextualização do conhecimento desenvolvido a realidade do aluno;
• Estimulação de projetos ligados a inclusão e ao meio ambiente. 
• Desenvolvimento de uma consciência coletiva sobre inclusão, trazendo a 

realidade das pessoas com necessidades específicas ao cotidiano dos alunos;
• Aumentar a motivação dos alunos perante a questão de acessibilidade.

Exemplos de projetos com motivação de inclusão desenvolvidos pelos alunos do 
Campus Charqueadas:

• Forno Industrial adaptado para pessoas com deficiência visual;

• Óculos-mouse  apresentado  durante  o  Fórum  Mundial  de  Educação 
Profissional e Tecnológica.

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Sapucaia do Sul

O projeto arquitetônico de nossa escola prevê a acessibilidade para portadores de 
necessidades especiais, possuí rampas de acesso para todos ambientes escolares, portas 
de  largura  superior  à  90cm,  banheiros  destinados  ao  uso  de  cadeirantes,  telefones 
públicos  e  bebedouros  igualmente  adaptados.  Na  escada  que  dá  acesso  à  área  da 
Educação Física, há um corrimão feito para alunos com dificuldades de locomoção.

Há cotas para alunos oriundos de escola pública e o processo seletivo pode ser 
adaptado  às  necessidades  especiais  dos  candidatos.  Há  o  programa  de  estágio,  que 
auxilia o aluno em relação à sua permanência. Está formando-se um grupo de estudo 
sistêmico e no Campus para estudar as causas da evasão e políticas de permanência e 
êxito do aluno na Instituição.

Os  concursos  públicos  para  servidores  seguem  rigorosamente  a  legislação 
federal para com cota para deficientes físicos, 5% das vagas (art. 37, § 2º do Decreto nº 
3.298/99).

Nós  dispomos  de  três  servidores  com  formação  em  LIBRAS.  O  ensino  no 
IFSUL é público e gratuito para todos os alunos. Na Instituição existe um programa de 
estágio  que possibilita  aos  alunos  mais  carentes  receberem uma ajuda financeira  de 
meio salário mínimo nacional.

O expediente da biblioteca é das 8h às 22h ininterruptamente. Os cursos 
funcionam nos seguintes turnos:

• Médios integrados – manhã e tarde;

• Médio regular (em extinção) – manhã e tarde

• Técnico subseqüente – tarde e noite.

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Pelotas

Elegeram-se, sobremaneira, inúmeras ações inseridas em seis grandes áreas para 
atuação imediata, e contempladas no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSul:



• Arquitetônica,  contemplando  a  desobstrução  de  barreiras  físicas  e 
ambientais;

• Atitudinal,  com  a  prevenção  e  eliminação  de  preconceitos,  estigmas, 
estereótipos e discriminações;

• Comunicacional,  abrangendo a adequação de códigos e sinais, páginas web 
da Instituição, folders e panfletos, adequados às necessidades do seguimento 
PcD;

• Metodológica,  almejando  a  adequação  de  técnicas,  teorias,  abordagens, 
metodologias promissoras a este seguimento;

• Instrumental,  com  a  adaptação  de  materiais,  aparelhos,  equipamentos, 
utensílios, e aquisição de tecnologias assistivas;

• Programática,  apontando  e  eliminando  barreiras  invisíveis  existentes  nas 
políticas, normas, portarias, leis e outros instrumentos afins.

Para prover e programar estas ações, foi criado em cada um dos seus  campi  o 
Núcleo  de  atendimento  às  pessoas  com  deficiência,  órgão  de  assessoramento  da 
Instituição, constituído por professores e servidores, vinculados diretamente a Direção 
Geral de cada campus, e que já estão atuando em perfeita sintonia com o TEC-NEP - 
Programa do Ministério da Educação – Secretaria de Educação Média e Tecnológica – 
MEC/SETEC  com  o  objetivo  de  inserir  Pessoas  com  Necessidades  Educacionais 
Específicas nos cursos de formação inicial e continuada, de nível técnico e tecnológico 
em  todas  as  regiões  de  abrangência  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia  Sul-rio-grandense,  em parceria  com os  sistemas  estaduais,  municipais,  e 
com o segmento comunitário.

Além disso,  algumas  ações  são  desenvolvidas  pelo  IFSul  como  estímulos  à 
permanência e sucesso dos estudantes:

O  serviço  de  apoio  à  Comunidade  Estudantil  tem  como  objetivo  atender  a 
comunidade em suas necessidades, através de equipe multidisciplinar, visando garantir 
a permanência dos alunos e elevar o nível de satisfação da comunidade em geral.

O refeitório,  as  bolsas  de trabalho,  a distribuição  ou empréstimo de material 
escolar e outros auxílios, fazem parte dos programas assistenciais e são oferecidos a 
alunos desprovidos de recursos econômicos previamente inscritos e selecionados pelas 
Assistentes Sociais.

O atendimento nutricional contribui para promoção, manutenção ou recuperação 
da  saúde  da  clientela,  através  do  oferecimento  de  uma  alimentação  adequada  e  da 
disseminação de bons hábitos alimentares. 

O atendimento psicológico, destinado a alunos, servidores e familiares favorece 
a elaboração de projeto de vida, através do autoconhecimento, aceitação das diferenças 
e  valorização  da  autoestima,  melhorando  os  relacionamentos  e  escolhas  e 
consequentemente, o bem-estar e permanência na instituição.

SENAT



Possuímos em todos os locais de acesso; os banheiros: são adaptados de acordo 
com a legislação pertinente; Altura do mobiliário: padrão; Murais: padrão; Maçanetas: 
padronizados conforme projeto arquitetônico.

 Pessoal:  não  possuímos  política  formal  que  determina  sistemática  de  cotas. 
Permanência no curso: atrelamos ao fator freqüência; Conclusão e sucesso: atrelamos ao 
desempenho individual, via notas e critérios diversos.

 Comunicação:  Possuímos  canais  de  divulgação  das  ofertas  das  vagas  como 
informativos, malas diretas eletrônicas, jornais e revistas que são utilizados para atrair o 
público alvo. Não dispomos de ouvidoria e sim central de informações e atendimento 
aos usuários.

 Financeira:  Atendemos  o  trabalhador  de  transporte  com  gratuidade  nas 
inscrições.  Possuímos um acervo bibliográfico  voltado às questões  do segmento  de 
transportes,  como  também  outros  temas.  Ministramos  cursos  em  horários  diversos, 
diuturnamente.

Instituto Federal Farroupilha

1. Acessibilidade arquitetônica

A  Instituição  está  se  adequando  as  orientações  e  normas  da  NBR  9050,  e 
Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT (Lei de acessibilidade - Decreto lei 5296) 
em toda a sua estrutura física. 

A estrutura arquitetônica dos novos  campi  de Santa Rosa e Panambi atende as 
orientações de acessibilidade por meio de rampas (já aprovadas por servidor cadeirante), 
banheiros acessíveis a todas as deficiências, todas as portas tem largura de 90 cm ou mais, 
mas não possuem no momento piso tátil para pessoas cegas. O campus de São Borja, que 
está  em  fase  de  construção,  tem  uma  estrutura  vertical  com  quatro  andares,  sendo 
planejada com elevador. 

Os campi de Alegrete, São Vicente do Sul, Júlio de Castilhos e Santo Augusto já 
fizeram adaptações  para a  acessibilidade em sua estrutura física,  através  de rampas, 
adaptações nos sanitários de ambos os sexos, reformas nas imperfeições de calçadas. 
Apesar  destas  reformas,  necessitamos  de  piso  tátil  nos  ambientes  de  circulação, 
adaptações elétricas, de maçanetas, dentre outras.  

Através do Plano de Acessibilidade do Instituto Federal  Farroupilha,  previsto 
para  médio  e  curto  prazo,  coordenado  pelos  Núcleos  de  Apoio  às  Pessoas  com 
necessidades Especiais (NAPNE) de cada campus, pretende-se atender as orientações 
das Normas Técnicas de Acessibilidade da ABNT.

Na questão de adaptação do mobiliário, os campi estão atendendo parcialmente, 
conforme a necessidade atual dos alunos com deficiência. Cabe ressaltar, que devido o 
ingresso de docente cadeirante, está sendo adaptado o quadro branco com roldanas em 
movimento vertical, no campus de Santa Rosa.

A compra de móveis e equipamentos deverá atender as orientações do Desenho 
Universal. Este significa “a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a 



serem usados,  na maior  medida  possível,  por  todas  as  pessoas,  sem necessidade  de 
adaptação ou projeto específico.

2. Acessibilidade de pessoal

O ingresso no Instituto Federal Farroupilha acontece mediante processo seletivo 
realizado em etapa única para os cursos Técnicos de Nível médio constando de prova de 
conhecimentos e para os Cursos Superiores realizado em 2 etapas sendo uma prova de 
conhecimentos e outra a redação.

Para os cursos superiores o Instituto destina 30% das vagas para o Sistema de Seleção 
Unificado SiSU/MEC que utiliza o Exame Nacional do Ensino Médio. No ano de 2010 
totalizou 114 vagas oferecidas por este sistema de seleção.

O  Instituto  adota  em  seus  processos  seletivos  um  programa  de  Ações 
Afirmativas que prevê a destinação de pra cada curso de 5% (cinco por cento) para 
candidatos Pessoas com Deficiência,  conforme define a legislação e 80% das vagas, 
distribuídas da seguinte forma:

• reserva para negros: 10% (dez por cento) para candidatos negros;

• reserva para indígenas: 5% (cinco por cento) para candidatos indígenas;

• reserva para oriundos de Escola Pública: 65% (sessenta e cinco por cento) 
para candidatos  que tenham cursado integralmente o Ensino Fundamental 
e/ou Ensino Médio em instituições públicas de ensino (destas vagas, 30% 
serão destinadas a candidatos dos cursos Técnicos de Nível Médio dos Eixos 
Tecnológicos:  Produção  Alimentícia  e  Recursos  Naturais  estudantes  de 
escola pública rural e a filhos de produtores rurais que estudem em escola 
pública).

No  ano  de  2010  no  seu  processo  seletivo  foram  oferecidos  o  seguinte 
quantitativo de vagas para as ações afirmativas:

Ação Afirmativa Total de Vagas
Pessoas com Deficiência 110
Afrodescendentes 166
Indígenas 88
Alunos Oriundos de Escola Pública – Urbana 992
Alunos Oriundos de Escola Pública – Rural 112

O  Instituto  adota  a  política  de  cotas  o  ingresso  por  concurso  público,  de 
servidores (docentes e técnico administrativos em educação) com deficiência.

Buscando atender as necessidades dos alunos surdos, foi contratado através de 
concurso  público,  profissionais  da  Educação  Especial  -  LIBRAS para  os  campi  de 
Alegrete, São Borja e Santo Augusto (temporário). 

