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1 Justificativa

O SENAI reconhece a importância da vivência profissional para a inserção do aluno
no mercado de trabalho e pretende contribuir com o educando no sentido da consolidação
do desenvolvimento de suas competências, bem como auxiliar na sua preparação para os
desafios de uma carreira. Compreende ainda que a vivência profissional é o lócus
privilegiado para refletir teoricamente sobre a prática e realizar atividades profissionais
assentadas em densos conhecimentos construídos ao longo de sua trajetória escolar. É a
essência da filosofia que norteia o SENAI desde a sua criação: “o aprender fazendo”. Sendo
assim, justifica-se a implantação do presente curso.

2 Objetivo
O Curso de Aperfeiçoamento Profissional – Vivência Profissional tem por objetivo o
aprimoramento das competências específicas e de gestão e suas correspondentes
capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas adquiridas pelo aluno nos
cursos de educação profissional, aliando-as à experiência do cotidiano daprática profissional
de maneira supervisionada,bem como à ampliação do repertório necessário para analisar e
selecionar as informações pertinentes à resolução de problemas e ao alcance dos
resultados

pretendidos,

em

um

determinado

contexto

profissional,

visando

ao

desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e para o trabalho de maneira autônoma e
responsável.

3

Requisitos de acesso

Os candidatos ao curso devem:


cursar ou ter concluído um curso de educação profissional; e



firmartermo de compromisso com a empresa e o SENAI.
4

Coordenação de Estágios no Curso Vivência Profissional

Ao responsável pela Coordenação de Estágios caberá:

a) Elaborar anualmente um plano de trabalho e submetê-lo à aprovação do Diretor;
b) Planejar todas as atividades de orientação, encaminhamento, supervisão e avaliação
de estagiários;
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c) Avaliar continuamente a programação estabelecida;
d) Manter atualizados os cadastros de estagiários e empresas;
e) Em articulação com a coordenação da escola, fazer indicação de alunos para estágio
quando articulado pela escola;
f)

Manter atualizado o preenchimento de formulários de controle e avaliação de
estágio;

g) Coletar informações com empresas e estagiários, sobre reformulações que poderão
ser propostas visando a alterações ou adequações na organização curricular do
curso;
h) Articular-se com a equipe escolar para a divulgação das informações sobre o
processo de supervisão de estágios;
i)

Assegurar a qualidade da supervisão de estágios e zelar pelo alcance dos objetivos;

j)

Realizar a conferência dos estagiários em curso segurados na apólice de Seguros de
Acidentes Pessoais do SENAI-SP;e

k) Exibir a documentação às auditorias regulares do SENAI e oficiais quando requerida.

5 Perfil do Aperfeiçoamento Profissional– Vivência Profissional

Aplicar os conhecimentos, as habilidades e as atitudes mobilizadas nas
competências específicas e de gestão e suas correspondentes capacidades técnicas,
sociais, organizativas e metodológicas, desenvolvidas nos cursos de educação profissional,
em situações novas do ambiente profissional; distribuir o tempo entre as diversas atividades
em acordo com cronograma ou planejamento; prever os recursos necessários para a
execução dos trabalhos solicitados; tomar decisões sobre qual o melhor caminho a seguir
de acordo com os objetivos do trabalho; buscar e selecionar informações necessárias ao
desenvolvimento do trabalho proposto; solucionar problemas diários a partir da combinação
de conhecimentos, habilidades e atitudes; monitorar continuamente a realização das
atividades solicitadas e avaliar os resultados obtidos; refletir criticamente sobre o cotidiano
profissional; buscar excelência no seu campo de atuação por meio de aprimoramento
profissional contínuo.
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6 Organização curricular

6.1 Quadro de Organização Curricular

UNIDADES CURRICULARES

LEGISLAÇÃO

CARGA
HORÁRIA
(HORAS)

Fundamentação Teórica e Instrumentalização para a Prática
Lei Federal nº11.788/08

