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Organização e Apoio Técnico

• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai - 
Departamento Regional do Paraná (Curitiba - Brasil);

• Centro Internacional de Formação - CIF/OIT (Turim - Itália);
• Centro Interamericano para o Desenvolvimento do 
Conhecimento em Formação Profissional - OIT/Cinterfor 
(Montevideo - Uruguai);

- Senai (Departamento Nacional).



A realidade socioeconômica aponta 
a valorização do talento humano nas 
organizações e o reconhecimento do papel 
que joga o desenvolvimento de habilidades e 
competências nas estratégias de crescimento, 
diversificação e desenvolvimento. Por ele, 
traz desafios às empresas, trabalhadores, 
governantes e instituições que atuam 
com educação profissional, além de uma 
constante busca por soluções, diferenciais 
competitivos e sustentabilidade. O mundo 
do trabalho tem se tornado cada vez mais 
exigente, demandando profissionais que 
dominem conteúdos técnicos específicos, 
mas que também sejam capazes de atuar 
em equipe, analisar criticamente situações, 
buscar soluções criativas para problemas e 
gerir suas próprias tarefas.

Considerando um panorama da educação 
profissional mundial, observam-se diversos 
desafios: baixa atratividade da educação 
profissional; distância entre a formação 
profissional e as necessidades do trabalho; 
falta de entrosamento entre os parceiros 
sociais; falta de transparência e compreensão 
das oportunidades de preparo e atualização 
profissionais; necessidade de mais 
qualificações e de atualização para atender 
à competitividade; aperfeiçoamento de 
professores e instrutores; interdependência 
e competitividade devido à globalização; 
exigências escolares e empresariais crescentes 
e escassez de fontes de recursos (adaptado  
de: Panorama Mundial da Educação Profissional: 
desafios e respostas - SENAI, 2015).

A OIT tem observado nos países da América 
Latina e Caribe a necessidade de fechar a 
lacuna de habilidades, incrementar o acesso 
dos jovens à formação, fazer da formação 
um veículo para a diversificação produtiva 

e o acesso ao trabalho decente, além de 
melhorar a articulação da educação e da 
formação na linha da educação ao longo 
da vida. Da mesma forma, a necessidade de 
realizar avaliações de impacto que permitam 
tomar decisões e melhorar continuamente 
(Inovações e desafios na Formação Profissional, 
OIT/Cinterfor-CEPAL, 2014).

Quais rumos a educação profissional 
seguirá? Como os países têm superado 
os obstáculos, considerando distintas 
realidades? Essas indagações remetem 
à forma como sociedades e economias 
dinâmicas tratam de questões culturais 
e de desafios na formação e capacitação 
profissional. Tais desafios envolvem 
vários fatores transversais, que incluem a 
antecipação das demandas de formação, a 
gestão das instituições e do processo de ensino 
e aprendizagem, a orientação profissional, 
a formação de formadores, a elaboração de 
currículos e novas estratégias de formação, 
os processos de avaliação e vínculos muito 
próximos entre a educação e o mercado de 
trabalho.

A modernização do treinamento para  
se adaptar a essas demandas vertiginosas  
requer um forte apoio para o desenvolvimento 
de capacidades de seus diretores, 
coordenadores, docentes e equipe técnica. 
A Conferência Internacional de Educação 
Profissional é realizada a fim de oferecer 
ferramentas para o desenvolvimento 
de capacidades e tem como referência 
a experiência positiva da Academia de 
Desenvolvimento de Competências de 
Turim (ITCILO). Ela é composta por uma 
etapa de abordagem de temas macro 
e gerais, porém de alto valor na gestão 
(Estratégias, Desafios e Oportunidades 

INTRODUÇÃO



Objetivo Geral

Proporcionar aos participantes ferra-
mentas para o desenvolvimento de suas 
competências de atuação na educação pro-
fissional, concentrando-se na aplicabilidade 
imediata dos conhecimentos, contribuindo 
para a transformação e modernização das 
instituições às quais pertencem e, assim, 
gerando o crescimento da empregabilidade 
e do desenvolvimento econômico e social.