Atualmente os campi de Santa Rosa, Santo Augusto, São Borja necessitam de 
profissionais  intérpretes  para  solucionar  o  grave  problema  de  comunicação  com os 
alunos  surdos.  Esta  vaga  não  está  sendo  liberada  pelo  MEC,  apesar  de  já  existir 
profissionais concursados para este fim.



4. Acessibilidade de comunicação  

O Instituto atende parcialmente as orientações de acessibilidade comunicacional e está em 
fase de estudos um novo site Institucional que será acessível a todos.

Todos os campi estão garantido a acessibilidade digital: acessibilidade à Internet, 
ao software e ao computador para toda a comunidade interna.

Também está garantindo, nos campi de São Vicente do Sul e Alegrete uma web 
acessível a todos, com software acessível a deficientes visuais, auditivos, intelectuais. 
Estes campi têm alunos cegos.

No campus de São Vicente do Sul há identificação nas portas, através da escrita 
em braille, libras, números, dentre outros, conforme ABNT 9050. Com o trabalho do 
NAPNE haverá identificação em todos os campi.

5. Acessibilidade financeira  

O Instituto  tem políticas  de  ações  afirmativas.  Além disso,  disponibiliza  aos 
candidatados, a isenção de taxas para a inscrição em processo seletivo. 

Outra preocupação do Instituto refere-se à permanência dos seus alunos. Para tanto, 
em parceria com o Governo Federal, disponibiliza a todos os alunos da Educação de Jovens 
e Adultos uma bolsa permanência de R$ 100,00. 

O Instituto, através de seus regulamentos garante que cada  campus deve utilizar 
no  mínimo  5%  de  seus  recursos  a  programas  de  assistência  estudantil.  Entre  esses 
programas  podemos  destacar:  o  auxílio  permanência,  programa  de  atividades 
extracurriculares  remunerados,  moradia  estudantil,  refeitório,  isenção  de  cobrança  de 
preço público, serviço de saúde, entre outros.

Os programas de auxílio permanência e atividades extracurriculares remuneradas 
são destinados a alunos que comprovam carência financeira. Tais programas oferecem 
auxílios financeiros aos alunos que vão de R$ 100,00 a R$ 230,00. Para tanto o aluno 
deve manter  boas  notas,  boa conduta  e,  dependendo do programa,  realizar  na escola 
atividades pedagógicas correlatas ao seu curso.

Alguns dos  campi do Instituto possuem o refeitório, e oferecem refeições para 
seus alunos. Para tanto é cobrado um valor simbólico. Os campi que ainda não possuem 
refeitório, estão estudando e buscando meios para obter o mesmo. O campus Alegrete e 
São Vicente  do Sul  são os  únicos  que possuem moradia  estudantil.  Essas  moradias 
atendem os alunos que vêem de outras cidades e atendem tanto meninos como meninas. 
Para  os  alunos  que  comprovarem  carência  financeira  é  oportunizado  a  Isenção  de 
Cobrança de Preço Público para a utilização da moradia estudantil e do refeitório.

6. Acessibilidade formativa  

Através das política de Inclusão do Instituto, e de sua Assessoria de Ações Inclusivas, 
foram implantadas as disciplina de LIBRAS I (obrigatória) com 60 hs e LIBRAS II (eletiva) 
com 60 hs para os cursos de Licenciatura. Foi elaborado a ementa da disciplina “ Educação 
para a Diversidade” para todos os cursos superiores, com total de 60 hs.



Cursos de capacitação para os servidores em educação, para trabalhar com a Lei 
10.639 e 11.645 que se refere a obrigatoriedade de incluir  a temática das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da 
História  e  Cultura  Afro-Brasileira  e  Indígena,  que  está  pautada  em  ações  que 
direcionam  para  uma  educação  pluricultural  e  pluriétnica,  para  a  construção  da 
cidadania  por  meio  da  valorização  da  identidade  racial,  principalmente  de  negros, 
afrodescendentes  e  indígenas.  Todos  os  campi  possuem o  Núcleo  de  estudos  afro-
brasileiros  e  indígenas  (NEABI).  Da  mesma  forma,  as  capacitações  nas  áreas  das 
necessidades educativas especiais são prioridades de formação continuada.

Está em fase de construção os eixos temáticos que nortearão os estudos relativos 
às Leis  10.639 e  11.645 em todos  os  campi, envolvendo as  disciplinas  de História, 
Artes,  Português,  Literatura,  Geografia  e  outras.  Caracteriza-se  com  um  trabalho 
interdisciplinar.

FADERS

A  Fundação  de  Articulação  e  Desenvolvimento  de  Políticas  Públicas  para 
Pessoas  Portadoras  de  deficiência  e  de  Altas  Habilidades  no  Rio  Grande  do  Sul-
FADERS,  como  articuladora  de  políticas  públicas,  vem  desenvolvendo  ações  de 
sensibilização e capacitação em parceria com a iniciativa pública e privada nas áreas de 
Assistência Social educação, saúde, Acessibilidade e Inclusão no trabalho e geração de 
Renda, objetivando, nesta última área promover o acesso e permanência da pessoa com 
deficiência no mundo do trabalho, de acordo com a política do Ministério do trabalho.

Destacamos a seguintes leis de acesso da pessoa com deficiência no mundo do 
trabalho.

1. Lei de Cotas

Lei Federal nº 8.213 de 24 de julho de 1991, estabeleceu a reserva de vaga para 
pessoas  com deficiência  (habilidades)  ou  acidentados  de  trabalho  e  beneficiário  da 
Previdência Social (reabilidades). A obrigação vale para empresa privadas com 100 ou 
mais funcionários e as cotas variam de 2 a 5 % dos postos de trabalho na seguinte 
proporção:

De 100 a 200 funcionários.........................2%
De 201 a 500 funcionários.........................3%
De 501 a 1000 funcionários .......................4%
De 1000 funcionários em diante..................5%

2. Concurso Público

Lei Estadual nº.10 228, de 6 de julho de 1994, assegura à pessoa com deficiência 
o  direito  à  participação  em  concurso  público  para  provimento  de  cargos  cujas 
atribuições  sejam compatíveis  com a  deficiência  de  que for  portador,  estipulando  a 
reserva  de,  no  mínimo,  10%  das  vagas  previstas  para  nomeação  da  pessoa  com 
deficiência.

Decreto Federal nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, garante á pessoa com 
deficiência o direito de inscrever-se em concurso público em igualdade de condições 



com  os  demais  candidatos,  para  provimento  de  cargos  cujas  atribuições  sejam 
compatíveis com a deficiência de que é portador. No mínimo de 5% e no máximo de 20 
% de vagas oferecidas no concurso.

3. Estágios em órgãos públicos 

Lei Federal nº. 8.859, de 23 de março de 1999, autoriza órgãos da Administração 
Pública e Instituições a aceitar, como estagiário, alunos regularmente matriculados e que 
venham frequentando, efetivamente,  cursos vinculados à estrutura regular do ensino, 
incluindo as escolas especiais.

Decreto Estadual 38.375, de 07 de abril de 1998, autoriza a administração Estadual a 
considerar no mínimo 10% do número de vagas em estágios à pessoas com deficiência . Só haverá 
fixação quando a cota do órgão for igual ou superior a 10 vagas.

4. Menor Aprendiz

Lei Federal nº.10.097, de 19 de dezembro de 2000 e Decreto Federal nº.5.598, de 1º 
de dezembro  de 2005,  proporcionam ao jovem com deficiência  a  partir  de 14 anos,  a 
qualificação profissional através do Programa Jovem Aprendiz.

Destacamos  também,  a  seguir,  algumas  ações  promovidas  pela  FDERS  no 
acesso da pessoa com deficiência no mundo do trabalho:

• cadastrar,  selecionar,  encaminhar  e supervisionar  estágios com deficiência 
em Órgãos Públicos.

• capacitação e assessoramento às empresas pública e privadas,  objetivando 
contratar adequadamente funcionários com deficiência.

• encaminhar  as  pessoas  com  deficiência  para  cursos  de  qualificação 
profissional em instituições de ensino profissionalizantes.

• implantação, com apoio da Delegacia do Trabalho –DRT, de um espaço de 
aprendizagem, voltado para pessoas com deficiência,  através dp programa 
Jovem Aprendiz.

SENAC-RS

1. Acessibilidade arquitetônica

Rampas, elevadores, remoção de barreiras, altura e formato do mobiliário, dos 
murais das maçanetas, etc.

   O SENAC possui 40 unidades, sendo que destas, 32 estão adequadamente 
adaptadas  para acessibilidade  das  pessoas  com deficiência  de  locomoção.  As outras 
unidades estão em processo de adequação.

2. Acessibilidade de pessoal

Cota para professores e para alunos, políticas de permanência, de conclusão e 
sucesso.



O Senac trabalha para que 5% seu quadro funcional seja de pessoas com pessoas 
com  Deficiência.  Há  professores  e  profissionais  da  educação  compondo  essa  cota. 
Todas  as  unidades  são orientadas  para  o  cumprimento  de  sua  proporcionalidade  de 
cotas.

O programa Deficiência e Competência de SENAC traz essas novas formas de 
aprendizagem em sua gênese. Por intermédio da educação profissional das pessoas com 
deficiência , e sua desejada (re)inserção no mercado de trabalho, o programa tem como 
objetivo maior a inclusão social dessa grande parcela da população- no Brasil, são 24,5 
milhões de pessoas. Responsabilidade assumida pelo SENAC de forma concreta, baseada 
no compromisso de ampliar o acesso e a inclusão dessas pessoas m suas programações 
regulares,  abertas  a  toda  a  sociedade  brasileira,  promovendo  o  pleno  convívio  das 
diferenças entre pessoas com ou sem deficiência em sala de aula –a Instituição só atende a 
pessoa com deficiência em turmas especiais por organizações parceiras. Todos os cursos 
do Senac também poderão ter pessoas com deficiência inseridas, conforme critério de 
avaliação para ingresso via  instituição especializada.

3. Acessibilidade de comunicação

Canais  de  divulgação da oferta  interatividade,  ouvidoria,  audio/vídeo/libras  e 
outros.

Site  do  Senac,  jornais  de  grande  circulação  nos  municípios  e  áreas  de 
abrangência do Senac no Estado.

Anúncios  semanais  de  vagas  para  pessoas  com  deficiências,  em  jornais  de 
grande circulação.

Material didático traduzido para braille, conforme necessidade.

Intérprete de libras nos cursos, quando há necessidade.

4. Acessibilidade financeira

Gratuidade, bolsas, créditos, feira de material, biblioteca, videoteca, horário dos 
cursos.

O  Senac  tem  dois  programas  especiais  de  acesso  aos  cursos  a  custo  zero: 
Programa  Senac  de  gratuidade  tem  com  oferta  de  educação  profissional:  curso  de 
Aprendizagem  Comercial,  Capacitação  e  Educação  Profissional  Técnica  de  Nível 
Médio e Programa de Bolsas da Educação Superior.

