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A meta do Senac Bahia para 2014 foi de 93.000 

atendimentos, distribuídos entre matriculas e 

participantes em ações extensivas à educação 

profissional, a ser realizadas na capital e no interior 

do Estado.  Com base no planejamento definido, 

o Senac Bahia ultrapassou a meta prevista em 

18,39%, atingindo um total de 110.108 matriculas, 

oferecendo cursos com uma proposta pedagó-

gica atualizada e programações que apresentam 

maior demanda, de acordo com as tendências do 

mundo do trabalho. Para desenvolvimento dos 

cursos, foram utilizados todos os espaços dispo-

níveis nas unidades operativas, as carretas do 

SenacMóvel, além de espaços alugados ou cedi-

dos pela comunidade, mediante acordos de coo-

peração técnicas ou convênios. 

Alinhado às tendências e cenários evidenciados, 

o Senac Bahia vem ampliando o atendimento e 

diversificando seu portfólio de programações, 

oferecendo diversas oportunidades de qualifica-

ção e aperfeiçoamento a públicos que vão desde 

jovens em busca do primeiro emprego, até estu-

dantes e trabalhadores, capacitando-os para que 

consigam se inserir e permanecer num mercado 

de trabalho cada vez mais competitivo e exigente. 

Nesse sentido, o Senac Bahia realizou, em 2014, 

9.705 matrículas através do Pronatec - Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 

programa do Governo Federal que prevê a oferta 

de cursos gratuitos para estudantes e trabalha-

dores. No PSG - Programa Senac de Gratuidade, 

foram capacitadas 29.810 pessoas em Programas 

de Educação Profissional em todo o Estado. Essa 

oferta visa atender o compromisso firmado com o 

Governo Federal, que prevê a alocação de parte dos 

recursos do Senac para a oferta de cursos gratui-

tos de Formação Inicial e Continuada e de Educa-

ção Profissional Técnica de Nível Médio. 

Foi implantado um novo Sistema de Gestão Aca-

dêmica, o SEI – Sistema Educacional Integrado, 

projeto do Departamento Nacional do Senac que 

irá integrar os Departamentos Regionais de todos 

os estados do Brasil em uma única base de dados. 

O Senac Bahia foi um dos DR’s piloto no processo 

de implantação do novo Sistema Acadêmico e 

financeiro corporativo. 

O Senac Bahia se destacou em ações como a 14ª 

edição do Fórum de Educação Profissional, que 

atualiza anualmente os profissionais da Instituição 

através do Programa Bolsa de Estudos, que pos-

sibilita a participação em cursos de graduação 

e pós-graduação. O Programa de Educação 

Corporativa promove o aperfeiçoamento conti-

nuo dos funcionários da Instituição, fortalecendo 

as competências pessoais, profissionais e organi-

zacionais. 

As ações aqui apresentadas reafirmam o compro-

misso Institucional de responder, de forma efetiva, 

às necessidades de incluir social e profissional-

mente pessoas que não teriam acesso à Educação 

Profissional de qualidade, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico do Estado da Bahia.

Mensagem da Diretora
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MISSÃO

VISÃO DO FUTURO

VALORES COMPARTILHADOS

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS

Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo.

O Senac consolidará, até 2015, a sua posição como referência brasileira em educação 
para o trabalho, conciliando ações mercadológicas e de promoção social.

Reafirmam-se, como valores compartilhados pela Instituição, a ética, a credibilidade e o 
conhecimento do negócio.

Conhecimento e capacidade de inovação e de resposta às demandas em educação profissional.

Os objetivos estratégicos, alinhados à missão, à visão de futuro e aos princípios e valores 

compartilhados pela Instituição, estão definidos no Plano Estratégico Nacional 2011-2015. 

As diretrizes estratégicas são os referenciais para a atuação do Senac, cuja construção é 

baseada nas diversas dimensões organizacionais, refletem, em seu conjunto, os valores 

organizacionais, a missão e a visão de futuro que devem ser alcançados.

A partir dessas grandes linhas de atuação, foram agrupados programas e subprogramas 

que englobaram os projetos e as ações nacionais e/ou regionais. Foram definidas, para o 

horizonte 2011 – 2015, cinco diretrizes estratégicas: Promoção Social, Inovação e Gestão 

do Conhecimento, Gestão Institucional, Orientação para o Mercado e Imagem Institucional.
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SÍNTESE DOS RESULTADOS - 2014

SÍNTESE DOS RESULTADOS 2014 TOTAIS

 Fonte: PAAR e Relatórios SIAA 2014 – Sistema Integrado de Administração Acadêmica
 *  Ações Extensivas são registros dos participantes em palestras, seminários, encontros, congresos, desfiles,  
  campanhas, festivais, concursos e teleconferências.

Produção total prevista 93.000

Matrículas em Educação Profissional 75.365

Participantes em Ações Extensivas* 34.743

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) – matrícula total realizada  9.705

Produção total realizada 110.108

Programa Senac de Gratuidade 
matrícula total realizada 29.810

Encaminhamento de egressos ao mercado de trabalho 5.575
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PROMOÇÃO SOCIAL

O Senac tem contribuído fundamentalmente para 

a inserção de pessoas no mercado do trabalho por 

meio de Programas e projetos de inclusão social, 

geração de renda e colocação no mercado, possi-

bilitando a melhoria da qualidade de vida. Além 

do PSG e do Pronatec, são desenvolvidas diversas 

ações sociais voltadas para a Educação Profissional 

e o desenvolvimento social da comunidade. 

Estas ações são principalmente destinadas ao 

público socialmente vulnerável, de forma gratuita 

ou subsidiada, algumas por meio de parcerias com 

instituições públicas, privadas ou organizações 

O Senac atua na capital e em diversos municípios do interior, contribuindo para a inserção social e 

profissional das pessoas. Além disso, através da Educação Profissional, as empresas aumentam sua 

produtividade e elevam a qualidade na prestação de serviços em todo Estado.

O Senac Bahia oferece uma série de ações educacionais, através de um extenso portfólio de cursos. 

Desde a Formação Inicial e Continuada, atende aos mais diversos níveis de escolaridade, cursos 

técnicos de nível médio e também de pós-graduação, sejam eles presenciais ou a distância.

não governamentais na capital e em diversos 

municípios do interior. 

 

PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE - PSG

Uma das principais iniciativas sociais desenvolvidas 

pelo Sistema Senac em parceria com o Governo 

Federal, tem como objetivo ampliar o acesso da 

população de baixa renda a cursos técnicos de 

nível médio e de formação inicial e continuada. 

Pessoas de baixa renda, na condição de alunos 

matriculados ou egressos da Educação Básica e 

trabalhadores empregado s ou desempregados, 

podem participar do Programa. Os estudantes 

têm acesso gratuito à Educação Profissional de 
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qualidade, ministrada em ambientes pedagógicos 

dotados de equipamentos modernos e dispondo 

de materiais didáticos de qualidade. 

Em 2014, foram realizadas 29.810 matrículas 

no PSG no Estado da Bahia.

 

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM

O Programa de Aprendizagem Comercial ofere-

ce cursos gratuitos através do PSG, para jovens 

aprendizes que buscam conquistar seu primeiro 

emprego. O Programa é desenvolvido através 

da parceria com as empresas que contratam 

e encaminham os aprendizes e com o apoio 

da SRTE - Superintendência Regional do Trabalho 

e Emprego. Possibilita que o jovem tenha sua 

primeira experiência profissional com a carteira 

de trabalho assinada e divide seu tempo entre 

o ensino regular, as aulas teóricas e práticas no 

Senac e a prática profissional na empresa. 

Além dos conhecimentos específicos de cada 

curso, os jovens também participam de cursos e 

palestras complementares, de ações de respon-

sabilidade social em asilos de idosos e orfanatos, 

campanhas de Educação Ambiental, favorecendo, 

assim, uma formação ética e cidadã.

Destacamos a ampliação do número de turmas de 

aprendizagem em Feira de Santana, com a implan-

tação de um novo núcleo de Educação Profissional 

voltado exclusivamente para a oferta dos cursos 

do Programa. 

 
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO 
ENSINO TÉCNICO E EMPREGO – PRONATEC

O Pronatec é um dos principais Programas do 

Governo Federal, coordenado pelo MEC - Ministério 

de Educação, em parceria com outros Ministérios e 

Secretarias Estaduais e Municipais. Além dos cursos 

oferecidos serem gratuitos, os alunos recebem 

material didático necessário e auxilio estudantil, 

Presidente Dilma Rousseff na formatura do Pronatec em Feira de Santana.
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para custeio das despesas com transporte e 

alimentação. 

O Pronatec tem como principal objetivo expandir 

a oferta de cursos profissionalizantes para jovens 

e adultos, trabalhadores com diferentes perfis, 

estudantes e pessoas em vulnerabilidade econô-

mica ou social. O Programa dá a oportunidade de 

capacitação para ingresso no mercado de trabalho, 

democratizando o acesso aos cursos de excelência, 

oferecidos pela Instituição. 

Todo ano o Senac se mantém entre as Institui-

ções que mais oferecem cursos do Pronatec na 

Bahia. Em 2014 foram realizadas 9.705 matrículas. 

