PROJETO ABESPETRO SENAI
Educação Profissional para Pessoas com Deficiência

Relatório 1º Ciclo

Setembro / 2016

O projeto foi realizado pela Unidade SENAI Macaé com o apoio do PSAI - Programa SENAI
de Ações Inclusivas cujo objetivo é incluir, nos cursos do SENAI, pessoas com necessidades
educacionais especificas; ampliando assim as suas possibilidades de inclusão e permanência no
mercado de trabalho.
O Projeto de Educação Profissional para Pessoas com Deficiência tem como proposta de
trabalho a realização de quatro cursos divididos em dois ciclos, contando também com as
Oficinas de Assistência Social que tem como objetivo trabalhar o empoderamento da Pessoa
com Deficiência e as questões sociais envolvidas neste processo.

Cursos do 1° Ciclo:
Auxiliar de Operações em Logística.
Almoxarife

Cursos do 2° Ciclo:
Auxiliar Administrativo
Assistente de Produção Industrial

Oficinas de Assistência Social (compreendem os dois ciclos do projeto)
Temas:
 Identidade
 Direitos Humanos / Cidadania
 Ética / Moral
 Responsabilidade Social / Sustentabilidade
 Diversidade / PcD e Legislação
 Mercado de Trabalho

Processo de Avaliação da Aprendizagem
O processo de avaliação é estruturado a partir de proposta desafiadora e contextualizada para
identificar as potencialidades conquistadas pelo aluno no seu processo de construção do
conhecimento, considerando suas funções diagnóstica, formativa e somativa.

A avaliação da aprendizagem se expressa pelas ações educacionais do processo de ensino e de
aprendizagem. Trata-se de um conjunto de ações organizadas com a finalidade de obter informações
sobre o que o aluno aprendeu, a certificação ocorre via Certificado quando há o alcance de todas as
competência propostas, este também pode possuir uma observância das Leis que resguardam os
direitos da PcD e via Declaração de Participação que registra todo desempenho do aluno que não
obteve o alcance total das competências, mas que possui desenvolvimento considerável.
São considerados aprovados os alunos que atingem o índice mínimo de 70% de
aproveitamento em cada unidade, além da frequência de 75%.

Ações e Resultados do 1° ciclo do Projeto de Educação Profissional para Pessoa
com Deficiência

O primeiro ciclo consistiu em atender a 113 alunos, divididos em 6 turmas, atendendo a
dois municípios.
Município

Rio das Ostras

Macaé
Total

Parceiros

Matriculados

Tipo de Deficiência

SEMBES

21

FISICA e VISUAL

SEMBES

25

FISICA, VISUAL e INTELECTUAL

CISPRO

16

FISICA e AUDITIVA

APAE/Pestalozzi

19

INTELECTUAL

AMADA

19

CMDDPD

13
113

FISICA, AUDITIVA e
INTELECTUAL
FISICA (CADEIRANTES)

Cada turma realizou dois cursos de qualificação profissional, perfazendo uma carga
horária total de 180 horas, sendo 160 horas de conteúdo Específico Profissional e 20 horas de
Oficina de Assistência Social por curso:

Auxiliar de Operações em Logísticas – ABESPETRO

 Fundamentos de logística – 20 horas
 Logística de recebimento e expedição – 50 horas
 Logística de armazenagem – 50 horas
 Logística de distribuição – 40 horas
 Oficina de Assistência Social – 20 horas

Almoxarife – ABESPETRO
 Fundamentos de logística – 20 horas
 Equipamentos de transporte e armazenagem – 40 horas
 Logística de recebimento e expedição – 50 horas
 Logística de armazenagem – 50 horas
 Oficina de Assistência Social – 20 horas

O projeto deu-se início em 15/02/2016 com a assinatura do contrato no SENAI Macaé em um
momento solene que contou com a presença das empresas envolvidas no projeto, equipe técnicopedagógica do SENAI, instituições que apoio a PcD e autoridades.

