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C O O R D E NA Ç Ã O  T É C N I C A  M Í D I A S  I M P R E S S A S  E  D I G I TA I S,  G E S T Ã O  E  P L Á S T I C O Escola SENAI Vila Canaã



PRINCIPAIS PARCEIROS.

Em 2018 foi firmada uma parceria com 

outras Escolas com know-how avançado 

em assessoria técnica e tecnologia, com 

foco no cliente. 

Faculdade SENAI Theobaldo de Nígris Escola SENAI Maracanã



FOCO NO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA



PROPOSTA DO NEGÓCIO

Ampliar a competitividade da indústria de mídia impressa e digital goiana, 

habilitar tecnicamente os gerentes de produção

qualificar e ou requalificar a mão de obra de produção. 

Além de assistir às empresas na modernização do parque gráfico.



ASSESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA
Gerenciamento de Cores com base na ISO 12647

Objetivo: Promover um alto padrão de qualidade para sua 

empresa, implementando conformidade com a norma exigida e 

estimulando o aumento de produtividade e a diminuição de 

desperdícios, através de inovação nos processos atuais e 

desenvolvimento de novas técnicas mais enxutas. 

Entregas: Relatório do estado presente; Estado presente 

registrado; Análise do fluxo de produção; Monitores calibrados; 

CTP linearizado; Prova digital calibrada; Softwares configurados 

e sincronizados; Impressora offset devidamente regulada; 

Densidades ideais definidas para papel offset e para papel 

couchê; Análise das 04 cores; Curvas de compensação criadas e 

ajustadas no CTP; Perfis de impressão criados para papel offset 

e para papel couchê; Impressos registrados para comparação 

com o estado encontrado.

Otimização do Processo Produtivo Gráfico

Objetivo: Otimizar os processos, por meio da análise de todos os 

procedimentos atuais e implantar melhorias nos procedimentos de 

impressão e de acabamento, aumentando assim a produtividade e a 

qualidade, assim como diminuindo o desperdício. 

Entregas: Relatório do estado presente; Impressora offset devidamente 

regulada; Ajustes no processo; Treinamento com a equipe operacional.



ASSESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA

Produtividade para a Indústria Gráfica

Objetivo: Promover aumento de produtividade para a sua 
empresa, com um alto padrão de qualidade e a diminuição de 
desperdícios, em consonância com inovação nos processos 
comerciais e de custos e orçamentos, parametrizando a 
produção. 

Entregas: Relatório do estado presente; Impressora offset 
devidamente regulada; Ajustes no processo; Treinamento com a 
equipe operacional; Criação do mapa de alocação de custos 
indiretos (RKW) parametrizado com a produção; Definição do 
valor/hora dos centros de custos; 

Correção no processo de orçamentação; Produção e clientes 
mapeados, fornecendo ao empresário uma visão aprofundada 
do seu negócio; Estratégias focadas em vendas; Melhor 
otimização do parque produtivo; Aumento da inteligência do 
negócio gráfico.

Programa de Transformação Enxuta (Lean) – Parceria com o 
IST

Objetivo: Aumentar a eficiência das micro e pequenas 
indústrias, através da implementação de práticas de produção 
enxuta, com foco na eliminação de desperdícios/aumento da 
produtividade. 

Entregas: Relatório Técnico em cópia impressa e meio eletrônico, 
contendo ações realizadas, resultados obtidos; Documentos 
auxiliares (relatório final, lista de presença, fotos, formulários 
de acompanhamento e coleta de dados).



ASSESSORIA TÉCNICA E TECNOLÓGICA

Mapeamento e Melhoria de Processos

Objetivo: Melhorar ou introduzir novos processos produtivos 
através da análise e identificação de processos ineficientes 
e/ou ineficazes, com utilização de ferramentas de suporte ao 
Planejamento, Programação e Controle da Produção, 
incrementando a produtividade, o lucro e a competitividade da 
empresa. 

Entregas: Relatório Técnico, contendo bases e premissas 
utilizadas, tarefas executadas, resultados obtidos, 
oportunidades de melhoria, plano contendo ações a serem 
executadas, recomendações e conclusões.