Além disso 31 escolas, das 40 existentes oferecem biblioteca para empréstimo 
de  exemplares.  As  bibliotecas  do  Senac  são  centros  de  informação  e  referência 
disponíveis a todas as unidades. O acervo é aberto a alunos, acadêmicos e a comunidade 
onde  estão  inseridas  as  Unidades  e  na  área  de  abrangência  no  qual  estendem suas 
atuações.

SENAI - RS

Qualificar  as  pessoas  com  deficiência  para  enfrentarem  as  exigências  das 
relações de emprego é tarefa que envolve desde a elaboração de proposta metodológica 



até a criação de condições ambientais e arquitetônicas apropriadas. Nossa proposta não 
resume  apenas  na  capacitação  das  pessoas  com  deficiência;  buscamos  oferecer 
possibilidades  para  que  estas  pessoas  possam  descobrir  suas  potencialidades  e 
desenvolver seus talentos.

Com o programa SENAI de ações, as pessoas com deficiência são inseridas nas 
turmas com os demais alunos, proporcionando a todos o aprendizado diário através da 
convivência com as diferenças e com a superação dos limites. Esta metodologia tem 
proporcionado à comunidade escolar a humanização das relações e dos espaços.

Uma  grande  contribuição  para  o  sucesso  das  ações  é  o  estabelecimento  de 
parcerias  com instituições  representativas  da  comunidade,  que  através  do  grupo  de 
apoio local (GAL), somam esforços para a inserção das pessoas com deficiência  no 
mercado de trabalhos e na sociedade como um todo.

O programa não prevê processo seletivo, pois busca a inclusão. As vagas são 
destinadas ao público – alvo gratuitamente.

Conscientes da necessidade e da importância de proporcionar um atendimento 
de qualidade às pessoas com deficiência,  o SENAI estudou e viabilizou alternativas 
concretas para receber os alunos:

• matrícula  gratuitas  nos  Cursos  de  Educação  para  o  Trabalho,  formação 
inicial, Educação Técnica de Nível Médio, Educação Superior e Formação 
Continuada;

• capacitação da equipe administrativa, técnica e pedagogia nos aspectos pedagógicos e 
metodológico que envolvem o trabalho com as pessoas com deficiência;

• capacitação de docentes, equipe técnicas e colaboradores em libra e braille;

• participação  em  congressos,  seminário  com  tema  central  na  educação  e 
mercado de trabalho para pessoas com deficiência;

• elaboração  de  01(um)  Glossário  Técnico  em  Libra  para  a  área 
metalmecânica  com  a  finalidade  de  disseminar  termos  técnicos  entre  os 
docentes  e discentes  das unidades operacionais,  facilitando o processo de 
comunicação com os ouvintes e deficientes auditivos;

• promoção de ações  articuladas  com entidades  parceiras  tais  como:  feiras, 
exposições, seminários, atividades artísticas e culturais;

• consultoria  às  empresas  para  auxílio  na  contratação  de  pessoas  com 
deficiência e/ou qualificação dessas para ingresso no mercado de trabalho;

• parcerias com associações, instituições públicas, privadas e universidade;

• integração da comunidade escolar do SENAI-RS com as entidades parceiras 
do GAL;



• aquisição  de  softwares  educacionais  específicos  e  de  computadores 
equipamentos com sintetizadores de voz;

• atendimento  no  formato  turmas  fechadas  para  os  alunos  com  deficiência 
auditiva e intelectual  com objetivo de disponibilizar  equipamentos,  acesso a 
novas tecnologias de informação e comunicação, bem como recursos didáticos 
garantindo uma educação profissional de qualidade. Especificamente para turma 
de alunos com deficiência auditiva será disponibilizado intérprete de libras para 
vencer a barreira da comunicação;

• disponibilização de bolsas estudos para pessoas com deficiência;

• sensibilização do empresariado, para reconhecer a competência das pessoas 
com  deficiências  oriundas  dos  Programas  de  Educação  Profissional  de 
SENAI-RS.

A proposta metodológica do referido programa prevê a capacitação de docentes, 
equipe técnica e colaboradores na área da educação inclusiva, libra, braille, adequação 
da infra-estrutura, adaptação dos recursos didáticos - pedagógicos visando ao acesso e 
permanência  do  PNE  nos  cursos  de  educação  profissional  oferecidos  pelas 
Universidades de Educação Profissional.

Para que tenha sido possível um amplo e eficaz atendimento às pessoas com 
deficiências  foi  necessário  realizar  adaptações  arquitetônicas  nos  espaços  físicos.  O 
SENAI-RS  por  intermédio  de  todas  as  unidades  operacionais  estudou  e  viabilizou 
alternativas concretas desde a implantação do programa. Das 64 Unidades Operacionais 
do Departamento Regional 34 unidades estão adaptadas ou em fase de adaptação para 
receber as pessoas com deficiência.

EIXO II – GRATUIDADE

Critérios eletivos; percentual da receita líquida destinada; percentual da receita 
líquida realizada.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia é público e totalmente 
gratuito.

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – Ufsm

O ingresso  se  dá  através  de  provas  de  seleção  pública,  conforme  normas  e 
legislação vigente. A receita líquida oriunda da SETEC-MEC é destinada a despesas e 
investimentos de forma global. Toda receita é realizada.



Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Charqueadas

O Instituto, por ser uma instituição de ensino federal, tem como taxa, apenas a 
inscrição nos seus Processos Seletivos, que atualmente possui valor de R$ 36,00 por 
aluno, para custear os gastos com o referido processo.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Pelotas

O Instituto rege-se pelo princípio do ensino de natureza pública e gratuita.

SENAT

Critérios  eletivos:  ter  vínculo,  empregatício  ou  autônomo,  com  o  setor  de 
transportes;

Percentual  da  receita  líquida  destinada:  orçamento  aprovado  pelo  Conselho 
Nacional.

Instituto Federal Farroupilha

O Instituto aderiu às políticas de ações afirmativas. Além disso, o IF Farroupilha 
disponibiliza,  aos  candidatados,  a  isenção  de  taxas  para  a  inscrição  em  processo 
seletivo. 

SENAC-RS

1. Critério seletivo

Os  critérios  seletivos  adotados  foram  definidos  atendendo  à  legislação  da 
educação  profissional,  ao  produto  firmado  entre  senac  e  o  governo  Federal  e  aos 
requisitos  de acesso da instituição. Possuir renda per capita familiar de até 1,5 salários 
mínimos federais. Estar matriculado ou ser egresso da educação básica. Estar empregado 
ou desempregado e ser pessoa com deficiência.

2. Percentual da receita líquida destinada

Na implantação  dos  programas  de gratuidade,  o  Senac  aplicará  com aumento 
gradual o percentual da receita de contribuição compulsória. Em 2009, a meta foi de 405. 
Na  visão  do  Senac-RS:  “  Até  2020,  a  qualidade  da  produção  e  disseminação  de 
conhecimento do Senac-RS permitirá um resultado operacional que possibilitará aplicar 
100% da contribuição em ações gratuitas.”

3. Percentual da receita líquida realizada

Em 2009 foi destinado 72,63% da receita líquida da contribuição compulsória do 
Senac para ações de gratuidade.

EIXO III – ABRANGÊNCIA



Áreas  de  formação  por  região/município:  Sedes;  cursos;  treinamentos; 
seminários;  estágios;  duração  dos  cursos;  cursos  específicos  para  pessoas  com 
deficiência; qualificação; aperfeiçoamento; atualização; especialização; graduação; pós 
graduação; vagas/turmas para pessoas com deficiência; oferta real: cursos abertos em 
2010;  cursos  em  andamento  em  2010;  perfil  dos  alunos:  Sexo;  idade;  raça/cor; 
deficiência; renda familiar.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves

Os alunos são de 127 municípios gaúchos e de outros estados:

Áreas/Cursos Alunos

Técnico de nível médio, conc. ensino médio 251

Técnico de nível médio, integrado ensino médio 118

Modalidade de educação jovens adultos - proeja 85

Técnico de nível médio, subsequente ao ensino médio 150

Técnico de nível médio subsequente, modalidade de ead 260

Nível superior - tecnólogos e lincenciaturas 628

Nível superior - pós graduação 21

Parcerias (pólos e prefeituras) 114

Total 1656

A duração dos cursos varia de 1 ano a 4 anos.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Reitora

Áreas de formação (conforme Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos)

1. Duração dos cursos  

• Técnicos Integrados : 3 a 4 anos
• Técnicos Subsequentes :  1 a 2 anos
• Técnicos Concomitantes : 3 anos
• Superiores de Tecnologia : 2,5 a 3 anos
• Licenciaturas : 4 anos
• Engenharias : 5 anos

2. Cursos específicos para pessoas com deficiência  



O Instituto não possui cursos regulares para PNE, mas nos NAPNE (existem núcleos 
nos campi Bento Gonçalves e Porto Alegre) são ofertados cursos específicos. Um exemplo é o 
curso de Técnicas de Poda de Videiras para alunos cegos.

3. Qualificação, aperfeiçoamento, atualização, especialização, graduação, pós-  
graduação, vagas/turmas para pessoas com deficiência

Conforme  citado  no  item  relacionado  às  cotas,  o  campus  Bento  Gonçalves 
destina 5% das vagas de todos os cursos para PNE.

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria - Ufsm

Área  Industrial: Cursos  Técnicos  de  Automação  Industrial,  Eletrotécnica, 
Eletrônica, Eletromecânica e Mecânica e Cursos Superiores de Tecnologia em Redes de 
Computadores e Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica. Área Saúde: 
Curso Técnico de Segurança do Trabalho.

O CTISM interage com empresas e outras instituições de formação profissional de 
Santa Maria e outros municípios da região central do estado, grande Porto Alegre, Caxias 
do Sul, Panambi, Jaraguá do Sul, através da colocação de estagiários, ministrando cursos 
de  atualização  como  cursos  básicos  de  capacitação  em  eletricidade  e  segurança  do 
trabalho, Programa Escola de Fábrica do Governo Federal,  com formação profissional 
inicial de jovens de baixa renda nas cidades de Santa Maria, Cruz Alta e Palmeira das 
Missões, visitas técnicas a empresas, encontro de estagiários, ciclos de palestras.

1. Qualificação, aperfeiçoamento, atualização, especialização, graduação, pós-  
graduação, vagas/turmas para pessoas com deficiência

• Cursos de Qualificação de Nível Médio: Cursos Técnicos de Automação 
Industrial,  Eletrotécnica,  Eletrônica,  Eletromecânica,  Mecânica  e 
Segurança do Trabalho;

• Aperfeiçoamento: Curso de Capacitação em Educação Profissional Integrada 
ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos, total de 120 horas;

• Cursos de atualização: Cursos básicos de capacitação em eletricidade e 
segurança do trabalho,  participação do Programa Escola de Fábrica do 
Governo Federal,  com formação profissional inicial  de jovens de baixa 
renda nas cidades de Santa Maria, Cruz Alta e Palmeira das Missões;

• Curso  de  Especialização: Especialização:  Curso  de  Especialização  em 
Educação  Profissional  Integrada  à  Educação  Básica  na  Modalidade  de 
Jovens e Adultos em parceria com a UFRGS;

• Cursos  de  Graduação: Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Redes  de 
Computadores: e Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica; 

• Cursos de Pós-Graduação: Em estudo a criação de um curso de Mestrado 
Profissionalizante na área de tecnologia.