 

FORMATURAS DE ALUNOS PRONATEC 

Foram realizadas solenidades de entrega de certi-

ficados em presença da Presidente da República, 

Dilma Rousseff, da Ministra do Desenvolvimento 

Social, Tereza Campelo, do Governador do Estado, 

Jaques Wagner, do Prefeito de Salvador, ACM Neto, 

da Secretária de Desenvolvimento Social, Moema 

Gramacho, da Diretora Regional do Senac Bahia, 

Marina Almeida, dentre outras autoridades.

PRONATEC COPA EMPRESA 

O Pronatec Copa Empresa apoiou instituições na 

melhoria da qualidade dos serviços oferecidos 

durante a Copa do Mundo 2014. Foram ofertados 

cursos de Inglês e Espanhol, e também de libras 

para capacitação na recepção de deficientes audi-

tivos. As turmas foram abertas em Salvador, Vera 

Cruz, Lauro de Freitas, Cachoeira e Praia do Forte.

 

PROGRAMA SENACMÓVEL

O SenacMóvel é um moderno equipamento que 

leva Educação Profissional de qualidade à municí-

pios onde o Senac não dispõe de estrutura física. As 

carretas do SenacMóvel funcionam como verda-

deiras escolas itinerantes. São climatizadas e con-

tam com toda infraestrutura necessária para faci-

litar o processo ensino-aprendizagem. Dispõem 

de computadores com acesso à internet, antena 

parabólica, equipamento de som, TV, projetor de 

imagens, cozinha e bar completos. 

O SenacMóvel de Turismo e Hotelaria realizou 

cursos de capacitação, aperfeiçoamento, Programas 

socioprofissionais e oficinas nos municípios de 

Salinas da Margarida, Itabuna, Juazeiro, Conde, 

Teixeira de Freitas e Prado. O SenacMóvel de 

Informática e Gestão realizou cursos de Programas 

Instrumentais e aperfeiçoamento no segmento de 

informática, em Mata de São João.

Foram beneficiadas 1.734 pessoas, entre matrículas 

e participantes de ações extensivas.

PROGRAMA SENAC DE ACESSIBILIDADE

Com o intuito de ampliar o Programa de Acessibi-

lidade, o Senac Bahia vem fortalecendo a parceria 

Unidade SenacMóvel de Informática e Gestão.
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com instituições que atendem ao público portador 

de necessidades especiais. Dentre elas estão 

a Abadef - Associação de Deficientes Físicos, 

Apada - Associação dos Deficientes Auditivos, 

Apae - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, 

Centro de Surdos da Bahia. 

Os candidatos são encaminhados pelas instituições 

ou procuram o Senac espontaneamente, para 

participar de cursos de capacitação e aperfeiçoa-

mento nas unidades do Senac. 

Em 2014, 173 pessoas com necessidades especiais 

foram capacitadas para o mercado de trabalho. 

 

PROGRAMA SENAC DE SEGURANÇA ALIMENTAR 

O Programa de Segurança Alimentar promoveu 

uma série de palestras, oficinas e workshops gratuitos 

sobre alimentação saudável, qualidade de vida, 

higiene, manipulação e conservação de alimentos.

Foram beneficiados pescadores, marisqueiras, 

baianas de acarajé de Salvador e Região Metropo-

litana, além de ambulantes autônomos das praias 

da Orla Norte e pescadores da Tarifa Municipal de 

Porto Seguro. 

Estas ações contaram com a parceria da Vigilância 

Sanitária, do Ministério da Pesca, das Secretarias 

de Agricultura e Pesca e de Concessão e da 

Associação dos Pescadores de Porto Seguro. 

 

PROGRAMA SENAC DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O Programa Ambiental Senac Mais Verde, implan-

tado no Senac Bahia desde 2011, tem como obje-

tivo despertar a consciência socioambiental nos 

funcionários e alunos da Instituição, estimulando 

o uso adequado, a reciclagem dos recursos e a 

sustentabilidade. O Programa desenvolve ações 

de coleta seletiva, campanhas para redução do 

consumo de copos plásticos e papel, acompanha-

mento do descarte de resíduos sólidos, além de 
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coleta de óleo saturado, pilhas e embalagens para 

reciclagem. 

Além das atividades internas, foram realizadas 

palestras sobre logística reversa para a susten-

tabilidade, meio ambiente e qualidade de vida; 

exposições de acervo relacionado ao tema meio 

ambiente e Educação Ambiental nas unidades do 

Senac da capital e do interior, voltadas para alunos 

da Instituição e comunidade em geral. 

Foi realizada uma semana de atividades voltadas 

para o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade, 

com a participação e envolvimento de 250 estu-

dantes, além de todo o corpo docente do Senac. 

Exibição de filmes, palestra com o tema Adminis-

tração e Sustentabilidade, além de oficina com 

garrafas pet para construção de uma horta vertical 

e distribuição de sementes para os estudantes. 

O Senac realizou em parceria com a Coelba, um 

evento que apresentou o tema Consumo Correto 

de Energia, proporcionando a alunos e funcionários 

a troca de 100 lâmpadas incandescentes por 

lâmpadas de led. Foram beneficiados 50 estudantes 

e 15 funcionários do CEP/Chile.

Fez parte do projeto da Terracycle, que recolhe 

resíduos de determinados produtos para reci-

clagem. Os  recolhidos são transformados em 

doação para a instituição de caridade, Pérolas de 

Cristo e para a TNC - The Nature Conservancy, 

organização não governamental que trabalha 

com projetos de conservação ambiental.

Em 2014, contou com a parceria da CRUN 

RECICLAGEM - Cooperativa de Reciclagem União 

de Nazaré, COOPCICLA - Cooperativa de Agentes 

Autônomos de Reciclagem, Responsabilidade 

Ltda., RECICOOP - Cooperativa de Serviços de 

Reciclagem Meio Ambiente e Promoção da 

Cidadania, Projeto Porto Radical, Terracycle e 

RCW - coletora de óleo saturado.

PROGRAMA SINTONIA SESC-SENAC

O Programa radiofônico Sintonia Sesc/Senac, 

transmitido em todo o território nacional, é 

distribuído gratuitamente para as emissoras 

integrantes do programa que é elaborado e 

produzido pelo Centro de Produção de Rádio 

e TV do Departamento Nacional do Senac em 

parceria com o Sesc.

Em 2014, foram realizados 06 roteiros do Programa 

Sintonia Sesc/Senac no interior, para apresentar o 

Programa e divulgar as ações institucionais. Nas 

visitas realizadas, houve a adesão de 11 novos 

municípios, foram cadastradas 32 novas emissoras 

e recadastradas 37 emissoras em ação direta. 

Atualmente, o programa possui 396 emissoras 

cadastradas em todo Estado.

 

EMPREENDEDORISMO

O Senac desenvolve diversas ações voltadas para 

o estímulo à criatividade e ao espírito empreen-

dedor, com o objetivo de fomentar a geração 

de renda, o trabalho autônomo e a criação de 

Senac participa da Feira do Empreendedor
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empreendimentos produtivos. O Senac estimula 

o empreendedorismo através da participação em 

feiras voltadas para micro e pequenos empresários 

e, também, de forma transversal nos cursos de 

capacitação, com a inclusão do tema empreende-

dorismo nas disciplinas de Gestão Profissional.

FEIRA DO EMPREENDEDOR 

O Senac Bahia mantém uma parceria com o 

Sebrae na realização de oficinas nas Feiras do 

Empreendedor, promovidas com o objetivo 

de incentivar o empreendedorismo entre os 

micro e pequenos empresários. Participou da 

Semana Global de Empreendedorismo realizada 

em Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Camaçari. 

 

INCLUSÃO DIGITAL

Desenvolveu ações de inclusão digital por mais 

um ano, realizando os cursos  de informática 

básica com internet. Em 2014, o projeto Inclusão 

Digital na Comunidade realizou 108 matrículas 

nos cursos da área de informática, através da parceria 

com a Polícia Militar de Porto Seguro e as Prefeituras 

de Municipais de Itabela, Prado e Eunápolis.

SOLIDARIEDADE

A solidariedade vai muito além das atividades 

profissionais do Senac Bahia. A Instituição tem se 

engajado cada vez mais em campanhas de apoio 

e solidariedade em diversas comunidades carentes 

e organizações de caridade, participando de feiras, 

campanhas, eventos e ações sociais, disponibili-

zando serviços nos segmentos de Saúde, Turismo, 

Hospitalidade e Lazer.

Ao longo do ano, com a participação de funcioná-

rios e alunos, a Instituição se engajou em ações de 

integração com a comunidade, como arrecadação 

e doação de alimentos, material escolar, brinquedos 

e roupas, incluindo 80 peças produzidas para os 

desabrigados de enchente do município de 

Sta. Cruz Cabrália, no curso de Corte e Costura.

Alunos do curso de Técnico de Enfermagem par-

ticiparam de ações sociais, com os serviços de 

verificação de pressão arterial e glicemia capilar 

para população carente. Os estudantes também 

participaram da campanha de doação de sangue, 

no Hospital São Rafael. 
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A realização das palestras de Etiqueta à Mesa, 

Dobras de Guardanapo, Palestras Solidárias, 

possibilitaram a arrecadação de brinquedos, 

fraldas, leite e livros infantis que foram doados 

ao NACCI - Núcleo de Apoio ao Combate do 

Câncer Infantil, e ao Orfanato Minha Vó Flor na 

ação de natal, contribuindo para minimizar as 

dificuldades enfrentadas por essas Instituições. 

A parceria com CIAT – Centro de Integração e 

Apoio ao Trabalhador, foram oferecidos cursos 

para pessoas desempregadas, possibilitando a 

elevação da empregabilidade e perspectiva de 

ingresso no mercado de trabalho formal. 

