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RESUMO 

Instituições de Educação Profissional têm como meta preparar trabalhadores primando pela 

qualidade e inovação. Instituições de Educação Profissional de grande abrangência devem 

sempre avaliar a implantação de seus cursos. Entretanto, ocorrem diversas dificuldades neste 

processo como, por exemplo, a padronização de cursos.  Essa padronização pode ser realizada 

por meio de Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional. Itinerários Formativos 

são caminhos, percursos, por onde uma pessoa pode trilhar durante sua trajetória profissional. A 

padronização facilita a oferta de cursos para atender à demanda e permitir ao aluno a 

flexibilização de entrada e saída de cursos. O objetivo principal deste projeto é avaliar o processo 

de implantação de cursos em uma instituição nacional de educação profissional. Foram 

verificados os êxitos e dificuldades desse processo. A instituição escolhida neste estudo é o 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Para padronizar seus cursos, o SENAI 

utiliza Desenhos Curriculares Nacionais validados por especialistas técnicos e pedagógicos de 

todo país, livros didáticos baseados nos desenhos curriculares nacionais e, ainda, descrição dos 

ambientes pedagógicos e capacitação técnica e pedagógica de docentes em âmbito nacional. Para 

alcançar o objetivo, será mapeado o processo de implantação dos Itinerários Formativos 

Nacionais, que são compostos por vários cursos em cada uma das 28 áreas de atuação da 

indústria. Esse processo é constituído por 4 partes: 1) Mapeamento dos processos de elaboração 

de cursos; 2) Mapeamento dos processos de atualização de cursos; 3) Mapeamento dos processos 

de implantação de cursos; e 4) Estabelecimento de critérios para decisões operacionais tendo em 

vista a melhoria de cursos. Este trabalho contribui para a solução de problemas comuns e 

pontuais na implantação dos cursos dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação 

Profissional. Como forma de avaliação do trabalho, foi realizada a aplicação do processo no 
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curso técnico de Eletrotécnica. Esse trabalho demonstra que a modelagem de processos é um 

instrumento fundamental para visualizar todas as ações envolvidas na elaboração de cursos e o 

estabelecimento de critérios menos subjetivos para sua melhoria. 

Palavras chaves: Modelagem de processos, Avaliação, Critérios. 
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ABSTRACT 

Professional and Vocational Education Institutions prepare work force striving for quality and 

innovation. To reach these goals, they should always evaluate the implementation of their 

courses. However, several difficulties may occur in this process, for example, the standardization 

of courses. This standardization can be done through Formative Itineraries in Vocational 

Education. Formative Itineraries are professional roads or pathways where a person can walk 

during his career. The standardization of vocational courses facilitates the provision of courses to 

meet demand and allow the flexibility of entry and exit in the courses for students. The main 

objective of this project is to evaluate the process of implementation of courses in a national 

institution for professional education. Here, we determined and enumerated the successes and 

difficulties of this process. The institution chosen in this study is the SENAI – National Industrial 

Apprenticeship Service. To standardize their courses, SENAI National Curriculum uses 

curriculum drawings validated by technical and educational experts from around the country, 

textbooks based on the national curriculum designs; description of the learning environments and 

technical and pedagogical training of teachers nationwide. To reach the goal, we will map the 

process of implementation of national training routes. This process consists of 4 parts: 1) 

Mapping of the preparation of the courses processes; 2) Mapping of the updating of the courses 

processes; 3) Mapping of the implementation of the courses processes; and 4) Establishment of a 

set of criteria for operational decision making concerning the improvement of courses. The work 

contributes to the solution of common and specific problems in the implementation of the courses 

of National Vocational Education Formative Itineraries. As evaluation of this procedure was 

conducted applying the method in technical course Electrical. This work demonstrate that the 
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mapping process is an helpful tool to visualize the whole process and actions involved in the 

courses creation and to establish less subjective criterias for its optimization. 

Key-words: Process modeling, Assessment, Criterias. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo é constituído de sete seções, iniciando-se com introdução do 

trabalho, o qual retrata a como a educação profissional esta regulamentada no Brasil e como o 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial está inserido nesta questão.  

Além disso, têm-se os objetivos geral e específicos, justificativa e delimitação da 

pesquisa. As seções recursos e métodos e estrutura do texto descrevem resumidamente como foi 

constituído o trabalho. 

1.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO SENAI 

As instituições de Educação Profissional brasileiras têm como objetivo formar 

profissionais para atender às demandas do mundo do trabalho conforme a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, complementada pelo 

Decreto no 2.208, de 17 de abril de 1997, e reformado pelo Decreto no 5.154, de 23 de julho de 

2004. Esta lei e regulamentações subsequentes, especificamente as que se referem à Educação 

Profissional, determinam os princípios de flexibilidade e diversificação de oportunidades 

educacionais.  

Além da LDB e respectivas alterações, tem-se a Resolução CNE/CEB no 04, de 26 

de novembro de 1999, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação 

profissional de nível médio. Essa resolução é regulamentada pelo Parecer CNE no 16, de 08 de 

dezembro de 1999. Nesses documentos várias questões da educação profissional são detalhadas 

como, por exemplo, o conteúdo dos planos de curso, o aproveitamento de conhecimentos e 

experiências anteriores, quadros das áreas profissionais e cargas horárias mínimas para a 

habilitação profissional de nível técnico. Pode-se afirmar que o Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos – CNCT tem como base esses documentos. 
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Para reforçar essa questão de atender às necessidades do mercado do trabalho, o 

Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 (CNI, 2013) compara a situação do ensino técnico 

brasileiro com a de países desenvolvidos e relata que 6,6% dos estudantes brasileiros que cursam 

o ensino médio regular cursam, de maneira concomitante, um curso profissionalizante. Em países

cujos setores industriais são mais desenvolvidos, esse número é expressivamente maior: 50% no 

Japão, 55% na Alemanha, 52% na França e 41% na Coreia do Sul. Pode-se salientar que os 

profissionais que passaram pela educação profissional de nível médio têm salários em média 12% 

maiores do que os que cursaram ensino regular. Para os técnicos na área industrial, essa diferença 

pode chegar a 20% (CNI, 2013). Maior empregabilidade (ZIMMERMANN; EICHHORS; 

MURAVYEV, 2013) e maiores salários de egressos de cursos profissionalizantes também são 

observados em outros países. (MEER, 2007) Esses dados indicam uma demanda do mercado 

industrial, por profissionais de conhecimento mais específico, diretamente aplicável à realidade 

das empresas. Verifica-se, que embora tenha ocorrido um avanço significante do ensino 

profissional nos últimos anos, este avanço ainda é insuficiente para suprir as necessidades atuais 

das empresas e é uma das razões do baixo desempenho da indústria brasileira (CNI, 2013). Para 

suprir essas necessidades, a organização, elaboração, atualização e avaliação de cursos de 

educação profissional são fundamentais. 

No processo de organização, elaboração e avaliação de cursos enfatiza-se a 

necessidade de padronização de cursos. No Brasil, a padronização de cursos em instituições 

nacionais é um grande desafio devido às dimensões continentais do país, considerando as 

diferenças regionais que acabam dificultando a uniformização de ações. O objetivo dessa 

padronização é atender às necessidades das empresas que possuem instalações em diferentes 

regiões do país e permitir aos alunos mobilidade para ingresso em escolas de diferentes 

localidades, sem o prejuízo de seus estudos. No SENAI a padronização curricular destes cursos é 
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feita por meio dos Itinerários Nacionais Formativos de Educação Profissional. Itinerários 

Formativos são definidos como o conjunto dos percursos (trajetórias) de formação oferecidos por 

uma Instituição de Educação Profissional dentro de cada uma das áreas profissionais. Eles são o 

conjunto das etapas que compõem a organização da oferta da Educação Profissional pela 

instituição de Educação Profissional e Tecnológica, possibilitando contínuo e articulado 

aproveitamento de estudos e de experiências profissionais devidamente certificadas. (Resolução 

CNE/CEB no 6, de 21 de setembro de 2012). 

É por meio dos Itinerários Formativos que os alunos podem escolher as diferentes 

alternativas de educação profissional disponíveis, conforme seus níveis de escolaridade. Existem 

3 níveis de atuação na educação profissional: 1) formação inicial e continuada, 2) formação 

técnica de nível médio e 3) formação superior em tecnologia conforme descrito na LDB. Para que 

haja esta flexibilidade, os cursos devem seguir a tendência mundial de modulalização curricular 

em Cursos de Ensino Profissionalizante que estrutura o material curricular em módulos mais 

autossuficientes possíveis, gerando assim uma força de trabalho preparada, porém mais adaptável 

e maleável. (BOAHIN; HOFMAN, 2014) (ERLT; HAYWARD, 2010) 

Para a elaboração dos Itinerários Formativos, é preciso verificar as necessidades 

do mundo do trabalho, isto é, identificar a demanda das áreas carentes e os profissionais 

necessários com suas funções claramente definidas. Essas funções, quando enumeradas, definem 

os perfis profissionais. 

O perfil profissional de conclusão é a descrição do que um trabalhador faz em uma 

determinada ocupação.  Geralmente, é descrito com uma ou mais funções. Para que as escolas 

possibilitem aos alunos alcançar o perfil profissional, é necessária a estruturação de um Desenho 

Curricular que é a forma com que representa a organização curricular do curso, ou seja, unidades 
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curriculares (disciplinas) com suas respectivas ementas, cargas horárias e a descrição da 

modularização do curso. (SENAI, 2009) (SENAI, 2013) 

Para criar cursos, o SENAI adota uma metodologia de ensino que verifica, no 

mundo do trabalho, os perfis profissionais demandados para depois elaborar os desenhos 

curriculares dos cursos. Para fortalecer e padronizar os cursos em todos os Departamentos 

Regionais1, o SENAI conta com metodologia de ensino baseada em competências profissionais, 

referenciais operacionais, fluxograma de ações, definição e compartilhamento de 

responsabilidades entre as instâncias da instituição. Para padronizar seus cursos, o SENAI 

também utiliza desenhos curriculares validados por especialistas técnicos e pedagógicos de todo 

país, livros didáticos baseados nos desenhos curriculares nacionais e, ainda, descrição dos 

ambientes pedagógicos e capacitação técnica e pedagógica de docentes em âmbito nacional. 

Figura 1 – Direcionador Estratégico CNI 

Fonte: CNI 

1 O SENAI tem 27 Departamentos Regionais, localizados nos estados da Federação do Brasil e no Distrito Federal. 
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A padronização de cursos por meio de Itinerários Formativos é um item 

preconizado nas diretrizes institucionais da CNI – Confederação Nacional da Indústria (Figura 1). 

A CNI é responsável pelo SESI – Serviço Social da Indústria, SENAI e IEL – Instituto Euvaldo 

Lodi. 

Durante o processo de implantação dos Itinerários Nacionais de Educação 

Profissional, os departamentos regionais do SENAI relatam dificuldades em adaptar-se à nova 

realidade onde seus cursos seguirão um alinhamento nacional. Nesses casos, é de suma 

importância identificar os problemas principais para que o Departamento Nacional do SENAI 

(sede) possa direcionar e redirecionar as ações e, consequentemente, melhorar o processo de 

implantação dos cursos nas unidades operacionais. Alguns desses problemas podem ser gerais, ou 

seja, ocorrem em todos os estados, ou ser pontuais, portanto, torna-se necessário a definição e a 

elaboração de estratégias para solucioná-los. Os principais problemas, de âmbito geral, descritos 

pelos departamentos regionais para a “não implantação” dos Itinerários Nacionais são cursos não 

aderentes à demanda local e limitação de infraestrutura. Os problemas pontuais, geralmente, 

referem-se ao atendimento de empresas de uma determinada região. Entretanto, antes de qualquer 

implantação de cursos, faz-se necessário o mapeamento de todo o processo. Apesar de ser uma 

instituição de larga experiência em educação profissional, o SENAI ainda não tem mapeado os 

processos de implantação dos Itinerários Formativos Nacionais para atender qualquer área da 

indústria. A eliminação de abordagens supostamente subjetivas na validação dos processos de 

implantação deverá melhorar a qualidade de todo o processo.  

A motivação deste trabalho reside na inexistência de uma modelagem do processo 

e na falta de indicadores/critérios de melhoria no trabalho de implantação dos Itinerários 

Nacionais de Educação Profissional. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste trabalho é mapear o processo de implantação dos 

Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional do SENAI e estabelecer critérios para 

decisões operacionais no processo de melhoria. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Mapear os processos dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional

do SENAI na elaboração de cursos.

• Mapear os processos dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional

do SENAI na atualização de cursos.

• Mapear os processos dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional

do SENAI na implantação de cursos.

• Estabelecer critérios para decisões operacionais no processo de melhoria de cursos.

1.4 JUSTIFICATIVA 

Os temas da Educação Profissional e Tecnológica e os assuntos sobre a 

modelagem de processos são, na maioria das vezes, tratados de maneira separada. Nesta pesquisa, 

propõem-se trazer aplicações da engenharia, como a modelagem de processos, para ajudar 

questões educacionais, aprimorar o uso de recursos financeiros e humanos e, ainda, propiciar a 

melhoria contínua da qualidade. A contribuição do presente trabalho é a modelagem dos 

processos dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional do SENAI, definição de 

critérios para tomada de decisão e consequente melhoria dos processos mapeados. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Este trabalho foi executado dentro das instalações do Departamento Nacional  do 

SENAI pela equipe dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional composta por 

quatro pessoas e com validação da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica, de onde se 

teve acesso a todas as informações necessárias para a sua execução. 

Ressalta-se que este trabalho tem a função de modelar os processos dos Itinerários 

Formativos Nacionais de Educação Profissional que estão sob a responsabilidade do DN. As 

demais atividades executadas pelas Unidades Operacionais do SENAI (escolas em todo país) não 

são o foco deste projeto. 

1.6 RECURSOS E MÉTODOS 

Nesta seção, mais especificamente no Quadro 1, são apresentados os recursos 

utilizados e métodos aplicados no trabalho para atingir os objetivos específicos. 

Os recursos utilizados foram levantados junto à Unidade de Educação Profissional 

e Tecnológica do SENAI e métodos aplicados estão discutidos na fundamentação teórica 

(Capítulo 2). 

