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1 INTRODUÇÃO 
 

O projeto pedagógico é uma ação intencional, com um sentido explícito e um 
compromisso definido coletivamente. Além disso, apresenta-se como projeto político por 
estar intimamente articulado ao compromisso sociopolítico e aos interesses reais e 
coletivos da comunidade educacional. É político, inclusive, no sentido de compromisso 
com a formação do cidadão para um determinado tipo de sociedade. Para Veiga (2002, 
apud Saviani, 1983, p. 93), “a dimensão política se cumpre na medida em que ela se 
realiza enquanto prática especificamente pedagógica”. 

 
Na dimensão pedagógica, reside a possibilidade da efetivação da 

intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão crítico, participativo, 
responsável e criativo. Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as 
características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua 
intencionalidade. 

 
Político e pedagógico têm assim uma significação indissociável. Neste sentido, é que se 

deve considerar o projeto político pedagógico como um processo permanente de reflexão 
e discussão dos problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua 
intencionalidade, que “não é descritiva ou constitutiva, mas é construtiva” (MARQUES, 
1990, p. 23). 

 
Desta feita, é importante considerar que o projeto político pedagógico reúne 

princípios políticos, filosóficos e pedagógicos que expressam as intenções, as prioridades e os 
caminhos escolhidos pela instituição educacional para realizar seu papel social. 

 
O projeto político pedagógico deve ser um processo contínuo que se preocupa com o 

para onde ir e quais as maneiras adequadas para chegar lá, considerando o contexto 
histórico presente e as possibilidades futuras, com o propósito de que o desenvolvimento da 
educação atenda tanto as necessidades do desenvolvimento da sociedade, quanto do 
indivíduo. 

 
Nesse sentido, a reelaboração/atualização do Projeto Político Pedagógico do 

Senac/RN, tem por aporte o Modelo Pedagógico Senac para as novas práticas pedagógicas 
que serão desenvolvidas e ganharão consistência e visibilidade na medida em que são 
concretizadas nos ambientes de aprendizagem. 

 
Conscientes da importância que o Projeto esteja situado, funcionalmente no 

tempo e no espaço em que deverá ser vivido e implementado, o processo de 
reelaboração está marcado por ações de reflexões críticas para análise da realidade social, 
cultural, educacional e econômica da região em que está inserido. 
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2 IDENTIDADE INSTITUCIONAL 
 

Em 10 de janeiro de 1946, dia da posse da primeira diretoria da CNC (Confederação 
Nacional do Comércio), surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), por 
meio do Decreto-Lei 8.621. Segundo o Decreto, cabia à CNC a tarefa de organizar e administrar, 
em todo o território nacional, escolas de aprendizagem comercial (BRASIL, 1946). Para 
tanto, as empresas do setor de comércio deveriam contribuir com 1% de suas folhas de 
pagamento para o funcionamento da Instituição. Nessa mesma data, também foi promulgado 
o Decreto-Lei 8.622, que dispunha sobre a aprendizagem dos comerciários e estabelecia os 
deveres dos empregadores e dos trabalhadores menores, quanto a essa aprendizagem. 

 
Com a missão de formar e capacitar pessoas para o mundo do trabalho em 

atividades do comércio de bens e serviços, nasceu o Senac. Desse modo, pelo ensino 
profissionalizante, a nova instituição também esperava propiciar o desenvolvimento 
econômico do país e promover a tão esperada equidade social. 

 
O Senac/RN teve suas ações iniciadas em 1946, com o Departamento 

Regional do Nordeste, cuja sede era em Recife, tinha como base territorial os estados de 
Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Posteriormente, na mesma 
década, esses estados instalaram os próprios Departamentos Regionais. 

 
Imbuído da mesma missão, o Senac/RN visa ser a instituição brasileira que oferece as 

melhores soluções em educação profissional, reconhecida pelas empresas em âmbito nacional e 
quiçá estabelecer parcerias internacionais agregando valores e conhecimentos. Para tal, os 
valores adotados pela instituição são: atitude empreendedora, desenvolvimento sustentável, 
educação para autonomia, excelência, inclusão social, inovação e transparência. 

 
O Senac/RN é uma entidade vinculada ao Sistema Fecomércio RN – organização 

composta ainda pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento do Comércio (IPDC) cujo principal propósito é conduzir processos de 
representatividade na defesa dos interesses e desenvolvimento do segmento do comércio de 
bens, serviços e turismo no estado. 

 
A estrutura organizacional do Senac/RN é composta pelas áreas operacional e 

tática, assessorias, estratégia funcional e corporativa, conselho regional e presidência, 
conforme ilustrado no organograma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE
NA

C 
R

N 
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Ilustração 01 – Organograma Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: SENAC (2017)  

 
O Senac é uma instituição privada, sem fins lucrativos, com finalidade pública. A 

sustentabilidade provém da contribuição compulsória das empresas do setor de comércio, 
serviços de bens e turismo, também das ofertas comerciais de cursos. 

 
Há mais de 70 anos, a instituição oferece cursos nas modalidades presencial e 

a distância, atuando em nove Centros de Educação Profissional – CEPs e três 
unidades móveis, capacitando pessoas em todas as regiões do estado. Além disso, é 
parceiro de diversos projetos, que beneficiam jovens e adultos em situação de 
vulnerabilidade social, bem como pessoas com necessidades educacionais especiais e 
de acessibilidade. São os seguintes CEPs: 

 
• Hotel Escola Senac Barreira Roxa: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: 

Produção Alimentícia (Segmentos Produção de Alimentos, Produção de Bebidas), Turismo, 
Hospitalidade e Lazer (Segmentos Turismo, Hospitalidade e Lazer), Desenvolvimento 
Educacional (Segmento Educacional); 

 
• Senac Alecrim: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Desenvolvimento 

Educacional e Social (Segmento Educacional), Gestão e Negócios (Gestão), Informação e 
Comunicação (Segmento Informática), Produção Cultural e Design (Segmentos Artes, 
Comunicação, Design), Polo EAD; 

 
• Senac Assu: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Gestão e Negócios 

(Segmento Gestão e Comércio), Ambiente e Saúde (Segmentos Saúde, Meio 
Ambiente e Beleza), Desenvolvimento Educacional e Social (Segmento Educacional), 
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Informação e Comunicação (Segmento Informática), Segurança (Segmento Segurança), 
Polo EAD; 

 
• Senac Caicó: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Gestão e Negócios (Segmentos 

Gestão e Comércio), Ambiente e Saúde (Segmentos Saúde e Beleza), Informação e 
Comunicação (Segmento Informática), Segurança (Segmento Segurança), Polo EAD; 

 
• Senac Centro: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde 

(Segmentos Saúde, Beleza e Meio Ambiente), Gestão e Negócios (Segmentos Gestão e 
Comércio), Informação e Comunicação (Segmento Informática), Produção Cultural e Design 
(Segmento Comunicação), Segurança (Segmento Segurança), Desenvolvimento 
Educacional e Social (Segmento Educacional), Infraestrutura (Segmento Conservação), 
Polo EAD; 

 
• Senac Macaíba: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde 

(Segmentos Saúde e Beleza), Desenvolvimento Educacional e Social (Segmentos 
Educacional e Idiomas) Gestão e Negócios (Segmentos Gestão e Comércio), 
Informação e Comunicação (Segmento Informática), Segurança (Segmento Segurança), 
Infraestrutura (Segmentos Conservação e Zeladoria), Produção Alimentícia (Segmento 
Produção de Alimentos); 

 
• Senac Mossoró: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde 

(Segmentos Saúde, Beleza e Meio Ambiente), Desenvolvimento Educacional e Social 
(Segmento Educacional e Idiomas), Gestão e Negócios (Segmentos Gestão e Comércio), 
Informação e Comunicação (Segmento Informática), Produção Alimentícia (Produção de 
Alimentos), Segurança (Segurança), Turismo, Hospitalidade e Lazer (Segmentos Turismo, 
Hospitalidade e Lazer); 

 
• Senac Zona Norte: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde 

(Segmento Saúde), Desenvolvimento Educacional e Social (Segmento Educacional), 
Gestão e Negócios (Segmentos Gestão e Comércio), Informação e Comunicação 
(Segmento Informática), Produção Cultural e Design (Segmento Moda), Segurança 
(Segmento Segurança), Infraestrutura (Segmento Conservação e Zeladoria). 

 
• Senac Zona Sul: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde 

(Segmento Beleza), Desenvolvimento Educacional e Social (Segmento Educacional), 
Gestão e Negócios (Segmento Gestão), Informação e Comunicação (Segmento 
Informática), Produção Cultural e Design (Segmento Comunicação); 

 
• Unidades Móveis: Atua nos seguintes Eixos Tecnológicos: Ambiente e Saúde 

(Segmento Beleza), Gestão e Negócios (Segmento Gestão e Comércio), Informação e 
Comunicação (Segmento Informática), Turismo, Hospitalidade e Lazer (Segmento Turismo, 
Hospitalidade e Lazer). 

 
O Senac já demonstrou a sua capacidade de se adaptar às diferentes conjunturas 

econômicas, sociais, educacionais e políticas moldando-se em prol do desenvolvimento do 
País. A marca Senac já é reconhecida no mercado pelo alto padrão que é resultante de 
uma equipe de profissionais dinâmicos e atualizados, do uso de metodologias diferenciadas 
e do oferecimento de cursos inovadores e sintonizados com as necessidades do mundo do 
trabalho. 
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Em 05 de dezembro de 1967, por meio do Decreto n° 61.843 foi aprovado o 

regulamento do Senac, alterado inicialmente pelo Decreto n° 6.633 de 05 de novembro de 
2008 que acresceu a oferta gratuita de vagas em cursos de aprendizagem, capacitação e em 
educação profissional técnica de nível médio a pessoas de baixa renda, na condição de 
alunos matriculados ou egressos da educação básica, e a trabalhadores, empregados ou 
desempregados, devendo comprometer dois terços de sua Receita de Contribuição 
Compulsória líquida no referido atendimento. 

 
A partir de 2009, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) entrou em ação e, sem dúvida, 

representou um dos capítulos mais importantes de toda a nossa trajetória institucional. Com 
o PSG, o Senac dá continuidade, de forma ampliada, ao seu viés social, dedicando-se de 
forma intensa às necessidades dos trabalhadores do País. 

 
Em 2011, o Senac passou a fazer parte do Sistema Federal de Ensino, de acordo a Lei 

n° 12.513, de 26 de outubro de 2011, e teve a redação alterada pela Lei n° 12.816, de 5 de junho de 
2013, em que fica determinado a integração do Senac ao Sistema Federal de Ensino, na 
condição de mantenedor, com autonomia para criar unidades de educação profissional e 
tecnológica nas modalidades de formação inicial e continuada, técnica de nível médio e 
Instituições de Educação Superior (IES) para oferta de seus cursos e programas. 

 
Em 2013, é criada a Rede Nacional de Educação a Distância Senac – Rede EAD 

Senac - composta pelo Departamento Nacional e por 26 Departamentos Regionais, 
sendo que quatro deles atuam no desenvolvimento de cursos e na gestão da oferta. São 
eles: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A gestão e execução são 
orientadas por meio de diretrizes próprias em âmbito nacional. 

 
O Senac/RN, enquanto instituição de educação profissional, vislumbra a 

modalidade de educação numa perspectiva ampla, que ultrapassa as dimensões do 
ensino tradicional denominado de técnico. Apresenta um projeto de educação, que 
transcende os conceitos fragmentados e pontuais de ensino, aprendizagem e treinamento, 
através da integração renovada do saber fazer, do repensar o saber e o fazer enquanto 
objetos permanentes da ação e da reflexão crítica sobre a ação (BASTOS, 1998). 

 
Nesse sentido, a educação profissional do Senac/RN é orientada para o mundo do 

trabalho e da vida e deve basear-se nos seguintes princípios: 
 

[...] aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes. (DELORS, 1999, p. 90). 
 

Considerando a capacidade de atualização mediante às mudanças do mundo 
do trabalho, o Senac implementa o Modelo Pedagógico que está organizado para atender 
as concepções filosófica e pedagógica, que explicitam o entendimento da 
Instituição sobre os aspectos centrais da prática pedagógica. Articulado à missão 
institucional de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e 
turismo, esse conjunto de referências visa orientar os envolvidos na formação educacional 
promovida pelo Senac. 
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O arcabouço do Modelo Pedagógico Senac traz as Marcas Formativas que são 
características a serem evidenciadas nos alunos, ao longo do processo formativo. Elas 
derivam dos Princípios Educacionais e valores institucionais que regem o Modelo 
Pedagógico, por essa via, representam o compromisso da Instituição com a formação 
integral do profissional cidadão. As Marcas Formativas evidenciam o domínio técnico-
científico em seu campo profissional, a visão crítica sobre a realidade e as ações que 
realizam e apresentam atitudes empreendedoras, sustentáveis e colaborativas, atuando 
com foco em resultados. 

 
Nesse sentido, o Modelo Pedagógico Senac articula os valores estéticos, políticos e 

éticos na busca de formar profissionais que tenham em seu perfil os conhecimentos de 
natureza técnica, bem como competências e valores relacionados à dimensão humana, 
essenciais à vida e à atuação consciente e participativa do sujeito na sociedade civil. 

 
Nessa perspectiva, o Senac/RN elegeu como foco de atuação investir na excelência 

da educação profissional, o que implica na atualização permanente dos seus cursos e 
currículos, com respostas adequadas às novas demandas por educação profissional. 
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3 OBJETIVOS EDUCACIONAIS 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC - tem por finalidade 
proporcionar ao aluno a oferta de uma formação profissional de qualidade habilitando-
o para uma atuação competente no mundo do trabalho e o exercício da cidadania, no 
sentido de contribuir para a construção de uma sociedade norteada pelos princípios de 
liberdade e pelos ideais de solidariedade humana. 

 
Para a consecução dos seus fins, o Senac/RN, sintonizado com as necessidades do 

mundo do trabalho, tem por objetivo: 
 
a) Organizar Programas de Educação Profissional, bem como ações extensivas 

à Educação Profissional adequadas às necessidades locais, regionais e nacionais nas 
modalidades presencial e à distância; 

 
b) Formar profissionais nas modalidades de Formação Inicial e Continuada e 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio para o exercício de atividades específicas no 
mundo do trabalho; 

 
c) Promover cursos de especialização, atualização e aperfeiçoamento, 

direcionados para a formação continuada de profissionais já inseridos no mercado de 
trabalho. 

 
d) Evidenciar ao longo do processo educativo as marcas formativas presentes 

no desenvolvimento do aluno, como: Domínio Técnico Científico; Visão Crítica, Atitude 
Empreendedora, Atitude Sustentável e Atitude Colaborativa. 

 
e) Para o Jovem Aprendiz do Senac, há marcas formativas específicas que 

evidenciam o protagonismo juvenil, social e econômico e as atitudes saudáveis. 
Abordagens legais (Inciso III do Art. 10 da Portaria TEM 723/2012 – BRASIL, 2012). 
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4 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS: PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS DO SENAC 
 

Os princípios educacionais do Senac compreendem um conjunto de diretrizes 
e referenciais filosóficos e pedagógicos que fundamentam e orientam as formas de 
educar e aprender na sociedade atual. 

 
Nesse sentido, o Senac adota como princípios filosóficos: Ser Humano, Mundo, 

Trabalho e Educação. E como princípios pedagógicos: Escola, Currículo, Metodologia, 
Aluno, Professor e Avaliação (SENAC, 2014), cujos detalhamentos apresenta-se no item a 
seguir. 

 
4.1 CONCEPÇÃO FILOSÓFICA 
 

A Concepção Filosófica articula a missão institucional de educar para o trabalho e seu 
entendimento sobre os aspectos alicerçados na prática pedagógica que são referenciais 
para a formação educacional promovida pelo Senac. 