Foram realizadas 59 matrículas no curso de Cama-

reira em Meios de Hospedagem para pessoas bene-

ficiadas pelo Programa Municipal de Urbanização 

Integrada na Bacia do Rio Camaçari, em parceira 

com a Hollus.

Em parceria com a SAMU, O Senac realizou 28 

matrículas para o curso de Atendimento ao 

Cliente, voltado para atendentes e a SAMU 

ministrou palestras de Primeiros Socorros para 

133 alunos dos cursos da Instituição.

No desenvolvimento das atividades do projeto de 

conclusão do curso, os estudantes dos cursos 

Organizador de Eventos e Recepcionista, realizaram 

uma ação voltada para cidadania, Dia do Bem – 

Martagão entra em Campo, com o objetivo de 

arrecadar fraldas descartáveis e leite em pó, para 

serem doados ao Hospital Martagão Gesteira. Já 

os alunos do curso Organizador de Eventos/ 

Pronatec desenvolveram o projeto com o tema, 

Samba Solidário que aconteceu no Centro Cultural 

da Barroquinha. O evento de cunho social e bene-

ficente, arrecadou 100 kg de alimentos que foram 

doados ao Instituto IBCM - Instituto Beneficente 

Conceição Macêdo. 

Os alunos dos cursos Organizador de Eventos 

e Recepcionista promoveram, ainda, o evento 

Resgatando a Cultura Popular do Samba, na 

Escola Mestre Pastinha/Pelourinho. 22 alunos e 

mais de 60 pessoas participaram desta ação.
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Também em parceria com o Senac Chile, foi 

realizado o evento Conversas Eventuais, um projeto 

de networking, bate-papo e conhecimento sobre 

a produção de eventos em suas mais variadas 

linguagens. Contou com a participação da promoter 

Lícia Fábio, do Secretário da SECOPA Ney Campello 

e do cineasta e diretor teatral Fernando Guerreiro, 

no Centro de Cultura da Câmara Municipal de 

Salvador. O evento contou com 150 participantes 

e 32 alunos envolvidos. Em parceria com a Amach 

- Associação de Moradores e Amigos do Centro 

Histórico de Salvador, da Comunidade do Pelou-

rinho, foram capacitados 18 profissionais com o 

curso de Auxiliar de Cozinha, para atuar na Cozinha 

Comunitária do Pelourinho, projeto idealizado pela 

própria associação.

O Senac Bahia participou também da campanha 

promovida pelo Sistema Fecomércio Natal Solidário. 

Em parceria com a Federação, foram arrecadados e 

doados alimentos e brinquedos para orfanatos e 

instituições de caridade.

JUVENTUDE

O Senac desenvolve uma programação diversifi-

cada de cursos, palestras, oficinas e workshops, 

voltada para jovens que buscam inserção no 

mercado de trabalho. Candidatos ao primeiro 

emprego, principalmente estudantes das escolas 

públicas, participaram de cursos de Garçom, 

Organizador de Eventos e Bartender em parceria 

com a Diageo Brasil, visando atender ao projeto 

social Learning For Life - Educando para a Vida. 

60 alunos concluíram os 03 cursos propostos pelo 

Senac para atender esta demanda.

 
MULHER

As mulheres representam cerca de 80% do total 

de alunos que buscam capacitação profissional 

no Senac. Atenta à essa realidade, a Instituição 

desenvolve cursos de capacitação e Programas 

socioprofissionais para mulheres em situação de 

vulnerabilidade social nos eixos Saúde, Segurança, 

Artes e Artesanato, Turismo, Hospitalidade e 

Outubro Rosa: Ações para prevenção do câncer de mama.
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Lazer. Também são oferecidos serviços de Beleza 

nas comunidades carentes visando a elevação da 

autoestima feminina.

As atividades promovidas em outubro, foram 

encerradas com a promoção de uma caminhada 

em homenagem ao Outubro Rosa e com a reali-

zação da Palestra Dia D - Atenção à Saúde, com 

154 participantes.

 
PROGRAMA VIRA VIDA

O Senac desenvolveu 02 turmas do curso de 

Inglês Aplicado à Serviços Turísticos, para 53 ado-

lescentes e jovens em situação de risco social, 

participantes do Programa Vira Vida. O Programa 

é uma iniciativa do Sesi em parceria do Senac e 

outras instituições do Sistema S e está ligado à 

Rede de Enfrentamento à Exploração Sexual 

Infanto-juvenil no Brasil. Os familiares dos alunos 

também foram atendidos por meio do Projeto 

Família, no qual o Senac oferece cursos na área 

de Gastronomia. Também foi realizado o Dia de 

Beleza com atendimentos de manicure, pedicure 

e corte de cabelo para esse público.

 

TERCEIRA IDADE

Com o aumento da expectativa de vida dos 

brasileiros, um número cada vez maior de pessoas 

com idade acima de 50 anos procura os cursos do 

Senac buscando novas alternativas de trabalho 

e renda, complementação da aposentadoria e 

novos conhecimentos. 

Foram realizadas ações sociais, culturais, educativas, 

de promoção da saúde e lazer e também relacio-

nados a cuidados com a saúde e beleza, visando 

estimular os cuidados com o corpo e a elevação da 

autoestima. Entre as instituições parceiras estão 

Clube da Amizade, Associação dos Idosos e Centro 

de Convivência Domingos Mincarone. No total, 

70 alunos do curso realizaram visitas técnicas ao 

Abrigo Associação de Amparo ao Idoso JR - Lar Do 

Carmo, em Dias D´Ávila.

O Senac oferece gratuitamente, via Pronatec e 

PSG, o curso de cuidador de idosos, visando 

capacitar pessoas para atender, com qualidade 

e sensibilidade, esse público crescente em nossa 

sociedade. Como parte do desenvolvimento das 

competências profissionais do curso, são promo-

vidas visitas e práticas vivenciais dos alunos do 

curso em abrigos que acolhem idosos. 

Em 2014, 4.517 pessoas acima de 50 anos parti-

ciparam de cursos em diversas áreas, especial-

mente no segmento Moda, Gastronomia e Infor-

mática. Esse público representou 6% da matrícula 

total do exercício. 
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OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO 

A Olimpíada do Conhecimento é um importante 

instrumento de melhoria do processo ensino-

-aprendizagem. A partir da avaliação do desem-

penho dos alunos é possível melhorar proce-

dimentos de trabalho dentro das unidades do 

Senac e ter acesso a novos conhecimentos 

tecnológicos, possibilitando o desenvolvimento 

de novas competências.

Em 2014, alunos dos cursos de Cozinha, Serviço 

de Restaurante, Cabeleireiro, Técnico em Estética 

e Técnico em Enfermagem participaram da 8ª 

edição da Olimpíada do Conhecimento, etapa 

nacional realizada em Belo Horizonte. E o bom 

desemprenho alcançado pela equipe baiana é o 

resultado de um trabalho que envolve o acompa-

nhamento e gestão dos processos de treinamento. 

Na Olimpíada do Conhecimento, o Departamento 

Regional da Bahia foi representado em 04 ocupações, 

com os seguintes resultados alcançados:

Cozinha:                                                                  

 Medalha de Prata (2º Lugar)    

 Competindo com 07 estados

Cabeleireiro:                                                          

 Medalha de Prata (2º Lugar)    

 Competindo com 12 estados

Técnico de Enfermagem:                                   

 Medalha de Bronze (3º Lugar)                      

 Competindo com 15  estados

Estética e Bem-Estar:                                             

 Certificado de Participação (4º Lugar)     

 Competindo com 06 estados.

WorldSkills Américas 2014
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WORLDSKILLS AMÉRICAS 2014 (WSA)

A WSA é considerada a maior competição de 

Educação Profissional das Américas. Em 2014, 

a WorldSkills Américas foi realizada em Bogotá, 

na Colômbia e reuniu 186 estudantes de todo 

o continente, que testaram suas habilidades 

técnicas, individuais e coletivas, dentro de padrões 

internacionais de qualidade.

Andeson de Almeida, aluno do Senac Bahia/PSG, 

competiu com alunos de 07 países e foi o ganhador 

da medalha de ouro na ocupação Serviço de 

Restaurante. O competidor passou por intenso 

treinamento no Restaurante Escola Senac Casa 

do Comércio, além de ter participado de 03 sele-

tivas nacionais. Em 2015 o candidato participará 

da 43ª edição da WorldSkills Internacional, bienal 

que será realizada em São Paulo e contará com a 

participação de mais de 60 países das Américas, 

Europa, Ásia e África.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O ensino a distância vem ganhando força com a 

popularização da banda larga no país, assim como 

com a ampliação da oferta de cursos que vão desde 

a formação inicial até a pós-graduação, incluindo 

cursos de idiomas. Além disso, a flexibilidade de 

horários e a redução de deslocamentos é um 

atrativo a mais para os estudantes e os 15 milhões 

de adultos que ainda não possuem curso superior, 

sobretudo com o crescimento da classe C.