Objetivos Específicos

• Analisar o contexto da educação profissio-
nal, com ênfase nos países da América Latina 
e Caribe, suas oportunidades e desafios;

• Fortalecer a capacidade para a definição  
de estratégias, apoiando o ciclo de  
formação, o crescimento da empregabi-
lidade e o desenvolvimento social;

• Analisar as oportunidades de melhoria  
do desenvolvimento de competências,  
sistemas, gestão e componentes de 
instituições de educação profissional 
a partir das experiências de diversos países;

• Identificar novas tendências educacionais 
e as melhores práticas de desenvolvimento 
de competências em diversos países e 
instituições de educação profissional;

• Ampliar capacidades referentes aos  
temas da formação profissional com base 
em competências;

• Oportunizar benchmarking e networking 
para criação e fortalecimento de alianças 
estratégicas.

na Educação Profissional) e por outra de 
capacitação com conteúdos técnicos (Escola 
Internacional de Educação Profissional).  
Esta iniciativa é organizada pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai 
(Curitiba, Brasil), com o apoio técnico do 
Centro Internacional de Formação - CIF/
OIT (Turim, Itália), o Centro Interamericano 
para o Desenvolvimento do Conhecimento 
em Formação Profissional - OIT/Cinterfor 
(Montevideo, Uruguai) e o Senai 
Departamento Nacional (Brasília, Brasil).

A Conferência é um dos objetivos da 
Cooperação Sul-Sul entre as instituições. 
A realização é possível pela colaboração 
do Senai e sua disponibilidade permanente 
para facilitar a transferência e a difusão de 
conhecimento e experiência.



PROGRAMA
A Conferência Internacional de Educação Profissional 2016 
contará com duas etapas:

1º etapa
Diálogos com Especialistas e Consultores Nacionais e 
Internacionais – Estratégias, Desafios e Oportunidades 
na Educação Profissional (04 e 05 de agosto de 2016)

Público-alvo: representantes institucionais, diretores e tomadores 
de decisões na temática de educação profissional e participantes 
que continuarão na semana seguinte na Escola Internacional 
de Educação Profissional.

Foco: visão geral e análise dos desafios e oportunidades na 
Educação Profissional.

2º etapa
Escola Internacional de Educação Profissional 
(08 a 12 de agosto de 2016)

Público-alvo: gerentes, coordenadores, docentes, técnicos, 
analistas, consultores e demais profissionais envolvidos na 
temática de educação profissional.

Foco: capacitação, treinamento e desenvolvimento de competências 
para atuação na educação profissional.



A Conferência contemplará 
as seguintes modalidades de 
capacitação:

Diálogos com Especialistas e Consultores 
Nacionais e Internacionais
Os diálogos proporcionarão aos participantes 
uma oportunidade de interagir com 
especialistas e obter percepções referentes 
ao tema  “Desenvolvimento de competências 
para aumento da eficiência e eficácia das 
instituições de educação profissional”.
 
Palestras Matinais
As palestras apresentarão diariamente um 
tema central relacionado aos objetivos do 
programa. Elas terão duração de 90 minutos e 
abordarão um tópico relevante e abrangente,  
objetivando criar um nível homogêneo de 
conhecimento e compreensão entre todos 
os participantes.

Minicursos Temáticos
Os participantes poderão escolher entre 
minicursos temáticos de capacitação, que 
tratarão sobre distintos temas no âmbito 
da educação profissional. Serão utilizadas 
metodologias interativas e dinâmicas que 
abrangem, entre outros, trabalhos em grupo 
e exercícios individuais.

Sessões de Disseminação de Boas Práticas
Estas sessões serão dedicadas à apresentação 
e disseminação de práticas inspiradoras e 
inovadoras no domínio do desenvolvimento 
de competências pelos próprios participantes 
da Conferência. Todos os participantes estão 
convidados a apresentar experiências, práticas 
ou soluções inovadoras relevantes no âmbito 
da educação profissional.

Benchmarking e Networking
A Conferência terá algumas sessões para as 
agências internacionais, incluindo a OIT e 
outras, apresentarem atividades e projetos de 
cooperação na área de educação profissional. 
Também haverá momentos para facilitar o 
conhecimento mútuo, as demandas e a 
realização de alianças.

Visitas Técnicas às unidades do Senai 
no Paraná
As visitas técnicas propiciarão aos participan-
tes a oportunidade de conhecer, in loco, as 
unidades operacionais do Senai no Paraná.

Exposição de Recursos Didáticos do Senai 
no Paraná
O Senai no Paraná demonstrará alguns dos 
recursos didáticos utilizados no processo de 
ensino e aprendizagem.