 
Em consonância com as concepções filosóficas de Ser Humano, Mundo, Trabalho e 

Educação que norteiam a proposta do Modelo Pedagógico Senac e traduzem o sentido que a 
Instituição atribui ao fazer educativo, na perspectiva do desenvolvimento dos aspectos 
sociais, culturais, cognitivos, inclusivos e éticos. A conjunção desses valores 
possibilitará ao educando uma reconstrução de seus ideais e uma formação humana de 
autonomia empreendedora e sustentável. 

 
Nessa vertente, apresentamos as seguintes concepções filosóficas: 
 

- Ser Humano 
 

Entende-se como ser situado historicamente no mundo e constituído a partir de 
aspectos naturais, sociais, políticos, culturais e econômicos. Ao buscar soluções para os 
problemas relacionados à manutenção da vida, o ser humano adquire e desenvolve novos 
conhecimentos, ampliando sua interação com os outros e com o ambiente em que vive.  
Diante dessa capacidade de transformar a natureza e de produzir conhecimento, o ser 
humano tem pleno potencial para desenvolver o raciocínio crítico e exercer sua 
autonomia, atuando de forma responsável no mundo. 
 
- Mundo 
 

Na qualidade de construção humana, pode ser compreendido como conjunto de 
domínios que constituem a realidade, o que abarca aspectos geográficos, econômicos, 
políticos, sociais e culturais. A atividade transformadora sobre o meio em que vive 
interfere diretamente na forma como o ser humano lida com o outro e com seu 
entorno. 

 
Devido ao rápido desenvolvimento científico e ao processo de globalização, o 

mundo atual é regido pelo uso de tecnologias que alteram os padrões locais de consumo e 
produção. Esse modelo de organização econômica convive com a necessidade de promover 
o desenvolvimento sustentável e a diversidade, o que exige dos indivíduos e das 
instituições novas formas de lidar como o meio ambiente e com as demandas da 
sociedade. 
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- Trabalho 
 

Entende-se trabalho em dupla perspectiva: ontológica e econômica. Pela 
perspectiva ontológica, o ser humano produz e se apropria de sua realidade, é sujeito da 
transformação de seu mundo. Na relação com a natureza e com o meio social, produz 
conhecimentos e técnicas que ampliam suas capacidades e potencialidades de 
atuação no meio em que vive. 

 
Já na perspectiva econômica, o trabalho é uma atividade por meio da qual o homem 

modifica a matéria fornecida pela natureza, com vistas à satisfação de suas necessidades. 
Na estrutura social e econômica vigentes, os avanços tecnológicos interferem nos fatores 
de produção e modificam, de forma acelerada, a distribuição e a qualificação da força de 
trabalho. Nesse contexto, o trabalho produz não somente a mercadoria, mas também o 
próprio trabalho e o trabalhador. 
 
- Educação 
 

Compreendida como direito, a educação é o processo que tem por objetivo a 
formação integral do ser humano e a promoção de suas potencialidades. Visa ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, art. 205). Trata-se de um processo continuado, 
permanente, de caráter intencional e político, que envolve diferentes indivíduos, 
ambientes, recursos e instituições. 

 
Ao fomentar a participação, discussão e análise crítica, a educação proporciona condições 

para o aluno aprender a aprender; aprender a fazer; aprender a conviver e aprender a ser, 
valorizando a busca de alternativas e soluções para problemas concretos. Nesse sentido, 
permite ao estudante lidar com situações relacionadas às esferas pessoal, social e 
profissional, preparando-o para acompanhar e responder aos desafios da sociedade 
contemporânea. 
 
4.2 CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA 
 

A Concepção Pedagógica tem por objetivo orientar os envolvidos no processo de ensino 
e aprendizagem em seus aspectos técnico-científico, educacional, profissional e na 
formação de um cidadão crítico, participativo, responsável, criativo e colaborativo para a 
sociedade como um todo. 

 
Oriundos dos princípios filosóficos, os princípios pedagógicos-Escola, 

Currículo, Metodologia, Aluno, Docente e Avaliação-orientam a prática educativa do 
Senac, expressam os valores da Instituição e subsidiam as escolhas metodológicas e 
ações de todos na Instituição. 

 
- Escola 
 

Lugar institucionalizado, no qual se desenvolvem práticas que visam promover 
a construção do conhecimento e o desenvolvimento de competências, a escola deve 
incorporar múltiplas formas de aprender, ser, fazer e conviver, utilizando diferentes 
espaços, oportunidades de aprendizagem, recursos e modalidades. Para atender às 
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exigências de um mundo em constante transformação, deve também estar em 
articulação permanente com o desenvolvimento social e cultural da região à qual pertence, 
de modo a contextualizar a formação do aluno e sua relação com a comunidade. Como 
espaço político e democrático, prevê o atendimento com qualidade à diversidade de seu 
público (de gênero, sexual, ético, racial, de crença, socioeconômico, cultural, estético, 
dentre outros), o reconhecimento do potencial e a autonomia de cada indivíduo. Sob a 
perspectiva do Modelo Pedagógico Senac, caracteriza-se, nesse sentido, por ter vínculo 
com o trabalho e as empresas pedagógicas. 

 
- Currículo 
 

A construção dos currículos educacionais provém de uma concepção de 
educação que reflete diferentes compromissos e referenciais teóricos, os quais 
envolvem temas relativos aos saberes, aos procedimentos pedagógicos, às relações 
sociais, aos valores que a educação desenvolve e às identidades dos estudantes. 
Constitui-se de um documento dinâmico, flexível, político, cultural e historicamente 
produzido. 

 
Para o Senac, o currículo está comprometido com a formação dos Perfis 

Profissionais, que se definem em função das demandas sociais, do mundo do trabalho, da 
expectativa do aluno, das peculiaridades locais e regionais. Apresenta-se, assim, como 
conjunto integrado e articulado de competências, indicadores e elementos.  

 
O currículo, nesse sentido, sistematiza os principais conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores requeridos pelas ocupações a serem formadas, constituindo-se como 
base para o planejamento, a execução, o contexto, a reflexão e a avaliação e de situações 
de aprendizagem significativas e orientadas para o desenvolvimento de competências. De 
caráter aberto e flexível, torna possível manter o perfil profissional de conclusão sempre 
atualizado e em consonância com o mundo produtivo. 

 
Em cursos que se complementam ou que se inter-relacionam, o currículo viabiliza a 

construção de uma trajetória profissional orientada por itinerários formativos. Nessa 
perspectiva ampliada, o currículo privilegia a educação continuada conforme os níveis de 
escolaridade e contribui para o desenvolvimento dos profissionais em uma realidade de 
constante mudança. Além da formação voltada para a atuação profissional, o currículo tem 
o compromisso de promover a emancipação, autonomia e transformação do aluno no 
decorrer do processo formativo. Cabe à equipe pedagógica e docentes mobilizarem os 
componentes do currículo de modo a atender às distintas necessidades dos alunos e 
articular aos saberes e vivências prévias dos grupos em questão. 
 
- Aluno 
 

O estudante ocupa lugar central no processo de ensino e aprendizagem. Constitui-
se como sujeito – com valores, crenças, atitudes e conhecimentos prévios – ativo e autônomo 
na construção de seu próprio conhecimento. Nesse sentido, interage com docente, colegas e 
objetos pedagógicos, bem como com toda a comunidade escolar para desenvolvimento 
pessoal, social e profissional e assume posição reflexiva, crítica, responsável e atuante em 
relação ao seu processo de aprendizagem. Assim, ao planejar atividades e situações que 
mobilizem o repertório de valores, crenças, atitudes e conhecimentos dos alunos, o docente 
deve valorizar o protagonismo discente e colocá-lo como figura central. 
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- Docente 
 

Em sintonia com a concepção de currículo, o docente é responsável por 
planejar, desenvolver, executar, avaliar e refletir sobre as estratégias educacionais 
que promovam a aprendizagem significativa. Consciente de seu papel profissional, deve se 
comprometer com a formação humana integral, utilizando diferentes ambientes e criando 
situações de aprendizagem favoráveis à ação dos alunos. Para tanto, deve articular 
as competências em desenvolvimento com as experiências de vida mediando os 
conhecimentos dos estudantes e incentivando-os a buscar soluções criativas para os 
problemas, com base nos conhecimentos historicamente construídos. 

 
O docente deve refletir sobre seu próprio trabalho e transformá-lo à medida que 

desenvolve suas próprias competências, renovando sua prática pedagógica à luz da reflexão 
sobre a sua ação didática. Sua formação deve estar centrada no desenvolvimento das 
competências docentes fundamentais: planejar, mediar e avaliar situações de 
aprendizagem significativas. Portanto, seu papel não é ensinar ou transmitir o que sabe, 
mas ajudar o aluno a aprender por si mesmo, por meio de situações de aprendizagem 
que promovam a autonomia. 
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5 FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

Dizer que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos significa afirmar que 
ela é, ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, ela 
própria, um processo de trabalho, pois: 

 
Para sobreviver o homem necessita extrair da natureza ativa e intencionalmente, 
os meios de sua subsistência. Ao fazer isso ele inicia o processo de transformação 
da natureza, criando um mundo humano (o mundo da cultura). (SAVIANI, 1991, p. 
19). 

 
Assim, o processo de produção da existência implica, primeiramente, na garantia 

da sua subsistência material com a consequente produção, em escalas cada vez mais 
amplas e complexas, de bens materiais, o que chamamos de “trabalho material”. 
Todavia, para produzir materialmente, o homem necessita antecipar em ideias os objetos da 
ação, o que significa que ele representa mentalmente os objetivos reais. Essa representação 
inclui o aspecto de conhecimento das propriedades do mundo real (ciência), de valorização 
(ética) e de simbolização (arte). Esses aspectos, na medida em que são objetos de preocupação 
explícita e direta, abrem a perspectiva de outra categoria de produção que pode ser chamada de 
“trabalho não-material”. Trata- se aqui, da produção de ideias, conceitos, valores, símbolos, 
hábitos, atitudes, habilidades. Em outras palavras, trata-se da produção do saber, seja do 
saber sobre a natureza, seja do saber sobre a cultura, isto é, do conjunto da produção 
humana. 

 
O entorno próprio de cada sujeito, hoje, em qualquer parte do mundo, mesmo que em 

condições diferenciadas, configura-se como um contexto mundial que penetra nossas vidas, 
através dos meios de comunicação e da ampla tecnologia, nas suas formas mais evoluídas, 
causando, ao mesmo tempo, impactos, perplexidades e motivações fascinantes. Vivemos um 
período de transformações sem precedentes na história da humanidade, que tem recebido muitas 
denominações – sociedade do conhecimento, era do conhecimento, sociedade em rede, 
sociedade da comunicação, sociedade global, “aldeia global”, sociedade mundializada - para 
citar algumas, e que expressam as características dos tempos atuais configurando novos 
conceitos de tempo e espaço, gerando novas formas de pensar, sentir e agir em todas as 
pessoas da chamada “aldeia global”. 

 
O elemento comum entre esses diversos modos de nomear o cenário atual refere-

se ao papel protagônico do conhecimento na organização social e econômica atual, o que 
tende a redefinir a centralidade e a importância da educação e da sua gestão, assim 
como da instituição escolar no processo de construção/ reconstrução do conhecimento 
científico. 

 
A escola, enquanto organização, tem sido considerada, nos últimos anos, em todo 

o mundo, objeto especial de atenção não apenas pelos estudiosos da área de 
organização e administração escolar, mas principalmente pelos “formuladores” das 
políticas educacionais. 

 
Considerada, no passado, como local de execução das decisões tomadas fora dela, e, 

portanto, percebida como cumpridora das normas uniformizantes do sistema de ensino, 
a escola passou a ser considerada entidade privilegiada para tornar realidade as 
pretendidas mudanças na educação. 
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Medidas de descentralização do ensino e democratização da educação, em 
implantação em diferentes países do mundo nas últimas duas décadas, trazem no seu 
bojo, propostas de melhoria da qualidade do ensino oferecido via autonomia 
administrativa, pedagógica e financeira da escola, e fortalecimento das normas coletivas 
de definição de um projeto pedagógico capaz de conferir identidade própria ao 
estabelecimento de ensino. 

 
Os fundamentos teórico-metodológicos que norteiam a construção do conceito 

de competência neste projeto tomam como base a dialética entre as categorias “Trabalho”, 
“Comunicação” e “Sensibilidade”, na perspectiva de uma educação emancipatória 
articulada com os princípios do Ministério da Educação – MEC, da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - UNESCO e ancorados nos 
referenciais da Teoria Crítica, especialmente na Teoria da Ação Comunicativa de Habermas. 

 
O MEC/SEMTEC define competência como sendo: “a capacidade de articular, mobilizar 

e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários ao desempenho 
eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”. (BRASIL, 1999)1 

 
O Senac propõe a seguinte definição para competência: Ação/fazer profissional 

observável, potencialmente criativo, que articula conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores e permite desenvolvimento contínuo. 

 
Este conceito tem por finalidade principal tornar aplicável, em termos de 

práticas de ensino e aprendizagem, um conceito polissêmico por natureza. Ele 
representa, portanto, um recorte específico referenciado nas mais recentes abordagens e 
pesquisas sobre o tema, as quais ampliam a compreensão da competência ao trazer para o 
debate os aspectos políticos, sociais e culturais desse fenômeno. Em especial, essa definição 
foi elaborada a partir das normativas e dos documentos oficiais para a educação profissional – 
sobretudo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB n° 9.394/1996, os Pareceres CNE/CEB Nº 
16/1999 e CNE/CEB Nº 11/2012 e as Diretrizes Curriculares da Educação Profissional. 

 
Baseado na concepção de educação e competência acima expressa, a proposta 

pedagógica do Senac/RN tem como referência os Princípios Norteadores da Educação 
Profissional, a saber: 
 
5.1 ESTÉTICA DA SENSIBILIDADE 

 
“Se me perguntarem o que é o belo, não sei dizer. Mas, se me 

mostrarem, saberei reconhecê-lo.” (PLATÃO)2.  
 
Sob esse registro estão incluídos os conceitos de qualidade, perfeição, cuidado, 

capricho, acabamento, tratamento personalizado. Insere-se também na estética da 
sensibilidade o respeito pelo cliente, a diversidade da produção, a criatividade, a beleza, a 
ousadia, a liberdade, a leveza e a cidadania. 

 
Esse princípio refere-se ao caráter do profissional, representando sua identidade. 

Nesse sentido, quanto melhor executar sua atribuição, melhor profissional será. A 
                                                
1 Documento eletrônico não paginado. 
2 Platão foi um filósofo, matemático e grande estudioso que viveu no período clássico na Grécia 
Antiga. Fundou a primeira instituição de ensino de educação superior do mundo ocidental.  
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estética da sensibilidade valoriza, orgulha, dá respeito e dignidade ao profissional e à 
profissão: o conceito de qualidade deve impregnar toda a produção e é o indicador do seu 
mérito.  

 
A Estética da Sensibilidade está associada a um manancial de possibilidades do 

espírito humano, manifesto como diversidade de sua produção, empreendedorismo e 
espírito de risco, bem como, força para definir seu caminho no mercado de trabalho, 
identificando e aproveitando oportunidades. É um espaço de liberdade e de criação para 
quem consegue escapar aos enquadramentos dos sistemas, exercendo sua criatividade e, 
de forma ousada, buscando a beleza e recusando a mediocridade e a prisão do espírito. 

 
Por fim, a Estética da Sensibilidade está associada a um modo de existir 

socialmente comprometido. São profissionais que reconhecem no seu trabalho uma 
forma concreta de agir sobre o mundo e defendem sua intervenção como expressão 
de sua cidadania. É uma posição política de engajamento e de responsabilidade com a 
comunidade. 

 
5.2 POLÍTICA DA IGUALDADE 
 

[...] e sem o seu trabalho, um homem não tem honra.” (GONZAGUINHA)3.  
 
Todos têm direito à educação. Todos têm direito ao trabalho. Todos têm direito à 

profissionalização, a qual deve ser garantida “com absoluta prioridade”. 
 
Esses direitos universais encontram-se presentes na Educação Profissional como 

educação para o trabalho e são o núcleo central do princípio da política da igualdade. 
 
