EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO

Atualização e
qualificação
docente

A

qualidade da educação e, consequentemente, a for
mação de um profissional de excelência passa pela
qualidade do professor. O mercado de trabalho muda
aceleradamente, buscando satisfazer uma sociedade
que também está em constante transformação. A cada dia,
novos equipamentos e procedimentos surgem para atender a
novas demandas.
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Especialmente nos cursos de formação profissional, que
visam a preparar o aluno para a atuação na indústria, a cons
tante atualização dos docentes é fator primordial para garan
tir uma educação condizente com as práticas e as demandas
industriais.
Nessa direção, a formação continuada é uma oportunidade
para que o docente esteja em um processo permanente de
reciclagem e readequação não só naquilo que tange às neces
sidades do mundo do trabalho, mas também ao perfil do aluno,
que, claro, também vem mudando ao longo dos anos.
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Especialista em Desenvolvimento Industrial do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e gestora do
Programa SENAI de Capacitação Docente, Sinara Sant’Anna
Celistre explica que, para oferecer uma formação técnica de
qualidade, “as instituições de ensino devem estar atentas aos
avanços e às demandas da sociedade e da indústria. A edu
cação profissional propõe esse diálogo entre a sociedade e a
escola, o trabalho e a educação”.
Em sintonia com essa necessidade, o SENAI oferece o Pro
grama SENAI de Capacitação Docente, que tem por objetivo
estabelecer uma política duradoura de formação continuada,
propiciando os subsídios necessários para que os docentes
da instituição de ensino possam estar constantemente atua
lizados em sua área de atuação no que se refere às práticas de
ensino e à realidade da indústria.

Diálogo entre sociedade, escola,
trabalho e educação é fundamental
para a melhoria constante da
qualidade do ensino

O Programa SENAI de Capacitação
Docente é totalmente voltado para a
qualificação da prática pedagógica no
cotidiano da escola. “Os cursos do Pro
grama promovem formação continua
da aos docentes do SENAI, propiciando
a articulação entre duas dimensões
fundamentais ao exercício da docência
na educação profissional: a capacitação
pedagógica e a atualização tecnológica.
Como o foco dessa iniciativa não é a
formação inicial, os cursos pressupõem
um conhecimento prévio do docente,
que deve estar exercendo a docência na
área da capacitação que pretende reali
zar”, enfatiza Sinara.
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Assim como nos cursos do SENAI que
visam à preparação do estudante para
o mundo do trabalho, na capacitação
docente é preciso que haja a articulação
entre a teoria e a prática. “O saber-fa
zer docente implica o diálogo entre os
conceitos que fundamentam a prática
pedagógica e os saberes específicos das
diferentes áreas de conhecimento”, diz
a gestora, ainda destacando que a meto
dologia de ensino utilizada nos cursos
de formação continuada para docen
tes é a mesma dos cursos ofertados
aos alunos da instituição. “Promover
resultados concretos na qualidade do
ensino e da aprendizagem empregando
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CURSOS DE CAPACITAÇÃO
DOCENTE

a Metodologia SENAI de Educação Pro
fissional como princípio para o alcance
dos objetivos institucionais é o princi
pal objetivo do Programa. Ao utilizar a
Metodologia na capacitação docente,
garantimos uma coerência entre o que
se faz e o que se ensina nesses cursos e
a prática que se espera do professor no
cotidiano da sala de aula”.
Segundo Sinara, a cada ano, pelo
menos, dez novos cursos de atualiza
ção tecnológica são ofertados pelo Pro
grama, a fim de garantir uma contínua
reciclagem de conhecimentos na área
específica de atuação dos docentes.
Já os cursos da dimensão pedagógica,
visando a instrumentalizar o docente
para que tenha ampla compreensão do
mundo do trabalho e da educação, são
periodicamente revisados para aten
der à dinâmica acelerada da educação
profissional.
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Os cursos de atualização tecnológica
na área de atuação dos professores têm
como objetivo trazer o que há de novo
na indústria para a prática docente. “Um
professor do curso de mecânica, por
exemplo, precisa conhecer as modernas
tecnologias nessa área para que tenha
condições de preparar melhor seus alu
nos para o mundo do trabalho. Por isso,
os cursos de atualização que oferece
mos têm a inovação como foco”, diz a
gestora. Já os cursos da dimensão peda
gógica estão voltados para a prática do
docente e, segundo Sinara, “abrangem
as questões do dia a dia em sala de aula,
do planejamento, das metodologias de
ensino, do processo avaliativo etc.”.
Além de cursos de curta duração, dentro
do Programa de Capacitação Docente, o
SENAI ainda oferece a seus professores
uma pós-graduação em Docência na
Educação Profissional. “É muito difícil
encontrar cursos que trabalhem, espe
cificamente, a formação do docente de
educação profissional. Diante disso,
esse curso nasceu no SENAI para aten
der a uma necessidade própria da insti
tuição”, afirma Sinara, ainda elencando
que “o SENAI, de certa forma, é pioneiro
ao oferecer esse tipo de capacitação”.

TECNOLOGIA A FAVOR
DO ENSINO
Já no primeiro semestre de 2015, o
SENAI pretende ofertar cinco novos
cursos de atualização tecnológica
para seus docentes. Ainda neste ano,
três cursos da dimensão pedagógica
também estarão disponíveis para
cerca de 2 mil docentes da institui
ção de ensino.
As capacitações serão ofertadas na
modalidade de educação a distância
(EaD), e algumas delas terão etapas
presenciais. “Os momentos presen
ciais acontecem, prioritariamente,
dentro da indústria. Tal medida tem
como objetivo permitir que o docente
visualize e manuseie as novas tec
nologias relacionadas à sua área de
atuação em um espaço produtivo”,
esclarece Sinara.
O Programa SENAI de Capacitação
Docente foi criado em 2012. Desde
então, mais de 8 mil docentes já foram
beneficiados por essa iniciativa. 

