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1. A FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FELIX GUISARD
A Faculdade de Tecnologia SENAI Félix Guisard é uma Instituição de Ensino
Superior do SENAI/SP que ministra o Curso Superior de Tecnologia em Fabricação
Mecânica.
Diretamente relacionada com o setor produtivo da indústria, a Faculdade SENAI de
Taubaté desenvolve o perfil do Tecnólogo em Fabricação Mecânica para gerenciar e
implementar a instalação, a produção e a manutenção de processos de produção e
usinagem, coordenando equipes de acordo com normas técnicas, de qualidade,
ambientais, de saúde e segurança no trabalho. Coerente com um dos princípios que
norteiam as ações do SENAI/SP, que diz respeito à inovação tecnológica, a Faculdade
procura incorporar este conceito em todas as suas atividades.
A Faculdade de Tecnologia SENAI Félix Guisard está Instalada nas dependências
da Escola SENAI Félix Guisard, compondo uma Unidade Operacional do SENAI/SP,
ou simplesmente Unidade. Está localizada à Avenida Independência, 846 - Bairro
Independência - Taubaté/SP - CEP 12031-001 - tel: (12) 3609-5700, instalada em
terreno de 23.358 m2, sendo de 8.967 m2 a área construída.
A Escola SENAI Félix Guisard iniciou suas atividades no dia 1º de novembro de
1943, quando o SENAI/SP adquiriu as instalações da Escola Técnica Profissional
(antiga Escola da CTI), que funcionava na rua 4 de março, nº 432, desde 1927. Em
1976, a Escola foi transferida para novas instalações na avenida Independência, 846,
onde foi reinaugurada em 1977 pelo então Presidente da República, o Exmº. Sr. Gal.
Ernesto Geisel.
Em 2008, teve início o Curso Superior de Tecnologia de Fabricação Mecânica.
Com a implantação desse curso, passou-se a ter a seguinte denominação: Escola e
Faculdade SENAI Félix Guisard. A 1ª turma colou grau no ano de 2011 e o curso
obteve nota máxima no ENADE - Exame Nacional de Estudantes do Ensino Superior,
também em 2011.
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Hoje, a Faculdade está em uma cidade que confirma sua posição dentro do cenário
econômico brasileiro através de um bem sucedido Programa de Expansão Industrial –
porte de primeiro mundo – com perspectivas de crescimento, objetivando aumentar a
sua participação no MERCOSUL e contando com o crescimento da micro-região na
Produção Nacional de Automóveis, que em poucos anos atingirá em torno de 50% da
produção nacional. Consequentemente, a fixação da indústria de autopeças, com
investimento maciço de capital estrangeiro, proporcionará impulsos efetivos de
desenvolvimento. Outro setor que cresce também na região é o de peças para a
indústria aeronáutica.

2. ATOS AUTORIZATIVOS
•

Credenciamento da instituição: Portaria MEC nº 461, de 10/04/2008 – Publicado
no Diário Oficial da União – DOU – em 11/04/2008.

•

Autorização do curso: Portaria MEC/SETEC nº 166, de 11/04/2008 – Publicada
no Diário Oficial da União – DOU – em 14/04/2008.

•

Reconhecimento do curso: Portaria MEC/SERES nº 118, de 27/06/2012 –
Publicada no Diário Oficial da União – DOU – em 28/06/2012.

•

Reavaliação do curso: Portaria MEC nº 1.416, de 06/12/2016 publicado no
Diário Oficial da União em 07 de dezembro de 2016, válido pelo prazo de 4
anos.

3. DIRIGENTES DA INSTITUIÇÃO
•

Diretor: Prof. Fernando Manoel Gonçalves.

•

Coordenador do Curso Superior: Prof. Dr. José Antônio Peixoto Cunha.

•

Coordenador de Atividades Pedagógicas: Prof. Flávio Máximo.

• Secretário Acadêmico do Curso Superior: Carlos Donizeti dos Santos.
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4. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO - CURSO
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM FABRICAÇÃO MECÂNICA
4.1 – Organização Acadêmica
Titulação: Tecnólogo em Fabricação Mecânica
Carga Horária Total: 2.400 horas + 400 horas de estágio supervisionado
Regime de Matrícula: Anual
Integralização Curricular: 3 anos
Duração do ano: 200 dias letivos
Nº Máximo de Alunos por Classe: 40
Período: Noturno
4.2 – Perfil Profissional do Tecnólogo em Fabricação Mecânica
Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Titulação: Tecnólogo em Fabricação Mecânica
Nível de Educação Profissional: Educação Profissional Tecnológica de Graduação e PósGraduação

I – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS
Competência Geral
Gerenciar e implementar a instalação, a produção e a manutenção de processos de produção e usinagem,
coordenando equipes de acordo com normas técnicas, de qualidade, ambientais, de saúde e segurança no
trabalho.