O trabalho humano traz em si dois valores: o da remuneração e o do 

reconhecimento social. Esse princípio pressupõe que o valor do homem e sua dignidade 
são decorrentes do seu trabalho e, consequentemente, condena todas as formas de 
trabalho que recusem essa dignidade, tais como o trabalho escravo ou de crianças, o 
de caráter predatório da natureza, explorador, enfim, qualquer trabalho que degrada a 
vida. 

 
Está contido nesse princípio, necessariamente, o valor humano que o trabalho 

produz. O homem se humaniza pelo trabalho, amplia sua subjetividade, suas 
possibilidades afetivas, cognitivas, relacionais e operacionais. No trabalho, manifesta sua boa 
vontade em relação ao mundo, manifesta seu valor. A Política da Igualdade traz em si, 
também, a recusa a toda forma de preconceito ao trabalho e ao trabalhador manual e às 
tarefas consideradas menos nobres. Os conceitos de mérito, competência e qualidade 
estão diretamente envolvidos nesse princípio. 

 
Na educação, a política da igualdade é desenvolvida em atividades de grupo, 

quando cada aluno, individualmente, interage de diversas formas com os outros. Permite 
uma participação de liderança ou de apoio em grupos maiores e menores, com papéis 
diferentes, ou seja, exercita diversas possibilidades de participação e de respeito à 
participação dos outros. Desenvolve valores de lealdade, solidariedade e 
companheirismo. 

                                                
3 Trecho da letra da música de Gonzaguinha “Um homem também chora”. 
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5.3 A ÉTICA DA IDENTIDADE 
 

 “Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha 
opinião formada sobre tudo.” (RAUL SEIXAS)4.  

 
O principal objetivo desse princípio é o desenvolvimento da autonomia para 

gerenciar sua vida profissional e monitorar seus desempenhos. A autonomia traduz-se por 
liberdade na vida pessoal, escolha na vida social e deliberação na vida profissional. Representa 
construir dentro de si princípios e valores responsáveis por sua identidade e que dão o tom 
da participação do profissional no mundo. 

 
A Ética da Identidade permite que os conhecimentos técnicos e metodológicos 

sejam utilizados visando a fins virtuosos. Coloca valor na ação escolhida e no modo de 
executá-la. Pressupõe a estética da sensibilidade e a política da igualdade para sua 
manifestação como competência. É a possibilidade da prática profissional autônoma, 
criativa e inovadora. 

 
Além dos valores comuns à Educação Básica, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Técnica propõem uma base pedagógica comum para as 
competências específicas a serem desenvolvidas para a Qualificação e para a Habilitação 
Profissional. São princípios específicos – flexibilidade, interdisciplinaridade e 
contextualização – que devem ser desenvolvidos tanto na Educação Básica quanto na 
Educação Profissional. 
 
5.4 FLEXIBILIDADE 
 

“Não há que ser forte. Há que ser flexível.” (PROVÉRBIO CHINÊS)5. 
 

O princípio da flexibilidade reflete-se na construção de currículos estruturados em 
função dos perfis profissionais de conclusão, conciliando as aspirações e demandas dos 
trabalhadores, dos empregadores e da sociedade. 

 
Essa flexibilidade permite maior agilidade na proposição, atualização e 

incorporação de inovações, correções de rumos e adaptações às mudanças. 
 

5.5 INTERDISCIPLINARIDADE 
 

“É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um 
pensamento que distingue e une.” (EDGAR MORIN)6. 
 

A interdisciplinaridade é a integração de saberes de campos diferentes, visando à 
compreensão abrangente de dado objeto de estudo. Essa forma de atuação permite olhar o 
objeto de ângulos diferentes e com conceitos diferentes. A interdisciplinaridade, 
portanto, não é justaposição de disciplinas, tem como pressuposto o planejamento 
                                                
4 Trecho da letra da música de Raul Seixas “Metamorfose ambulante”. 
5 Disponível em: <https://dellartenews.wordpress.com/2010/11/12/nao-ha-que-ser-forte-ha-que-ser-
flexivel/>. 
6 MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução Eloá 
Jacobino. 19. ed.  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 
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participativo, é mais facilmente alcançada quando o objeto de estudo é enfocado no âmbito 
de metodologias ativas, como a de projetos. 
 
5.6 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

“Trata-se de aprender a ler a realidade (conhecê-la) para em seguida poder 
reescrever essa realidade (transformá-la.).” (PAULO FREIRE)7.  
 

Contextualizar um conteúdo é abordá-lo a partir de situações concretas do mundo 
pessoal ou do trabalho, de modo a dotá-lo de significação, visando à construção do 
conhecimento que implique a reciprocidade entre o sujeito e o objeto. A 
contextualização, portanto, pressupõe a adequação da oferta dos cursos às reais 
demandas das pessoas, do mercado de trabalho e da sociedade. Esse recurso permite 
mobilizar o aluno, tornando-o sujeito ativo do ato de conhecer. Os contextos valorizados na 
LDB são o trabalho e a cidadania. Para contemplá-los, a educação deve articular teoria e 
prática. 

 
Aliado às questões acima referenciadas, o Senac/RN definiu princípios a serem 

considerados na elaboração de seu portfólio de cursos e programas de Educação 
Profissional, em todos os Eixos nos quais atua. 
 

• Atendimento às demandas dos cidadãos, da sociedade, dos empregadores 
e dos trabalhadores, em sintonia com as exigências do desenvolvimento sustentável 
local, regional e nacional; 

 
• Conciliação das demandas identificadas com a vocação da Unidade de Ensino, 

bem como com as reais condições de viabilização das propostas; 
 
• Definição de perfis profissionais próprios para cada curso, em função das 

demandas identificadas, com a indicação clara e objetiva das competências profissionais a 
serem desenvolvidas, as quais devem ser reconhecidas como úteis no mundo do trabalho. 
 

Esses princípios estão diretamente ligados ao grau de autonomia conquistado 
pela unidade de ensino na concepção, elaboração, execução e avaliação do seu Projeto 
Político Pedagógico, fruto e instrumento do trabalho do conjunto dos seus agentes 
educacionais. 

 
 

                                                
7 FERRAI, Márcio (Org.). Paulo Freire: o mentor da educação para ciência. Nova Escola, 01 out. 
2008.  
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6 POLÍTICAS DE INCLUSÃO  SOCIAL 
 

“O que importa não é aquilo que fizeram de ti, mas o que vai fazer com o 
que fizeram de ti”. (SARTRE)8. 
 

O debate nacional sobre as Políticas de Inclusão discute do ponto de vista social 
e político as organizações necessárias para viabilizar os direitos individuais das 
pessoas a que essa política se destina. O processo de democratização na esfera 
global vem produzindo consideráveis avanços alavancados pelos movimentos de 
direitos humanos. Esses movimentos apontam um novo modelo de sociedade menos 
excludente para o convívio social frente à diversidade. No entanto, deparamo-nos com 
situações complexas de exclusão na perspectiva de uma mesma sociedade que 
torna a reforçar a discriminação, classificar e hierarquizar os cidadãos, justamente por 
causa de suas diferenças. Assim, a inclusão social deve ser pensada não apenas no 
contexto de um delimitado grupo de pessoas, mas pela sociedade em geral. Sociedade 
essa que define infelizmente o lugar das pessoas com diferenças: lugar de exclusão. 
Exclusão que se dá principalmente no âmbito da pessoa com deficiência, classe social, 
religião, etnia, gênero e educação. 

 
A Constituição Federal de 1988, no Artigo 205 confere que “A educação é direito 

de todos”. Com essa afirmação, faz- se necessário compreender que a educação 
está pautada na aceitação das diferenças e na valorização do indivíduo, 
independentemente do ambiente, dos fatores políticos, físicos e psíquicos. Partindo desse 
caminho é que se pensa em Inclusão, em que todas as pessoas tenham os mesmos direitos 
e deveres e possam assim, construir um universo que favoreça o crescimento individual e 
coletivo, valorizando as diferenças e o potencial de todos [...] “independentemente de 
talento, dependência, origem socioeconômica ou cultural” (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 
21). 

 
A Declaração de Salamanca e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

documentos que são a base da luta universal contra a opressão e a discriminação, que 
defendem a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhecem que os direitos humanos 
devem ser aplicados a cada cidadão do planeta, evidenciam em seus parágrafos que a 
inclusão não abrange apenas as pessoas com deficiência, mas, sim, a todas as pessoas. 
(SASSAKI, 1997). 

 
No Brasil, existem políticas públicas que garantem a partir da legislação, direitos às 

pessoas, visando a igualdade e equidade social, sobretudo no âmbito das deficiências, 
são elas: 
 

• A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996 - LDB que propõe no 
capítulo 5 a inclusão da Pessoa com Deficiências no contexto educacional. 

 
• A Lei 8.213/1991 estabelece as cotas para inclusão de pessoas com deficiência no 

mundo do trabalho. 
 
• O Decreto-Lei 5.296/2004 que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade. 
                                                
8 Disponível em: <http://deficienciavisualsp.blogspot.com.br/2012/10/blog-post.html>. 
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• A Lei  n º 13.146 de 06 de junho de 2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência no Art. 1o - É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por 
pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

 
• Em atendimento aos aspectos legais das políticas de inclusão social, o 

Senac/RN, desenvolve os seguintes programas: 
 

6.1 PROGRAMA SENAC DE ACESSIBILIDADE 
 
O Senac/RN contempla o trabalho educativo no contexto da diversidade quando: 
 
• Valoriza e apoia a Inclusão Educacional da Pessoa com Deficiência nos cursos 

ofertados pelos Centros de Educação Profissional; 
 
• Estabelece a contratação de Pessoas com Deficiência garantindo sua 

inserção no mundo do trabalho; 
 
• Busca eliminar barreiras arquitetônicas e atitudinais para atender aos 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade. 
 

Desta feita, o Senac/RN entende que incluir socialmente as pessoas com 
diferenças e viabilizar seus direitos, significa permitir a conquista do seu espaço na 
sociedade e também o seu lugar no mundo do trabalho. Para este fim, direciona seus fazeres 
profissionais pautados nas ações do Programa Senac de Acessibilidade. Este programa visa 
promover uma mudança cultural na instituição, adotando novas estratégias de atuação que vão 
desde uma tomada de posição dos gestores e proatividade do corpo técnico, até a incorporação 
de novas práticas no planejamento, na execução e na avaliação das atividades que compõem 
a proposta de seu trabalho. Para tanto, prevê: 
 

• Adquirir Tecnologias Assistivas para atender as singularidades dos alunos e 
colaboradores com deficiência; 

 
• Promover a acessibilidade arquitetônica e nos mobiliários para as pessoas 

com deficiência, idosas, obesas, entre outras; 
 
• Realizar a Formação Continuada de colaboradores para subsidiar conceitos e 

práticas de Inclusão Social. 
 
• Realizar a formação continuada de docentes para atuação em sala de aula com 

alunos com necessidades educacionais especiais. 
 
Destaca-se que a Instituição desenvolve uma política inclusiva e está plantando a 

semente para uma sociedade desprovida de preconceito, com ações que permitam 
direitos igualitários. Sobre essa afirmação destaca-se o que menciona a Declaração 
Internacional de Montreal sobre Inclusão (2001, p. 1), “O acesso igualitário a todos os 
espaços da vida é um pré-requisito para os direitos humanos universais e as liberdades 
fundamentais das pessoas. O esforço rumo a uma sociedade inclusiva para todos é a 
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essência do desenvolvimento social sustentável”. 
 
Considera-se então, que para o Senac/RN, o repertório de variabilidade social 

promove a criatividade, a diversidade e a inovação. Um grupo heterogêneo frente a troca 
de experiências e opiniões enriquece todos os indivíduos; referentes às perspectivas étnicas, 
etárias, de deficiências, de gênero, concepções políticas e religiosas, reunidas em um 
mesmo ambiente. 

 
6.2 PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE (PSG) 
 

No conjunto das ações educativas do Senac existe o Programa Senac de Gratuidade 
(PSG) que pelo Decreto n° 6.633 de 05 de novembro de 2008 acresceu a oferta gratuita de 
vagas em cursos de aprendizagem, capacitação e em educação profissional técnica de nível 
médio a pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da 
educação básica, e a trabalhadores empregados ou desempregados, devendo comprometer 
dois terços de sua Receita de Contribuição Compulsória líquida no referido atendimento. 

 
A oferta do PSG prevê vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada 

(Aprendizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento e Programa 
Instrumental) e Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Habilitação Profissional Técnica 
de Nível Médio, Qualificação Profissional Técnica e Especialização Técnica de Nível Médio), 
nas modalidades de ensino presencial e à distância (EAD). 

 
6.3 PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E COMERCIAL 
 

A Aprendizagem Profissional Comercial destinada à formação inicial qualifica o 
aprendiz para um determinado agrupamento de ocupações que possuam bases técnicas 
próximas e características complementares, garantindo uma formação que amplie as 
possibilidades de inserção ocupacional do aprendiz ao término do programa. Esta 
metodologia objetiva promover a vivência prática dos beneficiários em mais de uma 
ocupação na mesma organização, possibilitando a troca de experiências entre os 
aprendizes contratados por diferentes empresas. 

 
Fazer a inclusão permite-nos lutar pelo sonho de educação para todos o que 

instiga o processo de avaliar e reavaliar constantemente nossa prática. Só assim, os 
subsídios necessários para a eliminação das lacunas no que tange ao trabalho para a 
inclusão social serão possíveis. 
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7 DIRETRIZES CURRICULARES 
 

O Parecer CNE/CEB nº. 16/1999, que estabeleceu as bases para a definição de 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Técnica de Nível Médio, registrou que, 
“a partir da década de 80, as novas formas de organização e de gestão modificaram 
estruturalmente o mundo do trabalho”. (BRASIL, 1999a, p. 07). Um novo cenário 
econômico e produtivo se estabeleceu, com o desenvolvimento e emprego de tecnologias 
complexas agregadas à produção e à prestação de serviços e pela crescente 
internacionalização das relações econômicas. Em consequência, passou-se a requerer 
sólida base de educação geral para todos os trabalhadores; educação profissional 
básica aos não qualificados; qualificação profissional dos técnicos; e educação continuada, 
para atualização, aperfeiçoamento, especialização e requalificação de trabalhadores. 

 
Nas décadas de 70 e 80 multiplicaram-se estudos referentes aos impactos das 

novas tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais mais polivalentes, 
capazes de interagir em situações novas e em constante mutação. Como resposta a este 
desafio, escolas e instituições de educação profissional buscaram diversificar programas e 
cursos profissionais, atendendo novas áreas e elevando os níveis de qualidade da oferta. 
As empresas passaram a exigir trabalhadores cada vez mais qualificados. À destreza 
manual se agregaram novas competências relacionadas com a inovação, a criatividade, o 
trabalho em equipe e a autonomia na tomada de decisões, mediada por novas 
tecnologias da informação e comunicação. Impôs-se a superação do enfoque tradicional 
da formação profissional baseado apenas na preparação para execução de um determinado 
conjunto de tarefas. 

 
A educação profissional requer, além do domínio operacional de um determinado 

fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber 
tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à 
tomada de decisões. 

 
A melhoria da qualidade da educação profissional pressupõe uma educação básica 

de melhor qualidade e constitui condição indispensável para o êxito do trabalhador num 
universo pautado pela competição, inovação tecnológica e crescentes exigências, 
definidas em termos de maiores níveis de qualidade, produtividade e competência 
profissional. 

 
Nesse contexto, a Educação Profissional é encarada como um fator estratégico do 

desenvolvimento humano, individual e coletivo. 
 
Essa nova situação determina a emergência de um novo modelo de educação 

profissional centrado no desenvolvimento de competências profissionais por área. Torna-
se cada vez mais essencial que o profissional tenha um perfil de qualificação que lhe 
permita construir seus próprios itinerários de profissionalização, com mobilidade, ao longo 
de sua vida produtiva. Um competente desempenho profissional exige domínio do seu 
“ofício”, de forma associada à sensibilidade e à prontidão para mudanças e para novas 
aprendizagens. É essencial que o trabalhador, ao aprender, aprenda a aprender e tenha 
condições de continuar permanentemente aprendendo, para, assim, contribuir de maneira 
mais objetiva e intencional com o seu próprio desenvolvimento. 