1.7 ESTRUTURA DO TEXTO: 

No Quadro 2 apresenta-se um resumo da estrutura do trabalho de dissertação, 

referenciando-se cada capítulo a seu título, com o objetivo e os respectivos conteúdos. 
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Quadro 1 – Recursos e Métodos 

Objetivos específicos Recursos Métodos 

1. Mapear os processos dos
Itinerários Formativos
Nacionais de Educação
Profissional do SENAI na
elaboração de cursos.

• Perfis Profissionais e
Desenhos Curriculares dos
cursos das áreas da indústria
– Itinerários Formativos
Nacionais de Educação
Profissional.

• Metodologia SENAI de
Educação Profissional.

• Relatórios de visitas de
acompanhamento da
implantação dos IN.

• Avaliação de Estudantes e
acompanhamento de egressos

• Estudos Prospectivos

• Marcos Regulatórios
MEC/MTE.

Modelagem de 
processos 

2. Mapear os processos dos
Itinerários Formativos
Nacionais de Educação
Profissional do SENAI na
atualização de cursos.

Modelagem de 
processos 

3. Mapear os processos dos
Itinerários Formativos
Nacionais de Educação
Profissional do SENAI na
implantação de cursos.

Modelagem de 
processos 

4. Estabelecer critérios para
decisões operacionais no
processo de melhoria de
cursos.

• Indicadores, Critérios e
processos.

Construção de 
indicadores e critérios 

Fonte: O Autor. 



23 

Quadro 2 – Visão geral dos conteúdos da dissertação 

Capítulo Título Objetivo Conteúdo 

1 Introdução 

Apresentar e 
contextualizar o tema 
e abordagem da 
pesquisa. 

Introdução; Educação Profissional no 
SENAI; Objetivos geral e específico; 
Justificativa; Recursos e métodos; 
Delimitação da pesquisa; Estrutura do 
texto. 

2 
Fundamentação 
teórica 

Contextualizar a 
Educação Profissional 
no Brasil, outros 
países e as aplicações 
da modelagem de 
processos. 

Fundamentação teórica; Educação 
Profissional no Brasil, outros países e no 
SENAI; Modelagem de processos; 
Indicadores, critérios e métricas; 
Avaliação dos modelos apresentados. 

3 
Detalhamento 
da proposta 

Descrever a 
contribuição e 
delimitações do 
trabalho e 
Caracterizar as ações 
de cada etapa 
realizada. 

Detalhamento da proposta; Processo de 
elaboração de cursos; Análise da 
demanda de melhoria; Elaboração do 
perfil profissional; Elaboração do 
Desenho Curricular; Consolidação do 
Itinerário Nacional: Comunicação e 
publicação; Processo de atualização de 
cursos; Processo de monitoramento da 
implantação. 

4 
Análise dos 
resultados e 
discussão 

Analisar os resultados 
obtidos nas etapas do 
método e descrever os 
resultados. 

Análise dos resultados e discussão; Ações 
de melhoria do processo; Implantação do 
processo. 

5 
Aplicação do 
processo 
revisado 

Aplicar o processo 
proposto 

Indicadores, critérios e decisões; 
Aplicação do processo proposto; Estudo 
de caso do curso técnico de Eletrotécnica. 

6 Conclusão 

Apresentar as 
considerações sobre o 
trabalho para 
posterior 
desenvolvimento do 
assunto. 

Conclusão; Reflexão sobre o trabalho 
apresentado; Sugestões para trabalhos 
futuros. 

Fonte: O Autor. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo é constituído de sete seções, iniciando-se com as origens da educação 

profissional e suas primeiras escolas e a situação, nesta área, de diversos países, como Finlândia, 

Coréia do Sul, Austrália e Chile.  

Além disso, é descrito como o Brasil trata esta questão, focando no SENAI, e 

apresentado as ferramentas de modelagem de processos utilizadas para a melhoria de ações de 

empresas e instituições. 

2.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Provavelmente não há registros de quando começou a educação profissional, mas 

pode-se identificar referência a ela desde que a humanidade passou a utilizar ferramentas, realizar 

construções, entre outras atividades. As figuras de um mestre e um aprendiz sempre estiveram 

presentes em várias atividades de transformação materiais e construção de objetivos, casas, entre 

outros (CUNHA, 2000). As primeiras escolas com foco em educação profissional surgiram a 

partir da Revolução Industrial, época em que as práticas artesanais diminuem e a produção em 

massa ganha corpo. 

2.2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO MUNDO 

A Educação profissional é ministrada de diversas formas ao redor do mundo. 

Atualmente, os países de referência são os escandinavos (Finlândia, Noruega e Suécia) e os 

asiáticos (Coréia do Sul, Japão e Cingapura). O sucesso desses países deve-se ao fato da estrutura 

educacional de alta qualidade, ou seja, professores altamente capacitados, escolas com excelente 

infraestrutura e populações que, culturalmente, valorizam o desenvolvimento intelectual 

(GOMES, 2008). Os sistemas educacionais nacionais diferem entre si pelas raízes históricas e 
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pelas relações com a sociedade, portanto uma inovação que se desenvolve bem em um contexto 

pode não se desenvolver necessariamente em outro (DALE, 1997). 

Diferente da forma com que o Brasil trata a educação profissional, a grande 

maioria dos países tem suas ações controladas por fortes instituições ligadas ao Governo. O 

Brasil tem a Rede Federal que é ligada ao Governo e ao Sistema S (SENAI, SENAC, SENAR, 

etc.), que é privado e controlado pelas confederações da indústria, comércio, entre outras. As 

instituições privadas são mais fortes ou equivalentes à Rede Federal. Essa polarização de ações 

tem como resultado áreas muito bem atendidas e outras nem tanto, ou seja, indústria e comércio 

com ensino profissionalizante de excelência e os demais setores não apresentam a mesma 

pujança.  

Na Finlândia, a educação de qualidade tem origens seculares, isto é, no século 

XVII a Igreja Luterana sancionou uma lei onde todo jovem finlandês era obrigado a aprender a 

ler sob pena de ser negada a salvação. Além disso, na Escandinávia, de forma geral, as crianças 

tinham que ser alfabetizadas para serem batizadas. Isso era responsabilidade da Igreja e da 

família. Neste período, o nível de alfabetização das mulheres chegava a ser superior ao dos 

homens (VÄLIJÄRVI, 2004). Quando foi criado o sistema escolar público da Finlândia, o aluno, 

para ser admitido pela escola, já deveria ler fluentemente. No início do século XX, a Lei do 

Ensino Obrigatório determinou obrigatoriedade da escola pública de seis anos de duração para 

todas as crianças a partir de sete anos de idade. 

Após a reforma da educação, em 1990, os finlandeses seguiram as tendências 

internacionais, isto é, estabeleceram currículos modulares, baseados em competências, para que 

os estudantes pudessem traçar itinerários formativos ao longo da vida. Além disso, após a 

educação básica, o educando pode escolher dois caminhos, ir para o ensino secundário e seguir 

carreira para ingressar na universidade ou ir para o ensino profissional, que em geral combina 
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meio período na escola e meio período no local de trabalho. Após o ensino profissional, também 

é possível ingressar na universidade.  

Na Coreia do Sul, o Ministério da Educação e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos – MOE e o Ministério do Trabalho e Emprego – MOEL sustentam, financeiramente e 

politicamente, o sistema de ensino técnico e profissionalizante. A maioria dos cursos do sistema 

de ensino técnico e profissionalizante está estreitamente relacionada ao Sistema Nacional de 

Qualificações. Esse sistema determina os perfis profissionais e os níveis de qualificação, ou seja, 

quais são as funções dos trabalhadores e os itinerários formativos de cada área de atuação. Outro 

fator importante para o sucesso coreano é a participação das empresas no processo de educação 

profissional e as permanentes pesquisas do Instituto de Pesquisa em Ensino Técnico e 

Profissionalizante – KRIVET (GOMES, 2008). 

O governo australiano, juntamente com empresas, trabalhadores e instituições de 

ensino profissional determinam, nacionalmente, os perfis profissionais dos trabalhadores. Essas 

representações estão organizadas em Conselhos de Capacitação Industrial (Industry Skills 

Councils). O país possui 11 conselhos que são financiados pelo governo para a manutenção de 

perfis profissionais que estão descritos no Quadro Nacional de Qualificações. As conexões dos 

itinerários formativos são apresentadas de forma clara entre os diferentes níveis de ensino, ou 

seja, ensino técnico e profissionalizante e a educação superior (FOSTER et al., 2007). 

Atualmente, o Chile possui Câmaras Setoriais onde governo, empresas, 

trabalhadores e instituições de ensino profissionalizante estabelecem perfis profissionais que 

devem ser seguidos em todo o país. Esse modelo é semelhante ao modelo Australiano de Industry 

Skills Councils – ISC. A implantação desse modelo foi uma parceria entre os governos 

australiano e chileno. A área inicialmente escolhida foi a mineração. 
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Nos demais países da América do Sul, o ensino profissionalizante está sob a égide 

do Estado e é semelhante ao brasileiro. 

2.3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL E O SENAI 

A educação profissional, destinada para a formação de força de trabalho ligada à 

produção industrial é um tema que tem sido negligenciado nos estudos sobre a educação no 

Brasil (CUNHA, 2000). As primeiras escolas de educação profissional tiveram início com a 

instalação dos Liceus de Artes e Ofícios, nos séculos XIX e XX, com a implantação de escolas 

para beneficiar os filhos dos menos favorecidos, ou seja, aqueles que não seriam profissionais 

graduados como médicos, engenheiros e advogados (CUNHA, 2000). Era tratada como a 

educação e a oportunidade para os desprovidos de sorte.  Durante muito tempo essa mentalidade 

equivocada permaneceu presente na sociedade brasileira. Nessa época, começaram a ser 

organizadas sociedades civis destinadas a amparar os órfãos e ministrar ensinos de ofícios. Os 

recursos econômicos dessas sociedades originavam-se de sócios ou benfeitores que eram 

membros da burocracia do Estado, nobres, fazendeiros e comerciantes proeminentes. Elas 

também se beneficiavam de verbas governamentais conseguidas devido à influência de seus 

sócios (CUNHA, 2000). 

Na metade do século XX, mais precisamente no ano de 1942, ocorreu a criação do 

SENAI. A instituição, criada em 22 de janeiro de 1942, pelo Decreto-Lei no 4.048, do presidente 

Getúlio Vargas, tem como objetivo formar profissionais para a indústria brasileira. O Decreto-Lei 

estabeleceu que o SENAI seria mantido com recursos das empresas e administrada pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) (LOPES, 1992).  

Com a aceleração do processo de industrialização, pelo presidente Juscelino 

Kubitschek, no final da década de 50, o SENAI havia se instalado em quase todo o território 



28 

nacional e começava a buscar modelos profissionalizantes para melhorar a formação de seus 

técnicos (LOPES, 1992). Tornou-se referência de qualidade na área de formação profissional e 

inovação, e serviu de modelo para a criação de instituições semelhantes na Argentina, Chile, 

Colômbia, Peru e Venezuela. 

Nas décadas de 60 e 70, o SENAI continuou os investimentos em cursos de 

formação profissional, intensificou o treinamento dentro das empresas e buscou parcerias com os 

Ministérios da Educação e do Trabalho. Durante a crise econômica da década de 80, o SENAI 

verificou o movimento de transformação da economia e decidiu investir em tecnologia e no 

desenvolvimento de seus funcionários. Ampliou a assistência às empresas, investiu não só em 

tecnologia de ponta, mas instalou centros de ensino para pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Na década de 90, o SENAI passou a assessorar a indústria brasileira no campo da tecnologia de 

processos, de produtos e de gestão, contando com o apoio técnico e financeiro de instituições da 

Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Japão. Atualmente, é uma instituição de 

educação profissional que tem 27 departamentos regionais e 527 escolas distribuídas pelo país. 

Atende as 28 áreas de atuação da indústria descritas no CNAE2. 

A instituição mantém o processo de melhoria contínua e, em breve, terá uma rede 

nacional de 59 institutos de tecnologia e 25 institutos de inovação. Nesse processo, destaca-se o 

fortalecimento de 3 pilares que mantém a instituição, isto é, Educação Profissional, Serviços 

Técnicos e Tecnológicos, e Inovação. 

2 CNAE é instrumento de padronização nacional dos códigos de atividade econômica e dos critérios de 
enquadramento utilizados pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país, regulamentado pela Resolução 
IBGE/CONCLA no 01, de 25 de junho de 1998. 
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2.4 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO SENAI 

As instituições de Educação Profissional brasileiras têm como objetivo formar 

profissionais para atender às demandas do mundo do trabalho, conforme a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação – LDB, Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, complementada pelo 

Decreto no 2.208, de 17 de abril de 1997, reformada pelo Decreto no 5.154, de 23 de julho de 

2004, e atualizada pelo Decreto no 8.268, de 18 de junho de 2014. Esta lei e regulamentações 

subsequentes, especificamente as que se referem à Educação Profissional, balizam os princípios 

de flexibilidade e diversificação de oportunidades educacionais.  

Desde sua fundação nos anos 40, o SENAI procura propiciar um ensino de 

excelência. O objetivo inicial era formar trabalhadores para a recente industrialização nacional, 

onde tarefas específicas de um posto de trabalho eram o foco da instituição. O método aplicado 

era a Série Metódica Ocupacional e foi um processo de adaptação do material similar existente na 

Alemanha (LOPES, 1992).  

Com o passar do tempo, verificou-se a necessidade de criar os próprios métodos de 

ensino e, para tanto, o levantamento do perfil da mão de obra era fundamental para atender às 

demandas da indústria. Até os anos 80, o método não sofreu alterações profundas. Nos anos 90 e 

meados dos anos 2000, foi necessária uma transformação no método de ensino. Essa 

transformação foi estabelecida a partir das necessidades do mercado de trabalho, isto é, 

trabalhadores que desempenham funções mais complexas e não, simplesmente, tarefas 

repetitivas. Um estudo indicou que tanto a indústria quanto os futuros estudantes brasileiros 

estavam demandando cursos técnico-industriais de menor duração para proporcionar uma rápida 

inserção no mercado de trabalho reduzindo, assim, custos e levando ao aumento da produtividade 

(LEHMANN; VERHINE, 1982). Em 1999, foi lançada a Metodologia SENAI para a formação 
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profissional com base em competências, atualizada em 2007 e em 2009 (SENAI, 2009). Em 

2013, foi rebatizada e passou a se chamar Metodologia SENAI de Educação Profissional 

(SENAI, 2013), porém manteve os princípios de 1999, isto é, levando em conta o mercado de 

trabalho para estabelecer o perfil profissional do trabalhador. Nesse perfil são descritas as 

funções dos profissionais da indústria. Para elaborar esse perfil, são realizadas reuniões com 

empresas, associações de classe, sindicatos, trabalhadores, entre outros. Essas reuniões são 

chamadas de Comitês Técnicos Setoriais Nacionais – CTSN. 

