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Data: 31/03/2014 a 01/04/2014 Reunião solicitada por: Lélia Brun 

Horário: 08:00 as 18:00                     Facilitador/Responsável: Cibelle Leal 

Local: Plenarinho Sede do Sistema Fiemt  

Tipo de 
reunião: 

COMITÊ DE GESTÃO  ANÁLISE DE DADOS  CEP  CONSELHO  OUTROS:       

ASSUNTOS ABORDADOS 

 

Tema(s): 

1. Abertura da Reunião Gerencial 

2. Resultados Educação Profissional 

3. Projetos estratégicos. 

4. Auditoria Avaliação de Satisfação 

5. Resultados Diagnósticos 
Implantação Sistema de Gestão. 

6. Cursos EAD (Proposta de oferta e 
sistematização dos cursos previstos). 

7. Materiais Didáticos - Próximos 
Passos  

8. Gratuidade Regimental - Novo 
Cenário 

9. Avaliação da Educação Profissional. 

10. Pronatec. 

11. Impactos da Nova Estrutura de 
Relações com o Mercado. 

12. Analise Regra de Desempenho 

13. Resultados da T&I e Cenários para 
2014 (SEBRAETEC/SIBRATEC) 

14. Assuntos Diversos. 

 

Apresentador: 

1. Lélia Brun 

2. Gerentes da Unidade 

3. Rubens 

4. Cibelle Leal 

5. Cibelle Leal 

6. Eveline 

7. Eveline  

8. Silvania 

9. Rubens 

10. Rosangela 

11. Vanderley 

12. Cibelle Leal 

13. Rubens, Helena, Carla, Lazaro. 

14. Todos. 

Discussão: 1- A Diretora do SENAI-MT procedeu com a abertura do evento, agradecendo a presença de 
todos e dando inicio a reunião, informando que no momento de sua ausência por motivo de viagem estará a 
substituindo o Sr. José Barbosa Batista Gerente do SENAI-Cuiabá. 

 

*As apresentações foram realizadas conforme material disponibilizado no FTP, sendo os seguintes pontos 
ressaltados: 

 

2. Resultado Educação Profissional: 

- Apresentado os Resultados das unidades operacionais até o momento como Matriculas PAH, Custos, 
Sustentabilidade e Estratégias para cumprimento das metas, as mesmas foram apresentadas pelos seus 
gerentes e representantes. 

 

- Destacado pela Diretora Regional que nas modalidades de Aperfeiçoamento e Iniciação que a equipe de 
Mercado reveja seus portfólios e qual as suas dificuldades e que as mesmas sejam tratadas, e que se atente 
para a visão de como o setor de mercado está contribuindo para o atingimento da meta da Unidade. 

 

- Solicitado apoio a GETEC para autorização e credenciamento das turmas de Brigada de Incêndio. Prazo até 
17/04/2014. 

 

3. Projetos Estratégicos - Rubens - Disponibilizado no FTP. 
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4. Auditoria da Pesquisa de Satisfação - Cibelle Leal - Disponibilizado no FTP. 

 

5. Resultado Diagnostico Implantação Sistema de Gestão - Cibelle Leal - Disponibilizado no FTP. 

 

6. Cursos EAD - Eveline - Disponibilizado no FTP. 

 

7. Material Didático - Novo Cenário - Eveline - Disponibilizado no FTP. 

 

8. Gratuidade Regimental - Silvania - Disponibilizado no FTP. 

Ressaltado a todos as dificuldades quanto à meta da Gratuidade Regimental. 

 

9. Avaliação da Educação Profissional - Rubens - Disponibilizado no FTP. 

-Solicitado pelos gerentes que seja criada uma comissão para avaliação da estrutura Organizacional revendo 
os novos cenários das UOs. 

-Diante da solicitação foi criada as comissões aonde se reunirão as Uos do tipo I com I e III com III Juntamente 
com as Coordenações de Educação, UNIPOG e GETEC. e Uo do tipo II com as Coordenações de Educação, 
UNIPOG e GETEC. Sendo os Responsáveis pela Unidade do Tipo I André, II Sandro, III Nilson e Barbosa. 
O Prazo para finalização deste projeto é 01/06/2014. 

 

10. Pronatec - Rosangela - Disponibilizado no FTP. 

-Foi informado pela Diretora Regional que as Coordenações Pedagógicas se atentem quanto à realocação de 
Alunos quando não iniciada a turma, para que não ocorra que o Aluno matriculado no Pronatec seja transferido 
para turmas que não sejam Pronatec (Tipo Gratuidade), nos resguardar de possível ação para recorrer ao 
auxílio. 

 

11. Impactos da Nova Estrutura de Relação com o Mercado - Vanderley - Disponibilizado no FTP. 

 

-Informado pelo Coordenador em Exercício que será disponibilizado as Informações referente aos cursos mais 
e menos vendido, informações das regiões e quais as suas carências. Prazo até 25/04/2014. 

 

12. Alteração da Regra de Desempenho Pantaneira - Cibelle Leal. 

 

1. Alteração do Indicador de Custos conforme proposto abaixo: 

              

                REGRA ATUAL                   PROPOSTA 

 
 

• Conforme Votação foi aprovada a alteração. 
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2. Alteração da Responsabilidade Participação nas Olimpíadas do Conhecimento: 

a) Pontua para a Unidade “Gerente” (Regra Atual) 

b) Supervisor Técnico (Proposta)  

Após votação a regra continua como esta. 