 
Em todos os domínios da atividade humana sempre haverá necessidade de 
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trabalhadores qualificados e atualizados para a produção de bens e de serviços. A 
questão, entretanto, não se resolve com uma qualificação única e definitiva para cada 
cidadão trabalhador. Cada vez mais se exige a permanente atualização tecnológica e a 
requalificação profissional, na perspectiva da educação continuada e da 
aprendizagem permanente. 

 
A qualificação profissional pode se dar igualmente nos níveis técnico e tecnológico. 

Está intimamente associada aos itinerários de profissionalização nesses níveis, até para 
que se garanta ao profissional qualificado a percepção abrangente da correspondente área 
profissional ou eixo tecnológico. É nessa perspectiva que o SENAC, enquanto instituição 
de Educação Profissional, deve estruturar seus cursos e programas, segundo itinerários 
formativos que garantam um contínuo e articulado aproveitamento de estudos de modo a 
possibilitar a habilitação profissional de técnico e a especialização profissional de nível 
técnico. 

 
O ensino médio, embora inclua entre seus objetivos a preparação geral do educando 

para o trabalho, não objetiva a qualificação ou habilitação técnica específica. A 
educação profissional não é a parte diversificada do ensino médio. Ela é 
complementar à educação básica e tem na profissionalização o seu escopo 
específico. É isto que faz sentido, tanto à independência quanto à mútua articulação e 
complementaridade entre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível 
médio. 

 
A preocupação com o desenvolvimento de competências para a laborabilidade 

significa o preparo do trabalhador para manter- se em atividade produtiva e geradora de 
renda em contextos socioeconômicos cambiantes e instáveis, numa sociedade cada 
vez mais complexa e dinâmica em suas descobertas e transformações, cada vez 
mais exigente de qualidade e de produtividade. A perspectiva da laborabilidade 
enquanto possibilidade e intencionalidade de transformar competência em trabalho 
produtivo é uma referência fundamental para se entender o conceito de competência 
profissional. 

 
Flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização conformam um princípio 

diretamente ligado ao grau de autonomia conquistado pela escola na concepção, 
elaboração, execução e avaliação do seu projeto político pedagógico, fruto e instrumento 
de trabalho do conjunto dos seus agentes educacionais, de modo especial dos seus 
docentes. Este princípio reflete-se na construção dos currículos em diferentes 
perspectivas, o que abre um horizonte de liberdade e, em contrapartida, de maior 
responsabilidade para a escola. Ao elaborar o seu plano de curso, cabe à Escola planejar os 
correspondentes itinerários formativos, por eixos tecnológicos, os quais são básicos para 
a construção dos respectivos currículos, estruturados em função dos perfis profissionais 
de conclusão almejados, conciliando as aspirações e demandas dos trabalhadores, dos 
empregadores e da sociedade. Esta flexibilidade permite à escola maior agilidade na 
proposição, atualização e incorporação de inovações, correções de rumos e adaptações 
às mudanças, o que implica numa organização do trabalho pedagógico de forma 
efetivamente interdisciplinar. 

 
A clara identidade dos perfis profissionais de conclusão dos cursos é essencial 

para garantir a adequada oferta de cursos e programas de educação profissional técnica de 
nível médio. Estes devem ser estabelecidos a partir das competências específicas de cada 
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habilitação profissional, das competências profissionais gerais do técnico, de acordo com 
o respectivo eixo tecnológico estruturante, as quais são comuns a um grupo de 
técnicos de áreas afins, bem como das competências básicas, constituídas no 
ensino fundamental e médio.  

 
Os perfis profissionais definidos devem ser claramente identificáveis no 

mercado de trabalho e de utilidade para o cidadão, a sociedade e o mundo do trabalho. 
Podem, assim, tanto se referir a um profissional polivalente e generalista num 
determinado eixo tecnológico ou área profissional, quanto voltado para um determinado 
segmento ou ocupação profissional. Quando se tratar de profissões regulamentadas, o perfil 
profissional deve considerar as competências exigidas para o cumprimento das atribuições 
funcionais previstas na legislação específica do exercício profissional. 

 
A atualização permanente dos cursos e currículos é outra orientação essencial 

para que os cursos e programas ofertados pelas escolas mantenham a necessária 
consistência. A escola deve permanecer atenta às novas demandas, dando-lhes respostas 
adequadas, mas evitando concessões a apelos circunstanciais e imediatistas. Quanto à 
nomenclatura dos cursos, é fundamental desconsiderar os modismos ou denominações 
com finalidades exclusivamente mercadológicas, bem como considerar como essenciais 
o binômio identidade e utilidade. Este é um dos principais objetivos almejados pelo 
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio instituído e implantado pelo MEC, 
por força da Portaria nº. 870/2008, com base na Resolução CNE/CEB nº. 03/2008 e Parecer 
CNE/CEB nº. 11/2008. 

 
A Resolução nº 1, de 5 de dezembro de 2014: Atualiza e define novos critérios para 

a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, disciplinando e orientando os 
sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de Educação Profissional e 
Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, 
observando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e nos termos do art. 19 da 
Resolução CNE/CEB nº 6/2012. 

 
São indicadores básicos para o planejamento da oferta de cursos e programas de 

educação profissional e tecnológica, segundo itinerários formativos planejados pela 
instituição educacional, por eixos tecnológicos, bem como respectivas organizações 
curriculares, o atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da 
sociedade. 

 
Embora pareça óbvio, é essencial garantir a conciliação dessas demandas identificadas 

com a vocação e a capacidade institucional da escola ou rede de ensino, tanto quanto é 
necessário que a mesma tenha uma visão prospectiva, levando em consideração as 
transformações em curso e as tendências e cenários de futuro, para que sua organização e 
planejamento se mantenham úteis para os cidadãos, os empregadores e a sociedade. 

 
A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da laborabilidade, é uma 

referência fundamental para se entender o conceito de competência como capacidade 
pessoal de articular os saberes (saber, saber fazer, saber ser e conviver) inerentes a 
situações concretas de trabalho. 

 
O desempenho no trabalho pode ser utilizado para aferir e avaliar 

competências, entendidas como um saber operativo, dinâmico e flexível, capaz de guiar 
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desempenhos num mundo do trabalho em constante mutação e permanente 
desenvolvimento. 

 
Para tanto, o Senac traduz sua concepção educacional neste Projeto Político 

Pedagógico concebido e formulado de acordo com as Diretrizes Nacionais e com o 
Modelo Pedagógico Senac, considerando as peculiaridades de cada Departamento Regional. 
 
7.1 O CURRÍCULO COM BASE NO CONCEITO DE COMPETÊNCIA 
 

O conceito de competência profissional amplia a responsabilidade das 
instituições de ensino na organização dos currículos de educação profissional e 
tecnológica, na medida em que exige a inclusão, entre outros, de novos conteúdos e 
de novas formas de organização do trabalho, de incorporação dos conhecimentos que 
são adquiridos na prática, de metodologias que propiciem o desenvolvimento de 
capacidades para resolver problemas novos, comunicar ideias, tomar decisões, ter 
iniciativa, ser criativo e ter autonomia intelectual, num contexto de respeito às regras de 
convivência humana democrática. 

 
Nessa linha de argumentação, os “Referenciais para a Educação Profissional do 

SENAC”, em processo de revisão, destacam que “a exigência do mercado por trabalhadores 
qualificados (com níveis mediano e alto de instrução), aliada à escassez do emprego 
formal, vem acarretando significativas mudanças no mercado de trabalho”, tais como: 
 

• Mudança no perfil etário da população atualmente empregada. Ao contrário do 
que ocorria em momentos anteriores, a preferência atual – manifestada através da oferta 
de trabalho – é por trabalhadores mais velhos (e mais qualificados), em detrimento dos 
mais jovens, os quais acabam adiando a respectiva entrada no mercado, em busca de mais 
qualificação profissional; 

 
• Acentuada tendência à redução da oferta de emprego nos setores primário e 

secundário da produção. O setor terciário, mais especificamente, o setor prestador de 
serviços, tem sido o maior responsável pela absorção de trabalhadores qualificados, de 
modo especial nos segmentos de higiene, hospedagem e alimentação; 

 
• Aumento do grau de informalidade do mercado de trabalho brasileiro, 

observando-se um crescimento significativo dos empregos nos segmentos não 
organizados, onde os serviços são terceirizados ou quarteirizados9, em detrimento 
daqueles oferecidos pelo setor formal da economia; 

 
• Ênfase na laborabilidade, em detrimento da empregabilidade direta dos 

indivíduos. Ou seja, valorizar-se mais o desenvolvimento e o aprimoramento de 
competências e habilidades para o desempenho e a atuação profissional no mundo 
do trabalho, em detrimento da formação e para ocupação de postos específicos no 
mercado de trabalho. 

 
Esses fatores, considerados globalmente, apresentam reflexos diretos na 

estrutura das ocupações – alguns postos de trabalho deixam de existir, enquanto 
                                                
9 Quarteirização: delegação da gestão administrativa das relações com os demais prestadores de 
serviços, sejam eles terceiros, parceiros ou fornecedores da instituição a uma empresa especializada em 
gerenciamento 
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outros são criados – e também sobre a qualificação dos trabalhadores. Essa situação 
gera significativa insegurança no mercado de trabalho, em função dos elevados índices 
de desemprego e das desigualdades dos indivíduos frente à situação de exclusão 
temporária ou permanente do mercado, e aponta para outros tipos de insegurança, 
decorrentes dos seguintes fatores:  

 
• Enxugamento de pessoal, utilização de trabalhadores eventuais e terceirização 

ou quarteirização de algumas etapas do trabalho; 
 
• Variações e falta de estabilidade nos rendimentos dos trabalhadores, uma vez 

que a flexibilização das relações de trabalho ocasiona disparidades salariais, muitas 
vezes no interior de uma mesma empresa; 

 
• Relações contratuais de trabalho, referentes às novas formas de negociação 

individual em detrimento da negociação coletiva, que força o empresariado a assumir um 
compromisso mais geral com os trabalhadores, de acordo com padrões socialmente 
aceitáveis de condições mínimas de trabalho. 
 

Este é um contexto que exige maior reflexão quanto à utilização de um modelo 
educacional comprometido com o desenvolvimento de competências profissionais, 
principalmente, frente às transformações ocorridas no mundo do trabalho, em 
contextos diferenciados. 

 
O modelo da competência sugere que a qualificação profissional de um indivíduo está 

posta menos no seu conjunto de conhecimentos e habilidades, e mais acentuadamente em 
sua “capacidade de agir, intervir e decidir em situações nem sempre previstas ou previsíveis”. 
Essa capacidade implicaria na “mobilização de competências adquiridas ou construídas 
mediante aprendizagem, no decurso da vida ativa, tanto em situações de trabalho como 
fora deste”. 

 
O modelo da competência confere grande importância aos atributos e 

qualidades pessoais do trabalhador, tais como: 
 

• Espírito de equipe – “a necessidade do trabalho em equipe e a identificação com os 
objetivos da empresa”; 

 
• Responsabilidade – “refere-se ao esforço de fazer cumprir o compromisso 

assumido com a empresa”; 
 
• Autonomia – “refere-se à capacidade do trabalhador de se antecipar aos 

comandos das chefias e agregar voluntariamente várias tarefas e intensificar seu próprio 
ritmo de trabalho”; 

 
• Iniciativa – é definida como “a disposição para assumir e desenvolver um 

trabalho de forma espontânea e rápida”. 
 
• Capacidade de comunicação – “é requerida por exigência da responsabilização 

grupal pela produção, de maneira a facilitar a troca de ideias e opiniões sobre um assunto 
até que se alcance o consenso”; 
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• Flexibilidade – “constitui-se em uma reatualização de valores, sob a ótica 
empresarial; é a capacidade do trabalhador de mudar hábitos arraigados”; 

 
• Cooperação – é definida como “uma disposição de trabalhar eficazmente com 

outras pessoas em um grupo; prontidão de oferecer espontaneamente ajuda aos outros, sem 
tirar proveito da situação. A identificação com os objetivos da empresa reflete uma atitude 
de cooperação em torno dos seus objetivos”; 

 
• Interesse e atenção – são definidos como “a vontade de dirigir os sentidos para 

situações de aprendizagem ou trabalho durante certo período. Referem-se, ainda, à 
valorização da aprendizagem no trabalho”. 

 
Na educação profissional não há dissociação entre teoria e prática. O ensino 

deve contextualizar competências, visando significativamente à ação profissional. Daí, que a 
prática se configura não apenas como situações ou momentos distintos do curso, mas como 
uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação todo o aprendizado. 
Nesse sentido, a prática profissional, que constitui e organiza o currículo da Educação 
Profissional e Tecnológica, supõe o desenvolvimento, ao longo de todo o curso, de 
atividades tais como, estudos de caso, conhecimento de mercado e das empresas, 
pesquisas individuais e em equipe, projetos de exercício profissional efetivo e estágios 
profissionais supervisionados assumidos como atos educativos. 

 
O Inciso II do Artigo 13 da LDB determina que cada docente deve elaborar e 

cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica. (BRASIL, 1996). Este 
plano, ao certo, é uma das atividades mais acadêmicas, produtivas e interessantes do 
docente, no sentido de melhorar a qualidade do seu serviço educacional através de uma 
didática eficiente e eficaz, que tenha como principal finalidade o desenvolvimento da 
capacidade de aprendizagem dos alunos.  

 
O Parecer CNE/CEB nº. 16/1999, do Conselho Nacional de Educação, ressalta 

o papel reservado aos docentes da educação profissional. Não se pode falar em 
desenvolvimento de competências profissionais, em busca da polivalência e da 
identidade profissional do trabalhador, se o docente, que é o mediador mais importante 
desse processo educacional não estiver adequadamente preparado para essa ação educativa. 
Pressupondo que esse docente tenha, principalmente, experiência profissional, seu preparo 
para o magistério dar-se-á em serviço, em cursos de licenciatura ou em programas especiais. 
Em caráter excepcional, o docente não habilitado nestas modalidades poderá ser autorizado 
a lecionar, desde que a Instituição educacional que utiliza seus préstimos educacionais 
lhe proporcione adequada formação em serviço para esse magistério. 

 
Essa educação permanente, inclusive, deve ser considerada não apenas com 

relação às competências mais diretamente voltadas para o ensino de uma profissão. 
Outros conhecimentos e atributos também são necessários, tais como: conhecimento das 
filosofias e políticas da educação profissional e tecnológica; conhecimento da organização 
do mundo do trabalho por eixos tecnológicos, conhecimento dos itinerários de 
profissionalização dos trabalhadores, os quais servem de base para a estruturação dos 
itinerários formativos propostos pela Instituição Educacional na qual trabalha; 
conhecimento e aplicação de diferentes formas de desenvolvimento da aprendizagem, 
numa perspectiva de autonomia, criatividade, consciência crítica e ética; flexibilidade 
com relação às mudanças, com a incorporação de inovações nos diferentes campos 
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do saber; iniciativa para buscar o seu autodesenvolvimento, tendo em vista o 
aprimoramento do seu trabalho; ousadia para questionar e propor ações; capacidade de 
monitorar seus próprios desempenhos e buscar resultados; bem como capacidade de 
trabalhar em equipes interdisciplinares. 

 
O planejamento curricular dessa nova educação profissional e tecnológica, tal qual 

proposto pelo Conselho Nacional de Educação, é fundamentado no modelo de 
desenvolvimento de competências profissionais, explicitadas nos perfis profissionais de 
conclusão dos cursos. 

 
Esses perfis são definidos a partir da análise das ocupações que compõem as 

diferentes áreas profissionais ou grupos de ocupações afins a um processo ou atividade 
produtiva, de acordo com os respectivos eixos tecnológicos estruturantes dos itinerários 
formativos planejados para oferta de cursos e programas por parte da Instituição 
Educacional. 