Lei Federal nº 9.394/96

80
Profissional
Prática Profissional – Estágio (mínimo)

400
Carga Horária Total

480

6.2 Enfoque Didático-pedagógico

Os processos de ensino e de aprendizagem devem ser planejados pelo docente e
apresentados com a utilização de diferentes métodos, estratégias e técnicas, tendo em vista
o desenvolvimento de capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas e
conhecimentos definidos como conteúdo formativo necessário para o desempenho
profissional.
A proposta didático-pedagógica deve favorecer que o aluno assuma uma postura
que o torne autor e responsável pela condução de seu processo de aprendizagem. Para
tanto é necessário que a promoção e a valorização da autonomia se tornem meios de
possibilitar a apropriação de conhecimentos e práticas.
O enfoque didático-pedagógico deve favorecer uma leitura crítica da realidade
balizada pela responsabilidade social e valores éticos.
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6.3 Ementa de Conteúdo Formativo
MÓDULO DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL -VIVÊNCIA PROFISSIONAL
Unidade Curricular:Fundamentação Teórica e Instrumentalização para a Prática Profissional
80 horas
CONTEÚDO FORMATIVO
Capacidades técnicas

Conhecimentos
1



Comunicar-se com diversos interlocutores;



Localizar as distintas áreas, pessoas e materiais
dentro da organização;



Cumprir normas e procedimentos técnicos com ética,

2

qualidade e segurança;



Atuar com foco na otimização e aproveitamento de
recursos;



3

Atuar de forma crítica no cotidiano profissional à luz
da legislação vigente;



Articular conhecimentos, habilidades e competências
às atividades demandadas e realizadas no contexto
de trabalho;



4

Realizar pesquisas para permanecer atualizado no
seu campo de atuação;



Produzir relatórios.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas
5



Ser assertivo;



Ter autocontrole, postura crítica e comportamento
ético;



Ser organizado;



Ter raciocínio lógico;



Ser analítico;



Ter atenção a detalhes;



Ser receptivo a feedbacks;



Ser receptivo ao trabalho em equipe;



Ter espírito empreendedor;



Ter responsabilidade no cumprimento de tarefas.

6

7

Introdução à metodologia científica;
1.1 Tipos de conhecimento;
1.2 Métodos científicos;
1.3 Pesquisa e coleta de dados;
1.4 Citações;
Técnicas de elaboração e apresentação de
relatórios;
2.1 Elaboração de currículo;
2.2 Relatórios gerenciais;
Legislação trabalhista;
3.1 Relação de emprego;
3.2 Contrato de trabalho;
3.3 Jornada de trabalho;
3.4 Segurança e saúde no trabalho;
Empreendedorismo;
4.1 Intra-empreendedorismo
4.2 Responsabilidade;
4.3 Assertividade;
4.4 Ética e diversidade;
4.5 Qualidade;
4.6 Proatividade;
Elementos e dinâmica da comunicação humana;
5.1 Entrevista de emprego;
5.2 Relacionamento interpessoal;
5.3 Trabalho em equipe;
5.4 Feedback e empatia;
5.5 Ética e moral;
5.6 Inteligência emocional;
5.7 Linguagem corporal;
Organização dos espaços de trabalho;
6.1 Organização corporativa;
6.2 Espaço físico;
Sustentabilidade;
7.1 Responsabilidade social;
7.2 Recursos naturais;
7.3 Recursos humanos;
7.4 Cadeia produtiva e cadeia de suprimento;
7.5 Otimização de recursos.
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MÓDULO DO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - VIVÊNCIA PROFISSIONAL
Unidade Curricular:Prática Profissional–400 horas
CONTEÚDO FORMATIVO
Capacidades técnicas



Conhecimentos

As capacidades técnicas elencadas no plano de curso

1

Os conhecimentos elencados no plano de curso

vinculado e que devam ser mobilizadas em situações

vinculado pelo aluno e que devam ser mobilizados em

reais de trabalho.

situações reais de trabalho.