3. Alterar a responsabilidade do indicador de gestão de melhoria e gestão de pessoas nas UOs 
não certificadas: 

a) Pontua para a unidade “Gerente” (Regra atual) 

b) Representante de Gestão pontuando para todas as unidades a partir de agora. (Proposta) 

Após votação a regra foi alterada aonde todas as Unidades responderão pelo sistema de 
gestão. 

  

4. Alterar a responsabilidade indicador de matriculas: 

a) Manter na Coordenação Pedagógica; 

b) Alterar a responsabilidade para o núcleo de mercado; 

c) Alterar a responsabilidade para o gerente. 

        

                   *Após avaliações ficou decidido a criação de um grupo para avaliação destes indicadores 
composta pelas coordenações de Educação do DR e GETEC, UNIPOG, e as coordenações pedagógica 
da Escola da Construção, SENAI Cuiabá e SENAI VG, o prazo para encerramento desta avaliação se 
dará até a data de 01/06/2014. 

 

 

5. Sugestão Indicador de Inadimplência: 

a) Maior que 20% perde 20 pontos (Regra Atual) 

b) Maior que 20% perde 15 pontos (Proposta) 

Após votação não houve alteração na regra. 

 

6. Receitas de Convênio EP (Bonificação). 

a) A cada 3% em superação a meta se ganha 05 pontos. 

b) A cada 10% de superação ganha 1 ponto sendo que é limitado a 30 pontos no máximo. (Proposta) 

c) A partir de 120% = 20 Pontos (Proposta). 

d) A cada 10% de superação da meta ganha 10 pontos sendo limitada a 30 pontos no máximo. 
(proposta). 

Após votação a regra foi alterada para a proposta D. 

 

• Foi votado que a partir deste momento todos os bônus serão iguais a todos os indicadores, não 
havendo mais diferença de bonificação por indicador. 

 

7. Criação do Indicador de Matriculas PCD. 

a) Não Criação do Indicador. (Proposta); 

b) Criação do Indicador conforme meta estabelecida pela Educação aplicando-se a regra pantaneira 
com bonificação conforme estabelecida nesta data, ou seja, a cada 10% de superação acima da 
meta da UO se ganha 10 pontos limitado a 30 pontos. 

Após votação o indicador foi criado. 

 

Vale ressaltar que este indicador entrará como ponto de analise na supervisão da educação, 
sendo os dados cadastrais auditados a fim de garantir a fidedignidade dos cadastros. 
Sendo encontrado desvios de cadastro a unidade perde 20 pontos. 
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8. Divisão dos tópicos da Satisfação do Cliente aluno -EP: 

a) Média Geral da Satisfação dos alunos Educação Profissional – Pontua para Coordenação 
Pedagógica (Regra Atual) 

b) Divisão das Médias dos eventos conforme apresentado abaixo: 

 
Após votação ficou decidido à divisão das médias. 

 

9.  Redução da Receita de Iniciação: 

Foi evidenciado que não há necessidade de alteração da meta. 

 

10. Sugestão de exclusão e suspensão de indicadores: 

a) Exclusão do indicador Entrega do Duodécimo; 

b) Exclusão do Indicador Ocorrência no movimento financeiro; 

c) Percentual de Investimento em Infraestrutura física e tecnológica; 

d) Percentual de Recursos destinados à área fim; 

Aprovado a exclusão dos mesmos. 

 

*Os Indicadores Evasão e Concluintes totais por modalidade será feito um estudo e levado 
a conhecimento de todos na reunião estratégica. 

 

       *GETEC propor Indicador PAH perdida no Seminário Estratégico. 

 

13. Resultados da T&I e Cenários para 2014 (SEBRAETEC/SIBRATEC) – Rubens, Helena, Carla e 
Lazaro – Disponibilizado no FTP. 

 

14. Assuntos Diversos. 

 

-Foi solicitado pela Diretora que seja apresentado o vídeo no primeiro dia de aula dos alunos 
nos cursos do SENAI (Vídeo de bem Vindos), o mesmo foi distribuído a todas as unidades. 

 

Conclusão: A Diretora Regional do SENAI-MT agradeceu a presença de todos e solicitou a todos que 
continuem nos seus objetivos e não perca a essência da educação jamais. 

 

Itens de ação Responsável Prazo 

� Credenciamento das turmas de Brigada de 
Incêndio 

GETEC 17/04/2014 

� Avaliação da estrutura Organizacional 
Getec/Coordenações 
educação/Unipog e 
responsáveis unidades 

01/06/2014 

� Disponibilização das Informações referente ao 
mercado 

UEREM 25/04/2014 
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� Avaliação dos Indicadores de Matriculas 

Getec/Coordenações 
Educação/Unipog e 
gerentes SENAI Cuiabá, 
VG e Escola 

01/06/2014 

� --------- ------- ------- 

� -------- ------- ------- 

Necessário agendar outra reunião:   NÃO   SIM (Se sim, agendar data 
prevista e ações a serem realizadas) 

Data Prevista: -------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


