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A FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI CONDE JOSÉ VICENTE DE AZEVEDO
A Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo está instalada

nas dependências da dependências da Escola SENAI Conde José Vicente de Azevedo.
A Escola SENAI Conde José Vicente de Azevedo é fruto de um convênio firmado
entre a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga e o Departamento Regional do
SENAI–SP, no ano de 1963. O SENAI responsabilizou-se pela construção do prédio da
Escola, que foi criada para atender à demanda das indústrias da região e à formação de
mão-de-obra para o parque industrial instalado na região do Ipiranga, que compreendia
indústrias montadoras de veículos, de materiais elétricos e metalúrgicos.
Em razão da proximidade com a região do ABCD paulista, grande pólo industrial, a
Escola iniciou, em 1968, o cursos de aprendizagem industrial nas ocupações Tapeçaria,
Mecânica Geral, Mecânica de Automóvel, Torneiro Mecânico, Ajustador Mecânico,
Eletricista e cursos noturnos nas ocupações Eletricistas, Marceneiro e Tapeceiro. A partir
dos anos 80, com a migração das indústrias da região, surge um novo campo de
formação proveniente da oferta de emprego para o setor terciário, o de prestação de
serviços.
A Diretoria Regional do SENAI-SP, atenta à necessidade de a Instituição adequar a
formação profissional às novas demandas do mercado, formulou, para esta Unidade
Escolar, avançados projetos com vistas à modernização de sua programação e
redirecionamento de sua vocação, originalmente voltada para a aprendizagem. Como a
Escola já atuava na área de manutenção de veículos e as indústrias automobilísticas
encontravam-se em plena fase de mudança tecnológica, a Escola buscou, no ano de
1984, empresas para desenvolver um sistema de parceria, que garantisse a atualização
tecnológica de equipamentos e de mão-de-obra para a cadeia automobilística.
A partir de 1995, a unidade passou a oferecer o Curso Técnico de Automobilística e a
partir de 2000 o curso técnico de Eletroeletrônica. A partir do início de 2006, graças ao
esforço da equipe e o apoio da Diretoria Regional do SENAI-SP, a escola iniciou um
consistente programa de atualização tecnológica, adaptação de seus ambientes de
ensino e manutenção predial.
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Assim, atento às novas demandas surgidas no contexto de crescimento da
economia e ao rápido desenvolvimento industrial, a escola consolidou-se, expandiu e
diversificou a oferta de cursos de educação profissional.
E para aplicar o conhecimento acumulado em todos esses anos de existência da
Escola SENAI Conde José Vicente de Azevedo, O SENAI-SP está instalando a Faculdade
de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo para atender com mão-de-obra
qualificada a indústria automotiva, para o avanço tecnológico que ela apresenta e para
oferecer à população curso superior de tecnologia de alta qualidade.
1.1 Convênios e Comodatos
As ações da unidade iniciadas na década de 80 no sentido de estabelecer
parcerias com empresas culminaram com a instalação de um Centro de Tecnologia
Automotiva inaugurado em 1993. As parcerias são firmadas mediantes assinaturas de
contratos de convênios e/ou comodatos, através dos quais as empresas disponibilizam a
tecnologia e a capacitação dos docentes e em contrapartida o SENAI estrutura cursos e
programas de treinamento empregando, para isso, a metodologia de ensino desenvolvida
para a educação profissional.
Atualmente a unidade mantém parceria com 51 empresas, incluindo fabricantes de
veículos, autopeças, equipamentos, materiais e insumos para o segmento de reparação
automotiva.
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ATOS AUTORIZATIVOS
•
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Autorizado pelo Conselho Regional do SENAI de São Paulo, nos termos da Lei nº
12.513, de 26 de outubro de 2011, publicada no DOU de 27/10/2011.

DIRIGENTES DA INSTITUIÇÃO
•
•
•
•

Diretor: Prof. Fábio Rocha da Silveira
Coordenador de Administração Escolar: Roberto Peres Garcia
Coordenador Técnico: Mauro Alves dos Santos
Coordenador Pedagógico: Renata Miquelazzo Conde
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O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SSTEMAS AUTOMOTIVOS
4.1 Organização Acadêmica
Titulação: Tecnólogo em Sistemas Automotivos
Carga Horária Total: 2.400 horas + 400 horas de estágio supervisionado
Regime de Matrícula: Semestral
Integralização Curricular: 6 semestres letivos
Duração do Semestre: 100 dias letivos
Nº de Alunos por Classe: 40
Período: Noturno – das 18h30min às 22h55min.