Capacidades sociais, organizativas e metodológicas



As

capacidades

sociais,

organizativas

e

metodológicas elencadas no plano de curso vinculado
e que devam ser mobilizadas em situações reais de
trabalho.

6.4 Desenvolvimento Metodológico do Curso
A implementação deste curso deverá propiciar o desenvolvimento das competências
relativas à aplicabilidade dos conhecimentos desenvolvidos nos cursos de educação
profissional, aliando a experiência adquirida no cotidiano da prática profissional de maneira
supervisionada ao seu desenvolvimento como cidadão trabalhador de maneira autônoma e
responsável.
Além disso, é necessário que os envolvidos com o curso:


tenham como propósito levar o educando a desenvolver a capacidade de

mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas pela natureza do trabalho,
aprimorando-o como pessoa humana, desenvolvendo a sua autonomia intelectual e o
pensamento crítico, bem como a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos
dos processos produtivos;


planejem o ensino, estabelecendo as relações entre os fundamentos técnicos

e científicos, capacidades técnicas e capacidades sociais, metodológicas e organizativas,
contemplados na ementa de conteúdos de cada unidade curricular e os conhecimentos
selecionados para embasar o desenvolvimento das competências;


desenvolver;

programem atividades de acordo com o tipo de competência que se quer
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utilizem estratégias que ampliem o repertório, de forma que os alunos

enfrentem desafios e mobilizem competências frente a problemas significativos, tendo como
base conhecimentos adquiridos de maneira contextualizada;


estabeleçam mecanismos para identificar os conhecimentos prévios dos

alunos e a sua visão do mundo, de modo a facilitar a contextualização e o desenvolvimento
de atividades que busquem o desenvolvimento das competências.
A organização curricular proposta para o desenvolvimento deste curso é composta
pela integração das unidades curriculares Fundamentação Teórica e Instrumentalização
para a Prática Profissional e Prática Profissional.
Cabe observar que a unidade curricular FundamentaçãoTeórica e Instrumentalização
para a Prática Profissional visa embasar o profissional e instrumentalizá-lo para os desafios
do campo profissional, na intenção de subsidiar a unidade curricular Prática Profissional.
Assim, os conteúdos teóricos e práticos serão ministrados por meio de estratégias
diversificadas que facilitem sua apreensão. Esse contexto exige o emprego de métodos,
técnicas e estratégias de ensino e de aprendizagem que levem o aluno a mobilizar
conhecimentos, habilidades e atitudes no desenvolvimento de atividades típicas,
privilegiando a busca de alternativas para a resolução de problemas apresentados.
Na unidade curricular Prática Profissional, a ênfase recai sobre o desenvolvimento
das capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas adquiridas ao longo da
sua formação e que agora serão desenvolvidas no ambiente de trabalho industrial durante
sua vivência em ambiente laboral.
A escola deve solicitar que o aluno apresente ao final do curso, declaração da
empresa do total de horas cumpridas em atividades relativas à prática profissional.

6.5 Desenvolvimento da Unidade Curricular Prática Profissional
Durante o desenvolvimento dessa unidade curricular, o aluno deverá dar
continuidade, agora em situação real de trabalho, ao aprimoramento das competências
profissionais constantes do Perfil Profissional de Conclusão do curso vinculado.
Será de responsabilidade da escola:


A avaliação da adequação da empresa à formação profissional do aluno de
acordo com as competências profissionais previstas no Perfil Profissional de
Conclusão;



A elaboração do Plano de Vivência Profissional do aluno em conjunto com a
empresa;

13



O acompanhamento e a avaliação do aluno, conforme descrito no item III –
Critérios de Avaliação;



A análise do relatório de atividades do aluno elaborado pela empresa e pelo
aluno.