2. Oferta  real:  Cursos  abertos  em  2010:  Curso  Técnico  Subseqüente  em   
Eletrônica; - Cursos em andamento



• Cursos  Técnicos  de  Automação  Industrial  (Presencial  e  Educação  a 
Distância),  Eletrotécnica  (Integrado  e  Subseqüente),  Eletrônica 
(Subseqüente),  Eletromecânica  (Subseqüente  e  PROEJA),  Mecânica 
(Integrado e Subseqüente) e Segurança do Trabalho (Subseqüente);

• Cursos  de  Graduação:  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Redes  de 
Computadores: e Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica.

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Charqueadas

O Campus Charqueadas oferece cursos técnicos integrados com duração de 4 
anos,  curso  subseqüentes  com  duração  de  2  anos  e  curso  técnico  integrado  na 
modalidade EJA com duração de 3 anos. Sua abrangência concentra-se nos municípios 
da Região Carbonífera.

Não  há  cursos  específicos,  pessoas  com  deficiência  podem  ingressar  em 
qualquer um dos cursos ofertados.

Atualmente não oferecemos curso de qualificação,  contudo quando o fizemos 
não  foram  determinadas  vagas  específicas  para  pessoas  com  deficiência,  todos  os 
interessados podiam participar.

O Campus Charqueadasl possui atualmente 496 alunos (incluindo os trancamentos 
de matrícula), não tendo uma tabela específica que contenha dados de seus alunos pelos 
quesitos acima referidos, tais como raça/cor e renda familiar. Quanto a deficientes físicos, a 
escola tem atualmente 2 alunos incluídos.

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Sapucaia do Sul

O nosso Campus forma para região metropolitana de Porto Alegre, bem como 
para todo o Brasil e exterior,  profissionais especializados na área do plástico (Curso 
Técnico  subseqüente  em  Plástico),  na  área  de  Gestão  da  Produção  Industrial  e 
Fabricação Mecânica. No final de 2012 acontecerá a formatura dos primeiros alunos dos 
cursos integrados com o ensino médio de Gestão Cultural  e Informática.  Em 2010/1 
começou a funcionar, neste Campus, o curso de Engenharia Mecânica. O Curso Técnico 
Integrado em Administração  –  Modalidade  PROEJA,  prepara  jovens  e  adultos  para 
trabalhar nas áreas administrativas de empresas, escolas, lojas, etc.

No curso do ensino médio demonstra que a característica do aluno matriculado 
no  campus é de uma faixa etária entre 15 e 17 anos, vindo de escola pública e com 
renda  familiar  de  até  01  salário  mínimo,  ou  seja,  o  público  alvo  alcançado  são  de 
pessoas  que  realmente  necessitam  de  uma  escola  pública,  federal,  de  qualidade  e 
gratuita. Apenas 01 aluno possui necessidades especiais para o aprendizado.

A característica de aluno matriculado no ensino médio também é demonstrada 
nos cursos Técnicos. O aluno matriculado no ensino técnico é de uma faixa etária entre 
15 e 17 anos, vindo de escola pública e com renda familiar de até 01 salário mínimo, ou 
seja, o público alvo alcançado são de pessoas que realmente necessitam de uma escola 
publica, federal, de qualidade e gratuita. Não existem alunos portadores de necessidades 
especiais matriculados no ensino técnico.



Nos cursos superiores de graduação a característica do aluno matriculado é de 
uma faixa etária entre 20 e 39 anos, uma renda familiar da maioria de até 01 salário 
mínimo e entre  02 e  03 salários  mínimos,  oriundos de  escola  pública.  São pessoas 
trabalhadoras, possuindo famílias, com uma renda superior as outras modalidades de 
cursos,  sendo  que  seu  objetivo  principal  neste  campus é  de  buscarem uma  melhor 
qualificação  profissional  nos  cursos  ofertados  pela  Instituição,  para  a  sua  melhor 
inserção  como  cidadão.  Não  existem  alunos  portadores  de  necessidades  especiais 
matriculados no ensino superior.”

Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Pelotas

A  Instituição  oferece  cursos  na  forma  integrada  –  para  alunos  que  tenham 
concluído o Ensino Fundamental; cursos técnicos na forma subsequente – para alunos que 
já  tenham concluído o Ensino Médio;  cursos  técnicos  na forma concomitante  – para 
alunos que já concluíram o Ensino Fundamental e estejam cursando o Ensino Médio. O 
Instituto  também  oferece  cursos  do  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação 
Profissional  com  a  Educação  Básica  na  Modalidade  de  Educação  Jovens  e  Adultos 
(PROEJA), na forma integrada.

O IFSul também ministra curso superior – Tecnologia em Sistemas para Internet 
–  na  modalidade  a  distância,  mediante  sua  participação  na  Universidade  Aberta  do 
Brasil: projeto criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, no âmbito do Fórum 
das Estatais pela Educação, para a articulação e integração experimental de um sistema 
nacional de educação superior, as quais levam essa formação aos municípios brasileiros 
que  não  têm  oferta  ou  cujos  cursos  ofertados  não  são  suficientes  para  atender  as 
necessidades locais.  Atualmente,  a Instituição  atua em cinco cidades  (pólos) no Rio 
Grande do Sul: Balneário Pinhal, Constantina, Picada Café, Santa Vitória do Palmar e 
Santana da Boa Vista.  Além disso,  o  Campus  Pelotas participa  ativamente da Rede 
Gaúcha de Ensino Superior a Distância (REGESD), atuando como pólo presencial no 
curso de Licenciatura em Geografia.

SENAT

As unidades do Senat são independentes e possuem abrangência municipal. Os 
estágios são contemplados nos cursos de Menores Aprendizes.

Os cursos de aprendizagem para menores aprendizes possuem duração de 988 
horas (teóricos e práticos).

 Cursos  específicos  para  PCDs:  ainda  em fase  de  conclusão  e  adequação  na 
execução para o público alvo advindo do setor de transportes.

 Qualificação,  aperfeiçoamento,  atualização,  especialização,  graduação,  pós-
graduação, vagas/turmas para pessoas com deficiência: idem ao item anterior.

 Ofertamos mensalmente aos trabalhadores do transportes em média 50 cursos, 
diluídos em turmas de finais de semana e dia de semana, além de duas turmas anuais de 
Aprendizagem. 

O perfil demográfico de nossos alunos são muito diversificados assim como, em 
se tratando de deficiência, são portadores deficiências leves.



Instituto Federal Farroupilha

• Campus Alegrete 
• Campus Júlio de Castilhos 
• Campus Panambi 
• Campus Santa Rosa 
• Campus São Borja
• Campus Santo Augusto 
• Campus São Vicente do Sul 

Além desses, compõem o Instituto Federal Farroupilha o Núcleo Avançado de 
Jaguari e os pólos de Educação a Distância existentes nas cidades de Alegrete, Bagé, 
Canguçu, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul, Santa Maria, Quaraí e São 
Borja.

O Instituto é composto pela Reitoria e seus  Campi. A Reitoria localiza-se na 
cidade de Santa Maria enquanto que os Campi do IF Farroupilha estão distribuídos nas 
seguintes cidades do estado gaúcho: Alegrete, Júlio de Castilhos, Panambi, Santa Rosa, 
Santo Augusto, São Borja e São Vicente do Sul. Sendo assim, o IF Farroupilha abrange 
três  mesorregiões  do  estado:  Mesorregião  do  Centro  Ocidental  Rio-grandense, 
Mesorregião do Sudoeste Rio-grandense e Mesorregião do Noroeste Rio-Grandense. 

FGTAS

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – FGTAS é um órgão vinculado 
à  Secretaria  de  Justiça  e  do  Desenvolvimento  Social  –  SJDS  que  tem  entre  suas 
atribuições a gestão de Programas de Qualificação Social e Profissional dirigidos aos 
trabalhadores  gaúchos.  Atua  com  recursos  oriundos  do  FAT/Governo  Federal  – 
Ministério do Trabalho e Emprego e do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul.

Os Programas desenvolvidos pela Fundação são os seguintes:

1. Plano Territorial de Qualificação – PlanTeq

Objetivo: Qualificação social e profissional para trabalhadores com 16 anos ou 
mais, preferencialmente em situação de desemprego.

Em 2008 foram qualificados 2.545 trabalhadores em geral, entre quilombolas, 
apenados, jovens submetidos a medidas sócio-educativas, em 33 municípios.

Em  2009  as  metas  são  de  qualificar  2.464  trabalhadores  em  geral,  entre 
quilombolas e apenados, em 54 municípios.

2.  Plano Setorial de Qualificação – PlanSeQ Nacional Construção Civil/Bolsa 
Família

Objetivo: Qualificar, no setor da Indústria da Construção, membros de famílias 
integrantes do Programa Bolsa Família, com 18 anos ou mais e que tenham concluído a 



4º série do ensino fundamental, no mínimo. A meta é qualificar 2.689 educandos, em 40 
municípios.

3. Oportunidade RS

Objetivo: Qualificação Social e Profissional para trabalhadores com 16 anos ou 
mais, preferencialmente desempregados. A meta é qualificar 1.470 educandos, em 30 
municípios.

4.  Qualificação  Social  e  Profissional  na  área  do  Associativismo  e 
Cooperativismo  em  comunidade  do  Programa  Emancipar  –  Todo  Mundo  é 
Cidadão/Projeto Trabalho e Renda

A meta é qualificar 120 educandos, em 6 municípios.

5. Qualificação Social e Profissional na área do Artesanato na área do artesanato 
em comunidades do Programa Emancipar - Todo Mundo é Cidadão/Projeto Trabalho e 
Renda

A meta é qualificar 400 educandos, em 20 municípios.

6. Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã

Objetivo: qualificação social e profissional para jovens de 18 a 29 anos através 
da  metodologia  de  arcos  ocupacionais.   A  meta  é  qualificar  5.000  jovens,  em  66 
municípios.

A FGTAS, através de sua rede de Agências FGTAS/SINE, realiza as inscrições, 
o acompanhamento e a supervisão,  in loco,  em todas as turmas, bem como realiza o 
cadastramento e encaminhamento dos educandos para emprego.

As Comissões  Municipais  de Emprego – CMEs, entidade  com representação 
paritaria e tripartite – trabalhador, empregador e governo – são responsáveis, em nível 
municipal,  pela elaboração das demandas de qualificação e pelo acompanhamento da 
execução.

Quando  na  realização  de  cursos  PPD  exige-se  no  Edital  que  a  executora 
contratada utilize meios de acessibilidade compatíveis com a deficiência da clientela.

Todos os cursos são gratuitos, sendo oferecidos vale transporte e lanche, para 
cursos de um turno, e refeição para cursos de dois turnos.

