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I.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

a) Justificativa
De acordo com dados recentes, divulgados pelo MTE – Ministério de Trabalho e Emprego,
as empresas contribuintes do SENAI-SP mantêm em seu quadro de pessoal o total de
aproximadamente 2,321 milhões de funcionários.
Desse contingente, 15% (317 mil funcionários) são empregados do Setor Administrativo das
empresas, sendo 74 mil ocupantes do cargo de Assistente Administrativo e outras
ocupações correlatas e 79 mil ocupantes do cargo de Almoxarife e outras ocupações
correlatas.
Importante registrar que tanto as empresas como os trabalhadores têm se mostrado
interessados em cursos de formação continuada e, há algum tempo, vêm solicitando ao
SENAI-SP a realização de cursos voltados para o setor administrativo, na busca de suprir
necessidades específicas referentes a atividades administrativas relacionadas a processos
industriais.
O cenário indicado pela RAIS 2002, aliado à crescente solicitação de cursos administrativos
pelas empresas e pela comunidade, justifica a carência de profissionais qualificados nesse
setor. O SENAI-SP, com sua tradição em formação profissional, apresenta condições para
responder a essa demanda, por meio da implantação de cursos de formação inicial na área
administrativa, com foco em processos industriais, possibilitando a preparação de
aprendizes em condições de atuar nos setores administrativos de empresas industriais.
A partir dos referenciais apresentados, o SENAI-SP procedeu estudos com vistas à
implantação de cursos de formação inicial, para atender à área administrativa com foco nos
processos industriais, respondendo às crescentes demandas das empresas, preenchendo
dessa forma uma lacuna existente no mercado, abrangendo um universo de 316,8 mil
empregados nos setores administrativos das empresas industriais.
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Nesse contexto, propõe o Departamento Regional do SENAI-SP a implantação do Curso de
Aprendizagem Industrial - Assistente Administrativo, pertencente à área de Gestão e
segmento de área da Administração Industrial.

b) Objetivo
O Curso de Aprendizagem Industrial – Assistente Administrativo tem por objetivo
proporcionar aos aprendizes formação inicial visando à qualificação para atuarem no apoio
aos setores administrativos, contábeis, financeiros e de recursos humanos de empresas.
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II.

REQUISITOS DE ACESSO

Os candidatos ao curso devem:
• Estar cursando, no mínimo, a 6ª série do Ensino Fundamental;
• ter, no mínimo, 14 anos e, no máximo, idade que lhes permita concluir o curso antes
de completar 24 anos.
Dependendo das circunstâncias, outros requisitos como aprovação em processo seletivo
podem ser também exigidos.
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III. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

a) Perfil do Assistente Administrativo
Realiza atividades de apoio aos setores administrativos, contábeis, financeiros e de recursos
humanos das empresas, tratando e elaborando documentos diversos, prestando
atendimento aos clientes e apoio logístico ao setor, de acordo com o sistema tributário
oficial, normas e procedimentos contábeis, legislação trabalhista e previdenciária, normas de
qualidade e de higiene e segurança no trabalho.
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IV. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

Decreto Federal no 5.154/04

Lei Federal no 9.394/96

Legislação

a) Quadro de organização curricular

Componentes Curriculares

Carga
Horária

Comunicação

80

Informática Básica

80

Organização de Escritório

80

Fundamentos de Contabilidade e Custos

80

Princípios de Administração de Recursos Humanos

80

Introdução ao Sistema Financeiro

60

Fundamentos Básicos de Logística

60

Práticas Administrativas

280

Total

800
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b) Desenvolvimento Metodológico