Será de responsabilidade da empresa:


A indicação de um orientador que irá acompanhar o aluno, sendo desejável
formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida
no curso técnico em que o aluno foi habilitado;



O acompanhamento e a avaliação do aluno, conforme descrito no item III –
Critérios de Avaliação;



O pagamento de remuneração ao aluno, sendo concedido em regime de
bolsa de complementação educacional, se for este o caso;



Emissão de relatório, findo o programa, com informações sobre carga horária,
atividades, avaliação e sugestões de melhoria.

Será de responsabilidade do aluno:


A realização das atividades propostas pelo seu orientador na empresa, desde
que relacionadas à sua habilitação;



O cumprimento das normas internas da empresa;



A elaboração de relatórios de atividades e demais documentos solicitados a
ele;



A responsabilização por perdas ou danos decorrentes do não cumprimento das
normas internas da empresa

7. Termo de Compromisso
A escola deve celebrar Termo de Compromisso com o educando e com a empresa,
acordando todas as condições de realização do plano de estágio de prática profissional, no
qual fiquem claras as responsabilidades, direitos e deveres de cada uma das partes.
O Termo de Compromisso é documento essencial para que o aluno inicie a unidade
curricular de prática profissional. No referido Termo deve também constar a jornada diária e
semanal.
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8

Local de realização da unidade curricular
A unidade curricular Prática Profissional somente poderá ser realizada em empresas,

órgãos ou instituições que tenham condições de proporcionar ao aluno vivência profissional
em situação real de trabalho, condizente com a sua formação.Durante sua permanência na
empresa, o aluno submeter-se-á às normas e aos regulamentos da referida empresa.
Ressaltamos que a Prática Profissional não deve ocorrer simultaneamente em duas
empresas, ou seja, não se deve firmar um segundo Termo de Compromisso, enquanto o
primeiro estiver ainda em vigor.
Poderá ser celebrado termo aditivo ou novo Termo de Compromisso com outra empresa
concedente desde que a carga horária total não ultrapasse os limites estabelecidos a seguir.
O estágio iniciado na forma concomitante poderá terminar após a conclusão do curso ao
qual está vinculado, respeitada a carga horária máxima permitida.


para a modalidade vinculada ao Curso Técnico, o limite máximo de horas de
Estágio não deve ultrapassar a carga horária do curso ao qual está vinculado;



a carga horária do estágio poderá chegar ao máximo de 1500 horas a partir da
análise realizada pela escola, dependendo da prática profissional a ser oferecida
pela empresa concedente;



para a modalidade vinculada a Aprendizagem, o total de horas do estágio não
poderá ultrapassar a carga horária do curso ao qual está vinculado; e



para a modalidade vinculada a Qualificação, o total de horas do estágio seráde 400
horas.
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Seguro de acidentes pessoais
É obrigatório fazer constar do Termo de Compromisso uma cláusula de seguro de

acidentes pessoais em favor do aluno. A empresa ou a escola deve assumir esta
contratação,e os dados da seguradora e o número da apólice de seguro devem fazer
parteda referida cláusula do Termo de Compromisso.
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10 Bolsa de complementação educacional
Poderá ser paga ao educando, a critério da empresa, bolsa de complementação
educacional.Recomenda-se que o responsável na escola pelo aluno, na medida do
possível, negocie com a empresa a concessão também de auxílio transporte, alimentação,
assistência médica e outros benefícios, sempre em concordância com a legislação em vigor.

11 Supervisão das atividades do aluno na empresa
O aluno será orientado por funcionário da escola, designado pela direção, bem como
pelo seu supervisor indicado pela empresa.