O perfil da clientela a ser atendida pelos cursos de qualificação social e profissional 
deve  ser  constituído  por  pessoas  em  maior  vulnerabilidade  econômica  e  social,  que, 
consequentemente,  têm  maiores  dificuldade  de  acesso  a  um  posto  de  trabalho, 
particularmente  os  trabalhadores  desempregados,  com baixa  renda  e  baixa  escolaridade, 
afrodescendentes,  indiodescendentes,  mulheres,  jovens (acima de 16 anos),  pessoas com 
deficiência, pessoas com mais de 40 anos e outras.



SENAC-RS

Área de formação por região/municípios: sedes, cursos, treinamentos, estágios.

Unidades

• Faculdade  de  Tecnologia  Senac 
Passo Fundo

• Faculdade  de  Tecnologia  Senac 
Pelotas

• Senac Comunidade (Porto Alegre)

• Senac Informática (Porto Alegre)

• Senac Passo D’Areia (Porto Alegre)

• Senac Alegrete

• Senac Bagé

• Senac Bento Gonçalves

• Senac Cachoeira do Sul

• Senac Camaquã

• Senac Canoas

• Senac Carazinho

• Senac Caxias do Sul

• Senac Erechim

• Senac Farroupilha

• Senac Gravataí

• Senac Ijuí

• Senac Lageado

• Senac Montenegro

• Senac Novo Hamburgo

• Senac Rio Grande

• Senac Santa Cruz do Sul

• Senac Santa Maria

• Senac Santa Rosa

• Senac Santo Ângelo

• Senac São Borja

• Senac  São Leopoldo

• Senac São Luiz Gonzaga

• Senac Taquara

• Senac Torres

• Senac Tramandaí

• Senac Três Passos

• Senac Uruguaiana

• Senac EAD

• Faculdade de Tecnologia

• Faculdade de Administração

• 24 horas

• Posto escola

• Senac Santana do Livramento

• Senac Cidade Baixa

Áreas de atuação

• Informática, Gestão, Comércio, Saúde

• Informática, Gestão, Comércio, Saúde

• Vocacionado na área social

• Informática

• Saúde

• Informática, Idiomas



• Informática, Saúde

• Gastronomia, Turismo e Comércio

• Informática,  Gestão,  Comércio  e 
Idiomas

•  Informática,  Gestão,  Comércio 
Idiomas

•  Beleza, Moda, Gestão, Informática

• Informática, Gestão e Comércio

• Informática, Gestão e Gastronomia

• Informática, Gestão e Comercio

• Informática, Gestão, Idioma e Beleza

• Informática,  Gestão,  Comércio  e 
Saúde

• Informática, Gestão e Comércio

• Informática, Gestão e Comércio

• Informática, Gestão e Comércio

• Moda,  Beleza,  Informática,  Gestão  e 
Comércio

• Saúde Informática, Gestão e Comércio

• Informática,  Idiomas,  Gestão  e 
Comércio

• Informática, Gestão e Comércio

• Informática,  Saúde,  Gestão  e 
Comercio

• Informática,  Beleza  Gestão  e 
Comércio

• Informática,  Gestão,  Comércio  e 
Idiomas

• Informática,  Gestão  Comércio  e 
Beleza

• Informática, Gestão, Comércio

• Informática,  Gestão  Comércio  e 
Idiomas

• Informática,  Gestão,  Comércio  e 
Idiomas

• Informática  Gestão,  Comércio  e 
Idiomas

• Informática, Gestão e Comércio

• Informática, Gestão Comércio e Saúde

• Informática, Gestão e Comércio

• Informática, Gestão e Comércio

• Gestão, Comércio e Idiomas 

• Informática e Idiomas 

• Comércio 

• Informática, Gestã o, Comércio e 
Idiomas

• Gestão e Comércio

SENAI - RS

Em 2009, o SENAI-RS realizou 118.891 matrículas nas diversas modalidades de 
ensino.

Referente ao número de vagas previstas esclarecemos que conforme o artigo 429 
da CLT, as demandas são geradas pelos estabelecimento obrigados à contratação de 
aprendizes:

“Os  estabelecimentos  de  qualquer  natureza  são  obrigados  a  empregar  e 
matricular nos cursos dos serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes 
equivalentes  a  cinco  por  cento,  no  mínimo,  e  quinze  por  cento,  no  máximo,  dos 
trabalhadores  em  cada  estabelecimento,  cujas  funções  demandem  formação 
profissional.”



Portanto, dependendo da demanda das indústrias contribuintes do sistema FIERGS, o 
SENAI-RS providencia a abertura de novas vagas, turmas e/ou cursos.

EIXO IV – EMPREGABILIDADE

Planejamento; articulação com projeto de desenvolvimento estadual/regional/municipal; 
monitoramento: Pesquisa de empregabilidade de egressos; programas de acompanhamento 
de egressos.



Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves

Existe um monitoramento dos egressos feito por um departamento específico do campus.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Reitora

O  Instituto  trabalha  em  integração  com  os  diversos  setores  da  sociedade  civil 
organizada  para,  antes  de  abrir  novos  cursos,  verificar  a  existência  de  demandas  de 
mercado.  O campi possuem Coordenações responsáveis por Relações Empresariais  que 
cuidam dessas questões e também auxiliam os alunos na busca por estágios e empregos, 
servindo de ligação entre instituição de ensino e mundo do trabalho.

O Campus Sertão realiza periodicamente encontros de egressos e aproveita o evento para 
realizar pesquisas de demanda e empregabilidade.

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria - Ufsm

O CTISM coloca seus alunos no mercado de trabalho através do estágio e possui 
um banco  de  ex-alunos,  que,  a  partir  de  demandas  de  empresas,  são  encaminhados  e 
recolocados no mercado de trabalho.

Articulação com projeto de desenvolvimento estadual, regional e municipal. Parcerias 
com municípios e empresas através do programa de educação a distância – e-TEC Brasil, 
cursos  básicos  de  capacitação  em  eletricidade  e  segurança  do  trabalho,  participação  do 
Programa Escola de Fábrica do Governo Federal, com formação profissional inicial de jovens 
de baixa renda.
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QUANT % QUANT % QUANT % QUANT % QUANT % QUANT %

Trabalhando na área 169 86 50 104 85 444

Estudando na área 32 39 3 24 13 108

Trabalhando na área e estudando 11 9 24 26 70

TOTAL NA ÁREA 212 134 53 152 124 622

Trabalhando fora da área 15 32 7 7 17 71

Estudando fora da área 22 18 0 20 16 76

TOTAL FORA DA ÁREA 37 50 7 27 33 147

Procurando emprego 2 1% 3 2% 0 0% 2 1% 0 0% 7 1%

TOTAL GERAL 251 100% 187 100% 60 100% 181 100% 157 100% 776 100%

19%15% 21%

84% 79%

TOTAL

12%15% 27%

ZOO ENO INFO

LOCALIZAÇÃO DOS EGRESSOS

80%

FORMANDOS DO CURSO TÉCNICO dos Últimos 6 anos

POSIÇÃO: DEZEMBRO 2009

LOCALIZAÇAO
AGROINDAGRI

84% 72% 88%



Pesquisa de empregabilidade de egressos: Os alunos, ao concluírem o estágio são 
contratados pela concedente, ou entram em um banco de ex-alunos do CTISM, para re-
encaminhamento ao mercado de trabalho, a partir de demandas de empresas.

O  CTISM  anualmente  realiza  um  encontro  de  estagiários  para  acompanhar  os 
estagiários  e  buscar  informações  no  mundo  do  trabalho  para  atualização  dos  cursos  e 
buscar subsídios para abertura de cursos novos. 

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Charqueadas

No Campus Charqueadas, o planejamento é realizado juntamente com a Direção-
geral  e  Departamentos,  articulando-se  através  da  Coordenação  de  Integração  Escola-
Empresa, que encaminha os alunos para os estágios, faz convênio com empresas e agentes 
de  integração  para  propiciar  a  entrada  dos  alunos  no  mercado  de  trabalho.  Além  do 
agendamento  de  visitas  técnicas,  e  abertura  às  empresas,  para  que  seus  representantes 
palestrem aos alunos sobre temas como estágios e mundo do trabalho. 

Formamos apenas a 1º turma de alunos no Campus e temos apenas 01 egresso. Os 
demais formandos na sua grande maioria realizarão o estágio, mas ainda não entregaram o 
relatório para expedição do diploma.

O  planejamento  para  o  programa  de  acompanhamento  de  egresso  está  sendo 
montado, mas a intenção é trazer os ex-alunos para falar de suas experiências profissionais 
para a comunidade escolar interna.

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Sapucaia do Sul

A  Instituição  acompanha,  especialmente,  aqueles  alunos  que  cursam  o  estágio 
curricular obrigatório. Neste quesito é importante frisar que a escola possuí um programa 
de acompanhamento que verifica, inclusive, dentro do ambiente do estágio a situação do 
aluno,  servindo  de  padrão  para  os  órgãos  intermediadores  (CIEE,  ABRH,  Fundação 
Recursos Humanos, etc.).

Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Pelotas 

Em  2009,  o  MEC  divulgou  a  1ª  Pesquisa  Nacional  de  Egressos  dos  Cursos 
Técnicos  da  Rede  Federal.  Foram  entrevistados  2.657  egressos  de  130  instituições, 
formados  entre  2003  e  2007.  O  levantamento  mostra  que  72%  dos  ex-alunos  estão 
colocados no mercado de trabalho, 65% na área em que estudaram. Outros índices: 86% 
estão satisfeitos em relação à atividade profissional;  84% cursaram o ensino médio em 
escola pública; 90% qualificam a instituição como boa e ótima; 87% avaliam o conteúdo 
recebido  como  bom e  ótimo;  90% avaliam  os  docentes  como  bons  e  ótimos;  e  74% 
trabalham em locais com distância máxima de 50 quilômetros em relação ao município 
onde fez o curso. 

A alta absorção dos técnicos é acompanhada de outras boas avaliações. Dos que 
trabalham, 59% têm carteira assinada e acreditam que o salário recebido está na média e 
11% têm a percepção que recebem remuneração acima da média do mercado.  Sobre a 
continuidade  dos estudos,  11% cursaram ou estão cursando outro curso técnico após a 
conclusão do primeiro e 57% cursaram ou estão cursando uma formação superior. 
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Estes  dados  afirmam  a  rede  federal  como  escolas  públicas  de  alta  qualidade, 
revelando  também  a  importância  da  sintonia  dos  cursos  técnicos  com  os  arranjos 
produtivos locais. A pesquisa também trouxe dados sobre a interação das escolas técnicas 
federais  com  o  arranjo  produtivo  local  das  regiões.  O  MEC  orienta  suas  escolas  a 
considerar o mercado local para definir a oferta de cursos técnicos. Dentre os empregados, 
74% trabalham a 50 quilômetros de distância, no máximo, dos municípios onde fizeram 
seus cursos.