O Curso de Aprendizagem Industrial Assistente Administrativo, estruturado para atender à
demanda das indústrias na área de Gestão e Administração, poderá ser desenvolvido no
período de um ano, com carga horária total de 800 horas.
Para o desenvolvimento do curso, é importante que o docente reconheça a pertinência das
habilidades referentes aos componentes curriculares que irá ministrar, principalmente em
relação ao seu objetivo e ao perfil profissional de conclusão.
O docente deverá, planejar suas aulas, definindo métodos, técnicas e estratégias de ensino
de tal modo a estabelecer as relações entre os conhecimentos contemplados na ementa de
conteúdos e as habilidades e atitudes esperadas no desenvolvimento de atividades relativas
ao dia a dia do Assistente Administrativo. Para que isso ocorra, é importante que o docente
conheça as empresas da região, especificamente seus processos e rotinas administrativas,
tendo em vista que, ao planejar suas aulas, deve estabelecer relações entre a teoria e a
prática.
Os componentes curriculares foram estruturados de maneira a permitir o desenvolvimento
pleno das capacidades necessárias ao bom desempenho das atividades do aprendiz em
situação real de trabalho.
Os conteúdos definidos para os componentes curriculares que contemplam as
competências básicas da formação – Comunicação, Informática Básica, Organização de
Escritório, Fundamentos de Contabilidade e Custos, Princípios de Administração de
Recursos Humanos, Introdução ao Sistema Financeiro e Fundamentos Básicos de Logística
– serão ministrados por meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão,
possibilitando, ao aluno, perceber a aplicabilidade de conceitos, técnicas, métodos e
procedimentos em situações reais, de modo que possa estabelecer relações desses
conhecimentos nas aplicações práticas. Além disso, deve-se trabalhar de maneira a simular
os ambientes e o cotidiano da área administrativa das empresas. Para isso, o docente
poderá utilizar estratégias como, por exemplo, Simulação de Empresas, Projetos, SituaçõesProblema, Palestras, entre outras. Ao simular uma empresa na sala de aula, é interessante
que seja dada a atenção na criação de departamentos, funcionários, procedimentos
operacionais, documentação, produtos de compra e de venda para que a rotina desta
empresa aconteça.
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Em Comunicação, por exemplo, deve ser priorizado o desenvolvimento da capacidade de
interpretar textos e contextos e, principalmente, de interpretar e elaborar documentação
técnico-administrativa e correspondência oficial, de acordo com normas e padrões de
redação oficial, além do uso de vocabulário adequado ao discurso, seja no atendimento a
clientes ou em relações com chefes, diretores e gerentes. Sendo assim, podem ser
desenvolvidos exercícios que contemplem a elaboração e o preenchimento desses
documentos contextualizados.
Já em Informática Básica o docente deve levar em conta o conhecimento prévio dos
alunos por meio de uma avaliação diagnóstica. Dessa forma, mediante os resultados
obtidos, pode se acelerar o processo de ensino-aprendizagem apresentando aos alunos
maiores funcionalidades dos aplicativos. Os exercícios desenvolvidos em aula, devem ser
baseados na aplicação dos demais componentes curriculares, como por exemplo:
correspondências, planilhas de cotações de preços, apresentações de resultados, etc.
No componente Organização de Escritório, além de entender como funciona essa
organização, deve se sentir nela inserido ao compreender os diferentes modelos
organizacionais de empresas. Deve também aprender a utilizar softwares de planejamento,
a trabalhar com a rotina de documentos, com o controle e com o arquivamento. Deve ainda,
saber trabalhar com os processos administrativos e no atendimento a clientes. Nesse
componente, o docente deve buscar estratégias que envolvam o aluno nos procedimentos
de organização de um escritório.
Em Fundamentos de Contabilidade e Custos, o docente deve atentar para a capacidade
de elaboração de cálculos de forma rápida, em particular aqueles que estão presentes no
dia a dia de sua atividade profissional e, que exigem raciocínio lógico-abstrato tais como
porcentagem, juros simples e compostos. O aprendiz deve compreender os tipos de
sociedades, a escrituração, os impostos, bem como realizar o preenchimento dos
formulários, das documentações e a apresentação de resultados.
O componente curricular Princípios de Administração de Recursos Humanos prepara o
aprendiz para a atuação nos processos de recrutamento e de demissão de pessoal.
Prepara-o também para trabalhar com o sistema de elaboração de Folha de Pagamento,
realizando cálculos de acordo com a Legislação Trabalhista e Previdenciária. Ele deve,
nesse componente aprender sobre Higiene e Segurança do Trabalho conhecendo os
cuidados necessários a serem tomados em suas atividades, bem como os cuidados que a
empresa deve ter com os seus funcionários.
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Em Introdução ao Sistema Financeiro, o docente deve desenvolver no aluno o
entendimento sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, bem como a circulação do
dinheiro em uma organização, realizando cálculos inerentes ao sistema.
No componente curricular Fundamentos Básicos de Logística, o docente deve trabalhar
com o aprendiz no controle e distribuição de materiais e documentos, bem como no controle
de serviços terceirizados. O aprendiz deve também realizar pesquisas de mercado em
relação a fornecedores e preços.
Finalmente, no componente Práticas Administrativas, devem ser utilizadas estratégias que
possibilitem a realização individual dessas atividades, previamente planejadas, tendo como
referenciais os processos, procedimentos e atividades, contextualizados e relacionados ao
programa do curso. Deve-se trabalhar de maneira a simular os ambientes e o cotidiano da
área administrativa das empresas, considerando-se

