
COMUNICADO SOBRE A METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DO CURSO POR MEIO
DA PLATAFORMA VIRTUAL DO SENAI CEARÁ

Em resposta a perguntas frequentes recebidas por meio dos canais de relacionamento do Senai Ceará, e
sob forma de comunicação complementar, informamos que os cursos ofertados por meio do EDITAL DE
OFERTA DE VAGAS EM CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EAD NA GRATUIDADE DO
SENAI CEARÁ serão realizados na modalidade à distância, com a seguinte metodologia:

Como são realizados os cursos ofertados pelo SENAI CE?

O SENAI, maior Instituição de formação profissional da América Latina, tem como missão a qualificação de
profissionais para a indústria, contribuindo para elevar a competitividade da Indústria Brasileira. Os cursos
ofertados são desenvolvidos com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, consolidada e
revisada periodicamente com o objetivo de desenvolver nos alunos as competências requeridas pelo
mercado de trabalho. Por meio de Situações de Aprendizagem desafiadoras, os alunos serão levados à
reflexão e tomada de decisão.

Quais os recursos que a plataforma de cursos a distância do SENAI CE contém?

Todos os nossos cursos contam com Material Didático composto pelo Livro Didático, Aula Online que
contém vídeos, animações, imagens e Situações de Aprendizagem desafiadoras. O SENAI Ceará conta
ainda com uma plataforma de webconferência para a realização de momentos ao vivo com o professor,
além de outros recursos para comunicação como mensagens, bate-papo e fórum tira-dúvidas.

O SENAI conta com Tutor a Distância? Como a tutoria acontece?

Sim. Com base na Metodologia SENAI de Educação Profissional, os docentes do SENAI Ceará realizam
uma tutoria ativa, promovendo o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais requeridas
para os perfis profissionais reconhecidos pelo mercado de trabalho. O tutor a distância ficará disponível
diariamente, em horário a ser divulgado nas suas respectivas turmas, para que o aluno possa interagir em
tempo real com o professor. Semanalmente, realizará aula ao vivo com os alunos para orientações e
tira-dúvidas.

Os cursos livres são certificados?

Sim. Ao concluir um curso de Qualificação do SENAI Ceará, o aluno receberá um certificado com validade
em todo o território nacional. O SENAI Ceará possui a certificação digital, que confere muito mais
confiabilidade ao documento. Os certificados são enviados para o e-mail do aluno após a conclusão do
curso. O certificado confere ao seu titular a comprovação do desenvolvimento de saberes associados a
determinada função laboral prevista na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).



Com qual frequência devo estudar ou acessar o curso?

Os cursos a distância do SENAI Ceará são desenvolvidos para proporcionar ao aluno toda a flexibilidade
para estudar a distância no seu tempo e no seu ritmo, de acordo com sua disponibilidade de horário. O tutor
a distância repassará as orientações para estudo e para a realização das atividades. Eventualmente, caso o
aluno não possa participar da aula ao vivo, poderá acessar a gravação da aula na plataforma. Caso tenha
dúvidas, poderá deixar mensagem na plataforma para o tutor responder o mais rápido possível. É muito
importante que o aluno tenha disponibilidade para os estudos e para o cumprimento dos prazos propostos
para cada atividade.

Os cursos contam com aulas presenciais?

Não. O curso é realizado totalmente de forma remota.

É possível acessar o curso pelo celular?

Sim. Os cursos a distância do SENAI Ceará podem ser acessados de qualquer dispositivo móvel com
acesso à internet. A plataforma do SENAI Ceará é responsiva e suas ferramentas podem ser acessadas
pelo celular ou tablet. Não é necessário conhecer os softwares e programas específicos para acompanhar
os cursos. Para a realização das atividades, sugerimos (mas não obrigatório) que o participante tenha um
computador com acesso a internet de banda larga.
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