A tecnologia e a conectividade possibilitaram a 

criação do Portal de Educação a Distância – Rede 

Nacional Senac EAD. O Senac Bahia integra a Rede 

Nacional de Educação a Distância, sendo um dos 

Departamentos Regionais Pólo apoia e atende aos 

alunos nos momentos presenciais dos cursos, reali-

zando encontros e avaliações. Existem 03 pólos no 

Senac Bahia: Vitória da Conquista, Porto Seguro e 

Salvador, somando 187 alunos nos cursos Técnico 

em Logística e Técnico de Meio Ambiente.
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No novo modelo, 04 Departamentos Regionais 

constituem os DR’s Sede e centralizam a produção 

e a tutoria para atendimento à demanda nacional: 

São Paulo, para cursos de Nível Superior, Rio Grande 

do Sul para os cursos Técnicos e os Departamentos 

Regionais de Santa Catarina e Paraná para os cursos 

de Capacitação, Aperfeiçoamento e Instrumentais. 

EMPRESAS PEDAGÓGICAS

O Senac Bahia mantém ambientes pedagógicos 

que associam o conhecimento teórico à prática 

profissional, contribuindo para a excelência dos 

cursos oferecidos pela Instituição. As Empresas 

Pedagógicas são ambientes educacionais espe-

cíficos, equipados com infraestrutura de uma 

empresa real aberta ao público, possibilitando 

que os alunos vivenciem relações de trabalho 

reais, sob a supervisão dos instrutores. 

A Instituição dispõe de 02 restaurantes-escola, 

no Pelourinho e na Casa do Comércio. Os salões 

escola em Salvador, Porto Seguro e Vitória da 

Conquista desenvolvem um variado portfólio de 

cursos no segmento beleza, nos quais os alunos 

têm a oportunidade de vivenciar toda a rotina 

profissional, desde a recepção ao cliente até a 

finalização do atendimento.

MUSEU DA GASTRONOMIA BAIANA

O MGBA - Museu da Gastronomia Baiana, primeiro 

do gênero na América Latina, faz parte do com-

plexo Senac Pelourinho. Sua estrutura conta com 

teatro, arena, loja de souvenir e restaurante. 

Além da exposição permanente, o MGBA possui 

vitrines rotativas que homenageiam persona-

lidades que ajudaram a construir a história da 

gastronomia baiana. 

Para celebrar o 8º aniversário de fundação do 

MGBA foi escolhida a temática Milho: o cereal 

das Américas. A comemoração se deu em duas 

etapas: primeiro com o VIII Seminário de 

Gastronomia e depois com o jantar no Museu, 

onde foram degustados pratos típicos de dife-

rentes países. Na semana dos museus, foi realizado 

o Café Palestra com o tema Farinha de Copioba 

da Região do Recôncavo e acervo da Bahia, com 

a participação do pesquisador de cultura, Ícaro 

Ribeiro Cazumba da Silva. 

Em 2014, MGBA recebeu um total de 13.485 

visitantes entre turistas, chefs de cozinha, nutri-

cionistas, estudantes e interessados em Gastro-

nomia e Cultura. Já a galeria de arte do museu 

recebeu 422 visitantes, nas exposições promovidas 

por artistas locais e regionais. Foram agendadas 

visitas técnicas ao Museu de Gastronomia e à 

estrutura do restaurante e da cozinha, destinadas 

aos alunos das universidades e de Cursos Técnicos.
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BANCO DE OPORTUNIDADES - BOP

É o serviço de intermediação entre os concluintes 

dos cursos da Instituição e o mercado de trabalho. 

Além de encaminhar gratuitamente os profissio-

nais capacitados para processos de seleção nas 

empresas, realiza palestras de orientação para 

o mercado e participa de eventos relacionados 

à área de gestão de pessoas. O BOP - Banco de 

Oportunidades funciona em Salvador, Vitória da 

Conquista, Camaçari e Feira de Santana. 

O total de egressos encaminhados ao mercado 

de trabalho em 2014 foi de 5.575

O BOP de Salvador também realiza a palestra Banco 

de Oportunidades e o Mundo do Trabalho para 

alunos da rede pública. Na palestra, são abordados 

temas de como elaborar currículos, orientação 

para participar de entrevista de emprego, cenário 

atual do mercado de trabalho em Salvador e 

serviços do Senac.

Este ano foi mantida a parceria com a Farmácia 

Sant’Ana.132 jovens foram matriculados para 

participar da palestra do Banco de Oportunidades, 

em parceria com a unidade do Senac Sé e 100% 

desse público foi encaminhado para seleção. No 

total, o BOP de Salvador encaminhou 151 egressos 

e 60 foram contratados para o projeto Jovem 

Aprendiz. 

NÚCLEO DE RELACIONAMENTO COM 
O MERCADO 

O Senac ampliou o processo de atendimento ao 

cliente corporativo em 2014, através do Programa 

que passou a ter a coordenação do Núcleo de 

Relacionamento com o Mercado. O Núcleo 

oferece serviços de consultoria e venda de cursos 

de aperfeiçoamento e capacitação, como o Cozinha 

Básica, Técnicas de Produções Culinárias, Técnicas 

de Confeitaria, Técnicas de Vendas em Alimentos 

e Bebidas, Cozinha Portuguesa, Cozinha Italiana, 

Cozinha Espanhola, Auxiliar de Cozinha e Garçom. 

PROGRAMA DE ATENDIMENTO 
CORPORATIVO

O Atendimento Corporativo realizou um trabalho 

estratégico em parceria com o CEP Pituba para 

formação de público dos cursos Desenvolvimento 

Android, 3D Studio Max e Programa Senac de 

Segurança Alimentar. Essa iniciativa rendeu 36 

visitas e 06 palestras para alunos de faculdade das 

áreas de exatas e de saúde. E também levou 50 

novos alunos para os cursos e ações extensivas da 

programação aberta da unidade.
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PROGRAMA SENAC EM CAMPO

O Programa Senac em Campo desenvolveu um 

conjunto de ações de relacionamento com o 

mercado de divulgação, comunicação e de Edu-

cação Profissional, para atender necessidades de 

capacitação e aperfeiçoamento de pessoas para 

Copa 2014. As ações foram desenvolvidas através 

de parcerias com Entidades de classes repre-

sentativas do setor e do trade turístico ligados ao 

evento, visando manter um canal permanente de 

comunicação com as demais instituições em 

Salvador e Pólos Turísticos de outros municípios. 

O Senac capacitou cerca de 50 mil profissionais 

para a Copa do Mundo. Além dos cursos realizados 

em convênio com instituições públicas e privadas, 

foram realizados diversos cursos de Qualificação 

Profissional gratuitos, por meio do PSG e do 

Pronatec Copa.

Além da extensa programação de cursos desen-

volvida com foco na Copa de 2014, o Senac deu 

continuidade às parcerias já existentes com o 

Governo do Estado, por meio da Secopa - Secre-

taria Estadual para Assuntos da Copa, e da Setur 

- Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, com 

o objetivo de integrar os projetos de qualificação 

para os diversos públicos, mantendo o legado da 

capacitação profissional para o segmento do 

Turismo após a realização do evento esportivo. 

O projeto foi desenvolvido com a visitação de 142 

estabelecimentos, totalizando 568 horas de consul-

toria e a realização de turmas dos cursos de Técnicas 

para Garçom, Recepcionista em Meios de Hospeda-
Marina Almeida, Diretora Regional do Senac e Ney Campello, Ex-
-Secretário da Secopa-BA
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gem, Camareiro(a) em Meios de Hospedagem, 

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos. 

Ainda como parte do projeto, foram capacitados 

1.400 participantes nos cursos de Qualidade em 

Serviços Turísticos, voltados para guias de turismo 

náutico, seguranças de shopping center, cama-

reiras, atendentes de lojas e profissionais de 

receptivo. 

Em mais uma ação de qualificação profissional 

para a Copa do Mundo, a Secopa e o Senac ofer-

taram 1.600 vagas gratuitas, divididas em 12 cursos 

de capacitação para o Turismo, destinadas a 

aperfeiçoar os funcionários dos hotéis da Costa 

do Sauipe que iriam hospedar os participantes 

do sorteio final da Copa. 

Foram realizados cursos para taxistas, baianas de 

acarajé, atendentes de shopping, guias de turismo, 

entre outros; além de prestada consultoria a 

empresas em Salvador, com o objetivo de elevar 

a qualidade no atendimento ao turista durante a 

Copa de 2014. 

PROGRAMA ALIMENTOS SEGUROS

O PAS - Programa Alimentos Seguro, desenvolve 

ações de treinamento nos setores Cozinhas, 

Bares, Restaurantes e Açougues. As ações são 

realizadas através da sensibilização de empre-

sários, do planejamento e execução de cursos, 

tanto para empresários como para manipula-

dores e responsáveis técnicos, além da implan-

tação orientada das boas práticas. O Senac atua 

nos segmentos Mesa, Distribuição e Consumidor 

através do curso de Boas Práticas na Manipulação 

de Alimentos e do curso de Boas Práticas de 

Higiene em Salão de Beleza. 
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Ações e projetos de produtos e serviços de 

comunicação institucional considerados relevantes 

para a imagem da Organização, como veiculação 

de campanhas institucionais e/ou de produtos e 

serviços relevantes.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL    

O Programa de Comunicação Institucional busca 

promover o entendimento dos públicos interno 

e externo sobre a missão, visão e estratégia de 

negócios da Organização. O objetivo é criar 

estratégias, ferramentas e canais de comunicação 

que aumentem o nível de conhecimento em 

relação aos objetivos da Instituição. Nesse senti-

do, desenvolve ações de atualização e produção 

de materiais gráficos e peças de comunicação 

institucional. Também dá apoio à produção de 

folheteria e comunicação visual em eventos ins-

titucionais internos e externos. Realiza a criação 

de arte e layout para as programações bimestrais 

de cursos das unidades do Senac Salvador, Feira 

de Santana, Vitória da Conquista, Porto Seguro, 

Camaçari e Santo Antônio de Jesus.