que o cumprimento da ementa de

conteúdos deve ser o parâmetro mínimo para assegurar a qualidade da formação
profissional.
É importante que ao simular uma empresa na sala de aula seja dada atenção à criação de
ambientes que permitam ao aluno ter uma experiência que se aproxime de uma situação
real de trabalho. Parte dessa criação pode acontecer, inclusive, com a participação dos
aprendizes em sistema de rodízio nos departamentos para que conheçam todo o
funcionamento de uma empresa, consolidando os conhecimentos adquiridos em todos os
componentes curriculares.
Considera-se que uma base teórica sólida, aliada ao desenvolvimento de situações práticas,
acrescidos do uso de linguagem técnica, como base para a comunicação entre colegas e
demais profissionais da área, da capacidade de pesquisar e de aprender, do cuidado com
materiais e equipamentos, de trabalho em equipe, de relações pessoais e interpessoais, de
planejamento e organização do trabalho, de respeito às normas técnicas, de saúde e
segurança no trabalho, de qualidade e de preservação ambiental são os parâmetros que
norteiam as propostas de solução de problemas.
Cabe ao docente, o papel de orientação, monitoramento e assessoramento do trabalho
discente, de tal forma a possibiltar o desenvolvimento da visão sistêmica e a capacidade de
buscar soluções e de trabalhar em equipes.
Quanto à sistemática de avaliação, esse modelo de formação proposto favorece a avaliação
formativa, cabendo ao docente, como facilitador e orientador da aprendizagem, promover ao
aluno oportunidades de autoavaliação.
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Além disso, a proposta é que o docente avalie os alunos por meio de uma sistemática que
compreenda a observação e registro de desempenho atingido1, baseada em critérios. Os
registros, resultados da observação do docente, considerando-se também a autoavaliação
dos alunos, passam a ter uma importância significativa uma vez que deverão expressar o
julgamento referente ao alcance ou não das competências definidas no perfil profissional de
conclusão.
Com base nesses registros realizados, o docente deve, ao longo do processo de ensino e
aprendizagem – avaliação formativa – acompanhar o desenvolvimento dos alunos e
fornecer informações a eles sobre seus desempenhos: se estão satisfatórios ou se devem
ser objetos de recuperação imediata.
Dessa forma, as competências do perfil vão sendo construídas em conjunto, respeitando-se
o ritmo dos alunos e suas diferenças individuais, até que eles possam ser considerados
aptos a iniciar-se no mundo do trabalho, atuando de forma participativa e com as
competências profissionais definidas para tal.
Quanto à operacionalização:

•

o curso terá duração diária de 4 horas, 5 dias por semana, durante dois semestres,
totalizando 800 horas.

As Escolas SENAI que fizerem a oferta serão responsáveis pelo curso no que se refere aos
aspectos administrativos (matrícula, escrituração, emissão de certificados, entre outros) e
pelo acompanhamento das atividades didático-pedagógicas de docentes, quanto à
docência, orientação, elaboração de planos de ensino, avaliação, entre outros.