Relação das Unidades de Competência
Unidade de Competência 1:
Gerenciar a instalação, a produção e a manutenção de processos de produção e usinagem, de acordo com
normas técnicas, de qualidade, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.
Unidade de Competência 2:
Implementar a instalação, a produção e a manutenção de processos de produção e usinagem, de acordo
com normas técnicas, de qualidade, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.
Unidade de Competência 3:
Coordenar equipes de acordo com normas de qualidade, ambientais e de saúde e segurança no trabalho.
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Unidade de Competência nº 1:
Gerenciar a instalação, a produção e a manutenção de processos de produção e usinagem, de
acordo com normas técnicas, de qualidade, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.
Elementos de Competência
1.1 Planejar a instalação, a produção e a
manutenção

Padrões de Desempenho
1.1.1 Coletando informações
1.1.2 Elaborando planos
1.1.3 Utilizando ferramentas da qualidade
1.1.4 Utilizando ferramentas administrativas
1.1.5 Estimando custos
Otimizando recursos

1.2 Controlar a instalação, a produção e a 1.2.1 Coletando informações
manutenção
1.2.2 Monitorando os planos
1.2.3 Realizando reuniões
1.2.4 Comparando o realizado com o planejado
1.2.5 Monitorando o desempenho do processo
1.2.6 Replanejando a instalação, a produção e a
manutenção
1.2.7 Emitindo relatórios
1.2.8 Utilizando recursos de informática
1.2.9 Cumprindo prazos
1.3 Analisar resultados

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.4 Elaborar relatórios

1.4.1 Utilizando recursos de informática
1.4.2 Compilando dados e informações
1.4.3 Redigindo
textos
tecnicamente
consistentemente
1.4.4 Formatando relatórios

1.5 Elaborar projetos e processos

Utilizando ferramentas estatísticas
Interpretando dados e informações
Comparando o resultado com planejado
Emitindo relatórios
Apresentando os resultados

e

1.5.1 Utilizando recursos de informática
1.5.2 Compilando dados e informações
1.5.3 Utilizando normas técnicas e procedimentos
1.5.4 Definindo recursos
1.5.5 Utilizando
novas
tecnologias,
novos
materiais e novos métodos de trabalho
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Unidade de Competência nº 2:
Implementar a instalação, a produção e a manutenção de processos de produção e usinagem,
de acordo com normas técnicas, de qualidade, ambientais, de saúde e segurança no trabalho.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho

2.1 Alocar recursos

2.1.1 Definindo
instalações,
máquinas,
equipamentos e ferramentas
2.1.2 Definindo mão de obra
2.1.3 Requisitando matéria-prima e insumos
2.1.4 Definindo fornecedores

2.2 Definir leiautes

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3 Elaborar cronogramas

2.3.1 Utilizando tempos estimados, padrões e
históricos
2.3.2 Utilizando indicadores da empresa
2.3.3 Identificando caminhos críticos
2.3.4 Utilizando rotinas de manutenção

2.4 Definir processos

2.4.1 Levantando recursos e disponibilidades
2.4.2 Elaborando processos
2.4.3 Simulando processos planejados
2.4.4 Desenvolvendo fornecedores
2.4.5 Utilizando softwares de planejamento
controle de produção
2.4.6 Utilizando ferramentas administrativas

2.5 Propor melhorias

Elaborando fluxogramas
Montando unidades produtivas
Balanceando unidades de produção
Utilizando softwares específicos

2.5.1 Otimizando recursos e processos
2.5.2 Avaliando resultados
2.5.3 Utilizando novas tecnologias e
materiais
2.5.4 Utilizando técnicas de motivação
2.5.5 Identificando potenciais de melhoria

e

novos
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Unidade de Competência nº 3:
Coordenar equipes de acordo com normas de qualidade, ambientais e de saúde e segurança no
trabalho.
Elementos de Competência