Metodologia
A metodologia da Conferência seguirá uma dinâmica interativa e participativa durante 
todas as modalidades de atividades, tendo como referência a experiência do Centro 
Internacional de Formação - CIF (Turim, Itália). Na prática, esta metodologia tem como 
base momentos de diálogo, palestras, estudos de casos, apresentação de boas práticas, 
visitas técnicas, troca de experiências, discussões, exercícios práticos e trabalhos em grupos.

Palestrantes
Os palestrantes convidados são especialistas nacionais e internacionais com reconhecida 
experiência em educação profissional,, incluindo representantes da OIT, Cinterfor e Senai.



CONTEÚDO

Os conteúdos do evento seguirão as temáticas de:

Educação Profissional, Competitividade e Inovação
Contextualização da educação profissional, principalmente nos países da América Latina e 
Caribe; políticas públicas de formação e geração de emprego; políticas de desenvolvimento 
produtivo (articulação da comunidade, indústria e parceiros sociais).

Educação Profissional para o Desenvolvimento Social
Valorização e atratividade da educação profissional para jovens; articulação da educação 
básica com os quadros de qualificação; formação profissional com o objetivo de diminuir 
riscos e vulnerabilidade sociais; empregabilidade.

Gestão Estratégica e Operacional da Educação Profissional
Alianças estratégicas das instituições de educação profissional com o setor produtivo e 
parcerias público-privadas/ articulação com os atores; gestão gerencial e operacional dos 
centros de educação profissional; serviços tecnológicos e inovação em instituições de 
educação profissional; gestão da formação de formadores.

Metodologias de Formação Profissional
Formação profissional com base em competências; antecipação das demandas de 
formação profissional; elaboração de perfis profissionais; desenho curricular; estratégias 
de ensino e aprendizagem; empresa como lugar de aprendizagem; prática pedagógica; 
empreendedorismo na sala de aula, experiência de aprendizagem mediada; tendências 
e tecnologias educacionais; flexibilidade na educação profissional; avaliação de egresso; 
avaliação de impacto.



IDIOMAS

Os idiomas utilizados em todas as atividades da Conferência serão: português, inglês e 
espanhol, com traduções simultâneas.

PERFIL DOS PARTICIPANTES

1. Diretores, reitores, pró-reitores, gerentes, coordenadores e demais tomadores de 
decisões na temática de educação profissional;

2. Coordenadores pedagógicos, docentes e demais membros de equipes relacionadas 
à educação profissional;

3.        Representantes, técnicos, analistas, consultores e colaboradores de instituições relacionados 
à área de educação profissional, envolvidos na formulação das políticas de desenvolvimento 
de competências e formação profissional;

4. Gestores e técnicos de projetos e programas financiados por agências bi ou multilaterais 
no âmbito da educação profissional.



INVESTIMENTO

O investimento necessário para a partici-
pação se divide em duas opções, sendo:

1) Conferência Internacional de 
Educação Profissional 2016

O custo total do evento é de US$ 1.200 
dólares (mil e duzentos dólares americanos), 
por participante, no período de 04 a 12 de 
agosto de 2016.

Este valor inclui:

- Participação na 1ª etapa (Diálogos com 
Especialistas e Consultores Nacionais e 
Internacionais – Estratégias, Desafios e 
Oportunidades na Educação Profissional) e 
2ª etapa (Escola Internacional de Educação 
Profissional);

- Despesas de hospedagem (em hotel de 
categoria 3 estrelas), café da manhã, almoço 
e jantar (excetuando ligações telefônicas, 
consumo de frigobar no hotel, serviços de 
lavanderia e outras despesas pessoais);

- Custos dos deslocamentos diários hotel - 
local da Conferência - hotel e para as visitas 
técnicas;

- Custos da formação, que cobrem os materiais, 
preparação, desenvolvimento, certificado e 
avaliação do programa; 

- Seguro de saúde básico.

 

2) Diálogos com Especialistas e 
Consultores Nacionais e Internacionais 
– Estratégias, Desafios e Oportunidades 
na Educação Profissional
O custo para participação apenas nos diálogos 
com especialistas e consultores (1ª etapa) 
é de US$ 500 dólares (quinhentos dólares 
americanos), por participante, no período 
de 04 e 05 de agosto de 2016.

Este valor inclui:
- Participação na 1ª etapa (Diálogos com 
Especialistas e Consultores Nacionais e 
Internacionais – Estratégias, Desafios e 
Oportunidades na Educação Profissional)

- Custos de hospedagem (em hotel de 
categoria 3 estrelas), café da manhã, almoço 
e jantar (excetuando ligações telefônicas, 
consumo de frigobar no hotel, serviços de 
lavanderia e outras despesas pessoais);

- Custos dos deslocamentos diários hotel - 
local da Conferência - hotel;

- Custos dos diálogos, que cobrem os materiais, 
preparação, desenvolvimento e certificado;

- Seguro de saúde básico.