A supervisão e a orientação compreendem:


Orientar o aluno quanto às suas atribuições e responsabilidades;



Informar e esclarecer o aluno quanto aos aspectos a serem observados ou aplicados
durante o desenvolvimento da unidade curricular Prática Profissional;



Orientar quanto à elaboração de relatórios e trabalhos a serem apresentados;



Colher dados de desempenho do estudante, por meio de instrumentos de avaliação
diversificados, de relatórios e trabalhos apresentados pelo aluno, de acordo com a
programação no Plano de Vivência Profissional do aluno;



Verificar a conduta e a frequência do educando em aspectos como: disciplina,
relacionada ao cumprimento das obrigações; iniciativa, demonstrada pelo interesse,
pela procura de novos meios para solucionar problemas, pela cooperação com os
que o rodeiam; pontualidade e assiduidade;



Orientar o estudante quanto à sua adaptação à realidade do mercado de trabalho; e



Incentivar o educando à pesquisa e ao autodesenvolvimento.

12 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores
Em conformidade com o artigo 36 da Resolução CNE/CEB nº 6/12, a unidade
escolar:
“pode promover o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do
estudante, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da
respectiva qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:
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I.

em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente

concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
II.

em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional de,

no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
III.

em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por

outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação, mediante
avaliação do estudante;
IV.

por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em

instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino
ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.”

A avaliação será feita por uma comissão de docentes do curso e especialistas em
educação, especialmente designada pela direção, atendidas as diretrizes e procedimentos
constantes na proposta pedagógica da unidade escolar.

13 Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação e certificação de alunos são os definidos pelo Regimento Comum
das Unidades Escolares do SENAI-SP e complementados na Proposta Pedagógica da
unidade escolar.Considerando a análise contínua do desempenho do educando nos vários
aspectos das experiências vivenciadas durante a prática profissional, o acompanhamento e
a avaliação serão realizados mediante a utilização de instrumentos diversificados, tais como
relatórios de atividades, reuniões e visitas de supervisão. Vale lembrar que a visita à
empresa não é útil somente para avaliar o desempenho do aluno durante a realização do
programa, mas também para verificar as condições da mesma em propiciar a esse aluno o
necessário para a suaprática profissional.
Ao término de cada unidade curricular deverá ser atribuída uma nota de zero a cem.
O resultado será considerado satisfatório se a nota de cada unidade curricular for igual ou
superior a cinquenta.
A escola deve solicitar que o aluno apresente ao final do curso, declaração da
empresa do total de horas cumpridas em atividades relativas à prática profissional.
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14 Instalações e equipamentos
Para o desenvolvimento das aulas na escola devem ser utilizados os ambientes
pedagógicos e equipamentos apropriados, incluindo-se a biblioteca que dispõe de acervo
bibliográfico adequado para o desenvolvimento do curso e faz parte do sistema de
informação do SENAI.
A unidade curricular Fundamentação Teórica e Instrumentalização para a Prática
Profissional será desenvolvida na forma de educação a distância. Em casos excepcionais,
poderá ser desenvolvida de forma presencial.
Para o desenvolvimento da unidade curricular Prática Profissional, a empresa deve
apresentar condições adequadas de instalações e equipamentos.

15 Pessoal docente e técnico
O

quadro

de

docentes

para

o

curso

na

escola

deve

ser

composto,

preferencialmente,por profissionais técnicos, com formação e experiência profissional
condizentes com oaperfeiçoamento, além da figura de um profissional responsável pela
supervisão dos alunos.

16 Certificados
Para o aperfeiçoamento profissional concluído, será conferido certificado com perfil de
conclusão em acordo com o curso vinculado, declarado no ato da matrícula.

17 Considerações importantes sobre o curso Vivência Profissional
a. Reuniões na Escola
Durante a fase escolar os Responsáveis pela Coordenação de Estágios realizarão
pelo menos uma reunião de estágio com os alunos para orientá-los sobre: regulamento de
aperfeiçoamento profissional Vivência Profissional e legislação vigente, perfil profissional de
conclusão, sistemática de trabalho e mercado de trabalho.