Padrões de Desempenho

3.1 Relacionar com pessoas

3.1.1 Negociando com os clientes e fornecedores
3.1.2 Comunicando-se com todos os níveis
hierárquicos
3.1.3 Administrando conflitos
3.1.4 Argumentando
tecnicamente
e
consistentemente
3.1.5 Negociando metas

3.2 Montar equipes

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Identificando competências
Definindo atividades
Definindo metas claras
Identificando necessidades

3.3 Liderar equipes

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
e ética
3.3.5
3.3.6
3.3.7

Orientando a execução do trabalho
Motivando equipes
Delegando responsabilidades
Atuando e Administrando com transparência

3.4 Propor treinamentos

3.4.1
3.4.2

Avaliando desempenho
Identificando necessidades de capacitação

3.5 Treinar pessoas

3.5.1
3.5.2
3.5.3

Elaborando treinamentos
Ministrando treinamentos
Utilizando técnicas de apresentação

Avaliando desempenho
Valorizando os colaboradores
Cumprindo o planejado
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4.3 – Quando de Organização Curricular

Lei Federal no 9394/96
Decreto Federal no 5154/04
Resolução CNE no 3/2002.

LEGISLAÇÃO

4.3.1-Quadro de Organização Curricular do Curso – Distribuição anual
CARGA
HORÁRIA
TOTAL

ANOS
(Horas aula de 50 min)

UNIDADES CURRICULARES
1º

2º

3º

HORASAULA

Metodologia do Trabalho Científico

80

80

Desenho Técnico

200

200

Estatística Aplicada

160

160

Cálculo

120

120

Física

120

120

Tecnologia Mecânica

280

280

Processos de Fabricação

200

200

Gestão da Qualidade e do Meio Ambiente

80

80

Processos de Usinagem

360

360

Automação Industrial

320

320

Gestão da Produção

160

160

Planejamento e Controle da Produção

120

120

Manutenção Industrial

120

120

Logística Industrial

80

80

Custos Industriais

80

80

Gestão Estratégica de Pessoas

120

120

Organização de Empresas e
Empreendedorismo

80

80

Gestão e Desenvolvimento de Projetos

200

200

TOTAL HORAS-AULA (aula de 50 min)

960

960

960

2880

TOTAL HORAS (h)

800

800

800

2400

Estágio Supervisionado (h)

400

TOTAL GERAL (h)

2800

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)
Optativa desenvolvida na Metodologia de
Ensino à Distância
TOTAL GERAL (h) com Unidade Curricular Optativa

50

50
2850
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4.4 – Desenvolvimento Metodológico do Curso
A organização curricular do Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica
é composta pela integração de três módulos – um básico, um específico e um final,
correspondente à habilitação do tecnólogo, a qual requer, obrigatoriamente, a realização
de estágio supervisionado. O curso terá uma unidade curricular optativa LIBRAS (Língua
Brasileira de Sinais), na modalidade Educação a Distância, com carga horária total de 50
horas, disponível através da Rede SENAI de Educação a Distância.
No Módulo Básico serão ministradas as unidades curriculares Metodologia do
Trabalho Científico, Desenho Técnico, Estatística Aplicada, Cálculo, Física e Tecnologia
Mecânica. Intencionalmente, os fundamentos técnicos e científicos1 relativos ao perfil do
Tecnólogo em Fabricação Mecânica serão tratados neste módulo, fornecendo, assim, as
bases para o desenvolvimento dos módulos específico e final.
No Módulo Específico a ênfase recai sobre o desenvolvimento das capacidades
técnicas, sociais, organizativas e metodológicas2 relativas à produção e manutenção,
com o desenvolvimento das unidades curriculares Processos de Fabricação, Processos
de Usinagem, Gestão da Produção, Manutenção Industrial, Planejamento e Controle da
Produção, Automação Industrial e Logística Industrial, Custos Industriais e Gestão da
Qualidade e do Meio Ambiente.
O Módulo Final do curso apresenta as unidades curriculares Gestão Estratégica
de

Pessoas,

Organização

de

Empresas

e

Empreendedorismo

e

Gestão

e

Desenvolvimento de Projetos, as quais se referem à Unidade de Competência 03 do perfil
profissional – “Coordenar equipes de acordo com normas de qualidade, ambientais e de
saúde e segurança no trabalho”. Dessa forma, completa a formação do Tecnólogo em
Fabricação Mecânica, uma vez que:
1