Não é possível participar somente da 2ª etapa 
(Escola Internacional de Educação Profissional).

NOTA: Para os participantes residentes 
em Curitiba, o valor do investimento sem 
hospedagem é de US$ 400 dólares.

Importante: em qualquer uma das opções 
descritas anteriormente, a reserva e aquisição 
das passagens terrestres ou aéreas “local de 
origem - Curitiba - local de origem” serão 
de inteira responsabilidade de cada um 
dos participantes. Os custos das atividades 
de passeios e turismo que serão ofertadas 
nos dias 06 e 07 de agosto de 2016 (fim de 
semana) não estão incluídos e serão pagos 
à parte diretamente com a operadora de 
turismo indicada.

NOTA: Para os participantes residentes 
em Curitiba, o valor do investimento 
sem hospedagem é de US$ 800 dólares.



INSCRIÇÕES
O processo de inscrição ocorrerá em duas fases, sendo:

1) Pré-inscrição online
Todas as pessoas interessadas em participar das atividades (1ª ou 1ª e 2ª etapas) 
deverão preencher uma ficha de inscrição que estará disponível online em:  
senaipr.org.br/conferenciainternacional

Após o preenchimento da ficha de pré-inscrição, haverá uma seleção dos candidatos, de 
acordo com o número de vagas disponíveis (o número máximo será de 200 participantes 
para a 2ª etapa – Escola Internacional de Educação Profissional). Os candidatos selecionados 
para participação receberão um comunicado via e-mail para efetivar o pagamento dos 
custos e, efetivamente, confirmar sua inscrição.

2) Confirmação de inscrição 
Os candidatos que receberem o comunicado de aceite para participação 
deverão efetuar o pagamento dos investimentos até a data limite, de acordo 
com os prazos descritos a seguir, e enviar os devidos comprovantes referentes ao 
pagamento para conferencia.internacional@pr.senai.br até 30 de junho de 2016. 

Os candidatos que não forem selecionados num primeiro momento farão parte de uma 
lista de espera e poderão ser chamados de acordo com a disponibilidade de vagas.



CERTIFICAÇÃO
Todos os participantes que obtiverem no mínimo 75% de frequência nas atividades receberão 
certificados emitidos pelo Senai e Cinterfor.

PRAZOS
Os prazos limite para o processo de inscrição são:

VIAGEM
A reserva e aquisição das passagens terrestres ou aéreas (táxi, carro, ônibus, taxas aéreas, 
vistos, despesas pessoais, etc.) “local de origem - Curitiba - local de origem” serão de inteira 
responsabilidade de cada um dos participantes.

Importante: os participantes serão responsáveis pela obtenção dos vistos necessários 
para poder entrar no Brasil. Recomenda-se que os vistos sejam solicitados com um prazo 
mínimo de oito semanas de antecedência.

A comissão organizadora da Conferência disponibilizará carta convite para obtenção de 
visto aos participantes mediante solicitação.

TURISMO
Nos dias 06 e 07 de agosto de 2016 (fim de semana) haverá a possibilidade de participar 
de passeios e atividades turísticas. Uma operadora de turismo disponibilizará opções de 
passeio e pacotes de viagem para diversos locais e atrações turísticas. Os participantes 
interessados deverão entrar diretamente em contato com a operadora de turismo  
(Serra Verde Express  +55 41 3888.3488 | +55 41 3888.3457 | patriciaw@serraverdeexpress.com.br), 
para verificar as opções de atividades, horários de saída e retorno e forma de pagamento.

Envio do comunicado via e-mail para 
confirmar aceite de participação até: 
10 de junho de 2016.

Chamada para inscrição de candidatos 
que tenham ficado em lista de espera 
até: 08 de julho de 2016.

Pré-inscrição online até: 
13 de maio de 2016.

Confirmação da inscrição  
(pagamento do investimento) 
até: 30 de junho de 2016.



CONTATOS

Mais informações também poderão ser obtidas em: 
Conferência Internacional de Educação Profissional 2016 

 
senaipr.org.br/conferenciainternacional 

Phone: + (55) 41 3271- 9337 ou 3271-9366 – Amanda Bertol.
e-mail: conferencia.internacional@pr.senai.br 