4.2 Perfil Profissional do Tecnólogo em Sistemas Automotivos

Eixo Tecnológico : Controle e processos industriais
Titulação: Tecnólogo em Sistemas Automotivos
Nível de Educação Profissional: Educação Profissional Tecnológica de Graduação e PósGraduação

I – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Competência Geral

Desenvolver soluções tecnológicas, administrar processos de pós-venda na área
automotiva e conduzir a manutenção em sistemas automotivos, de acordo com normas
técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho, buscando atender as
necessidades e expectativas do cliente e a rentabilidade do negócio.
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Relação das Unidades de Competência

Unidade de Competência 1: Desenvolver soluções tecnológicas de pós-venda na área
automotiva, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e
segurança no trabalho, buscando atender as necessidades e expectativas do cliente e a
rentabilidade do negócio.

Unidade de Competência 2: Administrar processos de pós-venda na área automotiva, de
acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho,
buscando atender as necessidades e expectativas do cliente e a rentabilidade do negócio.

Unidade de Competência 3: Conduzir a manutenção em sistemas automotivos, de acordo

com normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho,
buscando atender as necessidades e expectativas do cliente e a rentabilidade do negócio.

Unidade de Competência 1
Desenvolver soluções tecnológicas de pós-venda na área automotiva, de acordo com
normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho, buscando
atender as necessidades e expectativas do cliente e a rentabilidade do negócio.
Elementos de Competência
1.1.

Identificar oportunidades de
negócio

1.2.

Planejar os processos de
pós-venda

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Padrões de Desempenho
Utilizando ferramentas de marketing;
Verificando viabilidade técnica e financeira;
Analisando o mercado.
Definindo o tipo de serviço;
Estabelecendo as etapas do processo;
Determinando o leiaute das instalações;
Determinando o cronograma de atividades
Definindo Recursos
Utilizando ferramentas de pesquisa e
desenvolvimento.

6

Unidade de Competência 1
Desenvolver soluções tecnológicas de pós-venda na área automotiva, de acordo com
normas técnicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho, buscando
atender as necessidades e expectativas do cliente e a rentabilidade do negócio.
Elementos de Competência
1.3.1.
1.3.

Implementar soluções de
pós-venda

1.4.

Identificar soluções
tecnológicas

1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Padrões de Desempenho
Cumprindo a legislação, as normas e os
procedimentos;
Cumprindo o planejamento;
Provendo recursos;
Controlando os resultados.
Identificando a causa do problema
Verificando a viabilidade técnica e financeira;
Propondo alternativas e soluções.

Unidade de Competência 2
Administrar processos de pós-venda na área automotiva, de acordo com normas técnicas,
ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho, buscando atender as
necessidades e expectativas do cliente e a rentabilidade do negócio.
Elementos de Competência
2.1.

Promover ações de vendas
de produtos e serviços

2.2.

Coordenar recursos
humanos

Padrões de Desempenho
Aplicando normas e métodos de trabalho;
Organizando as etapas do processo;
Identificando o tipo de serviço;
Controlando o estoque;
Utilizando ferramentas de pós-vendas.
Definindo equipe de trabalho;
Capacitando equipe;
Motivando equipe de trabalho;
Avaliando o desempenho da equipe de
trabalho;
2.2.5. Cumprindo a legislação.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
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2.3.

Controlar os recursos
financeiros

2.4.

Controlar recursos materiais

2.5.

Controlar a qualidade de
serviços

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.

Identificando os custos das operações;
Monitorando os indicadores financeiros;
Provendo ações para o alcance das metas;
Cumprindo a legislação tributária;
Definindo investimentos operacionais
Aplicando ferramentas de marketing.
Propondo adequação do leiaute;
Monitorando os ativos da empresa;
Monitorando os consumíveis da empresa;
Planejando a manutenção dos recursos.
Ouvindo o cliente;
Monitorando indicadores da qualidade;
Utilizando ferramenta da qualidade;
Provendo ações de melhoria da qualidade;
Garantindo a atualização das informações.

Unidade de Competência 3
Conduzir a manutenção em sistemas automotivos, de acordo com normas técnicas,
ambientais, de qualidade, saúde e segurança no trabalho, buscando atender as
necessidades e expectativas do cliente e a rentabilidade do negócio.
Elementos de Competência
3.1.

Instalar sistemas
automotivos

3.2.

Diagnosticar sistemas
automotivos

3.3.

Reparar sistemas
automotivos

3.4.

Inspecionar sistemas
automotivos

Padrões de Desempenho
3.1.1. Planejando as atividades de instalação
3.1.2. Executando as atividades planejadas
3.1.3. Seguindo normas e procedimentos
3.1.4. Avaliando a qualidade do serviço executado
3.2.1. Planejando as atividades de diagnóstico
3.2.2. Executando as atividades planejadas
3.2.3. Seguindo normas e procedimentos
3.2.4. Avaliando o resultado do diagnóstico
3.3.1. Planejando as atividades de reparação
3.3.2. Executando as atividades planejadas
3.3.3. Seguindo normas e procedimentos
3.3.4. Validando o resultado do serviço executado
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

