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1. Da entidade mantenedora
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-SP, Departamento Regional
de São Paulo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e foro em São
Paulo, Estado de São Paulo, e com seu Regimento, aprovado pelo Decreto Federal n.º 494
de 10/01/1962, alterado pelo Decreto nº 6.635 de 05/11/2008, inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do Cartório da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o
número de ordem 15.484, do Livro A/7, protocolo número 41.580, do Livro A/4, de 6 de julho
de 1966, é responsável perante as autoridades públicas e o público em geral, pela Faculdade
de Tecnologia SENAI Roberto Mange, que oferece cursos superiores de graduação,
incumbindo-lhe tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os
limites da lei e deste Regimento, os princípios constitucionais que assegurem os direitos do
corpo docente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e executivos.
Compete à entidade mantenedora promover adequadas condições de funcionamento
das atividades da Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange, colocando-lhe à
disposição os bens imóveis e móveis necessários, de seu patrimônio ou de terceiros a ela
cedido, assegurando-lhe os suficientes recursos financeiros de custeio.

2. Do estabelecimento de ensino e seus objetivos
A Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange, com limite territorial de
atuação circunscrito ao município de Campinas / SP, podendo criar unidades vinculadas em
outros municípios do Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 12.513/2011, alterada pela
Lei nº 12.816/2013, é um estabelecimento de ensino, mantido pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI-SP, Departamento Regional de São Paulo, rege-se pela
legislação e normas do ensino superior emanadas dos órgãos competentes, pelo Regimento
do SENAI, aprovado pelo Decreto Federal nº 494 de 10/01/62, alterado pelo Decreto nº 6.635
de 05/11/2008.
A Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange se insere na estrutura
organizacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-SP, Departamento
Regional de São Paulo e mantém com as demais Faculdades, Escolas e órgãos do SENAISP relações harmônicas permanentes, visando ao pleno atendimento das finalidades do
SENAI.
A Faculdade SENAI de Tecnologia Roberto Mange tem por objetivos:
I. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
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II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em
setores profissionais, para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira,
além de colaborar na sua formação contínua;
III. incentivar

o

trabalho

de

pesquisa

e

investigação

científica,

visando

ao

desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da criação e da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação;
V. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;
VI. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica da instituição;
VII. dar assistência técnica e tecnológica às empresas;
VIII. promover o intercâmbio educacional, científico e tecnológico entre instituições
nacionais e estrangeiras;
IX. gerar e difundir informações tecnológicas.

3. Dos cursos
Atualmente, a Escola SENAI Roberto Mange oferece os Cursos de Aprendizagem
Industrial de Mecânico de Usinagem, Mecânico de Manutenção e Eletricista de Manutenção
Eletroeletrônica, além dos Cursos Técnicos de Eletroeletrônica, Fabricação Mecânica e
Mecatrônica. Dispõe também de mais de cinquenta cursos de Formação Inicial e Continuada
(FIC) em diversas áreas.
A Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange oferece curso de graduação, na
modalidade de tecnologia, podendo vir a oferecer, também, bacharelado, licenciatura, cursos
sequenciais, de pós-graduação e de extensão, na forma da lei.
Atualmente a Faculdade oferece o Curso Superior de Tecnologia em Fabricação
Mecânica, sendo este autorizado pela Portaria N° 404, de 30 de setembro de 2011, publicada
no Diário Oficial da União – DOU, Seção 1, n° 191, de 4 de outubro de 2011.
Em maio de 2014 a Faculdade recebeu a comissão de Avaliação designada, através
do Ofício Circular CGACGIES/DAES/INEP de 27 de março de 2014, para a realização da
Avaliação nº 108658, processo e-MEC nº 201357492 do ato regulatório de Reconhecimento
do Curso Superior, sendo o curso reconhecido pela Portaria N° 304, de 16 de abril de 2015,
5