A Gerência de Relações Institucionais produz e 

mantém diversas ferramentas de comunicação 

formal, que promovem a interação institucional 

com seus públicos estratégicos. Esses canais de 

relacionamento buscam uma maior proximidade 

com os públicos interno e externo. Para obter 

informações sobre os serviços prestados pelo 

Senac, a sociedade dispõe do Serviço de Informação 

Senac, uma central de atendimento telefônico (71 

3186-4000), e o e-mail Fale Conosco, disponível 

no site da Instituição. Os canais também podem 

ser utilizados para que o público possa enviar 

críticas, elogios e sugestões.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO INTERNA:

Intranet, Murais, E-mail

CANAIS DE COMUNICAÇÃO EXTERNA:

SIS – Serviço de Informação Senac: tel.: 71 3186-

4000

E-mail – senac@ba.senac.br

Site – www.ba.senac.br

Facebook – www.facebook.com/senacbahia

Youtube – www.youtube.com/senacbahia

As ações de relacionamento com a imprensa 

renderam um total de 731 notícias e matérias 

espontâneas, veiculadas com maior foco em as-

suntos como Cursos de Qualificação, Seminário 

da Gastronomia Baiana, Exposições na Galeria de 

Arte Nelson Daiha, evento Mesa ao Vivo, dentre 

outros. Nesse ano, tivemos um total de matérias/

notas veiculadas de 40% dedicadas ao Senac, 

além de muitas outras onde a Instituição é citada.

O Senac Bahia também fortaleceu sua participação 

nas mídias sociais ao longo de 2014, ampliando 

significativamente o alcance da visibilidade ins-

titucional. O alcance médio mensal da fanpage 
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da Instituição foi de 37.860 usuários. Em 2014, a 

página conseguiu alcançar o número de 18.001 

curtidores, aproximadamente 7.000 novos curti-

dores da página em relação a 2013. 

Com objetivo de ofertar a programação de cursos, 

eventos e serviços do Banco de Oportunidades, 

foram realizadas 5.561 ligações para clientes 

Pessoa Física de Salvador, 16.168 e-mails foram 

enviados através do Fale Conosco do Site, 

respondendo aos clientes que buscaram infor-

mações sobre cursos e demais serviços do Senac. 

Além das respostas, todos os clientes receberam 

a programação de cursos do Senac como forma 

de divulgar as ofertas das unidades.

As Ações de Comunicação Institucional envolvem 

também o desenvolvimento de projeto de sinali-

zação interna, padronizados conforme o Manual 

de Imagem Institucional. Em 2014, foram realizados 

projetos para as unidades de Santo Antônio de 

Jesus, Praça da Sé, Camaçari, Feira de Santana e 

Núcleo de Lençóis, com criação de 12 peças base 

para sinalização interna e acompanhamento de 

impressão e instalação de 1.035 peças de comu-

nicação, entre adesivos, placas e quadros de sina-

lização aplicados nas unidades acima.

Foram criadas de peças para comunicação visual 

da divulgação de 21 eventos que o Senac participou 

e as 04 ações de endomarketing promovidas pela 

GERIN, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças 

e Coral Fecomércio. 180 solicitações foram atendidas, 

via helpdesk, para criação de material gráfico, 

virtual, suporte para comunicação interna e externa. 

Criação do conceito da Campanha Erro Zero e dos 

28 informativos virtuais que foram enviados a todos 

os funcionários e publicados na intranet. Criação do 

conceito da Campanha do Natal Solidário da 

Fecomércio e de 41 peças de comunicação, entre 

e-mail marketing, adesivo, banner, cartaz, etiqueta, 

camisa, stand, entre outros.

MONITORAMENTO DE DEMANDAS 
E TENDÊNCIAS DO MERCADO E 
CONCORRÊNCIA

O Relatório de Mapeamento de Mercado elaborado 

e distribuído mensalmente para os gestores e 

técnicos da Instituição. Contempla, além das 

informações da demanda interna e do mercado 

de trabalho, informações de institutos oficiais, 

pesquisa e de indicadores do Governo que 

influenciam o mercado. Entre estes indicadores 

estão renda média, desemprego por região e gênero.

Dentre as ações de fortalecimento da imagem 

institucional desenvolvidas no exercício, em 

parceria com outras instituições, destacam-se:

MESA AO VIVO BAHIA

O Senac, em parceria com a Revista Prazeres da 

Mesa, realizou na Casa do Comércio a 1ª edição 

baiana do Mesa Ao Vivo Bahia, com o tema Do 

côco ao dendê: traços de nossas origens. O evento é 

uma espécie de reality show do jornalismo gastro-

nômico. Aulas, degustações e cozinhas montadas 

para a apresentação de diversos chefs nacionais 

e internacionais, fizeram parte da programação 

aberta ao público, composto por estudantes dos 

cursos de Gastronomia, Nutrição, Hotelaria e 

Eventos, chefs de cozinha e empresários da indús-

tria hoteleira. O resultado foi a publicação de uma 

edição da revista, com os conteúdos produzidos 

durante o evento.

Mesa ao vivo Bahia
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GASTRONOMIA BAIANA NO FESTIVAL 
DE JAZZ DE NEW ORLEANS

A convite do Departamento Cultural do Itamaraty 

e da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, o 

Senac participou do festival gastronômico Brazil 

Food Week – A taste of Bahia in New Orleans 

(Semana da Culinária do Brasil – O sabor da Bahia, 

em New Orleans). O evento ocorreu em paralelo 

ao 45º New Orleans Jazz & Heritage, que teve o 

Brasil como país-tema este ano. O Senac teve um 

lugar de destaque no Cultural Exchange Pavilion. 

Além de apresentar a culinária baiana, contou 

com a participação de grupos musicais, artesãos, 

exposições de fotos, dança, parada de bonecos, 

dentre outras manifestações.

 
CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL 
PROCHEF 

Por meio do Programa de Certificação em Gastro-

nomia Pró Chef, realizado pelo Senac Nacional em 

parceria com o Culinary Institute of America–CIA, 

03 instrutores do Senac Bahia receberam a certi-

ficação internacional do Programa. Atualmente, o 

Senac Bahia conta com 04 instrutores certificados 

pelo Culinary Institute of America (CIA), uma das 

principais instituições de Educação Profissional 

em Gastronomia do mundo.

 
LANÇAMENTO DO “MANUAL DO 
GUIA DE TURISMO DA CHAPADA 
DIAMANTINA”

Com selo da Editora Senac Nacional, o Senac 

Bahia lançou o Manual do Guia de Turismo da 

Chapada Diamantina, em solenidade realizada 

durante o Festival de Lençóis. A publicação tem 

Gastronomia baiana no Festival de Jazz

Manual do Guia de Turismo da Chapada Diamantina

Certificação Prochef - Cristiano Ribeiro, Uelcimar                                    San-
tos, Jesus Almeida e André Gomes 
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coordenação editorial do Departamento Nacional 

do Senac e tem o objetivo de instrumentalizar 

os guias de turismo da região, além de servir 

como fonte de pesquisa para estudantes de 

turismo, história e demais interessados. No 

evento também foi feita a entrega de certificados 

de conclusão do curso de Qualificação Profis-

sional Técnica em Guia de Turismo Regional.

O Senac apoiou também o lançamento da VI 

edição do Guia Turístico Chapada Diamantina, 

em parceria com a Flora Comunicações. A 

solenidade realizada na Casa do Comércio de 

Salvador, foi voltada para a promoção do destino 

turístico Chapada Diamantina, de forma respon-

sável. O evento contou com a participação do 

trade turístico. Na oportunidade, foi feita a 

divulgação do núcleo de Educação Profissional 

do Senac, localizado em Lençóis.

3º SALÃO BAIANO DE TURISMO 2014

Em uma ação articulada com a Fecomércio-BA, o 

Senac participou da 3ª edição do Salão do Turismo 

2014, no Centro de Convenções de Salvador. No 

estande institucional foram divulgadas todas as 

ações voltadas para a Educação Profissional, 

evidenciando o Atendimento Corporativo. No 

espaço, também foram comercializados os livros 

com selo da Editora Senac. 

Instrutores das áreas de Turismo, Gastronomia e 

Hospitalidade participaram das atividades do Hotel 

Conceito e da Cozinha Show, instaladas no espaço 

do evento. Coordenaram o backstage e a Cozinha 

Show, onde foram desenvolvidas diversas oficinas 

voltadas ao público presente.

Em paralelo ao Salão de Turismo, foi realizada 

a Feira de Turismo da ABAV, que contou com 

3º Salão Baiano de Turismo 2014.
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a divulgação da programação de cursos para a 

Copa de 2014 e com a realização de oficinas de 

Gastronomia Internacional.

SEMANA DE GASTRONOMIA REGIONAL: 
BAHIA FESTIVAL GASTRONÔMICO NO 
DISTRITO FEDERAL

O Senac Bahia apresentou os sabores típicos da 

culinária baiana durante a realização da Semana 

de Gastronomia Regional, nos Restaurantes 

Escola Senac, Câmara dos Deputados e Senado 

em Brasília. O evento foi prestigiado por deputados, 

senadores e servidores do congresso.