Juntamente com a criação de um novo método, foi necessário padronizar os cursos 

e fornecer possibilidades diferentes de formação aos alunos. Os primeiros perfis profissionais 

nacionais foram da área de construção civil. Após isso, a padronização se estendeu para as 

demais áreas da indústria. Em resumo, tinha-se o método e era necessária a operacionalização. 

Essa operacionalização foi realizada pelos Itinerários Nacionais de Educação Profissional, que é a 

consolidação de Perfis Profissionais Nacionais juntamente com Desenhos Curriculares de vários 

cursos. 

Apesar dos cuidados progressivos em ouvir os anseios do mercado de trabalho, as 

instituições devem estar atentas ao monitoramento dos cursos profissionalizantes, pois existem 

riscos de insucessos e podem estar diretamente associados com:  

1. A qualidade do conhecimento e habilidade dos professores ou instrutores;

2. Serviços e infraestrutura oferecidos pela Organização ou Instituição; e

3. Adequação dos propósitos do curso com a sociedade (alunos e empregadores)

(GUNNING, 2010).
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2.5 MODELAGEM DE PROCESSOS 

A literatura apresenta algumas definições de processo. Processo é um grupo de 

atividades que são realizadas numa sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou 

serviço que tem valor para um grupo específico de clientes (HAMMER; CHAMPY, 1993). 

Processo é a maneira de realizar um determinado conjunto de tarefas (CAMERON, 1995). 

Atualmente, a modelagem de processos é uma importante ferramenta que auxilia diversas 

organizações em suas buscas por um aproveitamento melhor do tempo, dos recursos, entre 

outros.  

Os processos empresariais possuem diversas características. Eles podem ser 

internos, quando são completados desde o início até a etapa final dentro da organização, ou 

externos. Os processos podem ser inter ou intra-organizacionais. Eles podem, também, ser 

verticais ou horizontais. Uma das características mais importantes dos processos empresariais é a 

interfuncionalidade, pois a maioria dos processos importantes cruza outras áreas funcionais, 

sendo assim, denominados como transversais, transorganizacionais, interfuncionais ou 

interdepartamentais. Talvez a característica mais importante dos processos é que eles têm clientes 

que podem ser internos ou externos à empresa e que devem ser satisfeitos (GONÇALVES, 2000) 

(GONÇALVES, 2000). 

O processo empresarial pode ser definido como um conjunto de tarefas 

logicamente interligadas que utilizam os recursos da empresa para gerar resultados que sejam 

úteis aos clientes. Portanto, uma empresa é tão efetiva quanto forem os seus processos, pois estes 

são responsáveis pelo produto ofertado aos clientes (JOHANSSON; MCHUGH, 1995). O uso da 

informação no acompanhamento de desempenho de processos pode torná-los mais eficientes. O 

mapeamento de processos, em uma organização, é uma ferramenta gerencial analítica valiosa 
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para organizações que desejam promover melhorias ou implantar novos processos. O 

mapeamento desafia processos, criando oportunidades de melhoria de desempenho 

organizacional ao identificar pontos críticos, e cria bases para a implantação de tecnologias de 

informação e integração organizacional. Esta análise estruturada de processos permite: reduzir 

custos no desenvolvimento de produtos ou serviços, reduzir falhas na integração de sistemas e 

etapas, promover melhoria de desempenho organizacional, obter melhor compreensão dos 

processos atuais com consequente decisão por eliminação ou simplificação dos processos que 

necessitam de mudanças, e torna claras as responsabilidades de cada grupo em cada etapa do 

processo (HUNT, 1996) (KUMAR; STREHLOW, 2004). O mapeamento de processos também 

promove o entendimento entre as diferentes áreas de processos como, por exemplo, 

gerenciamento e engenharia. O mapeamento, também chamado de modelagem de processos, 

permite um entendimento fácil de qualquer alteração que se proponha ao processo, e ainda 

fornece subsídio para avaliar as etapas e atividades que são relevantes ou irrelevantes ao 

processo. 

Na modelagem de processos, é verificado o estado atual do mapeamento, ou seja, 

como está o processo AS IS. A próxima etapa é verificar possíveis repetições ou melhorias no 

referido processo. Esta etapa é chamada de TO BE. Com o processo melhorado, parte-se para a 

implantação, isto é, para a etapa TO DO. 

Para a modelagem do processo, inicialmente faz-se necessário ter uma visão atual, 

a modelagem AS IS. Após esse mapeamento, pode-se aplicar a técnica do Design Structure 

Matrix – DSM. No DSM, representa-se matricialmente o projeto. Essa técnica foi desenvolvida, 

em 1981, por Steward (STEWARD, 1981) (STEWARD, 1981). Essa matriz contém uma lista de 

todas as atividades e as dependências entre esses elementos. O DSM fornece uma representação 

visual simples e compacta de um sistema complexo e tem sido utilizado em vários contextos 
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como, por exemplo, desenvolvimento de produto, planejamento de projeto, gerenciamento de 

projeto, desenho organizacional e engenharia de sistemas (BROWNING, 2001). 

Além disso, existem outras linguagens de mapeamento de processos como IDEF0 

e BPMN. O IDEF0 – Integration Definition for Function Modeling (Figura 2) é uma técnica de 

modelagem, desenvolvida pela Força Aérea Americana na década de 70, que proporciona uma 

representação de forma estruturada das funções intrínsecas de um processo descrevendo suas 

interações. (LEAL et al., 2007) Atualmente, a técnica é controlada pela KBSI – Knowledge 

Based Systems Inc. que também é responsável pelo desenvolvimento das novas gerações do 

método IDEF. O modelo descreve por meio de tipos de diagramas de processos as funções, 

subfunções, atividades. Entretanto, a representação pode parecer poluída e dificulta o 

entendimento. Outra dificuldade é que não há a preocupação em evidenciar a sequência das 

funções, mas somente a dependência entre elas. A análise das interfaces dos processos é 

dificultada.  

O BPMN – Business Process Model and Notation (Figura 3) é uma notação de 

gerenciamento de processos de negócio e trata-se de uma série de ícones padrões para o desenho 

de processos, o que facilita o entendimento do usuário. A modelagem é uma etapa importante da 

automação, pois os processos são descobertos e desenhados. Nesta modelagem, também que pode 

ser feita alguma alteração no percurso do processo visando a sua otimização. A notação pode ser 

utilizada para a modelagem de Processos. 

A escolha do mapeamento de processos AS IS, TO BE e TO DO foi devido ao fato 

de ser uma linguagem de fácil entendimento por qualquer usuário, pois auxilia a compreensão e 

assimilação de todas as atividades e tarefas do processo. 
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Figura 2 – Exemplo de mapeamento de processo utilizando o IDFE0 

Fonte: O Autor. 
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Figura 3 – Exemplo de mapeamento de processo utilizando o BPMN

2.6 INDICADORES, CRITÉRIOS

As instituições privada

critérios e métricas para tomadas de decisões.

intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma

referência ou alvo (BPM CBOK

possível avaliar uma situação e sua evolução histórica. Contudo, indicadores mal definidos

podem levar a conclusões equivocadas.

A maneira de estabelecer métrica é relacion

metas e objetos da organização.

crítica os objetivos e metas da organização para assegurar que as decisões se correlacionam

diretamente com esses objetivos. Os responsáveis pelas tomadas de d

estabelecer a importância relativa de cada uma das metas e objetivos da organização. Os critérios

de decisão e a métrica são então estabelecidos para sustentar esses objetivos e metas ponderando

Exemplo de mapeamento de processo utilizando o BPMN

Fonte: Sganderla (2014). 

CRITÉRIOS E MÉTRICAS  

As instituições privadas e governamentais necessitam 

critérios e métricas para tomadas de decisões. Indicador é uma representação de forma simples ou

intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma

BPM CBOK). Indicadores representam informações a partir das quais é

possível avaliar uma situação e sua evolução histórica. Contudo, indicadores mal definidos

podem levar a conclusões equivocadas.  

A maneira de estabelecer métrica é relacioná-la diretamente com o alc

metas e objetos da organização. Este processo requer que os gestores

crítica os objetivos e metas da organização para assegurar que as decisões se correlacionam

diretamente com esses objetivos. Os responsáveis pelas tomadas de decisão devem, inicialmente,

estabelecer a importância relativa de cada uma das metas e objetivos da organização. Os critérios

de decisão e a métrica são então estabelecidos para sustentar esses objetivos e metas ponderando
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Exemplo de mapeamento de processo utilizando o BPMN 

 desenvolver indicadores, 

Indicador é uma representação de forma simples ou 

intuitiva de uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando comparada a uma 

Indicadores representam informações a partir das quais é 

possível avaliar uma situação e sua evolução histórica. Contudo, indicadores mal definidos 

la diretamente com o alcance de 

es examinem de maneira 

crítica os objetivos e metas da organização para assegurar que as decisões se correlacionam 

ecisão devem, inicialmente, 

estabelecer a importância relativa de cada uma das metas e objetivos da organização. Os critérios 

de decisão e a métrica são então estabelecidos para sustentar esses objetivos e metas ponderando 
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suas importâncias (TILLMAN; CASSONE, 2012). Os passos para este estabelecimento 

consistente e objetivo de critérios e métricas seriam: 

• Estabelecimento de objetivos e metas gerais;

• Determinação de pesos para os objetivos visando determinar suas importâncias

comparativas;

• Seleção de critérios para decisão;

• Determinação de pesos para os critérios visando determinar suas importâncias

relativas/comparativas; e

• Desenvolvimento de métrica.

Além do estabelecimento de indicadores, critérios e métricas, é necessário fazer 

análises para a tomada de decisão. Para tanto, pode-se utilizar o método de análise hierárquica 

(AHP) (SAATY, 2008) e o método da análise dos pares (VALLEJOS; GOMES, 2005). O 

método AHP – Analytic Hierarchy Process é um dos primeiros e mais utilizados métodos de 

apoio multicritério à decisão. Ele é aplicado em diversas áreas do conhecimento, dada a sua 

característica de incorporar em sua análise critérios quantitativos e qualitativos (BELDERRAIN; 

COSTA, 2009). O método de análise dos pares consiste em elaborar uma matriz de comparação 

par a par, onde o tomador de decisão deve informar o indicador de maior importância. Após isso, 

é verificado o número de ocorrências por meio de uma equação. O número de ocorrências 

determina os pesos dos indicadores. 

2.7 AVALIAÇÃO DOS MODELOS APRESENTADOS 

Em resumo, verifica-se o grande potencial brasileiro na preparação de 

profissionais para o mundo trabalho, mas esbarra em problemas estruturais que afeta todo o 
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processo, isto é, uma estrutura educacional básica que vem sofrendo há muito tempo com as 

mazelas governamentais. Essas mazelas perpassam pela ausência de professores bem preparados, 

carreira desvalorizada no magistério, estruturas precárias, poucas perspectivas futuras, violência, 

entre outros. Mesmo tendo ilhas de excelência na educação profissional como SENAI e SENAC, 

essas estruturas são afetadas por todos esses problemas e têm, por exemplo, a necessidade de 

realizar reforço escolar para os alunos ingressantes na instituição de educação profissional, pois o 

ensino fundamental tem lacunas gritantes. Sofrem também, com a rotatividade de docentes por 

causa de mercados aquecidos em algumas áreas, ou seja, perde profissionais para a própria 

mantenedora (indústria, comércio, etc). Todos esses problemas rebatem no final do processo, 

onde se tem como resultado baixa produtividade, dificuldades em concorrer com outros países, 

falta de investimentos (BRUNS; EVANS; LUCQUE, 2011).  

Embora as instituições de educação profissional tenham procurado buscar os 

intercâmbios com países referência no assunto, para copiar e transportar os supostos segredos 

como, por exemplo, na Finlândia, mas esbarram na dificuldade de implantação em seu país. Essas 

dificuldades perpassam em soluções que não são portáteis ou aplicáveis em outros países, pois 

sua cultura e estrutura não estão aptas a esse novo cenário (SAHLBERG, 2008) (VÄLIJÄRVI, 

2004). 

Para a implantação ou melhoria de modelos de educação profissional, conforme 

citados neste trabalho, tem-se a necessidade de realizar a modelagem dos processos e utilizar 

métricas para o constante aprimoramento. Neste caso, foi utilizada a modelagem AS IS, TO BE e 

TO DO para o processo de implantação dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação 

Profissional. 

No próximo capítulo, tem-se o detalhamento da proposta com a utilização dos 

métodos selecionados. 
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3  DETALHAMENTO DA PROPOSTA 

Este capítulo detalha todas as atividades para o alcance do objetivo geral e dos 

objetivos específicos com a aplicação da técnica de modelagem de processos. A contribuição do 

trabalho é a modelagem dos processos dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação 

Profissional e definição a de critérios para tomada de decisão e consequente melhoria dos 

processos. 

O projeto foi realizado dentro das instalações do Departamento Nacional do 

SENAI , em Brasília/DF, na Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – UNIEP de onde 

se obteve acesso a todas as informações necessárias para a sua execução. A UNIEP contou com a 

contribuição da Unidade de Gestão Estratégica – UNIGEST .  

A Unidade de Educação Profissional e Tecnológica trabalha com diversos projetos 

(Figura 4), dentre eles, o projeto analisado neste trabalho: os Itinerários Nacionais de Educação 

Profissional (Figura 5). Esse projeto tem como objetivo padronizar os cursos do SENAI em 

âmbito nacional e os cursos de qualificação profissional, cursos técnicos e cursos superiores de 

tecnologia. A Figura 4 detalha o Sistema SENAI de Educação Profissional e Tecnológica, o qual 

é um nome fantasia de toda a ação da instituição sobre a Educação Profissional e Tecnológica. 