A pesquisa traçou uma fotografia da formação técnica de nível médio ofertada pelas 
instituições da rede federal e o impacto dessa formação nas diversas regiões do país, no 
que diz  respeito  à  empregabilidade,  continuidade  de estudos e  adequação da formação 
profissional.  Fica  evidente  a  importância  da  formação  técnica  ofertada  aos  jovens  e 
adultos, na perspectiva da inserção no mundo do trabalho e nas condições mais favoráveis 
de permanência ou mobilidade no trabalho. 

Esta  inserção  é  garantida  pela  continuidade  dos  estudos,  especialmente  na  área 
técnica,  onde  essas  pessoas  sempre  tiveram  interesse  em  atuar.  Estas  condicionantes 
contribuíram para  o  elevado  grau  de  satisfação  em relação  à  atuação  profissional  e  a 
avaliação  da formação técnica  recebida,  tanto no que  diz  respeito  à  infra-estrutura,  ao 
conteúdo e à qualificação dos docentes. Este capital humano é decisivo nos processos de 
desenvolvimento local e regional.

SENAT

Disponibilizamos mural para divulgação das vagas junto aos alunos.

Mantemos  anualmente  convênios  com  órgãos  públicos,  a  fim  de  atender 
gratuitamente o público de baixa renda com articulação junto ao SINE. Não possuímos 
estrutura voltada ao monitoramento de empregabilidade. Programa de Acompanhamento 
de Egressos: idem ao item anterior

Instituto Federal Farroupilha

A pesquisa  é  uma das  atividades  básicas  do Instituto  Federal  Farroupilha,  assim 
como o ensino e a extensão. Tem como seus objetos centrais a tecnologia e o trabalho como 
categoria de saber e produção. Essa atividade propõe a busca por soluções tecnológicas e o 
desenvolvimento de mecanismos de gestão da tecnologia,  visando identificar  alternativas 
inovadoras para resoluções de problemas sociais nos âmbitos locais e regionais. 

As pesquisas a serem desenvolvidas no âmbito do Instituto terão relação direta com as 
demandas sociais da área de abrangência da instituição, ocorrendo o necessário  retorno dos 
resultados para a sociedade através de ações de extensão. No plano do retorno a comunidades 
que fornecem insumos ou são fontes de investigação, o retorno dos resultados não pode se 
restringir aos recursos formais. O Instituto trabalha com a perspectiva de oferecer, na medida 
adequada, retornos práticos, soluções para problemas, alternativas para situações complexas 
vivenciadas por grupos sociais  e produtivos que estejam no âmbito da sua atuação e que 
venham a constituir  parte  das  pesquisas  a  serem desenvolvidas.  No plano da  divulgação 
formal, este aspecto será atendido através de meios tradicionais e inovadores como programas, 
projetos,  divulgação  de boletins  de resultados,  de comunicados  técnicos,  revistas  técnico-
científicas, dias de campo para troca de experiências e quantos mais forem possíveis.
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O Instituto opta por duas maneiras básicas de interpretação e desenvolvimento da 
atividade de pesquisa: a utilização, em sala de aula, de processos e de resultados por ela 
gerados,  onde  educadores  e  educandos  interagem  com  o  conhecimento  produzido;  o 
estabelecimento de áreas de maior aprofundamento nos conhecimentos gerados, a fim de 
fomentar condições para a criação e desenvolvimento de cursos de pós-graduação  lato  e 
stricto sensu. 

O apoio à pesquisa é assegurado por meio de ações concretas e garantia de recurso 
orçamentário próprio na forma de bolsas de pesquisa e de iniciação científica. Como forma 
de desenvolvimento da pesquisa o Instituto estimulará intercâmbio entre os  campi e com 
instituições científicas, promovendo, realizando e participando de eventos científicos. 

As atividades de pesquisa são organizadas por regulamento próprio que considera as 
diretrizes legais, a existência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e a sua capacidade 
de desenvolvimento nas unidades/campi. A organização da atividade terá contemplados dois 
programas  básicos,  ao  menos.  O  Programa  Institucional  de  Pesquisa  Científica  e 
Tecnológica,  no  qual  estarão  sediados  servidos  docentes  e  técnico-administrativos  e  o 
Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica, que dará amparo ao conjunto 
dos estudantes que se vincularão à atividade de pesquisa no Instituto.

A Iniciação  Científica,  tradicionalmente  destinada  aos  estudantes  de  graduação, 
será uma das modalidades de organização da atividade no Instituto com a peculiaridade 
inovadora de que o Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica reunirá 
estudantes  de  graduação e  também de  ensino  médio.  Assim,  os  programas  constituem 
formas  de  organização  horizontal  reunindo  pessoas  que  ocupam  o  mesmo  status na 
instituição,  enquanto  os  grupos  e  as  linhas  se  constituem  em  formas  de  organização 
vertical. Elas agregam pesquisadores experientes e iniciantes, bem como estudantes e serão 
constituídas  a  partir  de  temas  eleitos  institucionalmente,  além  disso,  consolidarão  as 
iniciativas de pesquisa já existentes e também novas para obter a tradição investigativa 
necessária para fundamentar propostas de pós-graduação stricto sensu.

A  extensão  desenvolvida  pelo  Instituto  tem  ações,  baseadas  em  projetos,  que 
buscam construir  respostas a problemas homogêneos  de uma sociedade heterogênea.  A 
extensão dialoga com as várias interfaces da sociedade, num meio que é cultural, social, 
ambiental,  político  e  técnico  e  não  atua  baseada  somente  no  repasse  de  informações 
técnicas.  A reprodução  de  saberes  por  si  só  torna-se  estéril  e  é  impossível  uma  ação 
transformadora que considere somente o horizonte técnico. 

Nesse sentido, a política extensionista do Instituto prioriza ações que consideram o 
compromisso social e o papel da instituição frente aos problemas brasileiros. 

A política de extensão do Instituto desdobra-se por meio de programas, projetos, 
cursos, eventos,  prestação de serviços, participação em iniciativas de natureza cultural, 
artística, científica e desportivas, bem como da divulgação do conhecimento gerado pela 
instituição,  através  de  publicações  das  mais  variadas  naturezas.  Se  estas  são  formas 
tradicionais no desenvolvimento das universidades, o Instituto afirma sua especificidade 
por meio de atividades que impactem a realidade, a partir de tecnologias específicas e dos 
conhecimentos com os quais trabalha,  voltados fortemente para o mundo do trabalho e 
integrados com as atividades de pesquisa.
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O Instituto adota a proposta de organização inicial, sugerida pelo Fórum de Pró-
Reitores  de  Extensão  que  compõem  a  rede  Federal  de  Educação  Profissional  e 
Tecnológica,  a  qual  tem  o  objetivo  de  uniformizar  terminologias  e  criar  uma  base 
conceitual  comum.  As  atividades  serão,  assim,  identificadas  segundo as  dimensões  da 
extensão, conforme definições abaixo:

• acompanhamento de egressos;

• cursos de extensão;

• empreendedorismo e cooperativismo;

• estágio e emprego;

• eventos de natureza científica e tecnológica;

• projetos culturais, artísticos e esportivos;

• projetos sociais;

• projetos tecnológicos;

• serviços tecnológicos;

• relações internacionais; 

• visitas técnicas e gerenciais;

• projetos ambientais. 

SENAC-RS

A pesquisa  que  acompanha  a  empregabilidade  dos  alunos  egressos  do  Senac  é 
realizada através de amostra retirada de turmas que foram concluídas há um ano. Os tipos 
de cursos de formação são submetidos à pesquisa: Capacitações/Aprendizagem Comercial, 
Cursos Técnicos e Graduação.

Articulação  com a  Secretaria  de  Justiça  e  Desenvolvimento  Social  –  SJDS,  na 
elaboração do Mapa do Trabalho (estudo realizado para subsidiar políticas de geração de 
emprego e renda para o estado do Rio Grande do Sul. Com a mesma Secretaria de Estado 
foi desenvolvido o programa emancipar, até 2009. Cada Unidades Educacional possui uma 
área  de abrangência  de  suas  ações,  sendo sua responsabilidade  as  articulações  com os 
poderes públicos e instituições locais/regionais.

Para  assegurar  o  cumprimento  de  sua  missão  institucional,  o  Senac  definiu  a 
inclusão  social  e  profissional  de  pessoas  com  deficiência  como  uma  de  suas  metas 
prioritárias.

A  partir  desse  desafio,  o  Senac  desenvolveu  o  programa  Deficiência  e 
Competência.  Por meio  de ações  de capacitação,  articulação  e  divulgação,  o programa 
busca intensificar ações geradoras de impactos positivos para a melhoria da qualidade de 
vida  dessa  população,  alicerçada  nos  princípios  universais  de  respeito  à  diversidade 
humana e de busca da prática da democracia e cidadania.
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O  Senac-RS  monitora  seus  ex-alunos  através  de  uma  pesquisa  que  mede  o 
percentual de laboralidade, ou seja, quantos ex-alunos estão trabalhando.

O Senac-RS criou o “Empregos e Currículos”, espaço destinado à publicação de 
currículos de estudantes e egressos do Senac/RS. As empresas também podem cadastrar 
suas vagas para trabalho e estágio. As diversas possibilidade de busca permitem a interação 
entre candidatos a emprego e empregadores. Este serviço é gratuito.

EIXO V – ARTICULAÇÃO

Articulação  intrainstitucional:  com  as  demais  entidades  do  sistema  no 
estado/região/município; articulação interinstitucional: com outras instituições dedicadas a 
educação profissional no estado/região/município; articulação estratégica: Com as demais 
políticas sociais – trabalho, educação e desenvolvimento do estado/região/município.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Bento Gonçalves

O  campus  possui  articulação  com  outras  instituições  de  ensino  nacionais  e 
internacionais,  empresas  de pesquisa,  prefeituras  além de convênios  para estágios  com 
mais de quatrocentas empresas no país.

Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Reitora

O Instituto é uma instituição multicampi,  com unidades em atividade em Bento 
Gonçalves, Porto Alegre, Sertão e Rio Grande; as unidades em implantação em Caxias do 
Sul, Restinga (Porto Alegre), Canoas, Erechim,  Osório;  além de unidades federalizadas 
convertidas em núcleos avançados em Ibirubá, Farroupilha e Feliz. Desta forma, o trabalho 
no Instituto pressupõe articulações para a cooperação entre as unidades.

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria – Ufsm

A articulação intrainstitucional se dá através da interação com os órgãos superiores da 
UFSM, demais unidades de ensino por meio de parcerias em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. A articulação interinstitucional com outras instituições de educação profissional se dá 
com  Escolas  Técnicas  vinculadas  a  universidades,  Institutos  de  Educação  Profissional, 
prefeituras  municipais  como  de  Santa  Maria,  Alegrete,  Bagé,  Canguçu,  Santo  Antônio  da 
Patrulha, São Borja, São Lourenço do Sul, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Ivorá entre outros. 
A articulação estratégica se dá através do encaminhamento de estagiários, encaminhamento de 
ex-alunos ao mercado de trabalho, cursos básicos nas áreas de energia e segurança do trabalho, 
Programa Escola de Fábrica do Governo Federal, com formação profissional inicial de jovens de 
baixa renda, cursos técnicos na modalidade PROEJA para jovens e adultos de baixa renda.