publicada no Diário Oficial da União – DOU – em 20 de abril de 2015 – Registro nº
201357492/MEC, obtendo a nota 4 como conceito final.
No segundo semestre de 2015, teve inicio a primeira turma do curso de pós-graduação
Lato sensu em usinagens especiais, tendo como diferencial disciplinas teóricas e práticas
interligando com o curso de tecnologia oferecido pela escola. O perfil do profissional formado
por este curso dará ao profissional uma visão sistêmica de todo o processo de usinagem:
usinagem econômica, escolha de uma ferramenta, máquina, parâmetros e programação
CAM.
No segundo semestre de 2016, teve inicio a primeira turma do curso de pós-graduação
Lato sensu em Automação e Controle de Processos Industriais, tendo como diferencial
disciplinas teóricas e práticas. O perfil do profissional formado por este curso dará ao
profissional uma visão para elaborar projetos e proceder à implementação de sistemas
automatizados, integrando equipamentos de diferentes fabricantes nos processos industriais.
O curso vem complementar a formação profissional oferecida pelos cursos de graduação nas
áreas de eletricidade, eletrônica, mecatrônica, mecânica e de outras áreas afins.
No primeiro semestre de 2018, teve inicio a primeira turma do curso de pós-graduação
Lato sensu em MBA em gestão da Manutenção de Processo Industriais, tendo como
diferencial disciplinas teóricas e práticas. O perfil do profissional formado por este curso dará
ao profissional uma visão para Planejamento, Supervisão da Manutenção e Processos
industriais, seguindo as normas técnicas, ambientais, da qualidade e de segurança e saúde
no trabalho. O curso vem complementar a formação profissional oferecida pelos cursos de
graduação nas áreas da mecânica, mecatrônica, produção, administração e áreas correlatas
De acordo com a política do SENAI, constantemente busca-se o aprimoramento dos
profissionais para as indústrias, pretende iniciar os cursos de pós-graduação em Projetos de
Estampos e Dispositivos e Projetos de Moldes para Injeção de Termoplásticos, ambos já
aprovados.
No primeiro semestre de 2019, teve inicio a primeira turma do Curso Superior de
Tecnologia em Mecatrônica Industrial, sendo autorizado pelo Conselho Regional do SENAI
de São Paulo, no CO-65/18, de 27/08/18.

4. Da comunidade acadêmica
4.1. Dirigentes da instituição
Quadro de Dirigentes da Faculdade
Corpo Gestor

Responsabilidade

Formação
Acadêmica

Regime de
Trabalho
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Diretor

Engenharia
Industrial Mecânica

Integral

César Augusto da Costa

Coordenador de
Administração Escolar

Administração de
Empresas

Integral

Leandro Cesar Recchia

Coordenador de
Atividades Pedagógicas

Engenharia de
Controle e
Automação

Integral

Marcus Vinicius Begossi

Coordenador de
Atividades Técnicas

Mestre em
Engenharia

Integral

Everson de Aro Capobianco

4.2. Corpo docente
O corpo docente da Faculdade são enquadrados como Professor de Ensino Superior,
conforme política de recursos humanos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI-SP, entidade mantenedora:
Quadro de Docentes do Curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica
Docente

Unidade
Curricular

Adriano Fabio Goncalves

FNA

Adriano Luiz Pedrini
Alex Sandro Payão dos
Santos
Cleber Balbino

Lidiany Teotonio Ricarte

Formação
Acadêmica

Titulação

Tecnólogo em
Especialista em Gestão
Eletrônica Industrial
Industrial

Integral

CAL-1

Licenciatura em
Matemática e Física

Mestre em Educação

Integral

PRU; PRUE

Engenharia de
Controle e
Automação

MBA em Gestão de
Projetos

Integral

Especialista em
Docência no Ensino
Superior

Integral

Mestre em Educação

Parcial

PRFE; AMN;
Engenharia de
GRPI; PRIT Produção Mecânica
MTC

Licenciatura em
Português

Engenharia de
Especialista em Gestão
Produção Mecânica
Industrial
Engenharia de
Mestre em Engenharia
EPMA; REM
Controle e
Mecânica
Automação

Everaldo Marques da Silva PCFD; PRIT
Hugo Sakai Idagawa

Regime de
Trabalho

Integral
Parcial

Ricardo Favaro

DET

Engenharia Mecânica

Especialista em Projeto,
Manufatura e Análise
(CAD, CAM e CAE)