Observa-se que toda a concepção de curso tem como premissa as demandas da indústria, 

sociedade e governo. A partir dessas demandas, fazem-se estudos de demandas e tendências 

sobre a área solicitada. O SENAI possui métodos para realizar estudos de tendências chamados 

Modelo SENAI de Prospecção. Além disso, também possui a Metodologia SENAI de Educação 

Profissional que descreve como será elaborado, por meio de um Comitê Técnico Setorial, o perfil 

profissional do trabalhador em questão. Com o perfil em mãos, é elaborado o Desenho Curricular 

do Curso. As Unidades Operacionais (escolas) fazem o planejamento da oferta do curso e o 



planejamento da execução. Para isso, é necessário verificar os recursos físicos e t

recursos didáticos e, ainda, 

aluno concluinte. Esse aluno vai para o mercado de trabalho e

dos métodos descritos, todo o processo tem suporte de capacit

etapa descrita e do Sistema SENAI de Avaliação da Educação Profissional

avalia cada etapa dos cursos, desde o projeto, desenvolvimento, desempenho do estudante e

acompanhamento de egressos.

Figura 4 – Sistema

Fonte: Unidade de

A Figura 5 delimita a atuação desse projeto, ou seja, onde foram mapeados os

processos e determinados os critérios para o processo de melhoria.

planejamento da execução. Para isso, é necessário verificar os recursos físicos e t

 elaborar os planos de ensino e de aula. O curso é executado e tem

aluno concluinte. Esse aluno vai para o mercado de trabalho e passa a ser chamado

os descritos, todo o processo tem suporte de capacitação de pessoas para realizar cada

etapa descrita e do Sistema SENAI de Avaliação da Educação Profissional

avalia cada etapa dos cursos, desde o projeto, desenvolvimento, desempenho do estudante e

acompanhamento de egressos. 

Sistema SENAI de Educação Profissional e Tecnológica

Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – UNI

A Figura 5 delimita a atuação desse projeto, ou seja, onde foram mapeados os

determinados os critérios para o processo de melhoria. 
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planejamento da execução. Para isso, é necessário verificar os recursos físicos e tecnológicos, 

elaborar os planos de ensino e de aula. O curso é executado e tem-se o 

ser chamado egresso. Além 

ação de pessoas para realizar cada 

etapa descrita e do Sistema SENAI de Avaliação da Educação Profissional – SAEP , onde se

avalia cada etapa dos cursos, desde o projeto, desenvolvimento, desempenho do estudante e 

SENAI de Educação Profissional e Tecnológica 

UNIEP (2012) 

A Figura 5 delimita a atuação desse projeto, ou seja, onde foram mapeados os 



Figura 5 – Itinerário Nacional de Educação Profissional

Fonte: Unidade de

No trabalho de padronização desses cursos foram mapeados distintos processos, a

saber: 

• Elaboração de cursos (cursos novos)

• Atualização de cursos (cursos em funcionamento)

• Implantação de cursos (monitoramento)

No Apêndice

Cursos. Os Apêndices 1.2 

Desenho Curricular. O Apêndice 2 descreve o processo de

o Apêndice 3 apresenta o processo

departamentos regionais do SENAI. Já n

trabalho. 

Itinerário Nacional de Educação Profissional 

Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – UNI

No trabalho de padronização desses cursos foram mapeados distintos processos, a

Elaboração de cursos (cursos novos); 

Atualização de cursos (cursos em funcionamento); e 

Implantação de cursos (monitoramento). 

pêndice 1, é apresentada a modelagem do macro processo

 e 1.3 mostram a Elaboração de Perfil Profissional e a Elaboração de

pêndice 2 descreve o processo de Atualização de

apresenta o processo de monitoramento da implantação de cursos realizado pelos

egionais do SENAI. Já no Apêndice 4, é descrita a análise das demandas de
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UNIEP (2012) 

No trabalho de padronização desses cursos foram mapeados distintos processos, a 

processo de Elaboração de 

mostram a Elaboração de Perfil Profissional e a Elaboração de 

ção de Itinerários Nacionais e 

implantação de cursos realizado pelos 

a análise das demandas de 



Resumidamente

cursos no SENAI, Itinerários Formativos Nacionais de Educação P

visualizado segundo o mapeamento da

A Figura 6 apresenta também

se a visão do processo, ou seja, como ele é atualmente. Além dis

execução do processo – considerando os direcionamentos e redirecionamentos das ações de

melhoria e a etapa TO DO

processo, são apresentados os dados (indicadores) d

• Avaliação – Avaliação de estudantes e acompanhamento de egressos

• Sistema de atualização dos Itinerários Formativos Nacionais

• Estudos prospectivos

• Marcos regulatórios MEC/MTE

Figura 6 –

esumidamente, todo o trabalho da equipe responsável pela padronização de

Itinerários Formativos Nacionais de Educação P

egundo o mapeamento da Figura 6. 

apresenta também a etapa AS IS da modelagem do processo, onde tem

se a visão do processo, ou seja, como ele é atualmente. Além disso, temos a etapa

considerando os direcionamentos e redirecionamentos das ações de

TO DO – a implantação do processo e suas melhorias. Na realimentação do

processo, são apresentados os dados (indicadores) de melhoria contínua:

Avaliação de estudantes e acompanhamento de egressos

Sistema de atualização dos Itinerários Formativos Nacionais; 

Estudos prospectivos – trabalho, educação, tecnologia; e

Marcos regulatórios MEC/MTE. 

– Modelagem do processo – AS IS – TO BE

Fonte: O Autor. 
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todo o trabalho da equipe responsável pela padronização de 

Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional, pode ser 

da modelagem do processo, onde tem-

so, temos a etapa TO BE – 

considerando os direcionamentos e redirecionamentos das ações de 

ntação do processo e suas melhorias. Na realimentação do

contínua: 

Avaliação de estudantes e acompanhamento de egressos; 

TO BE – TO DO



Na etapa AS IS

monitoramento dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional

próximos tópicos, são detalhadas essas etapas.

Figura 

Fonte: 

3.1 PROCESSO DE ELABORAÇ

O macro processo de elaboração de 

(Apêndice 1 e Figura 8) tem periodicidade anual e começa a partir da “Análise da Demanda de 

Melhoria”. Após esta etapa

Curricular”. Além disso, ocorre

“Comunicação da Troca de versão” e “Arquivamento do catálogo de itinerários”. O resultado 

AS IS, foram modelados os processos de elaboração

dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional

ão detalhadas essas etapas. 

Figura 7 – Modelagem dos processos – Macrovisão

onte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST (201

PROCESSO DE ELABORAÇÃO 

acro processo de elaboração de Itinerários Nacionais de Educação Profissional

) tem periodicidade anual e começa a partir da “Análise da Demanda de 

Melhoria”. Após esta etapa, há a “Elaboração do Perfil Profissional” e “Elaboração do Desenho 

Além disso, ocorrem as etapas de “Consolidação do Itinerário Nacional”, 

“Comunicação da Troca de versão” e “Arquivamento do catálogo de itinerários”. O resultado 
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elaboração, atualização e 

dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional (Figura 7). Nos 

Macrovisão 

 

UNIGEST (2014) 

Nacionais de Educação Profissional 

) tem periodicidade anual e começa a partir da “Análise da Demanda de 

a “Elaboração do Perfil Profissional” e “Elaboração do Desenho 

de “Consolidação do Itinerário Nacional”, 

“Comunicação da Troca de versão” e “Arquivamento do catálogo de itinerários”. O resultado 
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desse trabalho é o novo Itinerário Nacional publicado e comunicado. Esses processos são 

detalhados a seguir: 

Figura 8 – Processo de elaboração 

 
Fonte: O Autor. 

 

3.1.1 Análise da demanda de melhoria 

As solicitações de melhoria aos Itinerários Formativos Nacionais (Apêndice 1.1, Figura 9) podem 

surgir de diversas maneiras. Podem ser pedidos pelos Departamentos Regionais do SENAI, haver nova 

versão dos Catálogos do MEC (FIC, CNCT, CNCST), através do sistema de atualização dos Itinerários 

Nacionais e por orientações político/estratégicas da Direção Nacional do SENAI. Alguns ajustes, 

detectados pelos técnicos da UNIEP do Departamento Nacional do SENAI, também podem fazer parte da 

demanda de melhoria. Esses ajustes podem ser nos Perfis Profissionais, Desenhos Curriculares, entre 

outros. Diante dessas várias entradas, são analisadas as solicitações e geralmente dá-se preferência pelo 

atendimento das questões legais e atendimento à área com carência comprovada. Além desses atores 

externos, tem-se a necessidade de atualização periódica dos Perfis Profissionais elaborados, ou seja, 

durante a reunião do Comitê Técnico Setorial estipula-se uma validade para todo perfil profissional e por 

isso é necessária a verificação constante de seu prazo vencimento. 

Análise das 

demandas de 

melhoria

Elaboração do Perfil 

Profissional

Elaboração do 

Desenho Curricular 

Consolidação do 

Itinerário Nacional

Comunicação da 

nova versão

Arquivamento do 

catálogo de 

Itinerários Nacionais
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Figura 9 – Análise de demanda de melhoria 

Fonte: O Autor. 

Verificado todo o contexto, é apresentado às gerências operacional e executiva as 

demandas selecionadas para o planejamento anual. Com o planejamento consolidado, solicita-se 

à gerência que realiza estudos prospectivos e tendências, pareceres sobre as áreas demandadas 

tendo em vista as entradas dos processos de Elaboração e de Atualização de Intinerário Nacional 

– IN. Com esses estudos em mãos, verifica-se para onde são direcionadas as demandas, 

elaboração ou atualização de cursos. 

3.1.2 Elaboração do Perfil Profissional 

Após a análise de demanda de melhoria, a próxima etapa é o processo de 

elaboração do Perfil Profissional (Apêndice 1.2, Figura 10), onde o SENAI conta com a 

participação de empresas, sindicatos, associações de classe e corpo docente. A elaboração do 

Perfil Profissional ocorre por meio de um Comitê Técnico Setorial Nacional – CTSN . O 

Departamento Nacional do SENAI em parceria com o Departamento Regional do Paraná 

elaboraram um Guia específico para o processo de elaboração do Perfil Profissional.  
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Pesquisa e 

elaboração de 

estudos técnicos

Organização 

operacional e 

financeira

Organização 

Técnica e 

Metodológica
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Consolidação dos 

resultados

Figura 10 – Fluxo de elaboração de Perfil Profissional Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor. 

O processo de elaboração do Perfil Profissional tem várias atividades: 

• Definição das equipes de trabalho, atribuições e responsabilidades; 

• Definição de local e período de realização do CTSN; 

• Identificação e definição dos participantes; 

• Definição de critérios/regras para pagamento e reembolso de despesas; 

• Definição da organização da reunião do CTSN; 

• Elaboração de documentos oficiais como convites aos participantes, ofícios aos 

representantes do SENAI, entre outros; 

• Realização de convites oficiais aos participantes; 

• Preparação dos materiais de apoio; e 

• Orientação ao coordenador metodológico do CTSN. Esse colaborador tem função chave 

na condução dos trabalhos a serem realizados. Possui experiência na área pedagógica e é 

profundo conhecedor da Metodologia SENAI de Educação Profissional. Suas funções 

são: 
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o Preparação de formulários para uso no CTSN; 

o Elaboração da dinâmica de condução do CTSN; 

o Apresentação dos pressupostos da Metodologia SENAI de Educação Profissional; 

o Apresentação da dinâmica de condução do CTSN; 

o Revisão do Perfil Profissional; 

o Organização da reunião do CTSN; 

o Validação do local da reunião do CTSN. Devem ser verificadas as condições do 

local e o bom andamento do trabalho, ou seja, espaço, recursos tecnológicos, entre 

outros; 

o Condução do CTSN para definição do Perfil Profissional; 

o Fechamento das atividades do CTSN, isto é, a consolidação dos resultados; e 

o Elaboração da versão final do documento do Perfil Profissional. 

Com a finalização dessas atividades, o Perfil Profissional elaborado é validado 

pelo Departamento Nacional do SENAI e tem-se o documento elaborado. 

3.1.3 Elaboração do Desenho Curricular 

Após a elaboração do Perfil Profissional, é iniciado o processo interno de 

elaboração do Desenho Curricular (Apêndice 1.3, Figura 11) do curso em questão para formar o 

profissional descrito no perfil elaborado. O Departamento Nacional do SENAI em parceria com o 

Departamento Regional do Paraná elaboraram um Guia específico para o processo de elaboração 

do desenho curricular.  
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Figura 11 – Fluxo de elaboração do Desenho Curricular Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor. 

Esse processo tem várias etapas, quais sejam:  

• Definição das equipes de trabalho, atribuições e responsabilidades;  

• Definição de local e do período de realização das reuniões; 

• Identificação e definição dos participantes; 

• Definição de critérios/regras para pagamento e reembolso de despesas; 

• Definição da organização da reunião do Desenho Curricular; 

• Elaboração de documentos oficiais como ofícios aos representantes do SENAI de 

diferentes estados do país, entre outros; 

• Realização de convites oficiais aos participantes; 

• Preparação dos materiais de apoio; e 

• Orientação ao coordenador metodológico do Desenho Curricular. Esse profissional tem 

função principal na condução dos trabalhos a serem realizados. Possui experiência na área 

técnica e/ou pedagógica e conhece a fundo a Metodologia SENAI de Educação 

Profissional. Suas funções são: 
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nacional
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publicações

Organização 

operacional e 

financeira

Organização 

Técnica e 

Metodológica

Reuniões (4) de 

definição do 

desenho curricular 

Consolidação dos 
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o Seleção de estudos prospectivos e publicações da área que podem ajudar na 

construção do Desenho Curricular; 

o Preparação de formulários para uso nas reuniões; 

o Elaboração da dinâmica de condução das reuniões; 

o Organização da 1ª reunião do Desenho Curricular;  

o 1ª reunião – Validação do local da reunião do Desenho Curricular. Devem ser 

verificadas as condições do local e o bom andamento do trabalho, ou seja, espaço, 

recursos tecnológicos, entre outros; 

o Apresentação preliminar do Perfil Profissional. Essas reuniões têm a participação 

do comitê de especialistas técnicos do SENAI da área correspondente ao Perfil 

Profissional, além do coordenador metodológico; 

o Alinhamento metodológico sobre as fases de elaboração de um Desenho 

Curricular; 

o Identificação das saídas intermediárias; 

o Análise do Perfil Profissional; 

o Organização da 2ª reunião do Desenho Curricular; 

o 2ª reunião – Validação do local da reunião do Desenho Curricular. Devem ser 

verificadas as condições do local e o bom andamento do trabalho, ou seja, espaço, 

recursos tecnológicos, entre outros;  

o Análise do Perfil Profissional (parte II); 

o Definição dos módulos que integram a oferta formativa (parte I); 

o Definição das unidades curriculares (parte I); 

o Organização da 3ª reunião do Desenho Curricular; 
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o 3ª reunião – Validação do local da reunião do Desenho Curricular. Devem ser 

verificadas as condições do local e o bom andamento do trabalho, ou seja, espaço, 

recursos tecnológicos, entre outros; 

o Definição dos módulos que integram a oferta formativa (parte II); 

o Definição das unidades curriculares (parte II); 

o Definição do itinerário do curso; 

o Organização da 4ª reunião do Desenho Curricular; 

o 4ª reunião – Validação do local da reunião do Desenho Curricular. Devem ser 

verificadas as condições do local e o bom andamento do trabalho, ou seja, espaço, 

recursos tecnológicos, entre outros; 

o Finalização da organização interna das unidades curriculares, isto é, definição e 

organização de conhecimentos, ambientes pedagógicos e cargas horárias das 

unidades curriculares; 

o Consolidação das atividades das reuniões; e 

o Elaboração da versão final do documento do Desenho Curricular. 