 
Na definição do perfil profissional de conclusão dos cursos de educação 

profissional e tecnológica deve-se, por exigência legal, considerar tanto as 
competências profissionais gerais estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
definidas pelo Conselho Nacional de Educação, quanto “as exigências de cada instituição 
de ensino, nos termos do seu projeto pedagógico”, bem como as competências específicas de 
cada habilitação profissional. Enquanto as competências específicas definem a 
identidade do curso, as competências gerais garantem a polivalência do profissional 
formado, de acordo com o respectivo eixo tecnológico estruturante da organização 
curricular. Deve-se ainda buscar responder às seguintes questões: O que esse profissional 
precisa saber, isto é, que conhecimentos são fundamentais? O que ele precisa saber 
fazer, isto é, que habilidades são necessárias para o desempenho de sua prática de 
trabalho? O que ele precisa saber ser, isto é, que valores, atitudes e emoções ele deve 
desenvolver? O que ele precisa saber para agir e conviver no mundo social e do trabalho, 
isto é, que atributos são indispensáveis à tomada de decisões como trabalhador 
cidadão? 

 
Esse modelo supõe, também, a adoção de um novo paradigma pedagógico, no qual 

a atenção se desloca das atividades de ensino para os resultados de aprendizagem. A 
prática pedagógica orientadora desse paradigma deverá se pautar pela valorização das 
experiências pessoais do aluno, sejam elas profissionais, acadêmicas ou de vida. 
Nesse sentido, a responsabilidade das instituições de educação profissional se amplia, 
porque esse modelo exige novas formas de organização curricular, novos conteúdos 
e metodologias que coloquem o aluno como sujeito ativo do processo de aprendizagem, 
com os docentes assumindo o importante papel de mestres condutores e guias de seus 
alunos na trilha da aprendizagem. 

 
Nesse contexto, as atividades de ensino, materializadas em aulas passam a ser 

encaradas não mais como um fim em si, mas como importantes meios ou ferramentas 
utilizadas pelos professores para que seus alunos aprendam e, ao aprender, 
aprendam a aprender e a desenvolver competências profissionais que os mantenham 
permanentemente atualizados, em condições de responder continuamente às novas 
exigências profissionais e de aprendizagem permanente. 

 
A ênfase na competência implica, portanto, na promoção de rupturas na 
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dinâmica interna dos espaços das instituições educacionais. Não se desenvolvem 
competências profissionais a partir da mera aplicação instrumental dos conteúdos, sem 
incluir o exercício de atividades concretas de trabalho. Ao mesmo tempo, não podemos 
prescindir dos conteúdos das bases tecnológicas, como importantes meios para 
desenvolver as competências profissionais pretendidas. Os conteúdos apresentados, 
portanto, precisam ser significativos e permanentemente atualizados, vistos como recursos e 
não como finalidade da educação profissional e tecnológica, assimilados pelos alunos de 
forma crítica e dinâmica e mobilizados para a solução de situações concretas e exigências 
do mundo do trabalho. 

 
A organização curricular por módulos ou etapas com terminalidade profissional, segundo 

itinerários formativos organizados por eixos tecnológicos, é uma das formas de flexibilizar e 
organizar um currículo centrado na aprendizagem do aluno e no desenvolvimento contínuo de 
competências profissionais. Os módulos podem ser entendidos como um conjunto de 
conhecimentos profissionais que, estruturados pedagogicamente, respondem a uma etapa do 
processo formativo e possuem terminalidade profissional se tiverem como referência básica 
uma ocupação reconhecida como útil no mercado de trabalho. Esses módulos ou etapas 
- com terminalidade profissional representam saídas iniciais para o mercado de trabalho, ao 
tempo em que representam, também, uma fase significativa do processo de aprendizagem e 
de constituição de competências profissionais, e como tais, constituem unidades básicas para a 
avaliação educacional. 

 
Esses módulos com terminalidade profissional preparam o aluno para exercer algum 

tipo de atividade profissional, para ocupar uma função reconhecidamente existente no 
mercado de trabalho. A identidade desses módulos deve ser definida com clareza, 
visando a possibilidade de incluir, no processo de aprendizagem, situações concretas de 
trabalho relativas à ocupação escolhida. Ao completar o módulo da qualificação 
profissional, o aluno terá direito à correspondente certificação e estará apto para ingressar no 
mercado de trabalho ou continuar os seus estudos até a conclusão da habilitação 
profissional técnica de nível médio. 

 
A flexibilidade deve refletir na construção dos currículos em diferentes perspectivas de oferta 

dos cursos, organizando seus conteúdos por módulos, disciplinas, projetos etc. A flexibilidade 
curricular permite que os alunos construam itinerários diversificados, segundo seus interesses e 
possibilidades, não apenas para as fases circunscritas à sua formação inicial, como também com 
vistas à educação continuada, simultânea ou alternadamente com as fases do seu exercício 
profissional. 

 
A organização curricular flexível traz em sua raiz a interdisciplinaridade, que 

rompe com a fragmentação do conhecimento e a segmentação presentes na 
organização disciplinar tradicionalmente adotada de forma linear. Nesse antigo modelo 
educacional, identificado por Paulo Freire como educação bancária, os conteúdos culturais 
que formavam o currículo escolar eram frequentemente descontextualizados, distantes do 
mundo experiencial de seus alunos e alunas. As disciplinas escolares eram trabalhadas de 
forma isolada e, assim, não propiciavam a construção e a compreensão de nexos que 
permitissem sua estruturação com base na realidade. 

 
No paradigma interdisciplinar, as disciplinas devem ser compostas de forma integrada 

e estar voltadas para a participação ativa do aluno no seu processo de aprendizagem. 
O desafio maior para o professor, ao atuar segundo esse modelo, reside na 

  



 

36 

sistematização da atuação do aluno e na orientação do mesmo nas trilhas da 
aprendizagem e da constituição de competências profissionais de forma permanente. A 
interdisciplinaridade, portanto, deve ir além da justaposição de disciplinas, abrindo-se a 
possibilidade de relacioná-las em atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação, para dar 
conta desse desenvolvimento de competências. 

 
A contextualização, por sua vez, garante estratégias favoráveis à construção de 

significações. Um plano de curso elaborado em consonância com o contexto no qual a 
instituição educacional está inserida e com a realidade do aluno e do mundo do trabalho 
possibilita a realização de aprendizagens que façam sentido para o aluno. Essa 
contextualização é de fundamental importância para o próprio processo de aprendizagem dos 
alunos, integrando a teoria à vivência da prática profissional. 

 
Considerando a atualização do Projeto Político Pedagógico do Senac/RN tem-se 

como linha norteadora as diretrizes do Modelo Pedagógico Senac que traz as concepções e os 
princípios que derivam dos fundamentos e pautam a própria cultura organizacional dos 
Departamentos Regionais, através do qual a elaboração da proposta foi objeto de diálogo entre os 
responsáveis pela formação profissional, que a discutiram, transformaram e aprimoraram. Essa 
troca produziu a ampliação gradativa e continuada de referências e boas práticas, o que possibilitou 
sistematizar ideias e alinhar o entendimento em escala nacional sobre os principais conceitos 
que permeiam as concepções de educação e trabalho no âmbito da Educação Profissional. 

 
Os princípios educacionais aqui expostos sustentam e refletem o que os docentes do 

Senac, de algum modo, já realizavam com seus alunos. A principal contribuição do Modelo 
consiste em tornar mais objetiva e eficiente a prática pedagógica orientada para o 
desenvolvimento de competências, que se explicita na concepção e estruturação do modelo 
curricular, nos parâmetros para avaliação dos alunos e nas orientações para a prática 
pedagógica. 

 
A característica de ter sido e continuar sendo uma construção coletiva é o que o 

Modelo Pedagógico Senac tem de mais inédito e importante. É um movimento colaborativo 
que aproveita, reúne e transforma o que há de melhor em cada Departamento Regional e em 
cada um de seus educadores para desenvolver com qualidade a educação profissional 
para todos os alunos da Instituição. 

 
O Modelo Pedagógico Senac ganhará mais consistência e visibilidade na medida 

em que for se concretizando nos ambientes de aprendizagem. O trabalho e a pesquisa, 
como princípios educativos, darão oportunidade para a realização de ações e projetos 
que terão como resultados aprendizagem significativa para os alunos e avanços culturais, 
sociais, econômicos, organizacionais e tecnológicos para os beneficiados por essas ações. É 
assim que será respeitada a concepção de ser humano - entendida pela Instituição - e 
serão evidenciadas as Marcas Formativas Senac. 

 
As Marcas Formativas são características a serem evidenciadas nos alunos, ao longo 

do processo formativo. Derivam dos Princípios Educacionais e valores institucionais que 
regem o Modelo Pedagógico Senac e, por essa via, representam o compromisso da 
Instituição com a formação integral do profissional cidadão. Com as Marcas Formativas, espera-
se que o profissional formado pelo Senac evidencie domínio técnico-científico em seu campo 
profissional, tenha visão crítica sobre a realidade e as ações que realiza e apresente atitudes 
empreendedoras, sustentáveis e colaborativas, atuando com foco em resultados. 
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As Marcas devem identificar e diferenciar no mundo do trabalho os profissionais 

egressos do Senac. Devem, portanto, ser internalizadas na prática pedagógica, de forma 
subjacente a todas as ações de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de 
competências, de tal forma que os alunos as incorporem à sua atuação profissional. 

 
Quadro 01 – Marcas Formativas 

 

MARCA DESCRIÇÃO PALAVRAS-CHAVES 

 
Domínio técnico- 
científico 

Demonstra domínio técnico- científico, 
apresentando visão sistêmica e 
adotando 
comportamento investigativo no 
exercício profissional. 

 
Visão sistêmica Comportamento 
investigativo Foco em resultado 

 
Atitude 
empreendedora 

Desenvolve ações, novas propostas, 
soluções e empreendimentos, de 
forma autônoma, dinâmica, criativa e 
com iniciativa. 

 
Criatividade Inovação Autonomia 
Dinamismo Iniciativa 
Foco em resultado 

 
Visão crítica 

Compreende o contexto em que está 
inserido e demonstra capacidade 
propositiva, com foco em soluções. 

Crítica 
Reflexivo 
Foco em resultado 

 
Atitude 
sustentável 

Age de acordo com os princípios da 
sustentabilidade, considerando a ética, 
exercendo a cidadania. 

Sustentabilidade Responsabilidade 
social Ética e cidadania Diversidade 
Foco em resultado 

Atitude 
colaborativa 

Trabalha em equipe, estabelece 
relações interpessoais construtivas e 
comunica com assertividade. 

Trabalho em equipe Relação 
interpessoal Comunicação 
Foco em resultado 

         Fonte: SENAC (2017) 
 

Portanto, essas marcas devem propiciar o comprometimento do aluno com a 
qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão sobre a sua atuação 
profissional e a capacidade de transformação da sociedade. 
 
7.2 ESTÁGIO CURRICULAR – INTEGRAÇÃO TEORIA-PRÁTICA 
 

O Estágio, enquanto instrumento de aprendizagem, é uma atividade curricular, 
com o intuito de proporcionar a interação do discente com o mercado de trabalho. É 
executado em uma situação real de trabalho, na qual a emergência do exercício profissional 
pode resultar na exigência de respostas originais e criativas a desafios não planejados, 
inusitados e que fogem do controle possível em uma situação de laboratório. Trata-se de 
uma atividade curricular, a qual deve ser intencional assumida pela Instituição de Ensino como 
um Ato Educativo de sua responsabilidade, embora executado em parceria com outra 
organização, a qual concede oportunidades de estágio para seus discentes. 

 
De acordo com a Lei do Estágio nº 11.788 de 25 de setembro de 2008: 

 
 
 

  



 

38 

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, 
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais 
do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e 
adultos. (BRASIL, 2008a, p.1). 

 
O Estágio Supervisionado deve ser planejado para que o discente tenha a 

oportunidade da vivência em uma situação real de trabalho. É de fundamental importância 
que essa vivência seja supervisionada, para que, em um novo ambiente de aprendizagem 
desenvolva as competências necessárias ao perfil profissional, fortalecendo a 
autonomia do mesmo. 

 
Assim, só podem ser considerados estagiários os alunos regularmente 

matriculados e que venham frequentando, efetivamente, os cursos. As atividades de 
estágio devem, também, estar ao alcance das pessoas com deficiência, que apresentem 
necessidades educacionais especiais. 

 
De acordo com Art. 2º da Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 “O estágio poderá ser 

obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso”. (BRASIL, 2008a, p.1). 

 
O estágio não obrigatório dá-se através da mediação dos agentes de 

integração, que atuam auxiliando no processo de aperfeiçoamento do estágio, 
identificando as oportunidades, ajustando suas condições de realização, fazendo 
acompanhamento administrativo, encaminhando seguro contra acidentes pessoais, 
e cadastrando os alunos junto aos locais de estágio. Os discentes podem recorrer a 
esse serviço para obter a oportunidade de estágio, adquirindo enriquecimento 
profissional na área de atuação. 

 
A realização de atividades de estágio supervisionado não obrigatório, mas 

assumido intencionalmente pela Instituição de Ensino, pode estar vinculada ao 
atendimento de uma demanda ou necessidade social da comunidade, cabendo à Unidade de 
Ensino a supervisão das referidas atividades, bem como o devido registro nos documentos 
escolares do aluno. 

 
O Estágio Supervisionado Obrigatório, de acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, em seu Art. 2, parágrafo 1, “é aquele definido como tal no projeto do 
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.” (BRASIL, 
2008a, p.1). Desse modo o discente realiza suas atividades de aprendizagem no campo 
de estágio, vivenciando as situações e desafios no cotidiano de trabalho. 

 
Ao planejar as atividades de estágio supervisionado, a escola deve definir com 

clareza quais competências profissionais observáveis devem ser desenvolvidas pelo 
estagiário em seu período de vivência profissional. Na modalidade Educação 
Profissional Técnica de Nível Médio, o estágio profissional supervisionado, previsto 
e assumido intencionalmente pela escola como ato educativo e atividade curricular, 
presente neste projeto político pedagógico e nos instrumentos de planejamento curricular 
dos cursos, está orientado pelas normas definidas pela Lei 11.788/2008: 
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Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de 
seus educandos: I – celebrar termo de compromisso com o educando ou 
com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou 
relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de 
adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 
formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; II – avaliar as 
instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando; III – indicar professor orientador, da área a 
ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação 
das atividades do estagiário; 
IV –  exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 
(seis) meses, de relatório das atividades; V – zelar pelo cumprimento do termo de 
compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de 
descumprimento de suas normas; VI – elaborar normas complementares e 
instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; VII – comunicar à 
parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização 
de avaliações escolares ou acadêmicas. (BRASIL, 2008a, p. 2). 

 
O estágio curricular supervisionado, obrigatório e não obrigatório, proporciona 

o aprimoramento da aprendizagem dos discentes contribuindo para a formação do sujeito 
ativo e critico na educação profissional. Tais modalidades devem estar em 
consonância com o projeto político pedagógico da instituição e planos de curso referidos 
em cada área. 
 
7.3 EIXO TECNOLÓGICO - A LÓGICA DO CONHECIMENTO E DA INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Com a edição do Decreto nº. 5.154/2004, o conjunto das Diretrizes 
Curriculares Nacionais foi atualizado pelo Parecer CNE/CEB nº. 39/2004, que deu 
origem à Resolução CNE/CEB nº. 01/2004. Essas Diretrizes organizavam a oferta da 
Educação Profissional por áreas profissionais, isto é, segundo a lógica de 
organização dos setores produtivos. O Ministério da Educação propôs, no Catálogo 
Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio, uma nova orientação para organizar essa 
oferta de Educação Profissional, similar à orientação já seguida na definição do 
Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, objeto do Parecer CNE/CES nº. 
277/2006. O MEC instituiu uma nova organização por Eixos Tecnológicos, isto é, segundo 
a lógica do conhecimento e da inovação tecnológica. 