IX FESTIVAL GASTRONÔMICO 
TEMPERO DO FORTE

Pelo 9º ano consecutivo o Senac Bahia participou 

do Festival Gastronômico Tempero do Forte, 

realizado na Vila dos Pescadores em Praia do Forte, 

Litoral da Bahia, promovendo cursos de aperfei-

çoamento e workshops para os profissionais do 

meio gastronômico da região. A Instituição apoia 

o evento e tem como parceiros a Prefeitura Muni-

cipal de Mata de São João, Sebrae, CLN/INVEPAR 

e Turisforte.

FESTIVAL DE GASTRONOMIA E 
CULTURA DA BAHIA 

O novo Mercado do Rio Vermelho sediou o Fes-

tival de Gastronomia e Cultura da Bahia, evento 

que disponibilizou vagas abertas ao público para 

a degustação e aprendizagem de pratos, além de 

apresentações musicais e artísticas.  O evento, 

que contou com o acompanhamento e consul-

toria do Sebrae, teve também o apoio do Senac 

Bahia, com a participação do chef de cozinha 

Josenilton Santos, instrutor do Senac Pelourinho 

e com a presença da Diretora Regional, a Sra. 

Marina Almeida. O chef ministrou 02 oficinas: 

Cozinha do Recôncavo – Maniçoba e Escondidinho 

de Fumeiro, na Cozinha Show, onde demonstrou 

o passo-a-passo das preparações, sendo muito 

bem recebido e avaliado pelo público.

FESTIVAL GASTRONÔMICO 
SABORES DA TERRA

O Senac participou da Feira Gastronômica e 

Festival da Mandioca, evento realizado no Shopping 

Itaguari, desenvolvendo um trabalho de capacitação 

e aperfeiçoamento com os profissionais dos bares 

e restaurantes da cidade de Santo Antônio de 

Jesus. O evento já faz parte do calendário anual 

do município. Além do Senac, o Sebrae também 

esteve presente na elaboração do evento, jun-

tamente com o Sindbarh - Sindicato Patronal de 

Bares, Restaurantes e Hotéis de Santo Antônio de 

Jesus e a Abrasel - Associação Brasileira de Bares 

e Restaurantes.

FESTIVAL GASTRONÔMICO: SONS E 
SABORES CAMINHOS DO SERTÃO

Realizado no Parque de Exposição João Martins 

da Silva, em Feira de Santana, o festival teve como 

Festival Gastronômico no Distrito Federal.
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objetivo o fortalecimento das tradições culturais 

ricas em sabores e cores. O Senac desenvolveu 

oficinas da área de Gastronomia e apresentações 

na Cozinha Show. Contou com a parceria do Sebrae, 

Prefeitura Municipal de Feira de Santana e SindFeira.

BAHIA MODA DESIGN 

Palestras, mesa redonda, desfiles e as oficinas 

Make up Hair e Prática de Recepção, contaram 

com a participação dos estudantes dos segmentos 

Beleza e Recepção, em uma realização conjunta 

do Senac Bahia, FIEB-Senai, Sebrae, Sindvest 

Salvador e Feira de Santana. 

Além de dar visibilidade e prestígio à indústria de 

vestuário baiana, o Bahia Moda Design 2014 pre-

tende também fomentar iniciativas de constru-

ção de marcas locais, desenvolvimento de novos 

produtos e processos, design estratégico, além de 

criar ambiente propício para fechamento de negó-

cios. Considerado o maior evento da moda baiana, 

o Bahia Moda Design, consolidou a valorização da 

moda produzida essencialmente no Estado. Em-

presários, fornecedores, compradores, profissionais 

e estudantes de moda participaram do evento.

3ª CONVENÇÃO DA REDE 
DE FARMÁCIAS MULTMAIS 

O Senac, por meio do Núcleo de Relacionamento 

com o Mercado, participou da 3ª convenção da 

rede de farmácias Multmais, realizada no Hotel 

Vila Galé Guarajuba. O evento, reuniu 55 exposi-

tores e reuniu um público de aproximadamente 

800 pessoas, formado por farmacêuticos, empre-

sários e donos de farmácias associadas. Colaborou 

para a divulgação do Senac como Instituição de 

referência nos serviços de atendimento corporativo, 

através do Núcleo de Relacionamento com o Mer-

cado e do Banco de Oportunidades.

IX CONGRESSO GESTÃO DE PESSOAS 

O IX Congresso de Gestão de Pessoas ocorreu no 

Bahia Othon Palace, em Ondina, com o objetivo de 

expandir conhecimentos, atualizar a visão de mercado 

e ampliar a rede de relacionamentos dos profissio-

nais de RH. O evento contou com a participação de Bahia Moda Design

Bahia Moda Design IX Congresso Gestão de Pessoas
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1.300 congressistas entre dirigentes empresariais, 

gestores e demais profissionais relacionados à gestão 

de pessoas. Foram prospectadas 183 empresas/

instituições potenciais clientes para o atendimento 

corporativo e banco de oportunidades. 

CURSO DE GESTÃO SINDICAL

Em 2014, foi dada continuidade à realização do 

curso de Gestão Sindical, projeto da Fecomércio-BA 

em parceria com o Senac, que tem como objetivo o 

aperfeiçoamento das lideranças sindicais, no qual 

são transmitidos conhecimentos necessários para 

aprimorar a ação dos sindicatos filiados. Participa-

ram do curso dirigentes sindicais, colaboradores 

que atuam nos sindicatos e profissionais liberais. 

Desde o início do Programa, já foram realizadas 

04 turmas, com 22 alunos em Feira de Santana, 

18 alunos em Vitória da Conquista, 14 alunos em 

Ilhéus e 19 alunos em Salvador.

PROJETO DE HOSPEDAGEM CAMA E 
CAFÉ

Em parceria com a Setur-BA, o Senac desenvol-

veu o curso de Técnicas no Serviço de Turismo e 

Hospitalidade, visando à melhoria na prestação 

de serviços de pessoas que atuam no segmento 

de Hospedagem. Os participantes do Programa 

foram qualificados em como receber bem o visi-

tante e adaptar a casa para hospedagem, entre 

outras competências. 

O Programa foi desenvolvido em Salvador e nos 

municípios de Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, 

Amargosa e Cruz das Almas, que sediam grandes 

eventos culturais e religiosos como o São João, a 

festa da Irmandade da Boa Morte e a Flica -  Feira 

Literária Internacional de Cachoeira.  

De acordo com o Ministério do Turismo, o empre-

endimento Cama e Café de Hospedagem deve ter 

apenas 03 unidades com acomodações para uso 

turístico, em que o dono more no local e preste 

serviços de café da manhã e limpeza. O Programa 

totalizou 79 matrículas.

EXPOCOSMÉTICA

O evento, realizado anualmente no Centro de 

Convenções da Bahia, é direcionado a profissionais 

do segmento da moda e áreas afins. A Expocosmé-

tica é um espaço de excelência, que proporciona 

visibilidade a marca Senac como Instituição de 

formação de profissionais de Moda e Beleza.

2º ENCONTRO DE CORAIS FECOMÉRCIO 
BAHIA

Realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio pelo 

2º ano, o evento tem como objetivo reunir e integrar 

os corais, promover o intercâmbio experiências e 

Curso de Gestão Sindical

2º Encontro de Corais Fecomércio-BA
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fortalecer a cultura do canto coral na cidade de 

Salvador. O evento fez parte das ações do Natal 

Solidário e se consolidou como mais uma parceria 

bem-sucedida do Sistema Fecomércio, Senac e 

Sesc. 

PRÊMIOS E HOMENAGENS

WORLDSKILLS AMÉRICAS 2014

Andeson de Almeida, aluno do Senac Bahia, rece-

beu a Medalha de Ouro na ocupação Serviço de 

Restaurante, na WorldSkills Américas 2014, reali-

zada em abril na cidade de Bogotá, Colômbia. A 

WSA, considerada a maior competição de Educação 

Profissional da América, reuniu cerca de 186 

estudantes de todo o continente, para testar seus 

conhecimentos técnicos. 

 

DIPLOMA DE AMIGO DO EXÉRCITO BRASILEIRO

Pelos serviços prestados ao Exército Brasileiro, a 

Assessoria da Direção Regional do Senac Bahia foi 

homenageada, em nome da Instituição, recebendo 

das mãos do Comandante da 6ª Região Militar, 

General Artur Costa Moura, diploma e botom de 

Amigo da 6ª Região Militar, em cerimônia realizada 

no Quartel deste Comando. 

PARCERIAS ESTRATÉGICAS

O Senac Bahia desenvolve uma série de projetos 

por meio de convênios de cooperação técnica, 

contribuindo para o desenvolvimento pessoal e 

profissional de pessoas e comunidades, atingindo 

um total de 30.985 matrículas nas ações desen-

volvidas.  As parcerias estabelecidas através do 

reconhecimento do trabalho do Senac, reafirmam 

a significativa posição de vanguarda da Instituição 

na Educação Profissional. 