Com a finalização dessas atividades, o Desenho Curricular elaborado é validado 

pelo Departamento Nacional do SENAI e tem-se o documento final. 

Após as ações descritas anteriormente, ocorrem as etapas de consolidação do 

Itinerário Nacional, Publicação e Comunicação do novo itinerário nacional, como será descrito a 

seguir. 

3.1.4 Consolidação do Itinerário Nacional 

Nesta fase, é realizada a junção dos documentos Perfil Profissional e Desenho 

Curricular no itinerário nacional da área (Figura 8). Além disso, os documentos são enviados para 
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uma empresa da área gráfica onde são realizados os trabalhos de formatação e revisão ortográfica 

dos documentos (Figura 12). 

Figura 12 – Consolidação, publicação e comunicação de novo Itinerário Nacional 

 

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST (2014) 

3.1.5 Publicação e Comunicação  

Depois de concluído todo o processo, é feita a publicação da nova versão do 

itinerário nacional da área (Figura 8) e é realizada a comunicação a todos os Departamentos 

Regionais do SENAI para sua utilização. A publicação tem em vista disponibilizar os arquivos 

dos Itinerários Nacionais das áreas de atuação da indústria na rede SENAI (SENAI, 2007). Essa 

rede é de livre acesso a todos os colaboradores do Sistema Indústria no país e a comunicação é 

feita por mensagem eletrônica e por meio de ofício (Figura 12). 

3.2 PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 
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O macro processo de atualização dos Itinerários Nacionais de Educação 

Profissional (Apêndice 2) tem periodicidade anual e algumas semelhanças e interfaces com o 

processo de elaboração dos Itinerários Nacionais. Inicia-se da mesma forma, a partir da Análise 

da Demanda de Melhoria (Seção 3.1.1). Após esta etapa, tem-se a definição das áreas que terão 

reuniões presenciais e das áreas que terão reuniões à distância. Nessas reuniões, participam 37 

Comitês de especialistas técnicos do SENAI. Trata-se de comitês internos3 com a função de 

analisar tecnicamente as solicitações de melhoria. As reuniões à distância têm como base o 

sistema de atualização dos Itinerários Nacionais que recebem atualizações e sugestões de todos os 

colaboradores do SENAI. Em ambas as atividades, são realizados pareceres sobre as solicitações 

de atualização de cada Itinerário Nacional. Nos pareceres favoráveis são atualizados o Perfil 

Profissional (data de validade prorrogada) e o Desenho Curricular, consolidando assim, o 

itinerário nacional da área. Os pareceres desfavoráveis são enviados ao Departamento Nacional 

do SENAI que podem desencadear, dependendo do caso, uma demanda ao processo de 

Elaboração de IN.  

As próximas etapas fundem-se ao processo de elaboração, ou seja, consolidação 

do Itinerário Nacional e publicação (Seções 3.1.4 e 3.1.5). 

3.3 PROCESSO DE MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO 

O processo de monitoramento da implantação dos Itinerários Nacionais (Apêndice 

3, Figura 13) verifica o desenvolvimento dos cursos nas unidades operacionais do SENAI 

(escolas) dos Departamentos Regionais – DR que aderiram à iniciativa nacional. Esse processo é 

de responsabilidade dos DR, mas conta com o acompanhamento do Departamento Nacional do 

                                                   

3 Somente representantes do SENAI para cada área de atuação da indústria, diferente do CTSN que conta com a 
participação de representantes externos e internos. 



SENAI. Nesse acompanhamento

implantadas e as dificuldades apresentadas. Durante

interlocutor do projeto de 

operacionais, coordenadores de cursos, docentes e alunos.

descrito no Apêndice 3.1.  

Figura 13

Fonte: 

Além de monitorar a implantação nos DR, verificam

projeto, o alcance de metas, 

projeto Itinerários Nacionais

informações estratégicas. 

No próximo capí

modelagem do processo (AS IS

SENAI. Nesse acompanhamento por meio de visitas in loco, verifica

implantadas e as dificuldades apresentadas. Durante essas visitas são realizada

interlocutor do projeto de Itinerários Nacionais no DR, gerentes/diretores de unidades 

coordenadores de cursos, docentes e alunos. O roteiro dessa ação segue o 

 

13 – Processo de monitoramento da implantação

onte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST (201

Além de monitorar a implantação nos DR, verificam-se, também, os objetivos

metas, cumprimento do orçamento e utilização de 

Itinerários Nacionais. Esse monitoramento serve para suprir a gerê

No próximo capítulo, está descrito a análise dos resultados 

AS IS) e sua melhoria (TO BE). 
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, verificam-se as boas práticas 

realizadas entrevistas com 

gerentes/diretores de unidades 

O roteiro dessa ação segue o checklist 

Processo de monitoramento da implantação 

 

UNIGEST (2014) 

se, também, os objetivos do 

utilização de guias e documentos do 

ramento serve para suprir a gerência executiva de 

lise dos resultados após a realização da 
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, composto de duas seções, está descrita a análise dos resultados 

após a realização da modelagem do processo (AS IS) e sua melhoria (TO BE). Inicialmente, são 

ressaltadas as dificuldades apresentadas após a modelagem do processo (AS IS). Além disso, são 

descritos também critérios para tomada de decisão, ou seja, quais são os caminhos a serem 

seguidos no processo de melhoria contínua dos cursos. 

Ao término da modelagem do processo (AS IS), foi possível constatar realidades e 

verificar algumas dificuldades, como se segue: 

• Comprovação dos tempos das atividades, devido à complexidade, e justificativa para a 

alocação de pessoas e recursos. Com a modelagem dos processos foi possível 

justificar para os gestores da Unidade de Educação Profissional e Tecnológica, e 

Diretoria de Operações do Departamento Nacional do SENAI, toda a complexidade 

dos trabalhos executados para a elaboração, atualização e implantação dos Itinerários 

Nacionais de Educação Profissional; 

• Supressão de um elemento de decisão no final da representação do processo. Após o 

mapeamento dos processos, foi possível verificar excessos de decisões nos processos 

que podiam ser suprimidos; 

• Comprovação de que o envio da documentação para os serviços gráficos era um 

gargalo ocasionando atrasos. Antes da modelagem do processo, ocorriam dúvidas se 

esse subprocesso acarretava gargalo em toda a operação. Após a modelagem, foi 

possível comprovar esse problema. Para solucioná-lo, foi necessário planejar com 

maior antecedência o início desse trabalho. 
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Na etapa TO BE foram realizados ajustes nos processos modelados de Elaboração, 

Atualização e Monitoramento dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional 

(Figura 14, Apêndice 5), os quais estão detalhados a seguir. 

Figura 14 – Modelagem do Processo – Macrovisão (TO BE) 

 

 

Fonte: O Autor. 

4.1 AÇÕES DE MELHORIA NO PROCESSO 

Após o mapeamento de todo o processo (AS IS), verificou-se a necessidade de 

ajustes para a execução (TO BE). Aplicando-se a técnica do Design Structure Matrix – DSM no 

projeto e após análise das repetições e dependências foi possível verificar grande dependência 

dos subprocessos. Além disso, o processo não possui repetições e na Figura 15, têm-se a 

aplicação do DSM no processo de elaboração de cursos. Analisando-se a aplicação, detalhada no 

Apêndice 4, verifica-se que a sequência está adequada e todas as saídas não tem loop, ou seja, 

não há necessidade de remanejamento dos processos, pois todos estão acoplados. O DSM não foi 

aplicado no processo de atualização devido à semelhança ao processo de elaboração. No processo 

de implantação foi criado um novo subprocesso. 

Elaboração do Itinerário 

Nacional de Educação 

Profissional

Monitoramento do 

Itinerário Nacional de 

Educação Profissional 

Priorização de 

demandas de melhoria 

ao Itinerário Nacional de 
Educação Profissional

Atualização do Itinerário 

Nacional de Educação 

Profissional

Apoio técnico à 

implantação Itinerário 

Nacional de Educação 
Profissional



 
1)Processo

1 Elaborar novo curso

2 Avaliar demanda

3 Prospectar perfil

4 Estruturar desenho curricular

5 Publicar itinerario nacional

Fonte: 

Comparando

pequenas diferenças nos processos de elaboração, atualização e implantação de

(Apêndices 6, 7, 10, 11, 12). Entretanto, ocorreu o acréscimo de um subprocesso, o apoio técnico 

à implantação, como é apresentado na Figura 16 e 

Figura 15 – Aplicação do DSM 

1)Processo 
 

1 2 3 4 

Elaborar novo curso 1 1 x 
  

Avaliar demanda 2 x 2 x 
 

Prospectar perfil 3 x x 3 x 

Estruturar desenho curricular 4 x x x 4 

Publicar itinerario nacional 5 
   

x 

Fonte: O Autor. 

Figura 16 – Apoio técnico à implantação 

Fonte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST (201

Comparando-se a modelagem AS IS com a modelagem 

pequenas diferenças nos processos de elaboração, atualização e implantação de

12). Entretanto, ocorreu o acréscimo de um subprocesso, o apoio técnico 

à implantação, como é apresentado na Figura 16 e Apêndice 9.  
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 5 

UNIGEST (2014) 

com a modelagem TO BE, verifica-se 

pequenas diferenças nos processos de elaboração, atualização e implantação de cursos 

12). Entretanto, ocorreu o acréscimo de um subprocesso, o apoio técnico 
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Esse apoio consiste numa ação mais efetiva do Departamento Nacional do SENAI 

junto aos Departamentos Regionais na questão da implantação dos Itinerários Nacionais de 

Educação Profissional em todas as unidades operacionais do SENAI em todo o país. 

Além do novo subprocesso, foi possível detectar que durante a análise da demanda 

de melhoria, as atividades podiam ser representadas em uma única forma, neste caso em um 

único subprocesso (Figura 17). Essa melhoria não foi detectada via DSM, pois a ferramenta não 

evidencia o conteúdo das interfaces, apenas estabelece uma sequência otimizada de um processo 

ou das atividades.  

No processo de elaboração de Perfil Profissional, foi incluída uma reunião de 

alinhamento antes da realização do evento que unificou discursos e entendimento sobre a área, 

além de auxiliar os convidados externos no andamento dos trabalhos. Na identificação de 

participantes foi inserida uma atividade de validação dos integrantes do CTSN junto à Direção da 

CNI. Com essa medida, evitaram-se possíveis ausências na reunião, as quais seriam fundamentais 

para garantir a representatividade de toda a área industrial a ser trabalhada. Essa 

representatividade diz respeito à constituição de um CTSN abrangente, isto é, contendo empresas 

de grande, médio e pequeno porte, sindicatos, associações, trabalhadores, entre outros. Toda a 

cadeia produtiva da área deve estar representada (SENAI, 2013). 

Na atualização de cursos, foi inserida uma validação da atividade realizada junto 

ao demandante, ou seja, antes da publicação em âmbito nacional todo o trabalho foi verificado 

pelo solicitante. 

 



Figura 

Fonte: 

4.2 IMPLANTAÇÃO DO PROCE

O processo de implantação

Profissional, etapa TO DO

desse estudo. Entretanto, como descrito n

estabelecido um subprocesso que prevê o apoio técnico à imp

unidades operacionais no êxito d

Vale destacar que o sistema de governança do Departamento Nacional do SENAI 

e Departamentos Regionais 

ações e recomenda-se o alinhamento aos trabalhos de âmbito nacional.

Figura 17 – Priorização/análise de demandas

onte: Unidade de Gestão Estratégica - UNIGEST (201

IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO 

O processo de implantação dos Itinerários Formativos Nacionais de Educação 

TO DO, é realizada pelos Departamentos Regionais do

desse estudo. Entretanto, como descrito na Seção 4.1 (ações de melhoria do processo

estabelecido um subprocesso que prevê o apoio técnico à implantação, o qual ajudará muito 

no êxito do trabalho. 

Vale destacar que o sistema de governança do Departamento Nacional do SENAI 

e Departamentos Regionais – DR é federativo. Sendo assim, cada DR possui autonomia em suas 

alinhamento aos trabalhos de âmbito nacional. 
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de demandas 

UNIGEST (2014) 

Itinerários Formativos Nacionais de Educação 

, é realizada pelos Departamentos Regionais do SENAI e não é foco 

ações de melhoria do processo), foi 

lantação, o qual ajudará muito as 

Vale destacar que o sistema de governança do Departamento Nacional do SENAI 

é federativo. Sendo assim, cada DR possui autonomia em suas 
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5  APLICAÇÃO DO PROCESSO REVISADO 

Neste capítulo está descrita a aplicação do processo de implantação dos itinerários 

formativos nacionais de educação profissional revisado (TO BE) (Apêndice 5) no Curso Técnico 

de Eletrotécnica. A aplicação está apresentada na Seção 5.1. Entretanto, antes da aplicação foi 

necessário estabelecer indicadores, critérios e pesos para tomada de decisão durante a aplicação 

do método. Além da modelagem de todo o processo, o estabelecimento de indicadores, critérios e 

pesos, é fundamental para tomada de decisão na realimentação do processo. Para o 

estabelecimento de pesos de cada indicador/critério foi ponderada a sua a importância, ou seja, 

seu impacto frente ao curso. Sendo assim, verifica-se que os indicadores 1, 2 e 3 possuem menor 

peso, e os indicadores 4 e 5 possuem maior peso. Não foi necessário utilizar um método 

multicritério de análise de decisão (MCDA), pois os pesos, associados a cada indicador/critério, 

já estão determinados. O estabelecimento de pesos se deu em função da clara hierarquia entre os 

indicadores, isto é, as questões de ordem legal e regulamentar sempre terão maior importância.  