Os fundamentos técnicos e científicos estão explicitados no item Ementa de Conteúdos das respectivas unidades curriculares do
Módulo Básico.
2
As capacidades técnicas, sociais, organizativas e metodológicas propostas para o desenvolvimento das unidades curriculares estão
registradas no item Ementa de Conteúdos dos respectivos Módulos Específico e Final.
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• possibilita a aplicação de princípios e ferramentas voltadas à gestão de
processos produtivos e manutenção industrial, considerando-se a preservação do
meio ambiente, da saúde e segurança e a busca da excelência de resultados, tendo
em vista a legislação pertinente;
• proporciona

a

integração

das

unidades

curriculares

por

meio

do

desenvolvimento delas através de aulas aplicadas, as quais devem contemplar a
proposta de solução de problemas reais relativos à gestão, nos níveis tático e
estratégico,

incluindo-se

nela

questões

relativas

a

planejamento,

custos

e

produtividade.
É importante salientar ainda que, durante o desenvolvimento do módulo final do
curso o aluno deverá desenvolver um Trabalho, dentro da Unidade Curricular Gestão e
Desenvolvimento de Projetos, na forma de projeto, análise de caso, desenvolvimento de
instrumentos, equipamentos ou protótipos, considerando a natureza da área profissional.
A intenção é permitir ao aluno vivenciar mais uma vez a interdisciplinaridade entre as
unidades curriculares do curso e perceber que, a presença destas no currículo, está
estreitamente relacionada com as competências definidas no perfil profissional de
conclusão. Constitui-se, portanto, na culminância do processo de ensino e aprendizagem
da fase escolar, propiciando mais uma oportunidade para a consolidação do perfil de
conclusão do Tecnólogo em Fabricação Mecânica.

4.5 - Avaliação
A avaliação do aproveitamento leva em consideração o contínuo desempenho do
aluno nos vários aspectos das experiências de aprendizagem e:
•

realiza-se mediante o emprego de instrumentos diversificados, de conformidade
com a natureza dos objetivos da avaliação;

•

efetua-se com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;

•

tem por objetivo cada uma das unidades de ensino, de cada unidade curricular.
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Concluído o estudo de cada unidade de ensino, atribuir-se-á ao aluno uma nota,
expressa em número inteiro de 0 (zero) a 100 (cem), que traduzirá seu desempenho na
unidade avaliada.
Ao final de cada período de avaliação previsto no calendário escolar, as notas
relativas às várias unidades de ensino cumpridas serão sintetizadas numa única, que
representará, em cada unidade curricular objeto de avaliação, o desempenho do aluno no
período avaliado.
A nota mínima exigida para que o educando possa prosseguir os estudos, ou
concluí-los, será 50 (cinqüenta).
4.5.1 Promoção
É considerado concluinte de estudos ou promovido para o semestre subseqüente o aluno
que, ao final do período letivo, obtiver em cada unidade curricular, nota final igual ou
superior a 50 (cinqüenta).
4.5.2 Recuperação
A recuperação, parte integrante do processo de ensino, deverá ser entendida como
orientação contínua de estudos e criação de novas situações de aprendizagem,
proporcionadas pelo próprio docente.
A recuperação deverá ocorrer:
I – continuamente, na ação permanente em sala de aula, pela qual o docente a partir da
ação educativa desencadeada, criará novas situações desafiadoras e dará atendimento
ao educando que dele necessitar, através de atividades diversificadas;
II – periodicamente, em períodos definidos no calendário escolar.
4.5.3 Retenção
Será considerado retido na semestre, ao término de cada período letivo, o aluno que não
apresentar freqüência mínima de 75% em cada unidade curricular ou não obtiver nota
final igual ou superior a 50 (cinqüenta) em mais do que duas unidades curriculares.
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O aluno retido poderá cursar apenas a(s) unidade(s) curricular(s) objeto da retenção,
valendo-se do recurso de aproveitamento de estudos em relação às unidades curriculares
nas quais foi aprovado.
4.5.4 Frequência
É obrigatória a freqüência de alunos e professores, salvo nos cursos de educação a
distância.
O controle de freqüência ficará sob a responsabilidade da secretaria acadêmica, não
havendo abono de faltas.
4.5.5 Aproveitamento de Estudos
Os conhecimentos adquiridos pelo aluno, por meio formal ou não-formal, poderão ser
aproveitados, mediante análise de comissões de docentes e especialistas em educação
especialmente designadas pela Direção, atendidas as diretrizes constantes do Projeto
Pedagógico.
Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio
de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca
examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com
as normas dos sistemas de ensino.
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5. INFRAESTRUTURA
5.1 – Geral
Quantidade