Empresas parceiras no projeto:

 BAKER HUGHES

 OCEANEERING

 BHS

 ODEBRECHT

 BRASDRIL

 ONESUBSEA

 BRASCO/WILSON SONS

 QUEIROZ

 DRIL-QUIP

 SAIPEM

 EXPO

 SAPURA

 FMC

 SBM

 FRANK'S

 SEADRILL

 FUGRO

 SEALION

 MAERSK

 SUBSEA7

 MCDERMOTT

 SUPERIOR

 MODEC

 TECHNIP

 NOV

 TRANSOCEAN

 OCEAN RIG

 WEATHERFORD

Resultados Alcançados

Auxiliar em Operações em Logísticas – ABESPETRO
Município Parceiros

Tipo de Deficiência
Matriculados Evadidos

Rio das
Ostras

Macaé

Almoxarifado – ABESPETRO

Declaração
de
Certificados Matriculados
Praticipação

Evadidos

Declaração
de
Certificados
Praticipação

SEMBES

FISICA e VISUAL

21

-----

-----

21

20

4

-----

16

SEMBES

FISICA, VISUAL e
INTELECTUAL

25

2

5

18

24

-----

5

19

CISPRO

FISICA e AUDITIVA

16

3

0

13

12

3

3

6

APAE/
Pestalozzi

INTELECTUAL

19

-----

7

12

18

11

7

AMADA

FISICA, AUDITIVA e
INTELECTUAL

19

-----

10

9

20

-----

9

11

CMDDPD

FISICA (CADEIRANTES)

13

2

6

5

11

em
andamento

em
andamento

em
andamento

113

7

28

78

105

5

38

52

Total

Observação: A turma CMDDPD (Cadeirantes) por ter iniciado mais tarde tem sua conclusão prevista para 03/10/2016

Projeto Oportunidades
Participação da turma 2015149 em parceria com o SESI em consonância com o tema
"Oportunidade" referente ao Projeto institucional SESI Matemática das Escolas SESI do estado
do Rio de Janeiro, neste mês estamos aprofundando a temática acerca dos meios criados pela
sociedade, sobretudo, pelo Esporte (em ano de Olimpíada e Paraolímpica) em busca de
oportunidades iguais para todos.

Apresentação de trabalho com o tema Acessibilidade

Integração entre turmas de PcDs e turmas de Aprendizagem industrial

Registro Visual:
Turma SEMBES - Manhã

Turma SEMBES – Tarde

Turma CMOP - Tarde

Orientação aos Responsáveis

A metodologia de trabalho do SENAI, orientações e normas foram apresentadas a todos os
presentes e o Sr. Gilson palestrou sobre o Projeto ABESPetro informando os objetivos e
ações do Projeto.

Visita técnica – Empresa FUGRO BRASIL

A empresa Fugro Brasil, abriu as portas para os alunos conhecessem a base Onshore em Rio das
Ostras-RJ.
A equipe de colaboradores da empresa apresentaram os setores ligados à logística e
almoxarifado, detalhando o processo de trabalho de cada um dos setores. Os alunos puderam
conhecer o trabalho realizado pela empresa e compreender melhor mercado de trabalho.
Para que todas as turmas pudessem participar, foram realizadas duas visitas à empresa. No dia
27/07/2016 foram às turmas 2016182 (Rio das Ostras) e 2016184 (Macaé) e no dia 05/08/2016
as turmas 2016181 (Rio das Ostras) e 2016288 (Macaé).

1º ciclo do Projeto aconteceu no dia 24/09/2016 no Teatro do SESI Macaé com a apresentação e
exposição dos projetos integradores desenvolvidos por todas as turmas. Com a presença dos
representantes das empresas parceiras, prefeituras e entidades filantrópicas, além dos familiares dos
alunos. A metodologia do SENAI compreende que a prática com projetos integradores promove a
integração entre os conteúdos trabalhados em sala e a realidade do mercado proporcionando a
interdisciplinaridade. Estas práticas permitem que o aluno seja o verdadeiro protagonista na
construção do seu conhecimento.