Independente da combinação de fatores, foi estabelecido, neste trabalho, que a 

decisão deve ser tomada respeitando a seguinte ordem com pesos decrescentes: Elaboração, 

Atualização e Manutenção do curso. O peso 1 foi atribuído para a Manutenção do curso sem 

alterações; peso 2 foi atribuído para Atualização do curso; e peso 3 para a Elaboração do curso 

tendo em vista mudanças ou incremento de funções no perfil profissional do trabalhador. Para a 

elaboração de cursos, onde as mudanças são mais profundas e significativas, deve-se utilizar o 

Comitê Técnico Setorial Nacional – CTSN, um comitê com participação de membros externos 

(academia, indústrias, governo, entre outros). Para a atualização de cursos, parte-se para a 

colaboração dos Comitês de Especialistas Técnicos do SENAI que contam com a participação de 

membros técnicos internos para pequenos ajustes nos Desenhos Curriculares dos cursos.  
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No Quadro 3, são apresentados os indicadores, critérios, decisões e pesos, os quais 

são aplicados no caso da seção 5.1. 

Quadro 3 – Indicadores, critérios e decisões. 

Indicadores Critérios Decisões Pesos 

1. Avaliação de 
desempenho de 
estudantes 

Desempenho abaixo do 
básico e básico 

Atualização do curso 2 

Desempenho adequado e 
avançado 

Manutenção do curso 
(sem alterações) 

1 

2. Avaliação de 
egressos 

Desempenho abaixo do 
básico e básico 

Atualização do curso 2 

Desempenho adequado e 
avançado 

Manutenção do curso 
(sem alterações) 

1 

3. Sistema de 
atualização dos 
Itinerários 
Nacionais 

Mais de três sugestões de 
diferentes DR sobre 

mesmo assunto 
Atualização do curso 2 

Menos de três sugestões 
de diferentes DR sobre 

mesmo assunto 

Manutenção do curso 
(sem alterações) 

1 

4. Estudos 
Prospectivos 

Inserção ou mudança de 
função na profissão 

Elaboração de curso 3 

Mudança ou inserção de 
tecnologias na área 

Atualização de curso 2 

5. Marcos 
Regulatórios 
MEC/TEM 

Alterações de função Elaboração de curso 3 
Alterações de carga 
horária e inserção de 

temas 
Atualização de curso 2 

Fonte: O Autor: 

No Quadro 3, estão relacionados dois indicadores, avaliação de desempenho de 

estudantes e avaliação de egressos, os quais são ações do Sistema SENAI de Avaliação da 

Educação Profissional e Tecnológica – SAEP. O SAEP tem não só a finalidade de verificar a 

eficácia e a efetividade dos serviços educacionais, mas a qualidade dos cursos e os benefícios 

para os participantes dos programas, setor industrial e sociedade. Além disso, o SENAI considera 

de suma importância a avaliação no sentido de retroalimentar os processos educacionais, alinhado 

com as políticas públicas e exigências do setor industrial. As avaliações de projeto de curso e do 
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desenvolvimento de curso não são abordadas neste trabalho porque são realizadas nas unidades 

operacionais e não são focos deste estudo. 

A Avaliação de Desempenho de Estudantes tem como principal objetivo realizar 

avaliações de larga escala, que permitam avaliar as competências previstas nos Perfis 

Profissionais Nacionais dos cursos, ou seja, verificar o grau de desenvolvimento das capacidades 

básicas, técnicas e de gestão, contempladas nos Itinerários Formativos e Desenhos Curriculares. 

Essa atividade é realizada no SENAI desde o ano de 2010 (SENAI, 2011) e a avaliação prevê a 

construção de uma série histórica, tendo em vista um diagnóstico do perfil de saída do aluno, 

permitindo uma análise da efetividade do processo de ensino e de aprendizagem e suas relações 

com fatores externos. A avaliação educacional em larga escala é uma ferramenta útil que auxilia 

no monitoramento da qualidade da educação profissional, permitindo detectar os efeitos das 

políticas adotadas e subsidiar a tomada de decisões para implantação de melhorias pelo SENAI. 

Atualmente, o Ministério da Educação está preparando a implantação de ação, semelhante ao 

SENAI, para todas as instituições de educação profissional do país. 

A avaliação ou acompanhamento de egressos tem como objetivo estabelecer e 

monitorar indicadores de desempenho dos egressos no mercado de trabalho com foco na 

Educação Profissional. Os objetivos específicos são avaliar a adequação dos programas às 

expectativas profissionais e sociais dos concluintes e egressos, e avaliar adequação dos 

programas frente às expectativas empresariais e às exigências do mundo do trabalho. O egresso 

do SENAI é caracterizado como aquele aluno que concluiu os estudos, recebeu o diploma e está 

apto a ingressar no mercado de trabalho. O SENAI realiza anualmente a Pesquisa de 

Acompanhamento de Egressos. Essa avaliação segue os pressupostos preconizados pela OIT – 

Organização Internacional do Trabalho e adotadas, referencialmente, por instituições nacionais 

como a SEFOR/MTE – Secretaria da Formação Profissional do Ministério do Trabalho e 
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Emprego e a SEMTEC/MEC – Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico do Ministério da 

Educação. Essa pesquisa gerou indicadores que respondem pelo desempenho do SENAI, tanto 

internamente como externamente. No âmbito interno, ajudam na composição das diretrizes do 

SENAI para educação profissional. No âmbito externo, atendem à prestação de contas ao 

Tribunal de Contas da União – TCU, à sociedade, às empresas e às entidades parceiras, como o 

Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação (SENAI-DN, 2011).  

O sistema de atualização dos Itinerários Nacionais tem como função verificar 

melhorias indicadas pelos colaboradores do SENAI em todo o país. Os colaboradores têm acesso 

a esse sistema de forma facilitada, onde inserem suas contribuições para determinado curso e área 

de atuação do SENAI e as sugestões passam por uma validação em seu estado. Essa validação é 

realizada pelo interlocutor dos Itinerários Formativos Nacionais do estado. Os interlocutores são 

indicados pelos Departamentos Regionais. Após a validação, as sugestões são direcionadas para o 

Departamento Nacional do SENAI, onde podem ser aceitas ou não. Para sugestões não aceitas, é 

realizado um parecer sobre a recusa da sugestão. Para as sugestões aceitas existem dois 

caminhos: realizar a atualização do curso e respectivo itinerário mediante uma consulta ao 

Comitê de especialistas técnicos do SENAI (reunião de colaboradores internos descrita na Seção 

3.2 Processo de Atualização), ou tronarem-se subsídios para uma maior ação, isto é, convocação 

de um Comitê Técnico Setorial Nacional – CTSN (descrito na Seção 3.1.2 – Elaboração do Perfil 

Profissional) para nova elaboração de Perfil Profissional e Desenhos Curriculares Nacionais 

(atividade descrita nas Seções 3.1.2 – Elaboração do Perfil Profissional e 3.1.3 – Elaboração do 

Desenho Curricular). Na Figura 18, estão descritos os caminhos realizados pelo sistema de 

atualização dos Itinerários Nacionais. 

 

 



Figura 18 – Sistema de Atualização dos Itinerários Nacionais de Educação Profissional

Fonte: Unidade de Educação Profissional e Tecnológica 

Os estudos prospectivos são realizados pel

UNIEPRO para atender solicitações do SESI, SENAI e IEL e da própria CNI

também chamados de Cenários Setoriais para Educação Profissional 

Tecnológicos – STT, têm

qualificada (CARUSO, 2010)

especialistas internos e externos (universidades, instituições de referência, 

realizados para cada área de atuação da indústria, uma 

integrante da metodologia para geração de Cenários Setoriais para EP e

são discutidos os resultados da dimensão quantitativa da demanda

Sistema de Atualização dos Itinerários Nacionais de Educação Profissional

Unidade de Educação Profissional e Tecnológica – UNIEP (2012)

os prospectivos são realizados pela Unidade de Estudos

UNIEPRO para atender solicitações do SESI, SENAI e IEL e da própria CNI

também chamados de Cenários Setoriais para Educação Profissional – 

têm por objetivo caracterizar a necessidade futura de mão 

(CARUSO, 2010). Os cenários são o resultado de vários estudos e consultas a 

especialistas internos e externos (universidades, instituições de referência, 

a de atuação da indústria, uma Antena Temática

integrante da metodologia para geração de Cenários Setoriais para EP e

são discutidos os resultados da dimensão quantitativa da demanda
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Sistema de Atualização dos Itinerários Nacionais de Educação Profissional 

 

UNIEP (2012) 

a Unidade de Estudos e Prospecção – 

UNIEPRO para atender solicitações do SESI, SENAI e IEL e da própria CNI. Esses estudos, 

 EP e Serviços Técnicos e 

zar a necessidade futura de mão de obra 

o resultado de vários estudos e consultas a 

especialistas internos e externos (universidades, instituições de referência, entre outros). São 

Temática. Esse evento é parte 

integrante da metodologia para geração de Cenários Setoriais para EP e STT (PIO, 2011). Nela 

são discutidos os resultados da dimensão quantitativa da demanda (análise de tendências 
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ocupacionais), da dimensão qualitativa da demanda (mudanças em perfis profissionais) e da 

dimensão do perfil da escolaridade do público alvo do SENAI. Com base na identificação dessas 

prováveis mudanças, a Antena Temática formula recomendações referentes ao setor em questão, 

disponibilizando-as para as áreas de educação e de tecnologia do Departamento Nacional e dos 

Departamentos Regionais do SENAI, e para todos aqueles que, direta ou indiretamente, 

contribuíram para alcançar esses resultados. Para a realização desses estudos, além da UNIEPRO, 

têm-se os Observatórios SESI/SENAI/IEL da Federação das Indústrias do Estado do Paraná que 

também auxilia, quando demandado, o Departamento Nacional do SENAI. 

Os marcos regulatórios são todas as leis, decretos, normas, entre outros, descritas 

pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Trabalho. O SENAI, como instituição privada 

de educação profissional, faz parte do Sistema Oficial de Ensino e deve seguir essas legislações. 

5.1 CASO 1 – CURSO TÉCNICO DE ELETROTÉCNICA 

Para a avaliação das melhorias do processo, tomou-se como exemplo o curso 

Técnico de Eletrotécnica. Esse curso foi implantado em 14 Departamentos Regionais, de acordo 

com o Itinerário Nacional da área. Foram realizadas visitas de acompanhamento aos respectivos 

estados e, também, avaliação de desempenho de estudantes do SENAI, onde uma instituição 

externa avalia os alunos que estão finalizando o curso. A seguir, são apresentados os resultados 

em âmbito nacional de acordo com o relatório geral pós-avaliação. Na Figura 19, tem-se o 

resultado final de desempenho dos alunos. O resultado esperado para todos os estados é a 

permanência na faixa entre 450 e 650 sendo que a média alcançada pelos estados foi de 500 

pontos. Os estados estão representados, de maneira aleatória, pelas letras A até N. Como se 

tratava da primeira avaliação nacional do curso de Eletrotécnica no SENAI, não havia uma escala 
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pré-definida para a mensuração do desempenho dos estudantes. Sendo assim, a escala foi fixada 

de zero a 1000 e na Figura 19, não havia necessidade da representação abaixo de 200. 

Figura 19 – Resultados de desempenho na avaliação do curso Técnico de Eletrotécnica 

 

Fonte: SENAI (2013) 

Esse relatório tomou como base as avaliações realizadas no ano de 2012 com a 

participação de 1.380 alunos divididos nos 14 estados citados anteriormente. Foi utilizada a 

pontuação obtida aplicando a TRI – Teoria de Resposta ao Item (LORD, 1952) (VAN 

DERLIDEN; HAMBLETON, 1997) que apresenta comparativos do desempenho do estudante 

com o Perfil Profissional nacional do curso Técnico de Eletrotécnica. Esse “alcance” do perfil se 

referencia às competências mínimas que cada aluno deve ter ao término do curso. Essas 

competências estão descritas em níveis a seguir e sua métrica está representada na Figura 20: 
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Figura 20 – Referenciais de desempenho na avaliação do curso Técnico de Eletrotécnica 

 

Fonte: SENAI (2013) 

• Abaixo do básico: 

o Os alunos identificam funções, ligações e comandos simples em máquinas, 

equipamentos e dispositivos elétricos; 

o Reconhecem partes de um desenho técnico, simbologia normatizada, diagramas de 

eletricidade; e 

o Entendem a importância da reciclagem de resíduos de materiais elétricos, da 

sustentabilidade, da segurança no trabalho e das normas no uso da energia elétrica. 

• Básico: 

o Identificam as partes constituintes dos sistemas e equipamentos elétricos de 

Potência (Baixa Tensão e Alta Tensão), diagramas, formas de acionamentos e 

princípios básicos de máquinas elétricas; 

o Procedem através de medidas de proteção individual e coletiva na desenergização 

elétrica conforme estabelece a NR; 

o Conseguem completar aterramento de Sistemas Elétricos e preservar o meio 

ambiente; e 

o Reconhecem a NBR 5410 relacionado a identificação de fios e cabos para 

instalação elétrica predial. 

• Adequado: 

o Analisar diagramas elétricos; 
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o Identificar e utilizar equipamentos de medidas elétricas; 

o Reconhecer parâmetros para cálculos luminotécnicos com auxílio de tabela; 

o  Interpretar a simbologia utilizada em diagramas de instalações e comandos 

elétricos; 

o Interpretar e elaborar diagramas elétricos em linguagem Ladder para sistemas de 

partida de motores e automação; 

o Reconhecer propriedades básicas de relação de transformação do transformador; 

o Identificar os tipos de ligação dos motores de indução; 

o Associar procedimentos de manutenção elétrica aos instrumentos utilizados nessa 

prática; 

o Reconhecer as relações entre tensões nos sistemas elétricos trifásicos; 

o Calcular e relacionar potência elétrica em suas componentes ativas, reativas e 

aparentes; 

o Utilizar gráficos na resolução de problemas relativos ao consumo de energia 

elétrica; 

o Reconhecer as características construtivas de componentes de proteção elétrica; 

o Reconhecer os princípios aplicados em projetos de SPDA; 

o Reconhecer normas de aplicação de equipamentos em ambientes especiais; 

o Reconhecer fenômenos eletromagnéticos em linhas de transmissão; e 

o Resolver problema de um circuito eletrônico. 