Integral

Roberto Giani Pattaro
Junior

PCFD; GRPI

Engenharia de
Produção

MBA em Gestão de
Produção e Qualidade

Integral

Especialista em
Wallyson Thomas Alves Da
Tecnólogo em
MCD; FISAP
Projetos CAD / CAM e
Silva
Mecatrônica Industrial
CAE

Integral
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Quadro de Docentes do Curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial
Docente

Unidade
Curricular

Formação
Acadêmica

Titulação

Regime de
Trabalho

Adriano Fabio Goncalves

FNA

Tecnólogo em
Eletrônica Industrial

Especialista em
Gestão Industrial

Integral

Adriano Luiz Pedrini

CAL

Licenciatura em
Matemática e Física

Mestre em Educação

Integral

Wallyson Thomas Alves Da
Silva

FISAP

Especialista em
Tecnólogo em
Projetos CAD / CAM e
Mecatrônica Industrial
CAE

Integral

Fábio Kuranaka

DET

Especialista em
Graduação em
Planejamento
Engenharia de Produção
Educacional e
Mecânica
Metodologia do Ensino
Superior

Integral

Jeferson Angeleli

TMAP

Michel de Moura Chaparro

EGE

Luciano André dos Santos

MAE

Graduação em
Especialista em
Engenharia Controle e
Usinagens Especiais
Automação - Mecatrônica

Integral

Tecnólogo em
Instrumentação e
Controle

Especialista em
Mecatrônica

Integral

Graduação
em Engenharia Elétrica

Especialista em
Planejamento
Educacional e Docência
do Ensino Superior
- Especialista em
Sistemas Eletrônicos
Embarcados

Integral

4.3. Corpo Técnico-Administrativo
O corpo técnico-administrativo, constituído por todos os funcionários não docentes,
tem a seu cargo os serviços necessários ao bom funcionamento da Faculdade.
A Faculdade zelará pela manutenção dos padrões de recrutamento e condições de
trabalho condizentes com sua natureza de instituição educacional, bem como por oferecer
oportunidades de aperfeiçoamento técnico-profissional a seus funcionários.

5. Da estrutura dos cursos
Os cursos de graduação poderão ser estruturados de forma presencial ou a distância,
obedecida a legislação vigente.
O currículo pleno dos cursos de graduação poderá ser agrupado por ano, por semestre
ou sob a forma de módulos, com a periodização recomendada, cargas horárias respectivas,
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duração total e prazos de integralização formalizados no Projeto Pedagógico. O cumprimento
do currículo pleno, observadas as diretrizes curriculares emanadas do Poder Público e tal
como formalizado, habilita à obtenção do diploma.
Entende-se por unidade curricular/disciplina um conjunto homogêneo e delimitado de
conhecimentos ou técnicas, correspondentes a um programa de estudos e atividades, que se
desenvolvem em determinado número de aulas, distribuídas ao longo do período letivo:
• A ementa de cada unidade curricular/disciplina, sob a forma de plano de ensino, é
elaborada pelo respectivo professor e aprovada pelo Conselho Técnico-Pedagógico.
•

A duração da aula não pode ser inferior a 50 minutos.

• É obrigatório o cumprimento integral do conteúdo e carga horária estabelecidos no
plano de ensino de cada unidade curricular/disciplina ou módulo.

5.1. Da Organização Acadêmica
Titulação: Tecnólogo em Fabricação Mecânica e Tecnólogo em Mecatrônica Industrial
Carga Horária Total: 2.400 horas + 400 horas de estágio supervisionado
Regime de Matrícula: Anual
Integralização Curricular: 3 anos letivos
Duração do Semestre: 200 dias letivos
Nº de Alunos por Classe: 40
Período: Noturno
Horário das aulas: 2ª a 6ª feira – das 18h45min às 23h10min

5.2. Do Perfil Profissional do Tecnólogo em Fabricação Mecânica
Competências Profissionais
Competência Geral
Projetar e desenvolver ferramentas para a fabricação mecânica; planejar a fabricação de
ferramentas e gerenciar processos e recursos necessários, atendendo normas técnicas de
qualidade, segurança, saúde e meio ambiente.

