Apresentação
O SESI foi criado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 01/07/1946.
(FONTE: Programa de Integração - Caracterização do SESI - 2015).

O SESI Mato Grosso foi criado em 1976 com o
objetivo de atender o setor industrial
mato-grossense por meio de ações que
promovem a qualidade de vida e educação do
trabalhador.
A Missão do SESI-MT é:
"Promover a qualidade de vida, a educação e a
gestão socialmente responsável, contribuindo
para o aumento da competitividade da indústria
do Estado de Mato Grosso."

Em relação à Educação Continuada, o SESI-MT
promove “ações educativas situadas fora das
etapas e modalidade escolares tradicionais, que
suplementam e atualizam conhecimentos
necessários à inserção competente e produtiva na
empresa e na sociedade”. Seu objetivo é “atualizar,
qualificar e aperfeiçoar trabalhadores da indústria
e profissionais, tanto para o desenvolvimento de
tarefas específicas, quanto para as atividades de
gestão”. Veja mais em: clicando aqui!

Na área Educacional, o SESI-MT atua nos
segmentos de:
• Educação de Crianças e Adolescentes (ECA);
• Educação de Jovens e Adultos (EJA);
• Educação Continuada (ECO).

O NECOM
Para apoiar estas ações, em 2010 o SESI-MT criou o Núcleo de Educação Continuada e
Multimídia (NECOM), com o objetivo de produzir soluções educativas customizadas para a
Indústria de Mato Grosso.
O Núcleo está composto pelos seguintes profissionais:
Coordenação, Animadores 3D, Editor de áudio e vídeo, Designer gráfico, Apoio,
Desenvolvedor, Revisor (a) textual e Conteudistas.

Áreas e Séries
O SESI-MT possui um Portfólio de soluções
educacionais adequado às necessidades da
Indústria mato-grossense.
Os produtos disponíveis estão divididos em
duas grandes áreas:
• Educação
• Saúde.

Estas áreas estão alinhadas e integradas para a
consolidação de modelos modernos e eficientes
de aprendizagem, com foco no desenvolvimento
das competências identificadas como essenciais à
atividade da indústria, que precisam ser
constantemente melhoradas ou desenvolvidas
para atender às novas exigências do mundo do
trabalho.
As áreas foram subdivididas em Séries com o
objetivo de oferecer formação adequada ao
trabalhador em suas múltiplas dimensões.

Em cada área, há séries específicas que abrem um leque de possibilidades para as empresas, no
sentido de prover as demandas relativas às competências requeridas aos trabalhadores da indústria.
Agora, conheça cada série, seus objetivos e alguns dos cursos disponíveis.

Área: Educação
•
Série Comportamental
Os cursos da série Comportamental, oferecidos
pelo SESI-MT, tem o objetivo de desenvolver
ferramentas culturais e vivenciais, que auxiliem os
trabalhadores da indústria e seus dependentes a
ampliarem competências no trabalho e na vida
pessoal e social.
•
Série Gestão
Os cursos da série Gestão têm o objetivo de
aprimorar e desenvolver as competências dos
gestores, de modo que sejam facilitadores e
articuladores do desenvolvimento de projetos,
pessoas e serviços.
•
Série Responsabilidade Social
Os cursos da Série Responsabilidade Social têm o
objetivo de conscientizar os trabalhadores da
indústria e seus dependentes sobre a importância
da sustentabilidade do planeta, com orientações
sobre os atuais padrões de produção e consumo.
•
Série Inclusão digital
Os cursos de inclusão digital do SESI-MT capacitam
os trabalhadores da indústria, e seus dependentes,
para utilização do computador como ferramenta
de aprendizagem e desenvolvimento social.

O Sesi-MT oferece cursos com noções básicas de:
o
MS Windows - Internet;
o
MS Word - Internet;
o
MS Excel - Internet;
o
MS PowerPoint - Internet.
•
Série Reforço de Competências Escolares
Os cursos da Série Reforço de Competências
Escolares são divididos por módulos, nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Sua finalidade é auxiliar o trabalhador a
desenvolver e superar as dificuldades de
aprendizagem, aprimorando seus conhecimentos
e habilidades.
•
Série Idiomas
O SESI-MT oferece o Curso de Língua Portuguesa
para Haitianos com o intuito de fazer da
comunicação uma ferramenta de integração,
inclusão e formação para o trabalho.
Em um ambiente presencial e multimídia, que
utiliza recursos como vídeos, jogos e ferramentas
de aprendizado on-line, o SESI-MT oferece aos
imigrantes haitianos um curso com carga horária
de 100 horas divididas em cinco módulos de 20
horas cada. O curso contém instruções sobre
pronúncia, elaboração de frases e noções sobre a
cultura, costumes e hábitos dos brasileiros.

Área Saúde
• Série Qualidade de Vida
O SESI-MT, atento às necessidades da indústria,
desenvolve atividades educativas que visam
promover a disseminação de ambientes de
trabalho saudáveis, promovendo palestras informativas sobre doenças, seus principais fatores de
riscos, prevenção e diagnóstico precoce.

Organização das ações educativas
Aqui apresentamos as modalidades das ações
educativas das Áreas de Educação e Saúde, de
forma a melhorar seu entendimento e a adequada
formatação da oferta de produtos e serviços aos
nossos clientes.
As ações educativas no SESI-MT podem ocorrer
nos formatos de cursos, palestras e oficinas.
Cursos:
São ações de ensino-aprendizagem, com duração
a partir de 4 horas, através das quais o SESI-MT
busca desenvolver ou melhorar competências do
trabalhador da indústria e/ou seus dependentes.

Materiais
Para cada ação educacional existe um conjunto de materiais didáticos,elaborados respeitando o padrão de comunicação visual do SESI,
que pode conter:
•
•
•
•

Manual do Instrutor,
Materiais para o Participante,
Conjunto de slides para apresentação,
Vídeos

• Série Segurança do Trabalho
Compreende atividades educativas que visam a
prevenção dos riscos de acidentes, orientando os
trabalhadores sobre a importância da segurança
no ambiente de trabalho.
• Série Educação Alimentar - Cozinha Brasil
A série compreende ações educativas que visam
orientar sobre a importância da alimentação
saudável para a manutenção da saúde e qualidade
de vida dos trabalhadores.

Palestras:
São ações com duração entre uma e duas horas,
desenvolvidas com o objetivo de apresentar temas
de forma breve, para despertar, informar e
atualizar os trabalhadores da indústria face às
exigências do mercado de trabalho.
Oficinas:
As oficinas são ações educativas favoráveis à
aprendizagem, e permitem o diálogo e a participação ativa na construção do conhecimento coletivo. A carga horária é a partir de 2 horas, e tem o
objetivo de apresentar conteúdos por meio de
vivências/dinâmicas de grupo, provocando e
favorecendo a reflexão sobre o tema abordado.

Manual do Instrutor:
contém informações sobre o assunto em
questão,orientações para o instrutor,descrição e
orientação para aplicação de dinâmicas,e referência
a vídeose leituras complementares. Está disponível
para palestras, cursos e oficinas.
Materiais para o Participante:
contém o conjunto de informações pertinentes à
ação educacional ou um resumo delas, apresentado
em formato de manual, cartilha, folder ou outro.
Disponível para cursos e oficinas.
Conjunto de slides para apresentação:
geralmente desenvolvido em MS PowerPoint,
funciona como uma bússola para percorrer o caminho do aprendizado, já que apresenta uma síntese em
tópicos, vídeos e imagem sobre o tema abordado,
que será explorado pelo instrutor/facilitador.Disponível para palestras, cursos e oficinas.