Instituto Federal Sul-rio-grandense - Campus Charqueadas

A articulação dentro dos campi do IFSul ocorre de várias formas. São realizados eventos, 
seminários e cursos que integram a Instituição como um todo. 
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Fazem-se através de projetos de extensão convidando a comunidade externa para 
participar  de  Seminários,  Palestras,  Feiras,  Oficinas,  e  também  abrindo  espaço  para 
autoridades da região,  para que exponham suas visões,  esclarecendo o que esperam da 
escola, e em que a escola pode contribuir no crescimento e desenvolvimento da região.

Instituto Federal Sul-Rio-Grandense - Campus Pelotas

O  Instituto  mantém  diversas  parcerias  com  empresas,  órgãos,  entidades  e 
prefeituras com a finalidade de conjugação de esforços em projetos que contribuam para o 
desenvolvimento institucional, local e regional.

A Assessoria de Relações Internacionais – ligada à Reitoria do Instituto Federal 
Sul-rio-grandense de Educação Ciência e Tecnologia,  possui como objetivo estimular e 
operacionalizar  trocas  de experiências  entre  as várias  instâncias  de trabalho deste  IF e 
instituições  nacionais  e  internacionais,  tais  como intercâmbio  de  alunos  e  servidores  e 
desenvolvimento  de  projetos  interinstitucionais,  dando  ênfase  a  qualquer  atividade 
relacionada  com a cooperação  nacional  e internacional.  As atribuições  principais  desta 
Assessoria,  dentre  outras,  são:  estabelecer  vínculos  de  cooperação  entre  o  Instituto  e 
instituições nacionais e internacionais; gestionar, em articulação com os diversos setores 
operacionais do Instituto junto a entidades financiadoras públicas e privadas, nacionais e 
estrangeiras, buscando a captação de recursos para o desenvolvimento de planos, estudos e 
projetos nas múltiplas áreas do conhecimento; e promover intercâmbio com instituições 
similares  ao  Instituto,   instituições  universitárias  e  outros  organismos  nacionais  e 
internacionais,  estimulando  o  desenvolvimento  de  projetos,  estudos,  estágios,  cursos  e 
pesquisas nas diversas áreas do conhecimento.

Com vistas  a  buscar  atender  às  demandas  da  sociedade  relacionadas  ao  ensino 
profissional e tecnológico, o Instituto esteve presente nos fóruns realizados no Estado com 
o objetivo de discutir as estratégias para a Educação Profissional e Tecnológica. Com foco 
na definição das ações necessárias para a formação de profissionais qualificados para o Rio 
Grande do Sul, o trabalho de mobilização contou com a participação das redes federal e 
estadual  de ensino,  instituições  privadas e  algumas escolas  municipais,  todos ligados  à 
Educação Profissional e Tecnológica. Dentre outros temas, os fóruns abordaram a chamada 
Agenda  2020,  que  trata  de  assuntos  relacionados  ao  desenvolvimento  do  Estado, 
organizando propostas de interesse da sociedade.

SENAT

Pontual, ou seja, de acordo com a necessidade/demanda.  

SENAC-RS

1. Articulação intrainstitucional

• Articulação  com  o  Senai  Nacional  para  a  realização  das  Olimpíadas  do 
Conhecimento;

• Parceria com a Secretaria da Justiça e Desenvolvimento Social – SJDS, através 
da construção do Mapa do Trabalho;

• Articulação com a rede de educação pública e privada do RS para a organização 
da Feira Estadual de Ciência e Tecnologia – FECITEP.
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2. Articulação interinstitucional

• Fórum Estadual da Aprendizagem;

• Fórum Nacional da Aprendizagem;

• Conferência Estadual e Nacional da Educação – CONAE;

• Plano Nacional de Educação – PNE;

• Comitê Gaúcho de Pró-inclusão;

• Comissão de organização da Feira Estadual de Ciência e Tecnologia – FECITEP;

3. Articulação estratégica

• Parceria  com  o  Governo  Estadual,  através  da  Secretaria  de  Educação,  para 
ocupação de parte  da estrutura do Colégio  Estadual  Júlio  de  Castilhos  para  a 
realização de cursos gratuitos, integrantes do Programa Senac de Gratuidade.

• Parceria  com  CESMAR  –  Centro  Social  Marista,  através  da  realização  de 
cursos do Senac nos espaços do Centro;

• Parceria  com  os  112  sindicatos  patronais  do  setor  terciário,  integrantes  do 
Sistema Fecomércio, através de ações educacionais.
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PROPOSTAS RECEBIDAS PELA COMISSÃO

Proposta do Ministério do Trabalho e Emprego Para o Sistema S

Partindo-se da constatação de que o Sistema “S” opera com recursos para-fiscais, 
embora  sejam  entidades  privadas,  faz-se  oportuno  a  discussão  sobre  a  gestão  desses 
recursos e a potencial contribuição para as políticas públicas de emprego e da inserção 
social – especialmente no momento em que se vislumbra a possibilidade de uma retomada 
do crescimento econômico. Assim, apresenta-se como importante tema a possibilidade de 
uma maior integração de esforços, racionalização na utilização de recursos e melhoria de 
resultados, que podem advir de uma atuação integrada entre o Ministério do Trabalho e as 
entidades  que  atuam na  formação  profissional,  no  caso,  as  entidades  componentes  do 
Sistema “S”.

A  sociedade  organizada,  trabalhadores  e  alguns  segmentos  empresariais  têm 
discutido periodicamente a necessidade de transparência e democratização da gestão social 
dos recursos públicos disponíveis para o Sistema “S”. Frente a essas exigências, a partir de 
2003 o novo governo, iniciou um processo de discussão, embora ainda embrionário que está 
se  estabelecendo  através  do  Fórum do  Sistema  “S”  e  também  no  Fórum Nacional  do 
Trabalho.

Independente  dos  novos rumos que serão traçados,  fruto do pacto/consenso  dos 
Fóruns acima citados, é necessário fortalecer a ação do Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE, junto ao Sistema “S”.

Por força legal, desde os primórdios do Sistema “S”, o MTE tem tido um papel 
importante  no acompanhamento  do Sistema,  tanto  através  de representantes  dos  vários 
Conselhos, como pela dos orçamentos das entidades. O atual governo pretende fortalecer 
essa atuação do MTE, buscando implementar as seguintes propostas e diretrizes:

• atuar para que o Sistema reduza as despesas das atividades meio e que haja 
maior  controle de despesas efetuadas  com a construção de sedes e obras de 
ampliação;

• aumento de programas de qualificação e requalificação permanente e educação 
supletiva  de  jovens  e  adultos,  formação  de  empreendedores  individuais  e 
coletivos;

• atendimento a população vulnerável (desempregados, trabalhadores sob o risco de 
desocupação, pequenas e médias empresas, mulheres chefes de família, jovens que 
procuram o 1º emprego e que são recusados na intermediação, enfim atendendo 
prioritariamente grupos de baixa renda e baixa escolaridade) , alterando a quase 
exclusividade  a  trabalhadores  indicados  pelas  empresas  contribuintes  e/ou 
trabalhadores em condições de pagar pelos cursos;

• ampliação e garantia de gratuidade de programas ofertados com a contribuição 
compulsória;

• processo estatístico de acompanhamento dos treinandos quanto ao seu perfil, 
escolaridade, colocação no mercado, custo de formação por unidade e regional 
do Sistema e outros;
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• estabelecimento  de  mecanismos  de  avaliação  externa,  acompanhamento  de 
egressos, de encaminhamento ao mercado de trabalho e transição monitorada 
entre escola e trabalho;

• atuação integrada com o Programa do 1º Emprego;

• ampliação do processo de qualificação profissional das pessoas portadores de 
deficiência;

• melhor integração das ações de educação geral e qualificação profissional; 

• atuar conjuntamente com o Ministério do Trabalho no processo de construção 
do Sistema Nacional de Certificação Profissional;

• integração  das  ações  de  formação  profissional  com as  políticas  públicas  de 
emprego,  atendendo às demandas concretas de geração de emprego e renda, 
fazendo  com  que  esses  programas  estejam  inseridos  no  processo  de 
desenvolvimento  regional  e  local  sustentável  e  aos  processos  de  arranjos 
produtivos locais;

• integração e articulação entre os “S”, para não ocorrer superposição de ações e 
ação coordenada para evitar uma maior fragmentação do Sistema, com a criação 
de novos “S”;

• incentivo à gestão democratizada no sistema, tanto nos departamentos regionais 
como nacional, com participação dos atores sociais para definição dos cursos e 
treinamentos ofertados.

Propostas do Ppged/Ufrgs para a Educação no Estado

Em nossas atividades  acadêmicas,  reafirmamos  a convicção de que  Educação é 
processo  plural,  laica,  cuja  intencionalidade  está  na  re-atualização  dos  processos 
emancipatórios e de autonomia dos grupos sociais, mesmo porque as formações sociais, 
assim como o conhecimento, são incompletas. 

Entendemos que, como Universidade Pública, a ação do Estado deve ser a garantia 
de direitos e das conquistas realizadas ao longo de décadas na educação brasileira e que as 
propostas de emancipação e autonomia não condizem com as perspectivas de:

• mercantilização do ensino público;

• sobreposição e superposição das três instâncias federativas;

• fragmentação e intermitência das políticas educacionais;

• promoção  de  políticas  educacionais  sem  a  garantia  de  financiamento  pelo 
Governo;

• desperdício de gastos;

• não atendimento às singularidades dos movimentos sociais;
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• fragilidade ou ausência de políticas públicas específicas para área da educação 
infantil;

• estrangulamento do ensino médio e a redução deste a uma mera preparação para 
o exame vestibular; 

• falta de recursos que traduz a inexistência de uma política de expansão do EJA e, 
pior, no RS se caracteriza por uma redução desta modalidade de ensino;

• falta de parâmetros claros na educação inclusiva;

• sofrimento da tensão do público e do privado no ensino superior.

Equívocos  das  políticas  governamentais,  como  o  REUNI  e  o  PROUNI,  que 
respondem (temporariamente)  por  problemas  estruturais  permanentes,  sem garantia  de 
continuidade. (cfe. Manifestação da Faced acerca das Políticas Públicas de Educação do 
Estado do Rio Grande do Sul, Faculdade de Educação, maio 2009)

1. Há de se considerar o fato de quem tem sido o financiador de pesquisas para os 
Programas de Pós-Graduação da UFRGS:

• Agências nacionais (CAPES e CNPq);

• auxílios precários da nossa FAPERGS; 

• e residuais por parte de empresas e organismos internacionais.