1

Vide campo VI Critérios de Avaliação
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c) Ementa de conteúdos
Comunicação
•

Processo de comunicação: estética e linguagem comercial, tipos de discurso;

•

Parágrafos: estrutura e unidade interna, tipos;

•

Técnicas de intelecção de textos: análise textual;

•

Estruturas-padrão: notas fiscais: emissão, conferência, codificação; ordem de serviço;
requisição de materiais; requisição de compras; autorização de serviços; documentos
fiscais; registros de fretes; controle de arquivo; formulários; registros de RH (óbitos,
casamentos, nascimentos, outros); atas e pautas de reuniões;

•

Correspondência comercial e oficial: memorando, orçamento, carta comercial, cartaconvite de processos de compra e serviços, ofício, escrituras de compra e venda, notas
contábeis.

Informática Básica
•

Histórico e princípios de computação;

•

Estrutura física do computador;

•

Periféricos;

•

Sistema operacional;

•

Manipulação de arquivos;

•

Editor de textos: exercícios com correspondências comercial e oficial;

•

Planilha eletrônica;

•

Banco de dados;

•

Programa de apresentação gráfica;

•

Fundamentos de rede;

•

Vírus de computador;

•

Internet;

•

Conseqüências provocadas pela utilização do computador.

Organização de Escritório
•

Modelos organizacionais de empresas:
–

áreas e setores funcionais (mercado, financeiro, produção, recursos humanos),

–

atribuições e responsabilidades,

–

níveis hierárquicos;
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•

•

Planejamento:
–

técnicas e métodos,

–

ferramentas,

–

softwares;

Rotinas de documentos:
–

entrada,

–

saída;

•

Triagem e distribuição de documentos;

•

Controle de documentos:

•

•

•

•

–

dados,

–

prazos e datas,

–

normalização,

–

irregularidades e rasuras;

Técnicas de arquivamento:
–

classificação,

–

controle,

–

procedimentos internos;

Organogramas, fluxogramas e cronogramas:
–

modelos,

–

finalidades,

–

aplicações;

Processos administrativos:
–

fluxo de documentos,

–

prazos,

–

relatórios de não conformidades,

–

protocolos,

–

atualização de dados cadastrais,

–

expedição de documentos;

Atendimentos aos clientes:
– informações sobre produtos e serviços,
– reclamações de clientes – registros e encaminhamentos,
– atendimento à fornecedores,
– técnicas de atendimento por telefone.

Fundamentos de Contabilidade e Custos
•

Conjuntos numéricos:
–

Números Inteiros,

–

Números Racionais e Reais;
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•

•

•

•

Razões e proporções:
–

Regras de três simples e composta,

–

Porcentagens;

Funções:
–

equações de 1º e 2º graus,

–

gráficos,

–

análise de funções;

Juros simples e compostos:
–

capitalização,

–

descontos;

Cálculos de custos de produção:
–

matéria-prima,

–

horas de preparação,

–

peças ou serviços/hora,

–

hora-homem,

–

hora-máquina;

•

Taxas de juros;

•

Recolhimento de Impostos:

•

•

–

natureza,

–

prazos,

–

preenchimento de formulários,

–

formas de pagamento,

–

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços,

–

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,

–

ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,

–

COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social,

–

outros;

Classificação contábil de patrimônio:
–

ativo,

–

passivo,

–

origem,

–

controle patrimonial,

–

balanço patrimonial;

Escrituração:
–

livros,

–

documentos,

–

débito e crédito,

–

classificação,
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–

lançamentos,

–

razonetes;

•

Balancetes – avaliação de estoques;

•

Normas Brasileiras de Contabilidade;

•

Técnicas de apresentação de resultados:

•

Razão Social;

•

Nome fantasia;

•

Marcas e logomarcas;

•

Principais características e tipos de Sociedades:
–

Anônima,

–

Limitada,

–

Simples,

–

Empresária,

–

em Nome Coletivo,

–

em Conta de Participação,

–

em Comandita Simples,

–

por Ações;