 
Segundo o Parecer n° 11/2008 CNE/CEB, que cita a professora Lucília Machado, o eixo 

tecnológico é uma “linha central de estruturação de um curso, definida por uma matriz tecnológica, 
que dá a direção para o seu projeto pedagógico e que perpassa transversamente a organização 
curricular do curso, dando-lhe identidade e sustentáculo”. Segundo a pesquisadora, o “eixo 
tecnológico curricular orienta a definição dos componentes essenciais e complementares do 
currículo, expressa a trajetória do itinerário formativo, direciona a ação educativa e estabelece as 
exigências pedagógicas”. (BRASIL, 2008b). 

 
A Educação Profissional está organizada por Eixos Tecnológicos. Segundo a Lei 

nº 11.741/2008 (BRASIL, 2008c), os Eixos Tecnológicos são caracterizados como “grandes 
agrupamentos de práxis, de aplicações científicas à atividade humana: tecnologias 
simbólicas, organizacionais e físicas. Um eixo tecnológico teria um núcleo politécnico 
comum, fundamentando-se nas mesmas ciências, utilizando métodos semelhantes e 
tornando o processo educativo mais sintonizado” (Portal MEC - 21/08/2008). O Senac atua 
nos seguintes Eixos Tecnológicos: 
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1. Ambiente, Saúde; 
2. Segurança; 
3. Desenvolvimento Educacional e Social; 
4. Gestão e Negócios; 
5. Turismo, Hospitalidade e Lazer; 
6. Informação e Comunicação; 
7. Infraestrutura; 
8. Produção Cultural e Design;  
9. Produção Alimentícia; 
10. Recursos Naturais. 

 
O Senac entende que na caracterização dos Eixos, merece destaque o conceito de 

politecnia como fio condutor da nova forma de organização da Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio. A noção de politecnia está relacionada ao domínio dos fundamentos 
científicos das diversas técnicas que qualificam o processo de trabalho produtivo 
moderno. Supõe-se que, dominando esses fundamentos, esses princípios, o trabalhador 
está em condições de desenvolver as diferentes modalidades de trabalho, com a 
compreensão do seu caráter, da sua essência. (SAVIANI, 2003). 

 
A referência à politecnia explicita a intenção de romper com um modelo de 

educação profissional que dê ênfase à atividade produtiva e, portanto, aos processos de 
ensino e de aprendizagem centrada no simples fazer, ou nas técnicas específicas de um 
processo produtivo. 

 
Assim, o Senac, priorizando a unidade no seu fazer, buscando consonância com o 

entendimento do conceito de Eixo Tecnológico buscou, quando do realinhamento de conceitos, 
para a reformulação de seu portfólio, explicitar a natureza tecnológica de cada eixo 
trabalhado. Desta feita, temos: 
 

• O Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde que compreende as tecnologias 
associadas à preservação e utilização da natureza, o desenvolvimento e a inovação do 
aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde, visando à melhoria da qualidade de 
vida. Sua natureza tecnológica se expressa com o verbo cuidar;  

 
• O Eixo Tecnológico de Segurança compreende tecnologias relacionadas à 

infraestrutura e aos processos de prevenção e proteção de indivíduos e patrimônio. 
Abrange segurança pública, segurança privada, defesa social e civil e segurança do 
trabalho. Sua natureza tecnológica se expressa com o verbo prevenir; 

 
• O Eixo Tecnológico de Desenvolvimento Educacional e Social compreende 

tecnologias relacionadas a atividades sociais e educativas. Abrange planejamento, 
execução, controle e avaliação de ações sociais e educativas; construção de hábitos 
saudáveis de preservação e manutenção de ambientes e patrimônios, de respeito às 
diferenças interculturais e de promoção de inclusão social; integração de indivíduos na 
sociedade; e a melhoria de qualidade de vida. Sua natureza tecnológica se expressa através 
do verbo sustentar; 

 
• O Eixo Tecnológico Gestão e Negócios abrange ações de planejamento, 

organização, operação, controle, avaliação, gerenciamento de processos e pessoas 
referentes a negócios e serviços presentes em organizações públicas ou privadas de 
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todos os portes e ramos de atuação, considerando-se o mercado interno e externo. 
Sua natureza tecnológica se expressa através do verbo gerir; 

 
• O Eixo Tecnológico Hospitalidade e Lazer compreende tecnologias 

relacionadas aos processos de recepção, viagens, eventos, serviços de alimentação, 
bebidas, entretenimento e interação. As atividades compreendidas neste eixo referem-
se ao lazer, relações sociais, turismo, eventos e gastronomia, integradas ao contexto das 
relações humanas em diferentes espaços geográficos e dimensões socioculturais, 
econômicas e ambientais. Sua natureza tecnológica se expressa através do verbo 
acolher; 

 
• O Eixo Tecnológico Informação e Comunicação compreende tecnologias 

relacionadas à comunicação e processamento de dados e informações. Abrange 
ações de concepção, desenvolvimento, implantação, operação, avaliação e 
manutenção de sistemas e tecnologias relacionadas à informática e 
telecomunicações. Especificação de componentes ou equipamentos, suporte técnico, 
procedimentos de instalação e configuração, realização de testes e medições, 
utilização de protocolos e arquitetura de redes, identificação de meios físicos e 
padrões de comunicação e, sobremaneira, a necessidade de constante atualização 
tecnológica, constituem, de forma comum, as características deste eixo. Sua 
natureza tecnológica se expressa através do verbo comunicar; 

 
• O Eixo Tecnológico Infraestrutura compreende gerenciamento e 

operacionalização de tecnologias relacionadas à prestação de serviços, no contexto 
da infraestrutura, com foco no asseio, segurança, transporte, manutenção de 
edificações e postos de combustíveis. Abrange ações e saberes direcionados à 
limpeza e conservação de ambientes internos e externos, comerciais e residenciais, 
segurança pessoal e patrimonial, movimentação de pessoas e cargas, instalações e 
reparos prediais e operacionalização de máquinas e equipamentos. Sua natureza 
tecnológica se expressa através do verbo manter; 

 
• O Eixo Tecnológico Produção Cultural e Design compreende tecnologias 

relacionadas com representações, linguagens, códigos, projetos de produtos e de 
serviços, mobilizadas de forma articulada às diferentes propostas comunicativas 
aplicadas. Abrange atividades de criação, desenvolvimento, produção, edição, 
difusão, conservação e gerenciamento de bens culturais e materiais, ideias e 
entretenimento, podendo configurar-se em multimeios, objetos artísticos, rádio, televisão, 
cinema, teatro, ateliês, editoras, vídeo, fotografia, publicidade e nos projetos de 
espaços e de produtos artesanais e industriais. Sua natureza tecnológica se 
expressa através do verbo criar; 

 
• O Eixo Tecnológico Recursos Naturais compreende tecnologias 

relacionadas à produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira. Abrange 
ações de prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração, 
cultivo e produção referente aos recursos naturais. Inclui, ainda, tecnologia de 
máquinas e implementos, estruturada e aplicada de forma sistemática para atender 
às necessidades de organização e produção dos diversos segmentos envolvidos, 
visando à qualidade e sustentabilidade econômica, ambiental e social. Sua natureza 
tecnológica se expressa através do verbo produzir; 
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Na lógica de organização da educação profissional por eixos tecnológicos, a 
ênfase nos processos de ensino e de aprendizagem preconiza a noção de tecnologia, 
entendida como intervenção ou transformação humana da realidade, a partir da 
apropriação, pelo trabalhador, dos princípios científicos que estão na base da produção. 
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8 ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO SENAC/RN 
 

As ações de Educação Profissional do Senac/RN estão voltadas para a Formação Inicial 
e Continuada, Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Educação Superior. 

 
A Formação Inicial e Continuada abrange cursos de livre oferta que, por terem 

programas flexíveis, ampliam e democratizam as oportunidades de profissionalização, 
respondendo às variadas demandas socioeconômicas. 

 
Esta modalidade de cursos destina-se a pessoas com diferentes níveis de 

escolaridade e objetiva a constituição ou aprimoramento de competências para a 
vida produtiva e social; propicia condições para o desempenho de atividades 
profissionais atendendo às necessidades de efetiva qualificação para o trabalho, bem 
como aumenta a possibilidade de elevação da escolaridade, seja em articulação com o 
ensino regularmente oferecido, seja com os programas de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). 

 
Para o Senac, esta modalidade de cursos é dividida em Formação Inicial e 

Formação Continuada. A Formação Inicial abrange o programa de Aprendizagem 
Profissional Comercial e a Qualificação Profissional; a Formação Continuada compreende 
os cursos de Aperfeiçoamento e os programas Socioprofissional, Sociocultural e 
Instrumental. 

 
Aprendizagem: cursos destinados a jovens maiores de quatorze anos e 

menores de vinte e quatro anos (Lei nº 11.180/2005) e as pessoas com algum tipo 
de deficiência (Decreto 5.598/2005)10, empregados no comércio de bens, serviços 
e turismo, encaminhados pelas empresas ao SENAC, na condição de aprendizes (Lei 
nº 10.097/2000), para o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício 
profissional. A duração das atividades realizadas pelo SENAC deverá ser de, no mínimo, 
quarenta por cento da carga horária do curso técnico correspondente ou quatrocentas 
horas, o que for maior e, no máximo, cinquenta por cento do total de horas do 
programa (Portaria MTE nº. 615/2007). 

 
Qualificação Profissional: cursos destinados a pessoas com escolaridade 

variável, que objetivam desenvolver competências necessárias ao exercício de uma 
ocupação com identidade reconhecida pelo mercado de trabalho. A carga horária, 
nunca inferior a 160 horas, deverá ser compatível com o desenvolvimento das 
competências definidas no perfil profissional de conclusão. 

 
Aperfeiçoamento: é um tipo de curso voltado para pessoas que desejam 

aprimorar sua atuação profissional e tem como objetivo complementar, atualizar ou 
aprofundar os saberes científicos e tecnológicos e as competências profissionais 
requeridas diante das mudanças em curso no mundo do trabalho. 

 
Os cursos do Programa Socioprofissional são voltados para o exercício de 

atividades geradoras de renda, sem estar caracterizados e vinculados 
necessariamente a ocupações com identidade claramente definida no mercado de 
trabalho. 
                                                
10 De acordo com o Decreto nº 5.598/2005, não há limite máximo de idade para contratação de pessoas com 
algum tipo de deficiência no programa de Aprendizagem. 
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Os cursos do Programa Sociocultural apresentam características variadas, 

com objetivo de propiciar o aprimoramento pessoal ou favorecer o exercício da 
cidadania. 

 
Os cursos do Programa Instrumental permitem desenvolver competências ou 

agregar conhecimentos para o exercício profissional, bem como suprir carências das 
diversas etapas da educação básica, contribuindo para o aprimoramento 
profissional das pessoas. 

 
As Ações Extensivas possuem programações variadas, que visam contribuir 

para a formação do aluno ao disseminar informações e conhecimentos no âmbito da 
Educação Profissional. Podem conferir certificados de participação, para os quais 
se estabelece como critério a frequência. São classificadas em: 

 
• palestras, seminários, conferências, simpósios e eventos similares; 
 
• concursos, desfiles, festivais, exposições, feiras de produtos e equipamentos; 
 
• campanhas e outros eventos de caráter socioprofissional e cultural; 
 
• produção e veiculação de programas de televisão e rádio; 
 
• teleconferência; 
 
• assessoria/consultoria. 
 
A Educação Profissional Técnica de Nível Médio constitui-se a formação voltada 

especificamente para o exercício de profissões técnicas de nível médio, prevendo formas de 
articulação com o Ensino Médio regularmente oferecido ou no âmbito da EJA. 

 
A modalidade de Educação Profissional Técnica de Nível Médio possibilita a 

construção de diferentes Itinerários Formativos, uma vez que é organizada por eixos 
tecnológicos. Abrange os cursos de Qualificação Profissional Técnica, a Habilitação 
Profissional, a Especialização Técnica de Nível Médio e a Aprendizagem Profissional 
de Nível Médio Técnico. É normatizada pela LDB nº 9.394/1996, com as alterações 
promovidas pela Lei nº 11.741/2008, bem como pela Resolução CNE/CEB nº 6/2012, com 
fundamento no Parecer CNE/CEB nº 11/2012. 

 
A Educação Profissional Técnica de Nível Médio pode ser desenvolvida na 

forma articulada-integrada, articulada- concomitante, ou ainda, subsequente ao 
Ensino Médio. O detalhamento da carga horária de cada uma dessas formas pode ser 
consultado no Parecer CNE/CEB nº 11/2012. 

 
Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio podem ser 

estruturados e organizados segundo itinerários formativos, em etapas com 
terminalidade de Qualificação Profissional Técnica. 

 
A Qualificação Profissional Técnica objetiva o desenvolvimento de competências 

profissionais necessárias ao exercício de uma ocupação que integra a organização 
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curricular de uma Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio. 
 
A Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio objetiva o desenvolvimento de 

competências profissionais necessárias ao exercício de uma profissão técnica de nível 
médio. 

 
A carga horária mínima de cada curso de Habilitação Profissional Técnica de Nível 

Médio é estabelecida de acordo com o respectivo eixo tecnológico ao qual pertence, conforme 
publicado no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – MEC e normas definidas pelo 
Conselho Nacional de Educação. 

 
A Especialização Técnica de Nível Médio visa aprimorar ou complementar as 

competências já desenvolvidas pelo profissional ou, ainda, propiciar o desenvolvimento de 
novas competências relacionadas à Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio. 
Destina-se àqueles que possuem Diploma de Curso Técnico de Nível Médio ou de 
Graduação em áreas correlatas e promove a educação continuada dos trabalhadores, com 
foco no atendimento às demandas específicas do mundo do trabalho. 

 
É necessário que este tipo de curso esteja vinculado a uma Habilitação 

Profissional Técnica de Nível Médio e especificado em Plano de Curso aprovado pelo 
respectivo Conselho Regional do Senac, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional 
do Senac que trata da integração institucional ao Sistema Federal de Ensino. 
 

Educação Superior (ofertado por meio da Rede Nacional de Educação a 
Distância). 

 
Pós-Graduação: Programas e cursos oferecidos para profissionais graduados, 

que atendam às exigências específicas das instituições de ensino e das normas vigentes. 
Compreendem programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado- acadêmico 
e profissional), recomendados pela CAPES/MEC, bem como cursos de pós-graduação lato 
sensu (especialização, MBA e aperfeiçoamento de nível superior), em áreas afins à 
graduação. 
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9 MODELO PEDAGÓGICO SENAC – MODELOS CURRICULARES 
 

O modelo pedagógico é um conjunto coerente de referências que orientam a 
concepção da proposta pedagógica, nas quais assentam o trabalho do educador e a 
relação empreendida no processo de ensino e aprendizagem. A designação Modelo 
Pedagógico, no entendimento do Senac, representa um conjunto de concepções orientadoras 
das práticas pedagógicas realizadas nos ambientes de aprendizagem da Instituição. 

 
São alguns aspectos de destaque do Modelo Pedagógico Senac: a organização 

de cursos em estruturas curriculares, cuja competência é a própria Unidade Curricular; a 
prática pedagógica que pressupõe o aluno como protagonista da cena educativa; a 
adoção de Projetos Integradores como estratégia para a articulação de competências e o 
desenvolvimento de Planos de Cursos de abrangência nacional. 

 
Os modelos curriculares, estruturados a partir de competências, apresentam uma forma 

de conceber e orientar a prática pedagógica na educação profissional, baseados na possibilidade 
de articulação dos fazeres profissionais expressos nos Perfis Profissionais de Conclusão e na 
evidência de Marcas formativas. Em grande medida, constituem- se como proposta que traz uma 
quebra de paradigma em relação ao ensino tradicional – que é baseado na organização 
disciplinar dos conteúdos – e uma alternativa para a superação da fragmentação no ensino, 
muito comum em cursos organizados de forma disciplinar. 