2.  A  intensa  atividade  de  reflexão,  análise,  de  consultoria,  apoio  e  de 
acompanhamento a respeito da área da Educação, tem nos projetado em estudos focados 
nas seguintes questões:

• financiamento da educação em suas distintas modalidades e níveis;

• pedagógicas;

• formação  de  professores  (distintos  níveis,  superior,  infantil,  educ.  básica  e 
profissional);

• estudo e projeto de implantação da modalidade proeja;

• experiências dos trabalhadores envolvidos em educação profissional;

• currículo (em especial, o integrado na educ. profissional);

• avaliação;

• concepção de competência e sua construção na relação educação e trabalho;

• formação continuada (empresa e escola);

• educação na perspectiva democrática (gestão), participativa e em referência a 
proposições da Unesco;

• educação do campo.
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RECOMENDAÇÕES  DA COMISSÃO ESPECIAL

Gestão e Planejamento

1. Criação de um Conselho de Formação, Empregabilidade e Desenvolvimento, 
que articule todas as esferas, instâncias e instituições de educação profissional, 
planejamento e trabalho existentes no Rio Grande do Sul, com o objetivo de 
otimizar  a  oferta  de  cursos,  evitar  sobreposições  entre  os  sistemas  e 
potencializar  o  desenvolvimento  das  cadeias  produtivas  regionais  de  forma 
integrada.

2. Ênfase no planejamento de médio prazo de programas de educação profissional, 
implementada  por  meio  de  parcerias  entre   universidades  e  instituições  de 
ensino e por meio do incremento financeiro para pesquisas acadêmicas.

3. Criação de um observatório laboral voltado à investigação econômica e política 
da  situação  futura  dos  setores  produtivos  locais,  regionais  e  estaduais,  com 
vistas a oferecer apoio técnico para a definição de programas, criação de cursos 
e oferecimento de vagas na educação profissional.

4. Instalação  de  centros  especializados  e  centros  integrados  em  função  das 
especificidades regionais, visando a ampliação da empregabilidade específica e 
generalista em todo o Estado.

Projeto Pedagógico

5. Ênfase  curricular  nos  programas  pedagógicos  dos  cursos  técnicos  para  o 
empreendedorismo, com o objetivo de estimular a criação de empregos e não 
apenas a busca pela empregabilidade.

6. Ênfase  no  ensino  técnico  por  competências,  visando  a  ampliação  das 
oportunidades  de  emprego  e  de  empreendimento  em períodos  de  depressão 
econômica em determinados setores.

7. Aproximação dos projetos pedagógicos das escolas ao paradigma de famílias 
laborais ou redes de setores afins, visando otimizar infraestrutura e pessoal e 
oferecer educação profissional integral. 

8. Apoio à iniciativa do MEC e do Conselho Nacional de Educação de criação de 
programas  flexíveis  de  complementação  teórica  para  certificação  de 
profissionais  por  experiência  como  estímulo  para  a  formação  técnica  de 
trabalhadores de todas as idades e procedências. 

9. Criação  de  programas  transversais  de  formação  profissional  associados  aos 
setoriais como, por exemplo, cursos de idiomas ou de informática articulados 
aos cursos técnicos urbanos ou rurais. 

10. Busca de intercâmbio com sistemas de formação profissional em outros países, 
buscando renovar paradigmas e tecnologias de ensino profissional. 
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Articulação do Sistema

11. Organização de um sistema estadual/nacional de capacitação profissional aliado 
a um sistema estadual/nacional de empregabilidade,  vislumbrados dentro das 
propostas  de  desenvolvimento  das  cadeias  produtivas  locais/  regionais, 
associada ao fortalecimento das comissões tripartites municipais;

12. Estímulo a parcerias entre instituições de educação profissional e  cooperativas 
locais para o ensino do cooperativismo articulado a todo o processo de trabalho 
de produção.

13. Estímulo  às parcerias  entre  instituições  de  educação  profissional  e  estações 
experimentais  estaduais,  que  oportunizam  aos  alunos  de  ensino  técnico  a 
experiência  real  da  pesquisa  e  da  produção  experimental  agropecuária  e 
industrial.

14. Estímulo a convênios entre o Sistema S e as demais instituições de educação 
profissional para realização de cursos complementares aos currículos de ensino 
técnico,  visando  otimizar  o  uso  de  equipamento  e  de  tecnologia  para  a 
especialização compatível com o mercado em cada setor.

15. Estímulo à implementação dos convênios entre as instituições das redes estatais 
e  comunitárias,  que  objetivam  aproveitar  infraestrutura  e  pessoal,  otimizar 
vagas e estimular a troca de tecnologia. 

16. Busca  pela  integração  e  articulação  entre  os  entes  do  Sistema  “S”, 
desestimulando a superposição de ações e a fragmentação do Sistema. 

17. Compatibilização  das  ações  do  Sistema  “S”  com  as  diretrizes  do  governo 
federal que visem fortalecer as políticas de desenvolvimento com geração de 
emprego e renda.  Tal ação deve fortalecer,  por exemplo,  o desenvolvimento 
local e os arranjos produtivos locais, dentro de um projeto estratégico para o 
Rio Grande do Sul, por meio de uma maior integração e articulação das ações 
com as Políticas  Públicas  de Emprego,  com o Sistema Público de Emprego 
(SINE),  com  um  Sistema  de  Certificação  Profissional  e  com  um  Sistema 
Nacional de Formação Profissional.

Corpo Docente

18. Criação  de  cursos  de licenciatura  na UERGS para habilitação  de técnicos  a 
lecionar  em  instituição  de  ensino  profissional;  otimização  dos  espaços  das 
escolas à noite ou em horários ociosos para aulas práticas.

19. Abertura de concurso público para professores de ensino técnico com vistas a 
suprir  a  necessidade  mínima  de  um  professor  especializado  por  unidade 
produtiva educativa nas escolas agrícolas, e de um professor especializado por 
disciplina  nas  demais  escolas  técnicas.  Até  2012,  87% dos  professores  das 
escolas técnicas do RS vão estar aposentados. 

20. Estímulo  à  criação  de  convênios  entre  instituições  de  ensino  e  faculdades 
federais para formação superior de professores da educação profissional.
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Acessibilidade Universal

21. Estímulo à procura pelas  pessoas especialmente vulneráveis por programas de 
apoio especial para formação profissional que visam à acessibilidade universal e 
ao acompanhamento individual em turmas regulares.

22. Garantia  da  oferta  de  internato  feminino  nas  escolas  agrícolas,  visando 
estimular o acesso de meninas do meio rural, como já ocorre para o público 
masculino.

23. Ampliação  e  garantia  de  gratuidade  de  programas  ofertados  pelo  Sistema  S 
mantidos  pela  contribuição  compulsória,  com vistas  a  atender  gratuitamente 
jovens  e  desempregados  nos  diversos  cursos,  desde  a  aprendizagem  até  o 
aperfeiçoamento  profissional.  Tal  recomendação  está  de  acordo  com  as 
finalidades legais impostas ao  sistema no campo da qualificação profissional. 

24. Disponibilização  de  informações atualizadas  e  legíveis  para  todos  os 
trabalhadores e alunos do ensino básico sobre todos os  programas públicos e 
gratuitos de formação profissional.

25. Elaboração  e  confecção  por  parte  desta  Comissão  Especial  de  um  guia  de 
educação profissional elencando a rede pública existente nos municípios do Rio 
Grande do Sul, para distribuição gratuita, com tiragem de 20 mil exemplares.

Financiamento

26. Alocação de maiores recursos no orçamento público estadual voltado para o 
ensino técnico e, especificamente, para as escolas técnicas agrícolas. Verificou-
se que,  com um procedimento  de reclassificação,  todas  as  escolas  estaduais 
foram igualadas, o que trouxe prejuízos às escolas técnicas. Atualmente só há 
previsão de recursos escassos para manutenção de alunos: não existe rubrica 
específica  para  manutenção  e  investimento  em equipamentos,  infraestrutura, 
insumos, etc. 

27. Recomposição  de  recursos  para  manutenção  de  equipamentos  e  compra  de 
insumos das escolas técnicas, mediante revisão dos critérios de reclassificação 
da  Secretaria  Estadual  de  Educação  e  estímulo  à  apresentação  de  projetos 
específicos. 

28. Uso efetivo urgente de toda a disponibilidade de recursos do Programa Brasil 
Profissionalizado para melhorar as escolas técnicas no Rio Grande do Sul. 

29. Apoio às solicitações do SINTARGS E DO SINTEC-RS de apoio ao Projeto de 
Lei do Senado nº 433/2009, de autoria do senador Gerson Camata,  que autoriza 
o Poder Executivo  a  instituir  Programa de Bolsas para Estudante  de Cursos 
Profissionais de Nível Médio em Estabelecimentos Públicos e Privados e à PEC 
24/2005, de autoria do senador Paulo Paim, que altera os artigos 159, 239 e 240 
da  Constituição  Federal  para  dispor  sobre  o  Fundo  de  Desenvolvimento  da 
Educação Profissional (Fundep).

Empregabilidade
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30. Maior  valorização  dos  profissionais  técnicos  em eventos,  feiras  industriais  e 
comerciais, visando reforçar o mercado de trabalho para esses trabalhadores. 

31. Criação  de  centros  de  inovação  tecnológica  articulados  ao  ensino  técnico, 
oportunizando a jovens empreendedores  acessar  equipamentos,  tecnologias  e 
orientação  didática  para  desenvolvimento  de  ideias  inovadoras.  Articulação 
desses  centros  a  linhas  de  financiamento  específicos  e  a  incubadoras  de 
microempresas, quando for o caso.

32. Garantia  e  ampliação  das  ações  de  monitoramento  de  empregabilidade, 
mediante pesquisas de acompanhamento de egressos e rotatividade de pessoal 
entre empresas e entre setores econômicos, por instituições como universidades, 
FEE/RS e Sine/RS. 

33. Atuação  conjunta  entre  instituições  de ensino  e  o  Ministério  do Trabalho  e 
Emprego no processo de construção de um Sistema Nacional de Certificação 
Profissional. Com ele, profissionais sem educação/qualificação formal, mas que 
comprovem  ter  experiência  e  competência  em  determinada  área  poderiam 
receber uma certificação,  o que facilita o acesso ao mercado de trabalho.

34. Aprofundamento do tema Educação Profissional no Estado do Rio Grande do 
Sul, sob a liderança da Assembleia Legislativa, por meio da regionalização do 
debate, em busca do efetivo e pleno desenvolvimento socioeconômico estadual.

35. Reconfigurar os critérios de distribuição do FAT, incluindo municípios menos 
populosos e as microrregiões, buscando ampliação de parcerias além das atuais.

É o Relatório,

Deputado Miki Breier,

Relator.
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Apreciaram este Relatório Final os seguintes deputados: 

Deputada Marisa Formolo,                          Deputado Miki Breier,
Presidente.                                                    Relator.

  
Deputado Adroaldo Loureiro,                       Deputado Marquinho Lang.
Vice-presidente.

Deputado Raul Pont.                                      Deputado Alceu Moreira.

Deputado  Frederico Antunes.                       Deputado Mano Changes.

Deputado Adilson Troca.                              Deputado Cassiá Carpes. 
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