–

Falência e concordata;

Administração de Recursos Humanos
•

Política de Recursos Humanos;

•

Características de processos de:

•

•

–

recrutamento,

–

seleção,

–

integração,

–

desenvolvimento,

–

capacitação,

–

avaliação,

–

admissão e demissão de pessoal;

Características de planos de:
–

cargos,

–

carreiras,

–

salários;

Principais aspectos da Legislação Trabalhista e Previdenciária:
–

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho,

–

férias,

–

turnos e duração do trabalho,
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–

13º salário,

–

rescisão de contrato,

–

INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social;

•

Sistema de elaboração de Folha de Pagamento;

•

Planos de benefícios:

•

–

controle,

–

recepção,

–

distribuição;

Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho:
–

Higiene pessoal,

–

Noções de ergonomia,

–

Lesão por esforço repetitivo ( LER),

–

Primeiros socorros,

–

Acidentes no trabalho,

–

Causas de acidentes do trabalho em ambientes comerciais,

–

Riscos e perigos profissionais,

–

Mapa de riscos profissionais,

–

Comissão interna de prevenção de acidentes – CIPA.

Introdução ao Sistema Financeiro
•

•

Administração financeira:
–

definição,

–

finalidade;

Características da Estrutura do Sistema Financeiro Nacional:
–

Conselho Monetário Nacional,

–

Banco Central,

–

Entidades Privadas;

•

Títulos de créditos;

•

Financiamentos de curto e longo prazo;

•

Rendas uniformes e variáveis;

•

Cálculo financeiro:
–

custo real efetivo de operações de financiamento,

–

empréstimos e investimentos;

•

Cálculos de juros bancários e de financiadoras;

•

Bases de cálculos:
–

alíquotas,

–

prazos,
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–

formas de recolhimento;

•

Taxas de retorno;

•

Fluxo de caixa;

•

Produtos e serviços financeiros;

•

Financiamentos e investimentos.

Fundamentos de Logística
•

Controle de materiais:
–

quantidades,

–

levantamento de necessidades,

–

requisição de materiais,

–

solicitação de compras,

–

conferência de materiais

–

devolução de materiais fora de especificação;

•

Distribuição de materiais;

•

Controle de documentos de recepção e encaminhamento de materiais,

•

Controle de serviços de terceiros:

•

–

limpeza,

–

transporte,

–

vigilância,

–

segurança;

Pesquisas de mercado:
–

preços e condições de pagamento,

–

fornecedores.

Práticas Administrativas
Recursos Humanos:
•

Identificar a política de recursos humanos da empresa, seus objetivos, abrangência e os
elementos que a compõem correlacionando-a com os processos de: recrutamento,
seleção, integração, desenvolvimento, capacitação, avaliação, plano de cargos, plano de
carreira, plano de salários;

•

Acompanhar os processos de recrutamento, seleção, integração e treinamento de novos
funcionários, sobre a filosofia da empresa, a estrutura organizacional e as normas e
procedimentos internos;
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•

Auxiliar no cálculo da folha de pagamento, horas-extra, descontos de encargos sociais,
rescisão contratual;

•

Participar do controle do apontamento funcional, cartão de ponto e livro de registro de
empregados;

•

Prestar apoio ao desenvolvimento de treinamentos internos, operacionais e de
conscientização tecnológica, identificando custo, despesa e investimento no treinamento
funcional e empresarial;

•

Participar do controle da documentação referente aos exames médicos obrigatórios;

•

Acompanhar os processos de recepção, controle e distribuição de benefícios ao pessoal.

