
EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

EXCELÊNCIA 



Criação do SENAI 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 
foi criado pelo Decreto-Lei 4.048, em 22 de janeiro. 

1942 

Em agosto, o Departamento Regional de São Paulo 
(SENAI-SP) inicia suas atividades. 



Missão do SENAI 

Promover a educação 
profissional e tecnológica, 

a inovação e a 

transferência de 
tecnologias industriais, 

contribuindo para elevar a 

competitividade da  

indústria brasileira 



Organização e Administração 

 Instituição de direito privado 

 Estruturada em base federativa 

 Organizada e administrada:  

 em âmbito nacional, pela CNI - Confederação Nacional da Indústria 

 em âmbito estadual, pela Federação das Indústrias do Estado 



O SENAI é mantido pela contribuição compulsória das 
empresas industriais, correspondente a 1% sobre o 
montante da remuneração paga a seus empregados.  

Desse valor: 

 15% são destinados ao Departamento Nacional 

 85% são destinados ao Departamento Regional. 
Desse valor, até 1% é destinado à federação das 
indústrias do estado. 

Além dos 15%, o Departamento Nacional recebe uma 
contribuição adicional, correspondente a 0,2%, recolhida 
pelas empresas com mais de 500 empregados. 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes 
pelo regime SIMPLES, estão dispensadas do pagamento 
da contribuição ao SENAI. 

Recursos Financeiros 



6.612 colaboradores em 
31/12/2016, com destaque para:  

 3.916 docentes 
 

 888 especialistas em 
Educação e Tecnologia 

Pessoal do SENAI-SP 



Principais áreas de atuação 

Alimentos e 
Bebidas  

Automação 

Automotiva 

Cerâmica 

Construção Civil 

Couro e Calçados 

Energia e 
Eletricidade  

Joalheria e 
Lapidação  

Logística e 
Transportes 

Gráfica e Editorial  

Eletrônica 

Mineração, 
Petróleo e Gás  

Madeira e 
Mobiliário 

Mecânica e 
Metalurgia  

Plásticos 

Papel e Celulose 

Meio Ambiente 

Tecnologia da 
Informação 

Química 

Têxtil e Vestuário 

Telecomunicações 

Refrigeração e 
Climatização 

Saúde e Segurança 
do Trabalho  

e outras... 



Diferenciais das Ações do SENAI 

Sintonia com as tendências e 
necessidades da indústria e da sociedade 

 
Método de ensino com foco no aprender 
fazendo 
 
Ações de inclusão de pessoas com 
deficiência 
 
Acompanhamento de ex-alunos quanto à 
inserção no mercado de trabalho 



SENAI-SP Editora 

Difusão do Conhecimento 

Ciência e Tecnologia 

Design 

Engenharia de Formação Profissional 

Informações Tecnológicas 

Memória e Sociedade 

Olhar para a Indústria 

SENAI Educação 



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
Soluções para a Indústria  



Produtos Tecnológicos 

 Diagnóstico  

 Informação tecnológica 

 Assessorias em processos produtivos 

 Assessoria em gestão empresarial 

 Assessoria em design de moda 

 Serviços operacionais 

 Ensaios laboratoriais 

 Rede de Laboratórios = 23 laboratórios de prestação de serviços 
Rede SENAI-SP Design = 9 núcleos localizados em unidades escolares de SP 



EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
Capacitação para a Indústria 



Formação Profissional 

 
 

Modalidades: 
 
• Aprendizagem Industrial 
• Curso Técnico 
• Superior 
• Formação Inicial e Continuada 
      - Iniciação Profissional 
      - Qualificação Profissional 
      - Aperfeiçoamento Profissional 
      - Especialização Profissional  
• Ensino Médio   
• Educação de Jovens e Adultos    

     Total de 875.722 matrículas em 2016 



Atendimento sob medida 

Para empresas: programas de 
treinamentos desenvolvidos sob medida 
na própria planta industrial (in company) 
ou na unidade ou ainda por meio de 
Escolas Móveis 

Para a comunidade: iniciação 
profissional e qualificação de jovens e 
adultos em entidades, por meio de 
convênios 



168 unidades 

94 escolas fixas 
74 escolas móveis 



Nossa unidade 

Escola SENAI de Valinhos 
Rua Artur Fernandes Querido, 55 
Bairro Santo Antonio - Valinhos/SP 







 

Centro de Treinamento/Escola SENAI: Convênio SENAI/Prefeitura (1976-2015) 

 

Nova unidade:  Início de operação em janeiro de 2016  

 

Áreas: Terreno 12.000 m² - Construção 8.000 m² 

 

Investimentos: 35 milhões de reais 



Aprendizagem Industrial 

Cursos oferecidos: 
• Eletricista de Manutenção 

Eletroeletrônica  
• Mecânico de Usinagem 
• Assistente Administrativo (*) 
 

 
 

Cursos ofertados primeiramente para 
candidatos encaminhados por empresas 
contribuintes do SENAI-SP 
 
 

Duração: 4 semestres (2 anos) 
                  2 semestres (1 ano) * 



Técnico em Eletroeletrônica 

Habilita profissionais no: 
• Desenvolvimento, instalação e 

manutenção de sistemas 
eletroeletrônicos de acordo com 
procedimentos e normas técnicas, 
ambientais, de qualidade e segurança no 
trabalho 

REQUISITO   
Vespertino: estar cursando o 2º ano 
do ensino médio  

 
Duração: 4 semestres (2 anos) 
 
Processo seletivo: Bianual 
 

Articulado SESI SENAI 



Técnico em Eletromecânica 

Habilita profissionais em: 
• Planejamento de ações relativas a 

manutenção eletromecânica 
• Controle de ações relativas a manutenção 

eletromecânica 
• Realização de ações relativas a 

manutenção eletromecânica 

REQUISITO   
Noturno: ensino médio concluído 
  
Duração: 4 semestres (2 anos) 
 
Processo seletivo: Bianual 
 



Formação Inicial e Continuada 

Modalidades 
 

• Qualificação Profissional 
 

• Aperfeiçoamento Profissional 
 

• Especificação 



Qualificação Profissional 

Formação de jovens e adultos para o 
1º emprego 
 

Principais áreas: 
• Metalmecânica 
• Eletroeletrônica 
• Manutenção Mecânica 
• Metalurgia 
• Plástico 

Oferta: 
• Duração de, no mínimo, 160 horas 
• Manhã, tarde ou noite 
• Durante a semana ou aos sábados 



Aperfeiçoamento e Especialização 

Destinados a profissionais já atuantes ou que buscam 
uma nova oportunidade no mercado de trabalho 
 

Principais áreas: 
• Metalmecânica 
• Eletroeletrônica 
• Manutenção Mecânica 
• Metalurgia 
• Saúde e Segurança no Trabalho 
• Logística 
• Construção Civil 
 
Oferta: 
• Curta duração 
• Manhã, tarde ou noite 
• Durante a semana ou aos sábados 



Escola SENAI de Valinhos 

www.sp.senai.br/valinhos 
senaivalinhos@sp.senai.br 
(19) 3829-7800 