Eficiência Energética – Parceria com o IST

Objetivo: Fornecer consultoria para otimizar o uso de energia, 
melhorando o desempenho, reduzindo custos e minimizando o 
impacto ambiental. 

Entregas: Projeto de Eficiência Energética, Projeto Elétrico e 
Diagrama Unifilar



PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
PESSOAS PARA A INDÚSTRIA DE MÍDIAS IMPRESSAS E 
DIGITAIS.

Cursos

Técnicos

Qualificação 
profissional

Aperfeiçoamento

profissional

Aprendizagem 
industrial

Três frentes de ação

1 – Formação inicial – entrada de novos jovens para

o segmento com foco na aprendizagem industrial

2 – Qualificação e Requalificação de pessoas – Foco 

Nos trabalhadores da indústria.

3 – Habilitação profissional – habilitar os gestores

de produção e área em nível técnico.



CURSOS REGULARES OFERTADOS

Nível Técnico

Técnico em Processos Gráficos

Técnico em Design Gráfico

Qualificação Profissional

Design Gráfico Editorial

Design Gráfico de Embalagem

Impressor Offset

Impressor Flexográfico

Aprendizagem Industrial Básica

Auxiliar de Produção Gráfica

Assistente de Logística

Assistente Administrativo

Editor Gráfico



APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL

MÍDIAS DIGITAIS

Cursos de Aperfeiçoamento 

Produção Gráfica Digital

Ilustração e Pintura Digital 

Design Thinking - Método D-School 

Design de Marca 

Design UI & UX 

Design de Ebook 

Matte Painting

Roteiro 

Storytelling

Storyboard

Sinalização Urbana e Ambientes 

Animação de Personagens 2D 

Animação de Personagens 3D 

Composição Digital 

Correção de Cor de Vídeo 



APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL

MÍDIAS IMPRESSAS

Cursos de Aperfeiçoamento 

Produção Enxuta Aplicada à Indústria Gráfica 

Fechamento de arquivo conforme norma vigente

Design Thinking - Método D-School 

Illustrator

Indesign

Photoshop

Colorista

Densitometria e Colorimetria aplicada à produção gráfica.

Técnicas de Setup Speed

Técnicas de Operação de Extrusora de Filmes

Técnicas de Operação de Injetora de Plásticos

Custos Industriais – plataforma Zenith

Planejamento e Controle de Produção e Materiais

Técnicas de solução de problemas em impressão offset

Técnicas de solução de problemas em impressão flexográfica



PROPOSTA DE PROGRESSÃO PROFISSIONAL

Jovem Aprendiz  

Qualificação 

Profissional

Habilitação 

Profissional

Aperfeiçoamento 

Profissional
Início de carreira 1,5 anos

1,5 anos



PROGRAMAS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA, 
MÍDIAS DIGITAIS E IMPRESSAS

Consultoria para investimentos

de acordo com levantamento 

técnico de viabilidade e análise 

de carga de máquina.

Visita técnica nas empresas, de 

forma surpresa agendada 

somente com a diretoria afim de 

monitorar a qualidade dos 

impressos, conforme 

procedimentos estabelecidos em 

normas, com foco no 

aperfeiçoamento da qualidade 

dos produtos gráficos.

O Grand Prix de Inovação trata 

de uma corrida de inovação 

aberta, na qual as equipes 

multidisciplinares, formadas por 

alunos do SESI e SENAI, 

chamadas de escuderias que 

criarão, desenvolverão e 

prototiparão soluções inovadoras 

para desafios reais de industrias.



GRÁFICA, MIDIAS IMPRESSAS E DIGITAIS

O SENAI MediaLAB será um estúdio criativo, interdisciplinar, baseado nos melhores centros de ensino,
onde estudantes e pesquisadores, empresários trabalharão juntos em projetos inovadores e interativos 
de pesquisa de mídias para a Creative Industries.



Contato:

62 9 8171 4647

carloshenrique.senai@sistemafieg.org.br

ESCOLA SENAI VILA  CANAÃ