Contabilidade:
•

Auxiliar na preparação de guias de recolhimentos de encargos sociais, zelando pelo
cumprimento da Legislação Trabalhista;

•

Participar do cálculo de juros e outros valores, acompanhando o setor de cobrança e
contas a pagar, fazendo os registros de controle;

•

Utilizar sistemas de controle de fluxo de compras e vendas de materiais, bens e
produtos, levantando dados e informações para elaboração dos relatórios financeiros;

•

Identificar o caráter normativo da legislação tributária e seu processo de taxação,
penalização, isenção, redução, suspensão e deferimento de impostos;

•

Classificar documentos de conformidade com a origem da operação, empenho de
gastos, de conformidade com as rubricas orçamentárias;

•

Classificar a documentação, organizar e manter arquivo de documentos, registros
patrimoniais, sistema de inventários periódicos;

•

Preparar lotes de documentos para lançamento nos sistemas contábeis manuais ou
informatizados;

•

Identificar procedimentos e respectivos formulários para auxiliar na preparação da
declaração de imposto de renda e respectivos formulários;

•

Acompanhar o processo de armazenamento de materiais, de acordo com as normas
internas e respeitando a legislação fiscal e tributária aplicável;

•

Participar dos controles de baixa dos bens, considerando: legislação, normas internas,
classificação contábil, depreciações e elaboração do protocolo de baixa;

•

Auxiliar na escrituração dos livros fiscais de entradas e saídas de mercadorias, apurando
o imposto a pagar e encaminhando as informações para as áreas responsáveis;

•

Participar do encerramento mensal do balanço, extraindo balancete de verificação,
balanço e análise de contas, analisando cronogramas e sistemas informatizados.
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Área Financeira:
•

Identificar a empresa quanto ao nome, título de estabelecimento, insígnia e marcas;

•

Identificar a natureza da atividade da organização e contratos sociais;

•

Identificar características do sistema orçamentário, de produção, vendas, serviços,
financiamentos e despesas de custeio e administração;

•

Identificar as características do sistema de pré–cálculos de despesas e receitas
financeiras;

•

Participar da elaboração de informes e relatórios sobre os sistemas de crédito e
cobrança;

•

Prestar auxílio na organização de coleta de dados quantitativos e financeiros
necessários à elaboração de estudos mercadológicos e econômicos;

•

Acompanhar a interpretação de relatórios financeiros de fluxo de caixa identificando as
características dos planejamentos tributário, financeiro e contábil;

•

Participar da elaboração das informações para o relatório de fluxo de caixa, a partir do
saldo existente até o saldo final;

•

Identificar métodos de montagem de orçamentos e demais metodologias para
contabilização de orçamento.

Área Administrativa em Geral:
•

Requisitar e controlar materiais do setor visando a garantia de suprimento;

•

Triar, classificar e arquivar documentação;

•

Elaborar, sob supervisão, organogramas gerais e fluxogramas, visando à definição dos
parâmetros das delegações de funções e os limites de responsabilidades;

•

Elaborar correspondências, memorandos e gráficos, em forma de minuta, de acordo com
as necessidades das chefias;

•

Prestar atendimento aos clientes por contato telefônico, correspondências impressas e
correio eletrônico;

•

Elaborar, a partir de dados emitidos pelos setores responsáveis, relatórios e informes
gerenciais;

•

Organizar informações, estruturando-as de forma a suprir o processo de planejamento.

•

Selecionar, triar e organizar material jornalístico de interesse da Diretoria e ou da
Gerência;

•

Auxiliar na preparação da infraestrutura, meios e materiais para reuniões, treinamento;

•

Utilizar aplicativos de informática para planejamento;