Relação das Unidades de Competência
Unidade de Competência 1:
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Projetar ferramentas para a fabricação mecânica aplicando normas técnicas de qualidade,
segurança, saúde e meio ambiente.
Unidade de Competência 2:
Planejar a fabricação de ferramentas para a fabricação mecânica aplicando normas técnicas de
qualidade, segurança, saúde e meio ambiente.
Unidade de Competência 3:
Gerenciar processos e recursos necessários para a fabricação de ferramentas, atendendo
normas técnicas de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente.

5.3. Do Perfil Profissional do Tecnólogo em Mecatrônica Industrial
Competências Profissionais
Competência Geral
Desenvolve, implementa e mantêm sistemas mecatrônicos de produção industrial seguindo normas
técnicas, ambientais, de qualidade, de segurança e de saúde no trabalho.

Relação das Unidades de Competência
Unidade de Competência 1:
Desenvolve sistemas mecatrônicos de produção industrial seguindo normas técnicas, ambientais,
de qualidade, de segurança e de saúde no trabalho.
Unidade de Competência 2:
Implementa sistemas mecatrônicos de produção industrial seguindo normas técnicas, ambientais,
de qualidade, de segurança e de saúde no trabalho.
Unidade de Competência 3:
Mantém sistemas mecatrônicos de produção industrial seguindo normas técnicas, ambientais, de
qualidade, de segurança e de saúde no trabalho.
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5.4. Da Organização Curricular

LEGISLAÇÃO

Quadro de Organização Curricular do Curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA
EM
SIGLA
AULAS
(*)

Distribuição de Horas/Aula por
Semestre
1°

Metrologia e Controle Dimensional

MCD

100

100

Estrutura e Propriedades dos
Materiais

EPMA

120

120

DET

200

100

100

Cálculo

CALC

180

80

100

Física Aplicada

FISAP

160

80

80

REM

100

100

Metodologia do Trabalho Científico METC

100

100

Desenho Técnico

Resistência dos Materiais

3°

4°

5°

6°

Saúde Segurança e Meio

SSMA

80

80

Processos
Ambiente de Fabricação

PFA

100

100

TF

100

100

Processos de Usinagem

PRU

200

100

100

Projetos de Ferramentas

PRFE

300

100

200

Custos Industriais

CTO

80

80

Fundamentos da Automação

FNA

100

100

Administração da Manutenção
Processos de Usinagens
Especiais

AMN

100

100

PRUE

140

140

Projeto Integrador

PRIT

160

80

80

Planejamento e Controle da
Fabricação de Ferramentas

PCFD

320

160

160

Gestão de Recursos e Processos

GRPI

240

Tecnologia de Ferramentas

1Lei Federal no 9394/96
Decreto Federal no 5154/04
Resolução CNE no 3/2002.

2°

240

Industriais TOTAL DE AULAS

2880

480

480

480

480

480

480

TOTAL DE HORAS

2400

400

400

400

400

400

400

Estágio Supervisionado

400 horas

TOTAL DE HORAS DO CURSO
Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) –
Unidade curricular optativa desenvolvida
na Metodologia de Ensino à Distância

2800

50

O estudante pode se
matricular nesta unidade
curricular em qualquer
momento do curso.
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LEGISLAÇÃO

Quadro de Organização Curricular do Curso de Tecnologia em Fabricação Mecânica – Para
os ingressos a partir de 2017

UNIDADES CURRICULARES

CARGA
HORÁRIA
EM
SIGLA
AULAS
(*)