• Avançado: 

o Resolver problemas de circuitos elétricos de corrente contínua e alternada, no 

domínio do tempo e dos fatores, associações, utilizando leis e técnicas; 
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o Operar circuitos monofásicos e trifásicos que contenham transformadores, 

sequência de fases, potência, cálculo de consumo de energia e correção do fator de 

potência; 

o Reconhecer propriedades básicas, classificação, interpretação de placas das 

máquinas elétricas de corrente contínua e alternada, transformadores e tipos de 

ligações; 

o Reconhecer circuitos de comando e controle de proteção e operação das máquinas 

elétricas monofásicas e trifásicas; 

o Resolver problemas de magnetismo, eletromagnetismo e suas aplicações; 

o Reconhecer circuitos de comando e controle de proteção e operação das máquinas 

elétricas monofásicas e trifásicas; 

o Resolver problemas de magnetismo, eletromagnetismo e suas aplicações; 

o Reconhecer as finalidades, características e métodos de manutenção dos circuitos 

de instalação elétrica e dos equipamentos de proteção; 

o Reconhecer os fatores que interferem na qualidade da energia elétrica; 

o Conhecer a NBR 5410, NR-10, SEP e suas recomendações; 

o Reconhecer as funções lógicas básicas a partir da tabela verdade e operar 

expressão Booleana; 

o Analisar o comportamento do retificador trifásico de onda completa em ponte, 

alimentado por sistema trifásico; 

o Interpretar operações em um diagrama de controle; e 

o Reconhecer e relacionar recursos humanos e financeiros. 

Analisando os resultados de desempenho dos alunos por estado, sumarizado na 

Figura 19, verificou-se que os 14 estados participantes alcançaram o desempenho adequado em 
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sua avaliação, indicando que não há problema em sua concepção, mas há necessidade de reforço, 

junto aos alunos, nas atividades que tiveram resultados menos expressivos.  

A avaliação de desempenho dos estudantes é apenas um dos indicadores.  O 

estabelecimento de critérios e decisões para todos os outros indicadores (avaliação de egressos, 

sistema de atualização dos Itinerários Nacionais, estudos prospectivos e marcos regulatórios) é 

indicado no Quadro 3. 

Analisando o desempenho dos alunos (Figura 19) e os dados da prospectiva 

tecnológica do trabalho (Quadro 4) realizada pela UNIEPRO para o curso técnico de 

Eletrotécnica, a decisão foi pela manutenção do curso, pois o indicador 4 (estudos prospectivos) 

não indicou mudança no perfil do trabalhador e o indicador 5 (marcos regulatórios MEC/MTE) 

com respectivos critérios não tiveram alteração. Além disso, com base nos indicadores e critérios 

das linhas 1 (avaliação de desempenho de estudantes), 2 (avaliação de egressos) e 3 (sistemas de 

atualização dos Itinerários Nacionais) do Quadro 3, a decisão a ser tomada foi manter o curso 

sem alterações.  

Quadro 4 – Estudo Prospectivo – Eletrotécnica  

Estudo Prospectivo de Ocupações Industriais – Técnico em Eletrotécnica 

Que atividades são realizadas, atualmente, por este profissional? 

1) Instalar e manter sistemas automatizados e digitais 

2) Elaborar projetos de sistemas elétricos compostos de elementos de automação 

3) Verificar a questão da eficiência energética 

4) Verificar as tendências de necessidade de certificação profissional para execução das 
atividades 

5) Utilizar sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica para transmissão de 
dados. 

6) Distribuir energia utilizando instalações subterrâneas 

Fonte: Observatórios SESI/SENAI/IEL. PR à serviço do Departamento Nacional do SENAI (2013). 



69 

A recomendação final deste modelo de avaliação, para as Unidades Operacionais, 

seria ajustar a aplicação de tecnologias educacionais no sentido de diminuir a porcentagem de 

alunos no padrão de desempenho básico e abaixo do básico, e aumentar o padrão de desempenho 

adequado e avançado como observado no relatório geral do Programa de Avaliação de 

Desempenho dos Estudantes de 2011 – PROADE (Quadro 5). As regiões sul, sudeste, centro-

oeste, norte e nordeste estão representadas pelas letras A, B, C, D, E, distribuídas de forma 

aleatória no Quadro 5. 

Quadro 5 – Resultado da avaliação do curso Técnico em Eletrotécnica por região do país 

Região 
% de alunos de alunos por padrão de desempenho 

Abaixo do básico Básico Adequado Avançado 

A 8,51 36,17 55,32 0 

B 9,22 25,60 60,75 4,44 

C 4,06 20 65,22 10,72 

D 12,72 21,39 58,96 6,94 

E 6,42 25,34 61,99 6,25 

Fonte: SENAI (2011).  

O Quadro 6 apresenta a aplicação da avaliação do curso Técnico em Eletrotécnica 

utilizando-se os indicadores, critérios e respectivas decisões. 

Verifica-se que o mapeamento de processo e a definição de indicadores e critérios 

foram fundamentais para a aplicação do processo de avaliação de implantação dos Itinerários 

Formativos Nacionais de Educação Profissional, que neste trabalho, tomou-se como exemplo o 

Curso Técnico de Eletrotécnica. Vale destacar que o processo proposto pode ser aplicado à 

qualquer curso de educação profissional. Por se tratar de uma aplicação nova, necessita-se maior 
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utilização e acompanhamento com vistas ao processo de melhoria continua dos indicadores, 

critérios e decisões propostas.  

Quadro 6 – Resumo da aplicação da avaliação do curso Técnico de Eletrotécnica 

Indicadores Critérios Atendimento 
do Critério 

Decisões Pesos 

Avaliação de 
desempenho de 
estudantes 

Desempenho 
abaixo do básico e 
básico 

Não 
Atualização do 
curso 

2 

Desempenho 
adequado e 
avançado 

SIM 
Manutenção do 
curso (sem 
alterações) 

1 

Avaliação de 
egressos 

Desempenho 
abaixo do básico e 
básico 

Não 
Atualização do 
curso 

2 

Desempenho 
adequado e 
avançado 

SIM 
Manutenção do 
curso (sem 
alterações) 

1 

Sistema de 
atualização dos 
Itinerários 
Nacionais 

Mais de três 
sugestões de 
diferentes DR sobre 
mesmo assunto 

Não 
Atualização do 
curso 

2 

Menos de três 
sugestões de 
diferentes DR sobre 
mesmo assunto 

SIM 
Manutenção do 
curso (sem 
alterações) 

1 

Estudos 
Prospectivos 

Inserção ou 
mudança de função 
na profissão 

Não 
Elaboração de 
curso 

3 

Mudança ou 
inserção de 
tecnologias na área 

Não 
Atualização de 
curso 

2 

Marcos 
Regulatórios 
MEC/MTE 

Alterações de 
função 

Não 
Elaboração de 
curso 

3 

Alterações de carga 
horária e inserção 
de temas 

Não 
Atualização de 
curso 

2 

Fonte: O Autor. 

No próximo capítulo, apresenta-se a conclusão do trabalho e as recomendações 

futuras. Em sequência, estão apresentados as referências, o glossário e os apêndices.  
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6 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o trabalho realizado e 

sugestões posteriores para o desenvolvimento do assunto. 

Durante o trabalho, foram apresentadas formas para a solução do problema da 

pesquisa, ou seja, para priorizar a objetividade, em detrimento da subjetividade na tomada de 

decisão durante a avaliação do processo de implantação dos Itinerários Nacionais de Educação 

Profissional e Tecnológica. Para resolver esse problema, fez-se necessário a modelagem dos 

processos dessa linha de atuação do Departamento Nacional do SENAI. 

O objetivo geral de mapear o processo de implantação dos Itinerários Formativos 

Nacionais de Educação Profissional do SENAI e estabelecer critérios para decisões operacionais 

no processo de melhoria foi atingido. Isso pode ser verificado, tendo em vista, a descrição do 

detalhamento da proposta onde os processos e subprocessos foram modelados. Além disso, foram 

estabelecidos critérios para a tomada de decisão nesses processos. Esses critérios, juntamente 

com respectivos indicadores, decisões e pesos, têm papel determinante para a melhoria contínua 

do processo de implantação dos Itinerários Formativos Nacionais. 

Os objetivos específicos de mapear os processos dos Itinerários Formativos 

Nacionais de Educação Profissional do SENAI na elaboração de cursos, na atualização de cursos 

e na implantação de cursos foram atingidos. Evidencia-se essa afirmação quando são verificadas 

as modelagens de processos descritas no Capítulo 3 – Detalhamento da proposta – deste trabalho. 

Foram mapeados os processos de elaboração de cursos desde a análise da demanda de melhoria, 

passando pela elaboração do Perfil Profissional, elaboração do Desenho Curricular, Consolidação 

do Itinerário Nacional, até chegar à publicação de comunicação dos produtos. A modelagem do 

processo de atualização de cursos foi realizada e constataram-se semelhanças ao processo de 
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elaboração de cursos. Ambos têm início na análise de demanda de melhoria, mas após isso 

tomam caminhos diferentes. No caso da atualização de cursos, têm-se a participação efetiva de 

um grupo de colaboradores internos, chamados de Comitês de Especialistas Técnicos do SENAI, 

que fazem a análise técnica das sugestões de melhoria. O mapeamento do processo de 

implantação de cursos foi realizado, e tal fato fica evidenciado durante a etapa TO DO, onde se 

incorporou ao trabalho o subprocesso de apoio técnico à implantação.  

O objetivo específico de estabelecer critérios para decisões operacionais no processo de melhoria de 

cursos foi alcançado devido à construção descrita no Capítulo 5 – Aplicação do processo revisado – do 

trabalho, onde se tem o Quadro 3 descrevendo cinco indicadores e seus respectivos critérios, decisões e 

pesos.  

Outra importante evidência do alcance dos objetivos específicos é a utilização do 

mapeamento do processo e os indicadores estabelecidos no curso técnico avaliado, isto é, 

Eletrotécnica. Na aplicação foi possível comprovar a eficácia do mapeamento dos processos e 

aplicação do Quadro de indicadores. 

A literatura sobre a modelagem de processos, descrita no trabalho, foi ressaltada 

pelo fato de que o mapeamento de processos é de vital importância para qualquer empresa e, 

também, para uma instituição de ensino profissionalizante. Além disso, destaca-se o 

estabelecimento de indicadores/critérios para a tomada de decisões operacionais para o constante 

processo de melhoria de cursos, outro fator de suma importância para a gestão de processos. 

Esses trabalhos estão ligados diretamente às necessidades de atendimento às novas demandas 

recorrentes e a apresentar respostas cada vez mais ágeis.  

O trabalho trouxe uma possibilidade de harmonização de ações da área de 

educação profissional com questões aplicadas à engenharia de produção, em razão da pequena 

literatura envolvendo a relação entre ambas as atividades. 
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Diante da delimitação da pesquisa, ou seja, da execução em um grupo pequeno (4 

pessoas) no Departamento Nacional do SENAI, o processo requer a validação junto aos 

Departamentos Regionais do SENAI para a sedimentação da sistemática e sua melhoria. Mesmo 

sendo um processo do Departamento Nacional do SENAI, os Departamentos Regionais estão 

envolvidos em muitas ações e por isso, sua participação é fundamental.  

Diante de um quadro claro e aprimorado de todo o processo referente aos 

Itinerários Formativos Nacionais de Educação Profissional, ressaltam-se ganhos quantitativos na 

inserção de novos cursos, melhoramento da utilização de recursos e investimentos, pois os 

Departamentos Regionais do SENAI não precisarão investir nesse trabalho, em função da 

atividade já realizada pelo Departamento Nacional do SENAI. Os ganhos qualitativos estão na 

melhoria da qualidade de cursos, tendo em vista a construção de padrões nacionais em 

consonância com as demandas do mercado de trabalho em âmbito nacional e a troca de 

experiências entre os docentes de diferentes regiões do país. 

A atualização de cursos pertencentes aos Itinerários Nacionais de Educação 

Profissional terá maior agilidade e integração nacional em função da clareza das etapas e atores 

do processo. 

A modelagem dos processos referentes aos Itinerários Nacionais de Educação 

permitirá atendimentos a áreas com carência de profissionais onde a instituição tem pequena 

atuação. 

6.1 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

Como sugestão para o desenvolvimento de trabalhos futuros, vale destacar a 

necessidade de uma análise mais detalhada para os estudos prospectivos considerarem os 

indicadores econômicos na aquisição de máquinas e equipamentos pelas empresas nacionais. 
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Muitas empresas acabam adquirindo máquinas e equipamentos importados e têm dificuldade de 

preparação de mão de obra qualificada. O fornecedor do equipamento não tem como objetivo 

principal essa vertente (educação profissional), a instituição tem um nicho de mercado pouco 

explorado no país. 

A instituição passa por transformações em seu modo de trabalho, onde educação 

profissional, serviços técnicos e tecnológicos, e inovação estarão cada vez mais interligados para 

que a indústria brasileira consiga atender às demandas do mercado e fortaleça seu 

posicionamento no mercado mundial. 



75 

REFERÊNCIAS 

BELDERRAIN, M. C. N.; COSTA, T. C. Decisão em grupo em métodos multicritério de apoio à 
decisão. In: 15º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DO ITA – 
XV ENCITA, 2009. Anais... São José dos Campos: Instituto Tecnológico da Aeronáutica, 2009. 
p. 19–22. 

BOAHIN, P.; HOFMAN, A. Perceived effects of competency-based training on the acquisition 
of professional skills. International journal of educational development, v. 26 n. 1, p. 81–89, 
2014. 

BRASIL. Decreto no 2.208, de 17 de abril de 1997. Regulamenta a LDB. Brasília, DF, 1997. 

BRASIL. Decreto no 5.154, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2o do art. 36 e os arts. 39 a 
41 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e dá outras providências. Brasília, DF, 2004.  

BRASIL. Decreto no 8.268, de 18 de junho de 2014. Altera o Decreto no 5.154, de 23 de julho de 
2004, que regulamenta o § 2o do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. Brasília, DF, 2014. 