•

Seguir procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade e Meio Ambiente da
empresa.
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De acordo com a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 723/2012, os conteúdos
formativos das Unidades Curriculares previstas para o módulo de Educação para o Trabalho
(Leitura e Comunicação, Relações Socioprofissionais, Cidadania e Ética, Saúde e
Segurança do Trabalho, Planejamento e Organização do Trabalho, Raciocínio Lógico e
Análise de Dados) são desenvolvidos por meio de estratégias diversas ao longo do curso,
como: palestras, visitas técnicas, resolução de desafios, campanhas extracurriculares,
programas institucionais, entre outras.
d) Prática Profissional na Empresa
Ao aprendiz, cuja empresa contratante optar por formalizar, mediante contrato, jornada diária
em seus ambientes, caberá o cumprimento de práticas profissionais que deverão ser
desenvolvidas integralmente nos ambientes da empresa que propiciará ao aprendiz uma
rotina de trabalho, sempre com respeito às normas técnicas, de saúde e segurança no
trabalho, de qualidade e de preservação ambiental. O aprendiz deve ser inserido nessa
rotina de modo que possa vivenciar e desenvolver as competências previstas no perfil
profissional de conclusão, contemplando o conteúdo formativo adquirido nas unidades
curriculares (componentes curriculares) que deve ser consolidado com as práticas
desenvolvidas na empresa.
As atividades a serem desenvolvidas na empresa serão objeto de planejamento integrado
entre a unidade escolar ofertante e a respectiva empresa. Tanto o planejamento quanto as
atividades deverão ser devidamente registrados.
A avaliação do desempenho do aprendiz e o controle da sua frequência seguirão os
procedimentos preconizados pelo SENAI neste plano de curso e no regimento comum das
unidades do SENAI.
Para auxiliar nesse processo, o Guia de Aprendizagem, elaborado pela Gerência de Apoio à
Empresa e à Comunidade (GAEC), traz orientações para negociação junto à empresa e
para o acompanhamento efetivo do aprendiz.
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e) Organização das turmas
As turmas devem ser organizadas com um número máximo de alunos em função da
capacidade dos ambientes pedagógicos e com um número mínimo que garanta a otimização
da utilização dos recursos necessários para o desenvolvimento do curso, considerando,
prioritariamente, a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento
das aulas dentro dos princípios didático-pedagógicos da metodologia proposta para o curso.
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V.

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:
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.
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VI.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos são os definidos
pelo Regimento Comum das Unidades Escolares SENAI, aprovado pelo Parecer CEE nº
528/98, e complementados na Proposta Pedagógica desta Unidade Escolar.
A avaliação de desempenho ao longo do programa será formativa e somativa, possibilitando,
dessa forma, análise sistemática e constante do processo ensino-aprendizagem,
prevalecendo sempre os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos
ao longo desse processo.
Os critérios de avaliação, promoção, recuperação e retenção de alunos serão resultados de
consenso, sendo que esses critérios bem como as estratégias e práticas de avaliação serão
de pleno conhecimento dos alunos, ressaltando, ainda, que devem ser reservados
momentos para autoavaliação.
É recomendável que sejam definidas estratégias de avaliação que possibilitem atividades
individual e em equipe, que podem levar ao desenvolvimento de atitudes como cooperação,
espírito de liderança, estabelecimento de parcerias, tomada de decisões, entre outras.
O resultado do processo de avaliação deverá ter como referencial os níveis de
desempenho2 da tabela a seguir:
Níveis de desempenho
4. Demonstra a competência satisfatoriamente, sem ajuda ou supervisão.
3. Demonstra a competência satisfatoriamente, mas requer alguma ajuda e ou supervisão.
2. Demonstra partes da competência satisfatoriamente, mas requer ajuda considerável e ou
supervisão.
1. Não demonstra a habilidade, necessitando de recuperação.
Será considerado aprovado o aluno que atingir, na avaliação somativa (expresso pelo
próprio nível ou numericamente de 0 a 100), o nível 3, definido como mínimo para tal.
2
Uma vez que o curso é de formação inicial visando a uma qualificação, na definição dos níveis, bem como no mínimo para
aprovação, considerou-se a área de atuação, a complexidade das atividades realizadas e a competência exigida para esse
profissional.
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VII.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

As instalações e equipamentos devem ser adequados ao desenvolvimento das atividades
previstas na prática profissional, tendo em vista o alcance do perfil profissional de conclusão.
Dessa forma, o curso será desenvolvido em:
Salas de aula;
Laboratório de informática.
Quando optante por Prática Profissional na Empresa:
Ambientes na empresa devidamente preparados para a aprendizagem das práticas
profissionais;
Ambientes na empresa com acesso dos alunos sempre mediados pelo tutor indicado
pela empresa.