Foram firmados convênios e/ou acordos de coope-

ração técnica com os Governos Federal, Estadual e 

Municipal, por meio de diversas Secretarias e ór-

gãos governamentais, Prefeituras da capital e dos 

municípios do interior, INSS – Instituto Nacional de 

Seguridade Social, Fundação Cidade Mãe, Santa 

Casa de Misericórdia, ABRASEL – Associação Brasi-

leira de Restaurantes, Bares e Similares, Associação 

do Grupo de Economia Solidária, Associação Brasi-

leira Human Network do Brasil, Centro Cultural da 

Câmara Municipal, Serviço Social do Comércio

Diploma Amigo do Exército
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GESTÃO E QUALIDADE DE 
PROCESSOS

Foram mapeados e estruturados 100% dos pro-

cessos, focados na entrega dos objetivos. Além 

disso, todos os processos que já haviam sido 

mapeados foram revistos, face a implantação do 

novo Sistema de Gestão Acadêmica.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Visando dar suporte tecnológico às ações edu-

cacionais e administrativo-financeiras, a Gestão 

da Tecnologia da Informação foi priorizada no 

exercício. Equipes técnicas e administrativas se 

empenharam no desenvolvimento de ações que 

viabilizassem a implantação de um novo sistema 

de gestão acadêmica, o SEI.

A primeira etapa da implantação, que previa 

a realização das matrículas para o exercício de 

2015 já no novo sistema, foi concluída com êxito. 

As equipes devem continuar o processo de 

implantação neste ano, visando alinhar concei-

tos, capacitar equipes técnico-administrativas 

e efetuar as implementações necessárias a um 

empreendimento desse porte.

 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
E FINANCEIRA

O Senac Bahia elabora anualmente o seu Planeja-

mento Orçamentário e no mês de agosto faz a 

Reformulação Orçamentária, adequando suas 

receitas e despesas ao desenvolvimento das ati-

vidades. Nesse sentido, adota práticas orçamen-

tárias que objetivam proporcionar estabilidade e 

consistência, sobretudo ao que se refere à trans-

parência e ao seu controle pela alta administração 

da Instituição e demais instituições da sociedade, a 

exemplo dos órgãos de controle interno e externo. 

A maior consignação de recursos está disposta 

na Subfunção Empregabilidade. Os recursos são 

destinados ao planejamento de novas modalida-

des de formação, Programas de Desenvolvimento 

e Capacitação dos Recursos Humanos, projetos 

Impantação do SEI
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voltados à divulgação institucional e de seus 

Programas Especiais.

Entre as melhorias realizadas para agilizar os 

controles administrativos, financeiros e contá-

beis estão a implantação de procedimentos para 

o Registro de Preços referente à aquisição de 

materiais de uso comum às unidades, implantação 

do SPED Fiscal na contabilidade para atender a 

legislação e melhorar os controles internos.

GESTÃO PATRIMONIAL

MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

Foram realizadas intervenções nas instalações das 

unidades operativas e nos setores administrativos 

da Entidade para expansão, modernização e ade-

quação da infraestrutura física, incluindo obras de 

construção, manutenção preventiva e corretiva, 

recuperação e reparos gerais, melhorando signifi-

cativamente a qualidade das atividades Pedagógicas 

e Administrativas, na capital e no interior. 

 

NOVOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS

O Senac Bahia ampliou sua presença em Feira de 

Santana, com a inauguração de uma nova unidade 

de Educação Profissional. Com foco no Programa 

Jovem Aprendiz, que qualifica jovens entre 14 e 24 

anos para o primeiro emprego, a estrutura conta 

com 06 salas de aula e 01 moderno laboratório de 

informática, além de áreas administrativas e o 

espaço do Banco de Oportunidades. O Senac Feira 

de Santana também funciona como um Pólo Edu-

cacional, atendendo 35 cidades no entorno. 

O Senac inaugurou mais um Núcleo de Educação 

Profissional na estrutura anexa ao Sindpat -  Sindi-

cato Patronal do Comércio de Jacobina e Região, 

destinado à realização de cursos abertos à comuni-

dade de Jacobina e Região. 

GESTÃO DE PESSOAS

O Senac Bahia desenvolve uma política de gestão 

voltada para a valorização de pessoas e equipes. 

Esta é uma tendência comum às organizações 

modernas e competitivas, que preservam o seu 

maior bem, o capital intelectual e humano.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA    

Parte integrante da gestão de pessoas, que pos-

sibilita o aperfeiçoamento técnico contínuo dos 

empregados, como também promoção de mais 

saúde e qualidade de vida. Atento às demandas 

do cenário atual, o Senac Bahia em parceria com 

o Departamento Nacional e outros Departamentos 

Regionais, vem promovendo ações voltadas para 

capacitação técnica dos empregados das diversas 

categorias funcionais, priorizando projetos dire-

cionados à Formação/Especialização do corpo 

Inauguração do Senac em  Feira de Santana
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docente. Dentre as ações realizadas no exercício, 

destacam-se as visitas técnicas, o curso de especia-

lização em docência para Educação Profissional, o 

Programa Intensivo para Gestores de Centros de 

Educação Profissional e Programas voltados para 

a área de Gastronomia, entre outros. Vale ressaltar 

a importância do Programa de Bolsa de Estudos, 

que possibilita aos funcionários, a participação 

em cursos de graduação e pós-graduação. O 

Programa vem estimulando o autodesenvolvi-

mento e a formação contínua dos profissionais 

das diversas áreas de atuação.

 

PRINCIPAIS AÇÕES DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Continua merecendo destaque o Programa de 

Concessão de Bolsa de Estudos que contempla os 

servidores matriculados em cursos de graduação 

ou pós-graduação, ampliando a possibilidade de 

melhorar seu nível de escolaridade e a qualidade 

do seu trabalho. Em 2014, 12 servidores participaram 

de cursos de graduação e de especialização. 

Foi realizada a visita técnica ao Senac Ceará, com o 

objetivo de conhecer o SEI,  já implantado nesta Re-

gional. Ao promover o intercâmbio de experiências, 

a integração e o compartilhamento de boas práticas 

entre os Departamentos Regionais se favorece.

Dando continuidade às ações do Programa de Cer-

tificação e Gastronomia, foram realizados o proces-

so de certificação e a etapa presencial de capaci-

tação Pró Chef I, em parceria com o The Culinary 

Institute of América. Foram certificados 03 instru-

tores de Hotelaria. O Programa tem como objetivo 

promover o aprimoramento de segmento Gastro-

nomia do Sistema Senac.

A  4ª edição do SC Gourmet realizada em Santa 

Catarina, deu ênfase à Certificação Pró Chef, com 

o objetivo de valorizar os profissionais certificados 

da área. O Senac Bahia participou do evento com 

01 instrutor de Hotelaria.

Foi iniciada uma nova turma do curso de especia-

lização em docência para Educação Profissional, 

através da metodologia de Educação a Distância. 

Este curso está sendo realizado em parceria com o 

Departamento Nacional e o Senac São Paulo e tem 

como objetivo especializar os docentes que pos-

suem Ensino Superior completo. Participam desta 

atividade 40 servidores.

Tendo em vista a implantação do novo modelo 

pedagógico do Senac, o Senac Bahia, em parceria 

com o Senac Santa Catarina e com o  Departamento 

Nacional vem realizando o curso Conhecendo o 

Modelo Pedagógico do Senac, que visa capacitar 

instrutores de diversas áreas, para este novo 

modelo. Foram capacitados 123 servidores. 

Inauguração do Senac Feira de Santa - Marina Almeida, Carlos andra-
de e Angélica Dias.

Inauguração do Senac Jacobina.
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Dando continuidade à parceria com os Depar-

tamentos Regionais integrantes do Núcleo de 

Desenvolvimento Corporativo do Nordeste, De-

partamento Nacional e o Senac São Paulo, foram 

realizadas 02 turmas do Programa Intensivo para 

Gestores de Centros de Educação Profissional, com 

a participação de 07 servidores. O curso visa aper-

feiçoar o conhecimento e capacitar os gestores 

dos centros de Educação Profissional, promovendo 

a integração e a troca de experiências entre os 

Regionais. 08 instrutores de Hotelaria participaram 

dos cursos formação em Sommelier de Vinhos e 

Sommelier de Cachaças, no Centro Universitário 

Campos do Jordão/SP. 

Também como ação do Plano de Turismo do Nor-

deste, 03 servidores participaram do curso de atu-

alização para docentes em eventos, realizado em 

parceria com o Senac Ceará. O curso teve como ob-

jetivo a aplicação de novos conhecimentos e o de-

senvolvimento de uma visão sistêmica para atuar 

com excelência na docência em eventos, propor-

cionando a aquisição de novos conhecimentos e 

troca de experiências entre os profissionais da área.

Continuidade às ações do Plano Diretor de Moda 

e Beleza, sob a coordenação do Senac Ceará, 

com a participação de 14 servidores da área de 

Moda e Beleza.

Para melhor contribuir com o aprendizado, capaci-

tação e atualização do corpo docente e gestores de 

Educação, foi realizado o XIV Fórum de Educação 

Profissional, que abordou o tema Novos destinos, 

um só caminho: o Conhecimento. 242 servidores 

participaram desta atividade e puderam reciclar 

seus conhecimentos no que se refere  a formação e 

a prática em sala de aula.

O VIII Seminário de Gastronomia Milho: o Cereal 

das Américas, contou com a participação de 38 

servidores da área de Hotelaria. Os participantes 

tiveram a oportunidade de adquirir novos conhe-

cimentos e trocar experiências com outros profis-

sionais da área.