M2

Sala de Direção

01

29

Salas de Coordenação

02

52

Sala de Professores

01

56,25

Salas de Aulas para o Curso Superior de Tecnologia

11

371

Outras Sala de Aula (Bloco E Superior)

02

210,30

Sanitários

09

278,38

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência

--

1428,00

Setor de Atendimento / Tesouraria

--

183,33

Praça de Alimentação

01

258,57

Auditórios

01

614,94

Sala de Áudio / Salas de Apoio – biblioteca

01

20

Dependências

Sala de Leitura/Estudos – biblioteca

310

Outros

--

4205,41

Recursos audiovisuais disponíveis
Item

Observações

Quantidade

Televisores

07

Câmeras

01

Projetor multimídia

09

Tela de projeção

09

Quadro Branco

18

Flip-charts

01

5.2 Laboratórios Específicos
Para assegurar ambientes de trabalho propícios ao desenvolvimento das atividades
e dos processos educacionais, atendendo às novas demandas de tecnologias e de
mercado, dentro dos padrões de qualidade requeridos, a Faculdade conta com a seguinte
estrutura tecnológica:

•
•
•
•

Laboratório de CNC
Oficina de CNC
Laboratório de CLP
Laboratório de eletrônica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratório de ensaios mecânicos
Laboratório de CAD e projetos
Laboratório de metalografia
Laboratório de metrologia
Laboratório de robótica
Laboratórios de informática
Laboratórios de eletrohidráulica e eletropneumática
Célula de usinagem FMS
Laboratório de Manutenção e análise de óleos
Oficina de Usinagem convencional
Laboratório de comandos elétricos
Oficina de ferramentaria
Oficina de soldagem

6. BIBLIOTECA
A Faculdade de Tecnologia SENAI Félix Guisard possui uma Biblioteca, que
apresenta o seguinte perfil:
a) Caracterização do acervo
A Biblioteca possui 3.525 (três mil, quinhentos e vinte cinco) exemplares de
acervo documental, incluindo os títulos das bibliografias básica e complementar do
curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica. A Biblioteca possui um acervo técnico
especializado, nas áreas de atuação da escola, entre as quais se destacam a
mecânica, a metalurgia, a mecatrônica, a eletroeletrônica, a automobilística e todos os
seus desdobramentos. Desde agosto de 2106 estamos formando acervo literário
contribuindo com a formação integral da comunidade estudantil. Contamos com vários
títulos de periódicos distribuídos nas mais diversas áreas do conhecimento, sendo que
10 títulos referem-se à área específica do programa.
b) Espaços físicos postos à disposição dos quadros do programa
• Área física total para uso da Biblioteca: 130 m² (cento e trinta metros
quadrados);
• Área total das instalações do acervo: 50 m² (cinquenta metros quadrados).
c) Estrutura física
• Microcomputadores para alunos: 05 (cinco) com acesso à Internet; rede
wireless em todos os espaços da Biblioteca; 1 (um) scanner e 3 (três)
impressoras a laser com impressão local;
• Sala para estudo com 2(duas) mesas e 8(oito) cadeiras no total;
• Sala para recursos multimídia com 1(uma) mesa e 2(duas) cadeiras;
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•

Salão de leitura com mesas de estudos e consultas de uso coletivo: 8 (oito)
mesas e com 29 (vinte e nove) cadeiras no total.