É desejável a utilização de biblioteca com acervo bibliográfico adequado para o
desenvolvimento do curso.
Deve-se ter cuidado especial com instalações elétricas, ventilação e iluminação dos
ambientes.
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VIII.

PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

O quadro de docentes para o Curso de Aprendizagem Industrial – Assistente Administartivo
é composto, preferencialmente, por profissionais técnicos, com formação e experiência
profissional condizentes com os componentes curriculares que compõem a organização
curricular do curso.
Na ausência desses profissionais, a unidade escolar poderá contar, para a composição do
quadro de docentes, com instrutores de prática profissional, que tenham formação técnica
ou superior, preparados na própria escola.
Na hipótese de ocorrerem as práticas profissionais no estabelecimento do empregador, este
deverá designar tutores responsáveis pela coordenação dos exercícios práticos e
acompanhamento dos aprendizes, em conformidade com o plano de curso, que serão
devidamente orientados e supervisionados por profissionais do SENAI-SP.
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IX.

CERTIFICADO

O aluno que concluir a fase escolar receberá um Certificado de Curso de Aprendizagem
Industrial – Assistente Administrativo.
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Sugestão de distribuição da Carga Horária

Carga Horária
Componentes Curriculares
1º
2º
Semestre Semestre
Comunicação

80

Informática Básica

80

Organização de Escritório

80

Fundamentos de Contabilidade e Custos

40

40

Princípios de Administração de Recursos Humanos

80

Introdução ao Sistema Financeiro

60

Fundamentos Básicos de Logística

60

Práticas Administrativas

120

160

Subtotal

400

400

Total

800
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Controle de Revisões

REV.

DATA

NATUREZA DA ALTERAÇÃO
1. Excluídos os itens: ser aprovados no processo de
seleção; e ser contratados como Aprendizes, nos
termos da legislação trabalhista em vigor, dos
Requisitos de Acesso (p. 06), visando maior flexibilidade
no atendimento.
2. Substituído o texto referente ao Desenvolvimento

01

22/02/06

Metodológico do curso (p. 08-11), retirando a
exclusividade de atendimento pelo sistema dual,
visando atender tanto à alunos empregados como não
empregados no Programa SENAI – Escola de Vida e
Trabalho.
3. Substituído o texto referente à Organização das turmas
(p. 18), visando maior flexibilidade no atendimento.
Inclusão de sugestão de operacionalização do curso para

02

26/06/06

sistema dual no desenvolvimento metodológico. Inclusão
do anexo II Sugestão de Distribuição de Carga Horária.
Correção do sumário.
Alteração do item II – Requisito de Acesso:
De: - ter concluído a 6ª série do ensino fundamental;

03

21/06/07

Para: - estar cursando, no mínimo, a 6ª série do ensino
fundamental;
Alteração do item IV b) – desenvolvimento metodológico.
Alteração do logo.
Revisão do quadro de organização curricular, da
distribuição da carga horária, da ementa de conteúdos e do

04

19/01/2011

desenvolvimento metodológico, para que a
operacionalização seja toda na unidade escolar.
Retirado item e) Prática profissional em situação real de
trabalho, do Cap. IV. Organização curricular.

05

22/01/2013

Retirado parágrafo referente a carta de ofício no Cap. IX.
Certificado e carta de ofício.
Atualizado texto do Cap. V, conforme Resolução CNE/CEB
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nº 6/12.

06

07

22/08/2013

a. Alteração do item IV – Organização curricular:
Exclusão da alínea f) Prática Profissional em situação real de
trabalho.
b. Alteração do item V – Critérios de Aproveitamento de
Conhecimentos e Experiências Anteriores:
Atualização de texto de acordo com o artigo 36 da Resolução
CNE/CEB nº 6/12.
c. Alteração do item IX – Certificados e Carta de Ofício:
Exclusão de texto referente à Carta de Ofício.

22/10/2014

a. Alteração do item IV – Organização curricular:
Inserção do item Prática Profissional na Empresa
Inserção de um parágrafo final no desenvolvimento
metodológico, referente à portaria MTE 723/2012
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