 
No Modelo Pedagógico, os Cursos Técnicos, Qualificações Profissionais e 

Aprendizagens apresentam dois tipos de Unidades Curriculares, que são: I) as Unidades 
Curriculares que desenvolvem competências e II) as Unidades Curriculares de Natureza 
Diferenciada, que visam à articulação das competências do curso – Projeto Integrador, 
Estágio Profissional Supervisionado, Prática Profissional Supervisionada, Prática Profissional 
da Aprendizagem e a Prática Integrada das Competências (esta última, apenas para os 
Cursos Técnicos do segmento de Saúde e Beleza). 
 
9.1 UNIDADES CURRICULARES QUE DESENVOLVEM COMPETÊNCIAS 
 

As unidades curriculares desdobram-se didaticamente, em indicadores e 
elementos de competência, o que facilita a organização e o planejamento das situações 
de aprendizagem. 

 
Os indicadores são parâmetros que subsidiam o acompanhamento e a avaliação do 

processo de aprendizagem do aluno. Trata-se de um padrão de desempenho que tem 
como função especificar a aprendizagem esperada no decorrer de cada Unidade Curricular 
e evidenciar o desenvolvimento da competência. Esse referencial indica se o aluno está 
desenvolvendo a competência, de modo que permite ao docente analisar a prática 
profissional dos alunos em situações de aprendizagem. 

 
Os elementos de competência são os recursos curriculares mobilizados de forma 

articulada para o desenvolvimento da competência; compreendem os conhecimentos, as 
habilidades, as atitudes e os valores. Todos os elementos são importantes para o 
desenvolvimento de uma competência e, em alguns casos, existe a possibilidade de o mesmo 
elemento estar presente em diferentes Unidades Curriculares do curso. Isso ocorre porque 
um ou mais elementos podem ser necessários para o desenvolvimento de competências 
distintas, sendo mobilizados em diferentes situações de trabalho. 
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9.2 UNIDADES CURRICULARES DE NATUREZA DIFERENCIADA 
 

Nessas Unidades Curriculares não são desenvolvidas uma competência específica, 
e sim realizadas estratégias pedagógicas que visam à articulação ou vivência das 
competências do Perfil Profissional de Conclusão do Curso. São elas: 

 
O Projeto Integrador, que é obrigatório para os cursos de Aprendizagem 

Profissional Comercial; Qualificação Profissional; e de Habilitação e Qualificação Profissional 
Técnica de Nível Médio. Promove a articulação das competências e dá suporte às Marcas 
Formativas, constituindo-se como fio condutor do curso. Parte de um tema gerador e seus 
desdobramentos incluem problemáticas e desafios que serão respondidos pelos 
alunos. Deve ser desenvolvido simultaneamente à execução das demais Unidades 
Curriculares, com o envolvimento e comprometimento de todos os docentes e alunos. 

 
A Prática Profissional Supervisionada, que tem por objetivo propiciar condições 

aos estudantes para que conheçam e vivenciem, em situação real de trabalho, 
atividades e práticas relacionadas à sua formação, de forma a favorecer a sua integração e 
inserção no mundo de trabalho. Consiste em atividades acompanhadas e orientadas 
pelos docentes e realizadas nas instalações do Senac, especialmente nas empresas 
pedagógicas, salas-ambiente ou laboratórios que reproduzem os setores ou instalações 
das organizações de prestação de serviços. Também pode ser desenvolvida em regime de 
parceria com outras escolas ou empresas que atuem no ramo de atividade diretamente 
relacionado ao curso. Mesmo quando a prática profissional é realizada no ambiente da 
empresa parceira, é considerada uma espécie de extensão da própria instituição 
educacional e não é considerada como similar ao estágio previsto em lei. 

 
E a Prática Integrada das Competências, que se dá pela natureza dos Cursos 

Técnicos dos segmentos de Beleza e Saúde, foi inserida na organização de alguns cursos, 
com o objetivo de promover o exercício e aprimoramento das competências, por meio da 
prática das principais ações que caracterizam o profissional, possibilitando uma visão 
holística do paciente/cliente. 
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10 FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES E EQUIPE TÉCNICO PEDAGÓGICA 
 

O Senac/RN tem priorizado a formação e o aperfeiçoamento dos docentes e técnicos 
pedagógicos. No decorrer do ano são realizados encontros pedagógicos com o intuito de 
qualificar os docentes para que possam desenvolver competências pedagógicas e acesso 
às tecnologias educacionais como oportunidades de formação. Para Perrenoud (2001, p. 
28), “as competências abrangem os saberes plurais trazidos pelo planejamento, pela 
organização, pela preparação cognitiva da aula e pela experiência prática advinda das 
interações em sala de aula”. 

 
Com a implantação do Modelo Pedagógico Senac, o foco da formação 

pedagógica está no planejamento para que o docente se aproprie da organização 
curricular, que envolve a definição de competência, os indicadores, a metodologia e a 
avaliação. 

 
Para a implantação do referido modelo, o Departamento Nacional ofertou os cursos: 

Conhecendo o Modelo Pedagógico, Elaboração de Plano Trabalho Docente, Avaliação da 
Aprendizagem, Redação de Competência e Revisão do Plano de Trabalho Docente (PTD). 

 
O Senac/RN, ainda, propicia outras formações continuadas, como: as jornadas 

pedagógicas que são realizadas anualmente com temas pertinentes à formação 
pedagógica e os encontros sistematizados para a elaboração dos planos de trabalho 
docente. 
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11 METODOLOGIA 
 

No caso da educação profissional, a escolha dos métodos a serem empregados 
deve considerar as características específicas de seu público, que traz conhecimentos prévios 
e experiências. Os alunos aprendem reconstruindo. Ora revendo alguns conceitos, ora 
acrescentando novos dados ao que já sabem, ora reformulando conceitos equivocados, 
anteriormente adquiridos. Dessa forma, cabe ao docente considerar os conhecimentos 
prévios dos alunos, orientando-os nesse processo de reconstrução de conhecimentos. 

 
Existe uma série de possibilidades metodológicas e algumas serão apresentadas 

a seguir; contudo, os métodos ativos são os que melhor se adaptam a Metodologia de 
Desenvolvimento das Competências, para tanto, os setes passos fundamentais são: (1) 
Contextualização e Mobilização; (2) Definição da Atividade de Aprendizagem; (3) 
Organização da Atividade de Aprendizagem; (4) Coordenação e Acompanhamento; (5) 
Análise e Avaliação da Atividade da Aprendizagem; (6) Acesso a Outras Referências; (7) 
Síntese e Aplicação. 

 
Nesse sentido, recomenda-se que o estudo por projetos e a resolução de problemas sejam 

adotados como os principais procedimentos metodológicos. Isso nos remete ao Projeto 
Integrador que no modelo pedagógico já é uma Unidade Curricular, que tem como finalidade a 
relação dialógica e a sistematização da aprendizagem coletiva. Contudo, compreende-se como 
diversos tipos de metodologias: 
 

Resolução de problemas - Nessa atividade, o docente deve levantar situações-problema 
que estimulem o raciocínio, cabendo ao aluno se debruçar sobre o objeto, formular hipóteses de 
solução e, sempre sob a orientação do docente, identificar e selecionar fontes de informação que 
levem à resolução do que foi proposto. Nesse processo surgem novos problemas, que devem ser 
encaminhados por docentes e alunos numa troca de informações constante. 
 

Estudo por pesquisa - A pesquisa propicia uma interação entre teorias novas e 
velhas formas de ver as coisas, ensinando o aluno a pensar e a avaliar as consequências de 
suas decisões. 

 
Exposição dialogada - É preciso que a exposição seja bem planejada e que o docente saiba 

conduzir o assunto, podendo contar com ajuda de materiais diversos, que favoreçam o 
desenvolvimento do conteúdo. Em geral, as aulas expositivas são ideais para demonstração de 
técnicas de trabalho, pois permitem explicar os porquês de certos procedimentos. 

 
Seminários - É o procedimento didático que consiste em levar o educando a pesquisar 

a respeito de um tema que pode ser adotado individualmente ou para uma equipe de trabalho, 
estimulando, nesse último caso, atitudes de colaboração e de integração. 

 
Simpósio - Consiste em uma série de duas ou mais exposições breves, sobre 

diferentes aspectos de um mesmo tema, de forma contínua e respeitando certos limites de 
tempo. Geralmente essas exposições antecedem a discussão em grupo. Podem ser envolvidos 
diferentes profissionais externos ou o próprio grupo de alunos. O procedimento estimula 
habilidades de comunicação e expressão, respeito a divergências, negociação e o saber ouvir. 

 
Tempestade de ideias (Brainstorming) - Esse procedimento didático favorece a 

criatividade, na medida em que propicia a produção de ideias originais ou de soluções novas. 
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Também permite o exercício da auto avaliação e do estabelecimento de consensos, já que ao 
julgarem quais são as opiniões mais pertinentes alguns dos componentes do grupo terão de 
abrir mão das próprias opiniões, em função de uma melhor solução da questão em estudo. 

 
Visita Técnica – Atividade que visa um encontro do discente com o universo profissional, 

proporcionando assim, uma visão mais ampla das competências, no contexto do pleno 
funcionamento da realidade profissional, dentro de uma dinâmica organizacional, levando em 
consideração seus fatores teóricos implícitos, na possibilidade de verificar hipóteses e 
teses. 

 
Aula de Campo – É uma metodologia que permite observar um determinado local 

e/ou situação, observando uma realidade, e, se necessário, buscando soluções para um 
problema específico. 
 

A concepção de metodologia rompe com a tradicional divisão entre teoria e 
prática e privilegia o desenvolvimento de competências por meio de práticas 
pedagógicas ativas, inovadoras, integradoras e colaborativas, centradas no 
protagonismo do aluno. O núcleo da proposta metodológica organiza-se a partir do 
conceito de ação-reflexão-ação, que consiste em se aprender fazendo e analisar o 
próprio fazer. Além do vínculo com o mundo do trabalho, a proposta metodológica do curso 
se articula com o repertório social do aluno, uma vez que essas relações possibilitam 
explorar o potencial educativo das experiências anteriores com o contexto da ocupação. 

 
A pesquisa, também, é um importante aspecto metodológico, deve promover o 

desenvolvimento da atitude científica e fomentar a prática do estudo independente, 
mobilizando a capacidade de análise crítica, reflexão, investigação e proposição de 
soluções e alternativas. As estratégias de aprendizagem a serem utilizadas precisam, 
nesse sentido, considerar as singularidades de cada turma e as particularidades de cada 
aluno, para assim promover a inclusão de forma que os alunos percebam as 
contribuições da diversidade para o enfrentamento e a solução de problemas. 

 
De acordo com as concepções de educação e escola, a concepção de 

metodologia prevê o uso de ambientes de aprendizagem e recursos variados, para 
possibilitar aos alunos experimentar diferentes formas de construir o conhecimento, 
desenvolver habilidades e se relacionar com os docentes e demais estudantes, podendo ser 
realizadas atividades em laboratório, pesquisas em bibliotecas, atividades práticas 
monitoradas, além do uso de diferentes tecnologias e recursos de aprendizagem. 
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12 AVALIAÇÃO 
 

Um dos grandes desafios da Educação Profissional é o de oferecer condições 
ao trabalhador para manter-se em atividade produtiva e geradora de renda em contextos 
socioeconômicos cambiantes e instáveis. 

 
Para atender a esse objetivo, de acordo com o Parecer CNE/ CEB no 16/1999 

(BRASIL, 1999a), a identidade dos cursos, antes conferida por matérias pré-definidas, agora 
se pauta pelos perfis profissionais de conclusão, delineados em conformidade com as 
tendências econômico-tecnológicas do contexto produtivo. E são os perfis profissionais de 
conclusão que determinam as competências que o profissional deverá ter desenvolvido 
ao final do curso, servindo também como marco para a definição da estrutura curricular. 

 
A adoção do conceito de competência como elemento orientador dos currículos 

pedagogicamente construídos e organizados, para promover aprendizagens profissionais 
significativas, exige dos docentes um maior envolvimento com os processos de ensino e 
aprendizagem. Dentre esses processos a avaliação é parte integrante, em todas as 
etapas constitutivas, para conferir se as competências previstas no perfil de conclusão 
foram ou estão sendo, efetivamente, desenvolvidas pelos alunos. 

 
Nessa perspectiva, o sistema de avaliação - desarticulado de conhecimentos, 

habilidades e atitudes - torna-se obsoleto pelo reducionismo da aprendizagem a apenas 
um dos domínios próprios desse processo. Ao contrário, a avaliação orientada por 
competências sugere a articulação dessas dimensões e, em consequência, condiciona 
escolas e educadores a repensarem suas práticas avaliativas. 

 
Para que o processo de avaliação escolar tenha o potencial de contribuir com o 

aperfeiçoamento das ações em desenvolvimento, deve revestir-se de certas 
características: 
 

• Ser democrático, no sentido de considerar que os integrantes da ação 
educativa são capazes de assumir o processo de transformação da educação escolar, sob a 
ótica dos interesses das camadas majoritárias da população; 

 
• Ser abrangente, significando que todos os integrantes e os diversos componentes 

da organização escolar sejam avaliados: a atuação dos professores e de outros 
profissionais da escola; os conteúdos e processos de ensino; os recursos físicos e os materiais 
disponíveis; e a articulação da escola com a comunidade; 

 
• Ser participativo, prevendo a cooperação de todos, desde a definição de como a 

avaliação deve ser conduzida até a análise dos resultados e escolha dos rumos de ação a 
serem seguidos; 

 
• Ser contínuo, constituindo-se efetivamente em uma prática dinâmica de 

investigação que integra o planejamento escolar em uma versão educativa. 
 
Nessa perspectiva, a avaliação se constitui em um processo de busca de 

compreensão da realidade escolar, com o fim de subsidiar decisões quanto ao direcionamento 
das intervenções, visando ao aprimoramento do trabalho escolar. 
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Considerando o Modelo Pedagógico Senac (2018), a avaliação educacional antecede, 
acompanha e sucede o trabalho pedagógico. Seu objetivo é produzir informações sobre o 
progresso educacional dos alunos, de forma a sustentar ações que revertam em melhoria da 
aprendizagem. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 24, inciso 
V, trata-a como verificação, contínua e cumulativa, do rendimento escolar, na qual devem 
prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos (BRASIL, 1996). 
 

Para o Senac, a avaliação da aprendizagem na educação profissional, para o 
desenvolvimento de competências, pauta- se nos princípios educacionais e filosóficos que 
orientam a ação institucional, expressa no Modelo Pedagógico Senac. Por essa via, a 
avaliação deve oferecer aos docentes e alunos da Instituição a possibilidade de 
diagnosticarem a aprendizagem já realizada e as dificuldades encontradas, de forma a 
reorganizarem a ação educativa. Assim, a avaliação tende a permear todo o ato educativo, 
trazendo por centralidade o protagonismo do aluno e por premissa a objetividade e 
simplicidade na sua execução, facilitando a compreensão sobre o processo avaliativo. 

 
A avaliação é uma prática pedagógica intencional, sistemática e organizada com o 

objetivo de aferir o desenvolvimento de competências nos alunos. Ela se dá em 
modalidades distintas, porém interconectadas, que variam de acordo com a função que 
exercem, compreendendo a avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

 
12.1 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 
 

A avaliação diagnóstica é uma modalidade avaliativa realizada sempre que for 
iniciada uma situação de aprendizagem ou, ainda, uma atividade pedagógica, o que pode 
ocorrer diversas vezes ao longo da Unidade Curricular. A função dessa modalidade avaliativa 
é investigar o conhecimento de mundo, as aptidões, os interesses e as competências prévias 
do aluno, de forma a detectar o nível de domínio que ele apresenta em relação tanto à 
competência a ser desenvolvida quanto a seus indicadores e elementos constituintes – 
conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. 
 

O diagnóstico resultante dessa investigação inicial permite ao docente ajustar a sua 
abordagem às necessidades observadas na turma. Ou seja, quanto menor o conhecimento 
prévio do aluno sobre uma dada competência, seus indicadores ou elementos, 
diagnosticado no início de uma situação de aprendizagem, maior será a necessidade de o 
docente realizar estratégias pedagógicas com vistas a suprir essa defasagem inicial e 
propiciar o incremento da aprendizagem. 