Distribuição de Horas/Aula por
Ano/Semestre
1°
1°

2°

3°

3°
4°

5°

6°

Metrologia e Controle Dimensional

MCD

100

100

Estrutura e Propriedades dos
Materiais

EPMA

120

60

60

DET

200

100

100

Cálculo

CALC

180

80

100

Física

FISAP

160

80

80

Processos de Fabricação

PFA

100

60

40

Resistência dos Materiais

REM

100

Saúde Segurança e Meio
Ambiente

SSMA

60

60

Metodologia do Trabalho Científico METC

80

80

Tecnologia de Ferramentas

TF

100

100

Processos de Usinagem

PRU

200

100

100

Projetos de Ferramentas

PRFE

340

140

200

Custos Industriais

CTO

80

80

Fundamentos da Automação

FNA

100

100

Administração da Manutenção

AMN

80

80

Processos de Usinagens
Especiais

PRUE

160

160

Planejamento e Controle da
Produção

PCFD

160

80

80

GQ

160

60

100

Projeto Integrador

PRIT

200

100

100

Logística Industrial

LOGI

100

100

Gestão Estratégica de Pessoas

GEP

100

100

Desenho Técnico

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

2°

Gestão da Qualidade

100

TOTAL DE AULAS

2880

480

480

480

480

480

480

TOTAL DE HORAS

2400

400

400

400

400

400

400

Estágio Supervisionado

400 horas

TOTAL DE HORAS DO CURSO
Linguagem Brasileira de Sinais
(LIBRAS) Unidade curricular optativa
desenvolvida na Metodologia de Ensino à
Distância

2800

50

O estudante pode se
matricular nesta unidade
curricular em qualquer
momento do curso.

12

Quadro de Organização Curricular do Curso de Tecnologia em Mecatrônica Industrial
Distribuição de Horas/Aula por
Ano/Semestre

CARGA

UNIDADES CURRICULARES

HORÁRIA

1º

TOTAL

2º

1º

2º

100
100

60
40

40
60

80

80

3º

3º

4º

100

80

5º

6º

Base Científica
Cálculo
Física Aplicada
Mecânica e Manufatura
Desenho Técnico
Desenho e Análise de Engenharia Assistido
por Computador
Tecnologia Mecânica Aplicada
Processos de Usinagem
Comando Numérico Computadorizado
Manufatura Assistida por Computador
Células Flexíveis de Manufatura
Eletroeletrônica
Eletricidade e Análise de Circuitos
Eletrônica Geral
Máquinas Elétricas
Acionamento Eletrônico de Máquinas Elétricas
Técnicas Digitais
Microcontroladores
Computação
Linguagem de Programação
Tecnologia de Comunicação e Redes
Automação
Pneumática e Hidráulica
Controladores Programáveis
Automação e Controle
Robótica
Administração
Administração Industrial e Gestão da
Produção
Gestão Estratégica de Pessoas
Interdisciplinar
Projeto Mecatrônico

280

100

200
100
100
100
80

200

80
100
100
100
100
100

80

100
100
100
80

100
100
100
100
100

180
100

80

100
100

100
100
80
200

100
100
100

80
100

100

100

100

100

200

100

100

TOTAL DE AULAS

2880

460

500

480

480

480

480

TOTAL DE HORAS

2400

383

417

400

400

400

400

Estágio Supervisionado

400 horas

Total do Curso

2800 horas

5.5. Da Avaliação
A avaliação do aproveitamento leva em consideração o contínuo desempenho do aluno
nos vários aspectos das experiências de aprendizagem e:
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• 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 concluílos, será 50 (cinquenta).

5.6. Promoção
É considerado concluinte de estudos ou promovido o aluno que, ao final do período
letivo, obtiver em cada unidade curricular, nota final igual ou superior a 50 (cinquenta).

5.7. 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.

5.8. Retenção
Será considerado retido, ao término de cada período letivo, o aluno que não apresentar
frequência mínima de 75% em cada unidade curricular ou não obtiver nota final igual ou
superior a 50 (cinquenta) 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.

5.9. Frequência
É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos cursos de educação à
distância.

6. Da Infraestrutura
A Faculdade de Tecnologia SENAI Roberto Mange, utiliza de forma compartilhada, os
ambientes de ensino da Escola SENAI Roberto Mange, instalada na Rua Pastor Cícero
Canuto de Lima – Campinas-SP.
A Faculdade conta com uma área de 16079,81m2, sendo 10209,81m2 de área
construída e uma área livre de 5870m2, para outras atividades.
Quantidade

m2

Sala de Direção

01

56,50

Salas de Coordenação

08

178,48

Sala de Professores

02

89,70

Pátio / Área de Lazer / Jardim / Quadras Poliesportivas

05

5870

Setor de Atendimento / Secretaria / Reuniões

03

139,40

Praça de Alimentação / Cantina

01

637,50

Auditório

01

360

Salas de reuniões / secretaria / recepção

03

139,40

Sala de Leitura/Estudos – biblioteca

01

145,70

Dependências

6.1 Laboratórios e Oficinas Específicas
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 laboratórios modernos
e atualizados nas áreas correlatas ao curso.
O corpo docente e discente podem se relacionar através do Portal Educacional, com
a finalidade de trocar informações relativas a unidade curricular de forma rápida e segura.
A Faculdade de Tecnologia disponibiliza, aos alunos, equipamentos de informática
com acesso à internet e rede Wi-Fi, nas salas de aula, nos laboratórios e na Biblioteca.
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Softwares

instalados:

Office,

AutoCad,

Inventor;

Solid Works,

PowerMILL,

MasterCAM, Pitágoras. Nestes laboratórios há rede Wi-Fi que pode ser acessada pelos
alunos.
INFORMAÇÕES GERAIS
Qtde.