Planejando as atividades de inspeção
Executando as atividades planejadas
Seguindo normas e procedimentos
Validando o resultado de inspeção
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4.3 – Organização Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas

LEGISLAÇÃO

Automotivos

SEMESTRES
UNIDADES CURRICULARES
1º

2º

Comunicação Oral e Escrita

80

40

120

Matemática

80

80

160

Física

120

80

200

Sistemas Mecânicos Automotivos

80

80

160

Materiais Automotivos

40

40

Eletroeletrônica

80

o

Resolução CNE n 3/02

o

Decreto Federal n 5.154/04

6º

80

80

80

40

120

80

40

200

80

Fundamentos da Administração

o

5º

160

Infraestrutura de Serviços Automotivos

Lei Federal n 9394/96

4º

80

Sistemas Estruturais Automotivos
Sistemas Eletroeletrônicos Automotivos

3º

CARGA
HORÁRI
A
TOTAL
EM
HORASAULA (*)

40

120

120

120

Gestão de Recursos Financeiros

120

Gestão de Recursos Humanos

80

120

Gestão de Processos de Pós-Venda

120
120

Manutenção de Sistemas Mecânicos
Automotivos

80

80

Manutenção de Sistemas Estruturais
Automotivos

80

40

Manutenção de Sistemas Eletroeletrônicos
Automotivos

80

80

80

200
240
120

80

Inspeção de Sistemas Automotivos

160
40

Instalação de Sistemas Automotivos

200

80

40
80

Implantação de Negócios Automotivos

80

80

Desenvolvimento de Produtos Automotivos

200

200

TOTAL EM HORAS-AULA (*)

480

480

480

480

480

480

2880

CARGA HORÁRIA EM HORAS

400

400

400

400

400

400

2400

Estágio Supervisionado

400

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

2800

(*) hora-aula de 50 (cinqüenta) minutos
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4.4 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.

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).
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).
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.
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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.
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.
Freqüência
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.
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.

11

5

INFRAESTRUTURA
Infraestrutura física
Discriminação

2

Quantidade

Área (m )

04

288 m

Salas de estudo e pesquisa

01

104 m

Área do acervo

01

25 m

Laboratório de Metrologia

01

72 m

Laboratório de Hidráulica e

01

72 m

01

72 m

Laboratório de Autotrônica

01

72 m2

Laboratório de Informática

01

72 m2

TOTAL

826 m

Salas de Aula
Salas de aula para o curso

2

Biblioteca
2

2

Laboratórios
2
2

Pneumática
Laboratório de

2

Ciências/Materiais

2

Acervo Bibliográfico
O acervo está adequado para as áreas de atuação da Escola, sendo composto por
livros, periódicos, normas técnicas e recursos audiovisuais, quantificados na tabela a
seguir:
Documentos do Acervo

Quantidade

Livros

3108

Manuais Técnicos

2796

Títulos de Periódicos

34

Normas Técnicas

337

Jornais

03

CDs

240

Fitas de Vídeo

718

DVDs

120
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Informatização do Acervo
A biblioteca da Faculdade de Tecnologia SENAI Conde José Vicente de Azevedo
está instalada em uma área de 154 m2. Suas dependências comportam o acervo,
multimídia, recursos tecnológicos e 32 lugares para estudo em grupo e individual. O
acervo é de livre acesso, proporcionando ao usuário liberdade para conhecer melhor as
informações reunidas.
A comunicação à Internet é feita por meio de linha dedicada que conecta a
Unidade ao Departamento Regional de São Paulo onde se encontra um provedor de
acesso à Internet para pesquisa de informações.
A Biblioteca atualmente utiliza a Base de Dados SINF - Sistema de Informação de
Formação Profissional Industrial desenvolvida e distribuída pelo Departamento Nacional
do SENAI. Utiliza-se a plataforma Lotus Notes versão 6.5.2 para registrar e recuperar as
informações do acervo na Base de Dados SINF. A recuperação na Base de Dados
Bibliográfica SINF pode ser realizada por: título, autor, assunto, editora, entidade e ano. O
acervo da biblioteca está cadastrado no SINF, possibilitando a recuperação automática
das informações, dispensando a utilização de catálogos e fichários. O horário de
funcionamento da biblioteca é das 8h às 21h.
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ENCARGOS FINANCEIROS
A participação no Curso Superior de Tecnologia em Sistemas Automotivos requer do

aluno, por semestre, o investimento de 6 (seis) parcelas mensais de R$ 710,00 (setecentos e dez
reais), sendo a primeira mensalidade correspondente à matrícula na série cursada.
Caso o aluno se interesse em utilizar os ambientes de ensino fora das atividades escolares
regulares previstas no planejamento de ensino, ele poderá fazê-lo desde que obtenha aprovação
prévia da Coordenação e assuma os custos do material de consumo.
A semestralidade será reajustada com base na variação do IGP-M, anualmente ou na
menor periodicidade que vier a ser legalmente permitida.
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