O espaço destinado ao acervo é arejado e protegido da incidência direta da luz
solar e possui lâmpadas fluorescentes que não danificam os materiais expostos à sua
iluminação. O acervo está distribuído, em sua maioria, em estantes de madeira com
um vão mínimos entre elas de 80 cm (oitenta centímetros). O mobiliário é feita de
placa de fibra de madeira de média densidade, ou Medium-density fiberboard (MDF),
tratado que evita o aparecimento de pragas. Diariamente, funcionários da manutenção
efetuam a limpeza parcial dos materiais bibliográficos. Periodicamente, os livros que
necessitam de reparos são enviados para restauro e encadernação. No lado externo,
próximo à porta de entrada do setor, encontra-se um cilindro extintor de incêndio
aprovado pela fiscalização competente e adequado ao combate de incêndio dos
materiais armazenados. A porta de entrada também é próxima à saída de emergência.
d) Pessoas com Deficiência
A Biblioteca dispõe de acesso para pessoas com deficiência, evitando a utilização
de escadas pelos mesmos.
e) Informatização
Com relação à informatização, o acesso às informações armazenadas na
Biblioteca ocorre pelo software de gestão de acervos e circulação de materiais
PERGAMUM, desenvolvido pela PUC Paraná, estando todos os itens catalogados e
classificados pelos sistemas preconizados nas grandes bibliotecas nacionais e
internacionais. Os seguintes tipos de materiais podem ser encontrados no Catálogo:
• Livros;
• Periódicos;
• CD-ROMs;
• DVDs.
Para o processamento técnico do acervo a Biblioteca adota os seguintes padrões:
• Código Anglo-Americano de Catalogação, 2. ed.;
• Classificação Decimal de Dewey 22. ed.;
Quanto à forma de Acesso e ao Empréstimo, o acervo encontra-se disposto em
estantes de livre acesso, devidamente sinalizadas.
No tocante aos Periódicos, a Biblioteca cadastra informações sobre os títulos e
fascículos existentes no acervo, sem incluir os artigos publicados em cada revista.
Todo o acervo corrente está no sistema (ou seja, estão no sistema os títulos e
fascículos de periódicos que a Biblioteca recebe regularmente).
Quanto à Política para atualização do acervo de livros e periódicos: O acervo é
atualizado a partir de indicações bibliográficas pertencentes a duas categorias:
bibliografia básica e complementar das unidades curriculares oferecidas pelo Curso e
bibliografia adicional, não necessariamente constante das bibliografias de unidades
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curriculares oferecidas. A decisão de aquisição, geralmente por compra, é tomada
com base nos seguintes critérios: indicação do professor e/ou coordenador e dos
alunos, que são submetidas a uma comissão de compra que determina a necessidade
de sua aquisição; verificação da existência (ou não) no acervo, e quantidade de
exemplares a serem adquiridos. Para bibliografia básica, procura-se adquirir
exemplares em proporção à quantidade de alunos do Curso, de acordo com as
orientações do próprio Ministério da Educação (MEC); para bibliografia complementar
e adicional, procuramos adquirir o mínimo de 2(dois) exemplares de cada título.
Os Serviços são os seguintes:
• Serviço de Empréstimo, Renovação e Reserva de Itens (usuários cadastrados
na Biblioteca);
• Serviço de Empréstimo Interbibliotecas (REIB – Rede Integrada de Bibliotecas
SENAI/SP);
• Serviço de orientação para normalização de trabalhos acadêmicos: Orientação
quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, com base nas normas da
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas para a área de informação e
documentação;
• Acesso a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e dissertações (BDTD/IBICT):
projeto que integra os sistemas de informação de teses e dissertações
existentes nas instituições de ensino e pesquisa brasileiras;
• Acesso a Base de dados da SciELO - Scientific Electronic Library Online
(Biblioteca Científica Eletrônica em Linha): produto da cooperação de
instituições nacionais e internacionais relacionadas com a comunicação
científica e editores científicos Serviço de Empréstimo Interbibliotecário.
• Acesso ao portal da ABNT coleção sendo mais de 14.000 normas técnicas com
texto completo para visualização.
• Palestras sobre o uso de bases gratuitas de patentes e utilização da NBR 6023
Referências e elaboração para alunos da unidade curricular de Projetos.
• Busca de anterioridade em bases de patentes gratuitas dos produtos e
processos que serão alvo de criação ou melhoria nos projetos a serem
desenvolvidos para conclusão do curso, viabilizando requisição de depósito de
patentes ou modelos de utilidade no Instituto Nacional da Propriedade Industrial
– INPI.
A Biblioteca funciona nos horários apresentados abaixo, de maneira a atender ao
aluno do Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica, sendo:
• Segunda – das 9h às 15h15;
• Terças a sextas-feiras – das 9h às 21h30
• Sábados – das 8h45 às 15h
A equipe da Biblioteca é formada por 2(dois) bibliotecários que se revezam para o
atendimento do horário acima descrito.
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7. ENCARGOS FINANCEIROS