Laboratórios

Capacidade

Total

3

Laboratório de Informática

32

96

2

Laboratório de Informática

40

80

1

Laboratório de Informática

24

24

1

Laboratório de Automação Predial

16

16

1

Laboratório de CNC e CAD/CAM

20

20

1

Laboratório de Hidráulica

16

16

1

Laboratório de Pneumática

16

16

1

Laboratório de Eletro. Hidráulica e Pneumática

20

20

1

Laboratório de CLP

16

16

1

Laboratório de CLP

20

20

1

Laboratório de Redes Industriais

16

16

1

Laboratório de Metrologia

16

16

1

Laboratório de Metrologia

20

20

1

Laboratório de Tridimensional

8

8

1

Laboratório de Robótica

16

16

1

Laboratório de Projetos

32

32

1

Laboratório de Resinas

16

16

1

Laboratório de Prototipagem

16

16

1

Laboratório de Ensaios e Metalografia

20

20

360

488

Total
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Qtde. Oficinas

Capacidade

Total

2

Instalações Elétricas

16

32

2

Comandos Elétricos

16

32

1

Bobinagem

16

16

4

Ajustagem

16

64

4

Tornearia

16

64

1

Fabricação Mecânica

32

32

2

Soldagem

12

24

1

Sistema Flexível de Manufatura (FMS)

16

16

1

Usinagem com 5 eixos

16

16

1

Eletroerosão à Fio

12

12

1

Eletroerosão à Penetração

12

12

2

Manutenção Mecânica

20

40

1

Empilhadeira

12

12

1

CNC

64

64

1

Acionamento de Máquinas

16

16

1

Fresagem

12

12

1

Caldeireiro

14

14

320

478

Total

Qtde. Salas de aula

Capacidade

Total

11

Sala de Aula

20

220

10

Sala de Aula

32

320

3

Sala de Aula

40

120

128

660

Total
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7. Da Biblioteca
7.1 Infraestrutura Física e Tecnológica
Instalada em uma área de 253,4m², a biblioteca da Escola e Faculdade SENAI Roberto
Mange possui um acervo composto por, aproximadamente, 5.000 itens, dentre eles livros
(técnicos, paradidáticos, institucionais e obras de referência), multimeios (CDs e DVDs) e
normas técnicas, além da assinatura de 15 títulos de periódicos técnicos, 8 de conhecimentos
gerais e 2 títulos de jornais Instalada em uma área de 253,4m², a biblioteca da Escola e
Faculdade SENAI Roberto Mange possui um acervo composto por, aproximadamente, 5.800
itens, dentre eles livros (técnicos, paradidáticos, institucionais, e obras de referência),
trabalhos acadêmicos, multimeios (CDs e DVDs) e normas técnicas, além da assinatura de
11 títulos de periódicos técnicos, 6 de conhecimentos gerais e 2 títulos de jornais..
Dispõe ainda de microcomputadores, sala audiovisual, sala de estudo em grupo,
estrutura para baias para estudo individual, ambiente para leitura de jornais e revistas, amplo
espaço para a realização de trabalhos, conexão à internet sem fio e guarda-volumes.

7.2 Horário de funcionamento
A Biblioteca atenderá nos seguintes dias e horários: de segunda a sexta das 8h00 às
19h00 e das 20h15 às 22h45; aos sábados das 07h30 às 12h45. Eventuais mudanças no
horário serão comunicadas por meio de aviso, afixado nas proximidades da Biblioteca e/ou
no site instituição.