 
Com essa modalidade de avaliação, portanto, é possível elencar as reais 

necessidades dos alunos, de modo a precisar o ponto adequado de entrada das 
situações de aprendizagem que compõem uma Unidade Curricular, ajustando o 
planejamento docente e, principalmente, prevenindo a detecção tardia das 
dificuldades de aprendizagem. 
 
12.2 AVALIAÇÃO FORMATIVA 
 

A avaliação formativa, semelhantemente à diagnóstica, também busca detectar as 
dificuldades de aprendizagem, a fim de corrigi-las. Todavia, seu foco está na sondagem do 
processo educativo durante as situações de aprendizagem em andamento. 
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Apresenta, nesse sentido, uma dupla função: oferecer subsídios para o 
permanente replanejamento docente e indicar quem são os alunos que necessitam 
de ações de recuperação. Em sua função replanejadora, as informações geradas pela 
avaliação formativa possibilitam ao docente, permanentemente, analisar o grau de 
adequação de seu planejamento às características da turma. Na função 
recuperadora, a avaliação formativa permite acompanhar o desempenho dos alunos, 
identificando aqueles que ainda não atingiram o esperado. Sobre esse aspecto, vale 
considerar que as ações de recuperação devem ser realizadas quantas vezes forem 
necessárias durante a vigência da Unidade Curricular, não devendo ser deixadas 
apenas para o final. 
 
12.3 AVALIAÇÃO SOMATIVA 
 

Sua função principal é atestar se os objetivos de aprendizagem foram atingidos, 
bem como se a própria competência foi desenvolvida a contento. 

 
A diferença maior em relação à avaliação formativa é que enquanto esta última 

informa sobre o nível de desenvolvimento da competência durante a execução das situações 
de aprendizagem, a avaliação somativa informa sobre o resultado final dessa 
aprendizagem. Ou seja, visa à constatação do desenvolvimento da competência, verificando 
o desempenho do aluno, o que permite atestar se o objetivo traçado inicialmente, no 
planejamento docente, foi alcançado ou não. Essa característica de finalização da 
avaliação somativa também reforça sua função certificadora, voltada à atribuição de 
menções de aprovação ou reprovação, para emissão de certificado ou diploma. 

 
O planejamento detalhado da avaliação, considerando suas modalidades, funções, 

execução e devolução dos resultados para os alunos, de forma sistemática, analítica e 
construtiva, centrada no caráter participativo e democrático da educação profissional no 
Senac deve trazer significado e sentido real para a avaliação. Isso aumenta as chances 
de eficácia do processo de ensino e aprendizagem e contribui, de forma significativa, 
para o pleno desenvolvimento da competência. 

 
Nesse sentido, busca-se formas de expressar os resultados da avaliação, 

considerando que: 
 
• Toda a avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, definiu-se o tipo de menção que será utilizada para 
realizar os registros parciais (ao longo do processo) e finais (ao término da unidade 
curricular/curso). 

 
• As menções adotadas no modelo pedagógico nacional reforçam o 

comprometimento com o desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de 
subjetividade do processo avaliativo. 

 
• De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas menções específicas 

a serem adotadas no decorrer do processo de aprendizagem. 
 
12.4 AVALIAÇÃO EM CURSOS QUE DESENVOLVEM COMPETÊNCIAS 
 

Para cursos de Qualificação Profissional, Aprendizagem Profissional Comercial, 
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Técnicos e alguns cursos de Aperfeiçoamento que desenvolvem competências, utiliza-se as 
seguintes menções: 

 
• Menção por indicador de competência; 
 
• Menção por unidade curricular; 
 
• Menção para aprovação no curso. 

 
12.4.1 Menção por indicador de competência 

 
A partir dos indicadores que evidenciam o desenvolvimento da competência, foram 

estabelecidas menções para expressar os resultados de uma avaliação. As menções que 
serão atribuídas para cada indicador são: 
 

Durante o processo 
 

• Atendido - A 
• Parcialmente atendido - PA 
• Não atendido - NA 

 
Ao final da Unidade Curricular 
 
• Atendido - A 
• Não atendido – NA 

 
12.4.2 Menção por Unidade Curricular 
 

Ao término de cada unidade curricular (Competência, Estágio, Prática 
Profissional ou Projeto Integrador), estão as menções relativas a cada indicador. Se 
os indicadores não forem atingidos, o desenvolvimento da competência estará 
comprometido. Ao término da unidade curricular, caso algum dos indicadores não seja 
atingido, o aluno será considerado reprovado na unidade. É com base nessas 
menções que se estabelece o resultado da unidade curricular. As menções 
possíveis para cada unidade curricular são: 

 
• Desenvolvida - D  
• Não desenvolvida - ND 

 
12.4.3 Menção para aprovação no curso 
 

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolveu) em todas as unidades 
curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada). 

 
Além da menção D (desenvolveu), o aluno deve ter frequência mínima de 75%, 

conforme legislação vigente. Na modalidade a distância, o controle da frequência é 
baseado na realização das atividades previstas. 

 
• Aprovado - AP 
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• Reprovado – RP 
 
12.5 AVALIAÇÃO POR NOTA 
 

Para cursos dos tipos: Aperfeiçoamento, programas Sócio profissional, Sócio 
cultural e Instrumental que não desenvolvem competência, utiliza-se notas. Serão 
considerados aprovados os alunos que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete) e 
frequência mínima de 75%. 
 
12.6 AVALIAÇÃO DO SEGMENTO IDIOMAS 
 

Dada a especificidade dos cursos de idiomas, a avaliação é por nota. A avaliação dá-
se através de provas de conteúdo (gramática, compreensão de texto, compreensão auditiva e 
redação) – valendo 10 pontos -, prova oral e avaliação contínua. Nesta, o aluno será 
avaliado diariamente através das atividades realizadas em sala de aula (interação, 
desenvolvimento e expressão no idioma). Serão considerados aprovados os alunos que 
obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75%. 
 
12.7 RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

A recuperação ocorre durante o processo de aprendizagem, a partir da constatação 
das dificuldades do aluno e é realizada através de situações-problema, estudos dirigidos e 
outras estratégias de aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento da 
competência, tanto na modalidade de oferta presencial, quanto na modalidade Educação a 
Distância. 

 
Para idiomas, a recuperação ocorre dentro do processo de aprendizagem por 

meio de avaliação contínua, ou seja, durante o semestre são promovidas atividades que 
possibilitam o desenvolvimento constante do aluno em sala de aula. Além dessas 
atividades, o aluno tem a monitoria para revisão de conteúdos estudados e soluções de 
dúvidas. Assim, o mesmo tem a oportunidade de se recuperar e ser aprovado para o ciclo 
seguinte. 
 
12.8 PROCESSO AVALIATIVO EM EAD 
 

Nos cursos de EAD, o registro da frequência do aluno é feito com base na realização 
das atividades. 

 
É importante que, no momento de elaboração de um plano de curso, a 

proposição de indicadores considere a viabilidade de verificá-los a distância. 
 
Não se deve diminuir a exigência do processo avaliativo em função de uma 

possível dificuldade de verificação de indicadores a distância - é necessário pensar em 
encontros presenciais ou recursos tecnológicos que deem conta dessa verificação. 

 
Caso a verificação do indicador exija presença, o curso não poderá ser 100% a 

distância. 
 
Nos cursos em que as competências têm foco em habilidades psicomotoras, serão 

exigidos momentos presenciais ou envio de registros da execução em diferentes formatos   
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(vídeos, fotos etc.). 
 

 
12.9 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Dadas as condições subjetivas e complexas do conceito de qualidade, criar 
modelos de avaliação com quesitos/atributos, permite direcionar e equalizar o olhar do 
avaliador, assegurando ao indicador valores mais sólidos, de modo a conhecer exatamente o 
que está sendo avaliado. 

 
Além disso, avaliar o nível de satisfação dos serviços prestados por uma instituição de 

ensino está diretamente relacionada com a necessidade de melhoria contínua. 
 
12.10 AVALIAÇÃO NACIONAL DA QUALIDADE PERCEBIDA 
 

Avaliação Nacional da Qualidade Percebida tem por objetivo verificar a 
qualidade dos cursos do Senac em todo o território nacional a partir da percepção dos 
alunos, utilizando uma matriz de quesitos/atributos essenciais de avaliação. A partir 
dessa avaliação dos alunos, torna-se viável identificar pontos fortes e pontos de 
melhoria de produtos e serviços ofertados pela Instituição, visando, assim, subsidiar o 
contínuo aperfeiçoamento e a perpetuação do padrão de qualidade em todas as ações 
educacionais desenvolvidas pelo Senac. 
 
12.11 AVALIAÇÃO DOCENTE 

 
A avaliação institucional docente busca, a partir da percepção dos alunos, o 

aprimoramento do trabalho docente realizado na instituição. São abordados aspectos 
relacionados ao curso, ao conteúdo, a relação entre o professor e aluno, além das 
técnicas de ensino. Os resultados são utilizados pelas equipes pedagógicas para a 
aplicação de feedbacks com os docentes visando a melhoria no processo. 
 
12.12 AVALIAÇÃO DISCENTE 
 

A avaliação institucional discente abrange os cursos nos quesitos 
(atendimento, curso, material didático, professor, equipe pedagógica, instalações 
físicas, biblioteca e aspectos mercadológicos), onde os alunos podem classificá-los e 
com base nos resultados é gerado o Indicador de Qualidade Percebida (IQP) do DR/RN. A 
partir dos pontos de impacto identificados, são estabelecidas estratégias de melhorias. A 
referida avaliação aborda aspectos quantitativos e qualitativos. 

 
12.13 AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA FINS DE APROVEITAMENTO DE 
ESTUDOS 

 
O modelo de competência traz em si possibilidades de constante aperfeiçoamento e, 

por isso, tem-se mostrado extremamente adequado às atuais características do mercado 
de trabalho no que se refere à educação continuada dos trabalhadores. 

 
Na perspectiva da oferta de uma educação continuada surgem os itinerários 

formativos, que representam “o conjunto dos percursos de formação propiciados por uma 
instituição de educação profissional dentro de cada um dos diferentes eixos tecnológicos”. A 
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avaliação de competências, então, não deve ser pensada de forma independente do 
itinerário formativo, pelo contrário, ela pode vincular-se a ele.  

 
Reforçando a visão de que os itinerários formativos proporcionam ao aluno a 

oportunidade de exercer, com liberdade, a escolha da melhor alternativa de Educação 
Profissional disponível na região, a instituição de ensino deve empenhar-se em oferecer 
itinerários completos, que contemplem não só as atividades destinadas à Formação 
Inicial e Continuada, mas também a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
(Qualificação Profissional Técnica, Habilitação, Aperfeiçoamento e Especialização) e a 
Educação Superior. 

 
Entretanto, ao pensar os itinerários formativos com base em itinerários de 

profissionalização, devem se perceber, a priori, a necessidade da coletividade, e não 
apenas atender ao mercado, porque este nada mais é do que a materialização 
daquela necessidade em bens de consumo. Efetivamente, os itinerários formativos, uma 
das referências do processo de aproveitamento das competências, devem vislumbrar 
componentes formativos que sirvam de instrumentos para desenvolver no aluno a 
consciência de uma sociedade justa, solidária e sustentável. Assim, o aproveitamento 
de estudos deve ser pensado no âmbito do itinerário por eixos tecnológicos, de 
modo que as oportunidades educacionais se ampliem para o cidadão que venha a 
solicitar a avaliação de suas competências para fins de aproveitamento e certificação. 

 
Nesse contexto, a importância do aproveitamento de competências está na 

mediação entre as demandas do mundo do trabalho, a educação profissional e o mercado, 
como instrumentos de integração dos conhecimentos tácitos e científicos. 

 
É importante ressaltar que a legislação educacional sobre aproveitamento de 

competências ou estudos expressa a intencionalidade de flexibilizar os processos 
formativos para um mercado em movimento, o que requer um olhar atento e contínuo para 
as mudanças relevantes e, sempre que necessário, alinhar perfis profissionais. 

 
Ao estabelecer uma metodologia de aproveitamento de estudos é preciso 

reconhecer que as competências da educação profissional para a laborabilidade 
configuram-se como conhecimentos, habilidades e atitudes tanto em sistemas 
formais de ensino como no mundo do trabalho. Isso requer que se confira à formação 
profissional do trabalhador uma dimensão política, social e cultural mais abrangente. 
A responsabilidade dos gestores educacionais, portanto, é a de garantir que, em todas 
as etapas avaliativas, essas dimensões sejam contempladas. 

 
É preciso superar o preconceito e o flagrante desperdício de não valorizar a 
experiência profissional e o autodidatismo que não têm recebido, até hoje, a 
atenção que merecem. Trata-se de um potencial humano que tem permanecido 
oculto e que precisa ser adequadamente identificado, avaliado, reconhecido, 
aproveitado e certificado. A certificação de competências constitui mais um 
instrumento para a democratização da educação profissional, em todos os seus 
níveis. (BRASIL, 1997, p. 3). 

 
Ressaltamos, ainda, os testes de nivelamento de estudos de Idiomas em 

consonância com a modalidade de avaliação diagnóstica e visando construir um 
panorama do conhecimento prévio dos alunos, em relação ao conteúdo a ser estudado 
nos cursos de idiomas, o aluno passará por um teste de nivelamento constituído de 
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questões objetivas para avaliar gramaticalmente o nível em que se encaixa. Em seguida, o 
aluno passará por um teste oral com o intuito de avaliar a capacidade comunicativa do 
mesmo no idioma proposto. 

 
A função dessa modalidade avaliativa é investigar o conhecimento, as 

aptidões, os interesses e as competências prévias, de forma a detectar o nível de 
domínio que se apresenta em relação às competências a serem desenvolvidas no curso. 
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13 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A reelaboração/atualização do PPP do Senac/RN teve início em 2015 com os 
estudos dos documentos norteadores do Modelo Pedagógico Senac. Em 2017, foram 
realizados os encontros para discussões, alinhamentos e sistematização do documento. 

 
Para este trabalho, levou-se em consideração o viés da participação dos 

diferentes segmentos que compõem a escola, através do envolvimento dos Docentes, 
Pedagogos, Gerentes dos CEPs, da Diretoria de Educação Profissional, Assessorias e 
Coordenadores de Área. Foi possível contemplar as vivências e práticas pedagógicas que 
são desenvolvidas no cotidiano escolar. Para Vasconcellos (2009, p. 24) “ a participação é 
uma resposta a um dos anseios mais fundamentais do homem: ser levado em conta, 
tomar parte, ser incluído, ser respeitado”. 

 
A participação dos colaboradores foi importante para o processo de reelaboração do 

PPP, momento decisório para as ações que serão desenvolvidas pela escola. Outro aspecto 
foi o sentimento de pertencimento e colaboração de todos os envolvidos na busca de uma 
educação de qualidade para os que procuram esta instituição de Educação Profissional. 

 
A consolidação deste documento com propostas inovadoras, a partir dos 

processos formativos que serão desenvolvidos através da metodologia ativa em que 
o trabalho e a pesquisa são princípios educativos, darão oportunidade para a realização 
de ações e projetos que terão como foco de resultados as aprendizagens 
significativas dos alunos e os avanços culturais, sociais, econômicos, organizacionais e 
tecnológicos para os beneficiados por essas ações. É assim que será respeitada a 
concepção de ser humano entendida pela Instituição e evidenciadas pelas Marcas 
Formativas Senac. 

 
Para a implementação do Projeto Político Pedagógico que tem por finalidade 

garantir a unidade filosófica, político-pedagógica, estrutural e funcional dos Centros de 
Educação Profissional do Senac/RN, faz-se necessário o planejamento coletivo, a 
organização das práticas pedagógicas, a formação continuada dos docentes e das 
equipes técnicas, o acompanhamento e a avaliação do processo de aprendizagem 
que são aspectos primordiais para a escola. 
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