b. Prática profissional
Para o aluno que não exerce ou exerceu função pertinente à área de interesse, o
ideal é procurar, preferencialmente através da Coordenação de Estágios, ou por meios
próprios, uma empresa que conceda a ele a prática profissional (estágio) e firmar um
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO entre as três partes, ou seja, a empresa
CONCEDENTE, a Escola SENAI e o próprio ALUNO. O estudante deve saber que na
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condição de estagiário ele não possui vínculo empregatício com a concedente. Para que
o aluno não seja penalizado em caso de acidentes, a escola faz um SEGURO DE VIDA
para esse aluno, no momento em que ele faz a MATRÍCULA DOVIVÊNCIA
PROFISSIONAL.
Para efetuar a matrícula, o aluno também deve providenciar junto à
concedente, um PLANO DE ESTÁGIO. Este plano deve mencionar todas as atividades a
serem desenvolvidas durante o estágio e só será aprovado pela escola se as mesmas forem
relacionadas ao perfil profissional correspondente.

c. Carga horária do curso
A carga horária total do curso será de, no máximo, 1580 horas, sendo 80 horas de FTIPP
(Fundamentação Teórica e Instrumentalização para a Prática Profissional) e até 1500 horas
de Prática Profissional.
De acordo com o Artigo 10 - II, da Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008:
A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a
instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante
legal, devendo constar do termo de compromisso, ser compatível com as atividades
escolares e não ultrapassar: 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no
caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do
ensino médio regular.

Dessa forma, a carga horária da Prática Profissional deve compatibilizar-se com o horário
das aulas, sem que ocorra prejuízo para o ensino quando for concomitante à fase escolar.

17.4. Desistência e Abandono

Quando um contrato for encerrado pela concedente ou pelo aluno antes do prazo, é de
extrema importância que a escola seja imediatamente avisada. Para isso, o aluno deverá
entregar na secretaria da escola:


Declaração de horas de estágio realizadas;



Avaliação de desempenho Empresa;



Auto-avaliação.
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17.5 Avaliação de desempenho do estagiário
A Escola registrará para cada estágio efetuado, pelo menos uma avaliação do
estagiário através dos instrumentos de avaliação definidos neste regulamento, ou seja,
Avaliação de Desempenho-Empresa ou Avaliação de Desempenho-Escola. Ambos têm o
objetivo de avaliar a satisfação da Concedente com o desempenho do estagiário e avaliação
dos resultados com vistas à melhoria contínua dos processos na unidade escolar. A
avaliação de desempenho do estagiário será traduzida em nota, expressa em escala de 0
(zero) a 100 (cem).

17.6 Auto avaliação do estagiário
Esta avaliação visa coletar as percepções do estagiário com relação ao processo de
vivência profissional e, preferencialmente, deverá ser realizada no mínimo até 50% da carga
horária prevista. O instrumento empregado não será computado para fins de avaliação do
estagiário. É uma ferramenta de auxílio à gestão do processo na unidade escolar.

17.7 Avaliação do Relatório de Atividades
O estagiário e também a concedente, devem apresentar relatório de atividades
desenvolvidas no estágio, com periodicidade não superior a 6 meses, devendo, no caso de
relatório elaborado pela concedente, constar visto obrigatório do estagiário.

17.8 Encerramento
Os documentos para a finalização do estágio são os seguintes:

 DECLARAÇÃO DE HORAS DE ESTÁGIO REALIZADAS: assinada pela empresa
concedente constando PERÍODO e NÚMERO DE HORAS ESTAGIADAS;
 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO-EMPRESA: preenchida e assinada pelo Supervisor do
estagiário e carimbada pela empresa;
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 RELATÓRIO DE ATIVIDADES, da seguinte forma:
Relatório Empresa: - Papel timbrado da empresa ou carimbo da empresa.


Preenchido pelo Supervisor do estagiário;



Nome e assinatura Supervisor do estagiário;



Nome e assinatura do aluno estagiário.

Relatório Aluno: - Preenchido pelo aluno estagiário.


Nome e assinatura do aluno estagiário.

Nota: os documentos citados acima serão entregues aos alunos matriculados no curso
Vivência Profissional por meio do e-mail do aluno com aviso de recebimento.
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