7.3 Procedimentos para o uso da Biblioteca
Os usuários da Biblioteca têm livre acesso a área do acervo, após sua devida
identificação, não sendo permitido:
•

Entrar, com bolsas, mochilas, sacolas, alimentos e bebidas;

•

Ligar ou manter ligados telefones móveis, CD-players, MP3, IPOD ou similares;

•

Danificar as obras consultadas com anotações, sublinhados, marcações etc.;

•

Retirar obras do interior da Biblioteca sem o devido registro;

•

Recolocar as obras utilizadas nas estantes, que deverão permanecer nas mesas após
consulta.

7.4 Cadastro de usuários
Para a realização do cadastro de usuários na biblioteca, faz-se necessária a
apresentação da carteirinha do SENAI, ou requerimento de matrícula, e documento oficial de
identificação com foto.
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7.5 Empréstimo domiciliar
Somente poderão retirar materiais da biblioteca os usuários devidamente cadastrados
e que apresentarem, no ato do empréstimo, a carteirinha do SENAI ou documento oficial de
identificação com foto.

7.6 Quantidade e tipo de material
Os alunos do curso superior poderão retirar até 3 (três) obras – entre livros, periódicos
não técnicos e DVDs de filmes – de títulos diferentes.

7.7 Prazo de devolução
•

Os livros de literatura técnica e paradidática deverão ser devolvidos no prazo de 15
(quinze) dias;

•

Periódicos não técnicos deverão ser devolvidos no prazo de 7 (sete) dias;

•

No caso dos periódicos, o prazo de devolução não se aplica ao seu número mais
recente, que ficará disponível na biblioteca apenas para consulta.

7.8 Multas e penalidades
O usuário deverá observar o prazo estipulado para a devolução do(s) material(is) da
Biblioteca, assim como as normas para uso da Internet. A não observância acarretará em
suspensões previstas nas seguintes conformidades:
• Suspensão por atraso:

-

1º atraso – 2 dias de suspensão para cada dia de atraso, que serão
multiplicados pela quantidade de obras emprestadas;

-

2º atraso – 3 dias de suspensão para cada dia de atraso, que serão
multiplicados pela quantidade de obras emprestadas;

-

3º atraso – 60 dias de suspensão, acrescidos de 4 dias de suspensão para
cada dia de atraso, que serão multiplicados pela quantidade de obras
emprestadas.

• Material danificado: deverá ser reposto pelo cliente, na mesma edição ou em uma mais
atual;
• Internet: o usuário que consultar sites impróprios ficará suspenso por uma semana.

7.9 Acervo
O acervo técnico está adequado para as áreas da Metalmecânica, Eletroeletrônica e
Automação, sendo composto por livros, periódicos, Base de coleção de normas técnicas e
recursos audiovisuais.
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7.10 Informatização do Acervo
A Biblioteca da Escola e Faculdade SENAI Roberto Mange utiliza-se, atualmente, do
Sistema de Informação do SENAI (SINF), em Lotus Notes. Este sistema possibilita o cadastro
de usuários e de materiais, bem como, os serviços de circulação, que abrangem o
empréstimo, a devolução, renovação e reserva.
O SINF possibilita, também, a recuperação das obras cadastradas por meio de
palavras-chave, título e autor, além de fornecer relatórios dos materiais com devolução em
atraso, da quantidade de empréstimos por ano e histórico de empréstimos dos usuários.
Embora apresente tais funcionalidades, o atual sistema será substituído pelo
Pergamum, que oferece ainda mais recursos, tais como, catálogo online para consulta ao
acervo, além da reserva e renovação de materiais via internet.

7.11 Computadores
A Biblioteca dispõe de computadores que permitem o acesso à Internet
(exclusivamente para a realização de pesquisas) e programas do pacote Office, CAD (Solid
Works e AutoCAD).

7.12 Encargos Financeiros
A participação no Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica requer do
aluno, por semestre, o investimento de 6 (seis) parcelas mensais de R$ 1.002,00; sendo a
primeira mensalidade correspondente à matrícula na série cursada.
A semestralidade 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 no valor da mensalidade, desde que o pagamento seja feito até a
data do vencimento, o valor pago será de R$ 641,70.
• 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 numero 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:
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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- 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).
• 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 também o aluno deve
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 numero de pessoas que
dependem dessa renda.
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.
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