BRASIL. Decreto-Lei no 4.048, de 22 de janeiro de 1942. Cria o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI). Rio de Janeiro, RJ, 1942. 

BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Brasília, DF, 1996. 

BRASIL. Resolução CNE/CEB no 4, de 26 de novembro de 1999. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico. Brasília, DF, 1999. 

BRASIL. Resolução CNE/CEB no 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Brasília, DF, 2012. 

BRASIL. Resolução IBGE/CONCLA no 01, de 25 de junho de 1998. Aprova e divulga a tabela 
CNAE-Fiscal. Brasília, DF, 1998. 

BROWNING, T. Applying the design structure matrix to system decomposition and 
integration problems: a review and new directions. IEEE Transactions on Engineering 
Management, v. 48, n. 3, 2001. p. 292–306. 



76 

BRUNS, B.; EVANS, D.; LUCQUE, J. Achieving world class education in Brazil: the next 
agenda. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World 
Bank. 2011. p. 1-88. 

CAMERON, K. Downsizing and redesigning organization. In: Organizational change and 
redesigning. New York: Oxford. 1995. 

CARUSO, L. A. C. Cenários de educação profissional e de serviços técnicos e tecnológicos 
no Brasil 2010/2014. Brasília: SENAI. 2010. 

CNI. Mapa estratégico da indústria 2013-2022. Confederação Nacional da Indústria. Brasília: 
CNI. 2013. 

CUNHA, L. A. O ensino de ofícios nos primórdios da industrialização. In: ROHRIG, C. (Ed.). 
São Paulo: Editora UNESP. 2000. 

CUNHA, L. A. O ensino industrial-manufatureiro no Brasil. Revista Brasileira de Educação, n. 
4. p. 89–108, mai-jul, 2000. 

DALE, R. The state and governance of education: an análisis of the restructuring of the state-
education relationship. In: HALSEY, A. H. et al. (Org.). Education: culture, economy, and 
society. Oxford: Oxford University Press, p. 273–282. 1997. 

ERLT, H.;  HAYWARD, G. Modularization in vocational education training. In: International 
Encyclopedia of Education, n. 8, p. 383–390. 2010. 

FOSTER, S.; DELANEY, B.; BATEMAN, A.; DYSON, C. Higher-level vocational education 
and training qualifications: their importance in today’s training market. NCVER. 2007. 

GOMES, C. A. C. Tendências da educação e formação profissional do hemisfério norte. In: 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional (Ed.). Brasília: SENAI, 
2008. 220 p. 

GONÇALVES, J. E. L. As empresas são grande coleções de processos. Revista de 
Administração de Empresas - EAESP/FGV, n. 40, v. 1, p. 6–19, 2000. 

GONÇALVES, J. E. L. Processo: que processo? Revista de Administração de Empresas  - 
EAESP /FGV, n. 40, v. 4, p. 8–19, 2000. 

GUNNING, D. Quality assurance in vocational education and training. International 
Encyclopedia of Education, n. 8, p. 482–488. 2010. 



77 

HAMMER, M.; CHAMPY, J. Reengineering the corporation: a manifesto for business 
revolution (First.). London: Harper Collins. 1993. 

HUNT, V. D. Process mapping: how to reengineer your business process. New York: John 
Wiley & sons. 1996. 

JOHANSSON, H.; MCHUGH, P. Processos de negócios. São Paulo: Pioneira. 1995. 

KUMAR, S.; STREHLOW, R. Business process redesign as a tool for organizational 
development. Technovation, v. 24, n. 11, p. 853–861. 2004. 

LEAL, F.; OLIVEIRA, M. L. M.; ALMEIDA, D. A.; MONTEVECHI, J. A. B.; MARINS, F. A. 
S.; MATOS, A. J. M. Elaboração de modelos conceituais em simulação computacional 
através de adaptações na técnica IDEF0: uma aplicação prática, p. 1–10. 2007. 

LEHMANN, R. H.; VERHINE, R. E. Contribution of formal and nonformal education to 
obtaining skilled industrial employment in Northeastern Brazil. International Journal of 
Educational Development, v. 2, n. 1, p. 29–42. 1982. 

LOPES, S. SENAI 50 anos: retrato de uma instituição brasileira. SILVA, L. A. (Ed.) 1.ed. 
Campina Grande: Editora Gráfica Offset Marcone. 1982. 

LORD, F. A theory of test scores. Psycometric monograph, n. 7. 1957. 

MEER, J. Evidence on the returns to secondary vocational education. Economics of education 
review, v. 26, n. 5, p. 559–573. 2007. 

PIO, M. Setor de automação industrial: recomendações setoriais. Brasília: SENAI. 2011. 

SAATY, T. L. Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of 
service science, v. 1, n. 1, p. 83–98. 2008. 

SAHLBERG, P. O ensino secundário nos países da OCDE: desafios comuns e soluções 
diferentes. In: Ciclo de seminários internacionais educação no século XXI: modelos de 
sucesso. Rio de Janeiro: Editora SENAC. 2008. 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Metodologia SENAI de educação 
profissional. Brasília: SENAI. 2013. 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Metodologias SENAI para a formação 
profissional com bases em competências. ed. 3. Brasília: SENAI. 2009. 



78 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. PROADE 2011: programa de avaliação 
de desempenho de estudantes. Juiz de Fora: SENAI. 2011. 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. PROADE 2013: programa de avaliação 
de desempenho de estudantes. Juiz de Fora: SENAI. 2013. 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Rede SENAI. 2007. Disponível em: 
<http://redesenai.senai.br/>. Acesso em: 01 Jun. 2014. 

SENAI-DN – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento nacional. Programa 
de acompanhamento de egressos do SENAI 1999/2010: construção e resultados. Brasília: 
SENAI. 2011. 

SGANDERLA, Kelly. Desmistificando tipos de tarefas em BPMN: Tarefa Abstrata, Tarefa de 
Usuário e Tarefa Manual. 2014. Disponível em: <http://blog.iprocess.com.br/tag/melhores-
praticas-bpmn/>. Acesso em: 1 Nov. 2014. 

STEWARD, D. V. Systems analysis and management: structure, strategy and design. New 
York: PBI. 1981. 

STEWARD, D. V. The design structure system: a method for managing the design of 
complex systems. IEEE Transactions on Engineering Management, v. 28, n. 3, p. 71–74. 1981. 

TILLMAN, F. A.; CASSONE, D. T. A professional’s guide to decision science and problem 
solving: define the objectives and identify metrics. In: Professional’s guide to decision science 
and problem solving, A: an integrated approach for assessing issues, finding solutions, and 
reaching corporate objectives. New Jersey: Person Education, Inc. p. 1-13. 2012. 

UNIGEST – Unidade de Gestão Estratégica. UNIEP. DIRET. Processos de Itinerários Nacionais 
de Educação Profissional: SENAI 2012. Brasília, 2012. Não publicado. 

UNIGEST – Unidade de Gestão Estratégica. UNIEP. DIRET. Processos de Itinerários Nacionais 
de Educação Profissional: SENAI 2014. Brasília, 2014. Não publicado. 

VÄLIJÄRVI, J. Finlândia: inovações e democracia. In: WERTHEIN, J.; CUNHA, C. (Org.). 
Educação e conhecimento: a experiência dos que avançaram. Brasília: UNESCO; Ministério da 
Educação. p. 201-254. 2004. 

VALLEJOS, R. V.; GOMES, J. O. Applying a benchmarking methodology to empower a 
virtual organization. IFIP International Federation for Information Processing, n. 159, p. 279–
286. 2005. 



79 

VAN DERLIDEN, W.; HAMBLETON, R. Handbook of modern item response theory. New 
York: Spring-Verlag. 1997. 

ZIMMERMANN, F.; EICHHORS, W.; MURAVYEV, A. Youth unemployment and vocational 
training. Foundations and trends in microeconomics, n. 9, vols.1-2, p. 100–157. 2013. 

 

 



80 

GLOSSÁRIO 

Comitê Técnico Setorial – É um fórum técnico-consultivo que possibilita a aproximação entre o 
mundo do trabalho e a educação profissional, no qual são discutidos os nexos entre a educação e 
o trabalho nos diferentes segmentos industriais. 

Desenho Curricular – É a concepção da oferta formativa que deverá propiciar o desenvolvimento 
das competências constitutivas do Perfil Profissional estabelecido pelo Comitê Técnico Setorial. 
Trata-se de uma decodificação de informações do mundo do trabalho para o mundo da educação, 
traduzindo-se pedagogicamente as competências do Perfil Profissional. 

Função – Representa as grandes etapas ou processos de trabalho descritos por conjuntos de 
atividades significativas e afins que, desempenhadas pelo profissional, possibilitam a obtenção de 
um mesmo objetivo produtivo (bem ou serviço), constituindo uma Unidade de Competência. 

Perfil Profissional – É a descrição do que idealmente o trabalhador deve ser capaz de realizar no 
campo profissional correspondente à Ocupação. É o marco de referência, o ideal para o 
desenvolvimento profissional. Expressa o nível de desempenho que se espera que o trabalhador 
alcance, indicando o que assegura que ele será competente ou o que o torna apto a atuar, com 
qualidade, no contexto de trabalho da Ocupação. É constituído pelas competências profissionais e 
pelo Contexto de Trabalho da Ocupação. 
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Apêndice 1.1 – Priorização de Demandas de melhorias
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Apêndice 1.2 – Elaboração de Perfil Profissional
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Apêndice 1.3 – Elaboração Desenho CurricularElaboração Desenho Curricular (parte 1) 
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Apêndice 1.4 – Elaboração Desenho Curricular
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Apêndice 1.5 – Elaboração Desenho CurricularElaboração Desenho Curricular (parte 3) 
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APÊNDICE 3 – MONITORAMENTO DA IMPMONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO 
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Apêndice 3.1 – Checklist 

Visita para acompanhamento da implantação dos 
Itinerários Nacionais de Educação Profissional e Tecnológica 

 
SENAI-DR:  
Data:  

CHECKLIST  

 
1) O(s) Itinerário(s) da(s) área(s) foi(ram) implementado(s) conforme o plano encaminhado ao DN? 

(    ) Sim 
(    ) Não, qual ou quais  fatores a inviabilizaram? 

 
2) O(s) curso(s) foi(ram) implantado(s) conforme o(s) Itinerário(s) (títulos, cargas horárias, 

conteúdos formativos)? 
(    ) Sim 
(  ) Não, foram necessárias adequações/adaptações/acréscimos. Quais foram e em quais cursos? 

 
3) A infraestrutura de base tecnológica existente (máquinas, ferramentas, equipamentos, 

instrumentos) foi suficiente para operacionalização do(s) cursos)? 
(    ) Sim 
(    ) Não, houve necessidade de aquisições. Quais foram e em quais cursos? 

 
4) Os ambientes pedagógicos (salas de aula e tecnologia, laboratórios, oficinas, biblioteca e 

acervo), estavam adequados?  
(    ) Sim 
(    ) Não, houve necessidade de reformas/construções/ampliações. Favor informar quais? 
 

5) O corpo técnico existente foi suficiente para os cursos ofertados? 
(    ) Sim 
(    ) Não, foram contratados. Quantos e em quais áreas? 
 

6) O corpo técnico existente na Unidade Operacional possuía qualificação para operacionalização 
dos cursos? 
(    ) Sim 
(    ) Não, foram necessárias novas qualificações/capacitações. Quais? 
 

7) O Departamento Regional vislumbra a possibilidade de implementar outros Itinerários? 
(    ) Sim. Quais? 
(    ) Não. Se possível assinalar os possíveis motivos: 

_ Inexistência de demanda da indústria 
_ Necessidade de alto investimento (infraestruturas física e tecnológica, ampliação do  
corpo técnico, qualificação ou capacitação 
_ Mercado local saturado 
_ Inexistência de estudos prospectivos das áreas 
_ Outros. Quais? 
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8) O Guia para implementação dos Itinerários Nacionais forneceu as informações necessárias para
elaboração do Plano de Trabalho?
(    ) Sim
(    ) Não. Favor informar o que não está contemplado?
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APÊNDICE 4 – MATRIZ DSM 

1)Processo 1 2 3 4 5 

1 Elaborar novo curso 1 1 x 

2 Avaliar demanda 2 x 2 x 

3 Prospectar perfil 3 x x 3 x 

4 
Estruturar desenho 
curricular 

4 x x x 4 

5 
Publicar itinerário 
nacional 

5 x  5 

2)Processo 1 2 3 4 5 5)Processo 1 2 3 4 5 

5 
Publicar itinerário 
nacional 

5 5 5 
 Publicar itinerário 
nacional 

5 5 

1 Elaborar novo curso 1 1 x 1 Avaliar demanda 2 x 2 x 

2 Avaliar demanda 2 x 2 x 2 Prospectar perfil 3 x x 3 x 

3 Prospectar perfil 3 x x 3 x 3 Elaborar novo curso 1 1 x 

4 
Estruturar desenho 
curricular 

4 x x x 4 5 4 
Estruturar desenho 
curricular 

4 x x x 4 5 

3)Processo 1 2 3 4 5 6)Processo 1 4 2 3 5 

5 
 Publicar itinerário 
nacional 

5 5 5 
 Publicar itinerário 
nacional 

5 5 

1 Elaborar novo curso 1 1 x 1 Elaborar novo curso 1 1 2 x 

2 Avaliar demanda 2 x 2 x 2 Avaliar demanda 2 x x x 3 

3 Prospectar perfil 3 x x 3 x 3 Prospectar perfil 3 x x 

4 
Estruturar desenho 
curricular 

4 x x x 4 5 4 
Estruturar desenho 
curricular 

4 x x x 4 5 

4)Processo 1 2 3 4 5 7)Processo 1 4 2 3 5 

5 
 Publicar itinerário 
nacional 

5 5 5 
 Publicar itinerário 
nacional 

5 5 

1 Avaliar demanda 2 x 2 x 1 Elaborar novo curso 1 1 2 x 

2 Prospectar perfil 3 x x 3 x 2 Avaliar demanda 2 x x x 3 

3 Elaborar novo curso 1 1 x 3 Prospectar perfil 3 x x 

4 
Estruturar desenho 
curricular 

4 x x x 4 5 4 
Estruturar desenho 
curricular 

4 x x x 4 5 
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S DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
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APÊNDICE 13 – ELABORAÇÃO DO DESENHELABORAÇÃO DO DESENHO CURRICULAR (PARTE 4) 
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