A participação no Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica requer
do aluno, por ano, o investimento de 12 (doze) parcelas mensais de R$ 1002,00; sendo a
primeira mensalidade correspondente à matrícula na série cursada. Todavia aos que
pagarem a mensalidade até a data do vencimento o valor de referência para a
mensalidade será de R$ 751,00. A mensalidade será reajustada com base na variação
do IGP-M, anualmente ou na menor periodicidade que vier a ser legalmente permitida.
Todavia, o SENAI-SP concede benefícios, que podem ser cumulativos, para ajudar a
custear a semestralidade do curso:
• Desconto financeiro de 10% do valor da mensalidade, desde que o pagamento seja
feito até a data do vencimento.
• Bolsa de Responsabilidade Social - 20% do valor da mensalidade, ao aluno que
apresentar situação familiar que se caracterize pela renda per capta igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo nacional, levando-se em conta o valor do IEF – Índice
Econômico Familiar, calculado pelo total da renda familiar dividido pelo número de
pessoas que dependem dessa renda.
• Bolsa de Monitoria e de Iniciação Científica - 18% do valor da mensalidade, ao
aluno que se destacar pelo seu rendimento escolar (aproveitamento e assiduidade)
no Curso Superior de Tecnologia, que manifeste interesse, seja indicado pelo(s)
docente(s) e selecionado pelo Coordenador do curso para:
I-

Apoiar a ação docente, por meio de tarefas exclusivamente
relacionadas a monitoria, para seu aprimoramento pessoal e
profissional e dos demais alunos; ou

II-

II- Desenvolver projeto de iniciação cientifica, em área relacionada ao
Curso Superior de Tecnologia que frequenta no SENAI-SP, aprovado
e acompanhado durante a execução pelo(s) docente(s).
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• Bolsa para Funcionários de Empresa Contribuinte do SENAI – 10% do valor da
mensalidade, desde que o vinculo empregatício seja devidamente comprovado por
meio de carteira de trabalho e declaração da empresa e que o mesmo também
seja beneficiário da bolsa de responsabilidade social.
Além disso, o SENAI-SP possibilita, através de um programa próprio e inovador de
financiamento, o acesso e permanência de alunos de baixa renda (renda familiar mensal
per capita de até três salários mínimos nacional) em seus cursos superiores de
tecnologia. Esse programa possui características especiais, das quais destacamos:
• o aluno beneficiado inicia o pagamento das mensalidades financiadas 6 meses
após a conclusão da fase escolar do curso;
• na época do pagamento, o valor da mensalidade será igual ao que estiver sendo
praticado pelo SENAI-SP para o aluno ingressante no mesmo curso;
• ao efetuar o pagamento, o aluno beneficiado anteriormente irá indiretamente
financiar o aluno atual.
Obtenha mais informações na Secretaria da Faculdade.

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Escola e Faculdade
SENAI Felix Guisard

Av. Independência, 846
CEP 112031-001- Taubaté - SP
Tel.: (12) 3609 5700 / Fax: (12) 3609 5714
e-mail: senaitaubate@sp.senai.br
www.sp.senai.br/taubaté

19

8. LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais ( Optativa)
Em atendimento ao §2º do art. 3º do Decreto nº 5.626/2005, a organização curricular do
curso superior de tecnologia em fabricação mecânica prevê o desenvolvimento da
unidade curricular optativa de Libras – Língua Brasileira de Sinais, para ser ofertada na
modalidade não presencial, com as seguintes características:

I - Objetivo: Preparar os participantes nos primeiros passos para uma comunicação
usando a Língua Brasileira de Sinais.

II - Metodologia: Estudo em ambiente de aprendizagem virtual (via Internet) com a
supervisão de um tutor de LIBRAS e de uma mediadora pedagógica. Realização de
atividades individuais e em duplas, com o uso de Chat, o e-mail e gravação em vídeo para
comunicação com tutor e colegas.
III - Ementa: Ambientação na plataforma de ensino, leitura e discussão sobre o mundo
dos surdos, o alfabeto, os números, noções sobre a língua de sinais e práticas de
comunicação em datilologia e em LIBRAS.
Duração: 50 horas.
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9. CONTROLE DE REVISÕES

VERSÃO

DATA

NATUREZA DA ALTERAÇÃO

v.0

08/12/2011

Primeira emissão

V.1

05/03/2013

Atualização do item 5 - infraestrutura

v.2

31/01/2014

Exclusão do quadro do corpo docente

v.3

24/11/2016

Alteração

do

item

5.3

–

Quadro

de

Organização Curricular
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