Foram realizadas 02 turmas do Workshop SEI, Inte-

grar para Transformar, com objetivo de sensibilizar o 

grupo quanto à importância da integração entre as 

áreas e o entendimento do impacto do trabalho de 

cada um dos processos na cadeia de valores da Em-

presa. Foi também lançada a Campanha Erro Zero, 

para estimular e motivar os servidores nesse mo-

mento de transição e implantação do novo sistema 

corporativo,  tão importante dentro da Instituição 

Senac. 144 servidores participaram desta atividade.                                                                              

Foi dada continuidade ao Programa Promoção da 

Saúde e Qualidade de Vida, com o objetivo de pro-

porcionar melhoria na qualidade de vida dos servi-

dores, promovendo a saúde e prevenindo doenças 

através da mudança de hábitos. 40 servidores de 

diversas áreas participaram desta atividade. 

VIII Seminário de Gastronomia Baiana - Liana Brandão e Raul Lody
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Visando estimular o aperfeiçoamento pessoal e profissional dos servidores, são concedidas bolsas integrais 

aos funcionários em cursos da programação regular do Senac, bem como são encaminhados servidores 

para a participação em cursos, seminários, dentre outras atividades, que sejam do interesse da Instituição 

e que propiciem a melhoria dos processos de trabalho.

 
AÇÕES DE ENDOMARKETING

As ações de Endomarketing reforçaram ainda mais a motivação do corpo funcional, com ações de rela-

cionamento cada vez mais criativas e personalizadas.

Campanha Erro Zero
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SÍNTESE DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES 
DA GESTÃO NO EXERCÍCIO

Com base nas diretrizes e estratégias estabeleci-

das no Plano de Ação da Administração Regional 

para 2014, pode-se observar que os resultados 

demonstrados neste relatório apontam a supe-

ração da meta de produção prevista de 93.000 

matrículas, sendo realizadas 110.108 matrículas e 

atendimentos no exercício. 

Considerando o surgimento de novos desafios e 

oportunidades no ambiente de atuação Institu-

cional, o Senac Bahia, por meio do Pronatec, 

capacitou 9.705 pessoas em vagas gratuitas em 

cursos de capacitação a trabalhadores com diver-

sas formações, pessoas beneficiárias dos Programas 

de transferência de renda e a estudantes da Rede 

Pública de ensino. 

O PSG, capacitou 29.810 estudantes em cursos 

de capacitação e aprendizagem gratuitos, cons-

tituindo-se, ao lado do Pronatec, como os dois 

maiores Programas Sociais da Instituição. O Pro-

grama foi criado para atender ao acordo firmado 

entre a Confederação Nacional do Comércio e o 

Governo Federal, por meio do Decreto 6.633/08.

Além do Programa de Gratuidade, portadores de 

necessidades especiais, desempregados, jovens, 

mulheres, idosos, empreendedores individuais e 

outros também participaram de ações desenvolvi-

das pelo Senac, de forma gratuita ou subsidiada, 

com o objetivo de gerar trabalho e renda, propi-

ciando a sua reinserção na sociedade por meio da 

Educação e do Trabalho.

O SenacMóvel esteve presente nos municípios de 

Salinas da Margarida, Itabuna, Juazeiro, Conde, 

Teixeira de Freitas, Prado e Mata de São João, rea-

lizando diversos cursos de capacitação, aperfeiço-

amento, Programas socioprofissionais e diversas 

oficinas, beneficiando 1.734 pessoas. 

Destacamos também a participação do Senac 

Bahia na Olimpíada do Conhecimento e na Worl-

dskills Américas, concorrendo com os melhores 

competidores do Brasil e da América do Sul nas 

ocupações de cozinha, serviço de restaurante, 

cabeleireiro e técnico em enfermagem.  A Olim-

píada do Conhecimento é a maior competição 

de Educação Profissional das Américas. O tor-

neio, promovido pelo Senai - Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial a cada dois anos, reúne 

estudantes de Cursos Técnicos e de Formação 

Profissional do Senai e do Senac. 

O Banco de Oportunidades apresentou um 

aumento expressivo nas metas, totalizando 5.575 

encaminhamentos de egressos para o mercado 

de trabalho. O Banco de Oportunidades é res-

ponsável por recrutar e encaminhar às empresas, 

os egressos com o perfil solicitado. O serviço é 

gratuito, tanto para as empresas como para os 

alunos, que podem se cadastrar traçando o seu 

perfil profissional para concorrer às vagas nas 

diversas áreas de formação do Senac.

A ampliação do serviço de intermediação para as 

unidades do Senac Bahia no interior, que favorece 

a inserção dos egressos no mercado de trabalho 

local, tem apresentado resultados muito positivos, 

particularmente nos municípios de Vitória da 

Conquista, Feira de Santana e Camaçari. 

Em continuidade à realização de ações voltadas 

para a realização da Copa do Mundo no Brasil em 

2014, foram realizados cursos para taxistas, 

ambulantes de alimentação e de souvenir, baianas 

de acarajé, entre outros, mediante contrato firmado 

com o Governo do Estado/Secopa – Secretaria 

Especial da Copa. 
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Quanto ao fomento à Política de Recursos Humanos, 

ação estratégica do Programa de Governança 

Corporativa, o Senac Bahia vem adotando uma 

postura voltada para a valorização de pessoas 

através do Programa de Educação Corporativa, 

desenvolvendo ações educacionais nos níveis 

gerencial, técnico, administrativo e do corpo do-

cente da Instituição. Com recursos do Senac Bahia 

e do Senac Nacional, foram contemplados, princi-

palmente, o Programa de Bolsa de Estudos para 

os cursos de graduação e pós-graduação, o Pro-

grama de Certificação em Gastronomia – Pró Chef 

I, o EAD - Curso de Capacitação em Docência para 

Educação Profissional, bem como, a continuida-

de da parceria com os Regionais integrantes do 

Núcleo de Desenvolvimento Corporativo do Nor-

deste, Departamento Nacional e o Departamento 

Regional de São Paulo, possibilitando a realização 

do Programa Intensivo para Gestores de Centros 

de Educação Profissional, no Centro Universitário 

Campos do Jordão e cursos de aperfeiçoamento 

de instrutores das áreas de hospedagem, eventos 

e restaurante.

A área de Tecnologia da Informação esteve em-

penhada na implantação do novo Sistema Edu-

cacional Corporativo, o SEI. Nesse sentido, foram 

realizadas reuniões técnicas entre as equipes do 

Departamento Regional e o Departamento Nacional, 

treinamentos e capacitações dos servidores nas 

rotinas do novo sistema.

Diversas ações foram realizadas durante o ano 

para divulgar o trabalho que o Senac desenvolve, 

valorizar e posicionar a marca da Instituição e am-

pliar sua visibilidade, possibilitando a um número 

cada vez maior de pessoas o acesso a serviços e 

produtos disponibilizados pelo Senac Bahia. 2014 

foi marcado pela divulgação de cursos e eventos 

nas mídias locais e regionais. Nas ações de rela-

cionamento com a imprensa foram veiculadas um 

total de 731 notícias e matérias espontâneas. Em 

paralelo ao trabalho com a mídia, aconteceram 

também eventos de grande repercussão positiva 

e de público, como o Seminário Mesa ao Vivo, 

promovido pela Revista Prazeres da Mesa com o 

apoio do Senac e o evento Bahia Moda Design, 

que atraíram públicos diferenciados, aumentando 

a visibilidade da Instituição.

Por mais um ano manteve-se o equilíbrio e a sus-

tentação financeira da Instituição por meio de 

acompanhamento e controle sistemático das 

receitas e despesas. O desempenho do Regional 

da Bahia foi mensurado através de indicadores que 

contabilizam resultados gerais positivos, conforme 

apontam os indicadores institucionais. Pode-se 

concluir que o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial, Administração Regional na Bahia atuou 

em consonância com os objetivos definidos no seu 

Planejamento Estratégico, dando resposta aos 

anseios da sociedade, observando os princípios 

e regras que disciplinam os atos de gestão dos 

Serviços Sociais Autônomos, atingindo as metas 

e objetivos traçados para o exercício de 2014.
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ESTRATÉGIAS E PROJETOS JÁ INICIADOS 
QUE TERÃO CONTINUIDADE EM 2015

Dentre as estratégias e projetos já iniciados e com 

previsão de continuidade no exercício de 2015, 

destacamos os seguintes:

 

EM NÍVEL NACIONAL:

Considerando a execução dos anos iniciais do Pla-

nejamento Estratégico Nacional (2011-2015) e as 

frequentes transformações nas conjunturas edu-

cacional, política, econômica, social e tecnológica 

do país, o Senac Departamento Nacional, junta-

mente com os Departamentos Regionais promo-

verá, em 2015, a revisão do seu Plano Estratégico, 

a fim de realinhar os objetivos norteadores e 

redefinir a mobilização dos recursos, visando a 

reafirmação da missão e concretização da sua 

visão de futuro para o período 2016/2020.

Em 2015, o Senac Bahia fará a implantação do 

Novo Modelo Pedagógico Nacional, que visa pa-

dronizar a oferta de cursos do Senac em todo ter-

ritório nacional. Após os testes das turmas piloto, 

ainda em 2014, a oferta de cursos irá incorporar 

gradativamente os princípios e as Marcas Forma-

tivas do novo Modelo Pedagógico proposto para 

todo o Sistema Senac.

A Diretora Regional do Senac Bahia foi escolhida 

pelos seus pares para coordenar as ações do Nú-

cleo de Desenvolvimento Corporativo do Nordes-

te, em 2015. Nesse sentido, uma das iniciativas 

do exercício será dar continuidade aos Planos 

Diretores do Núcleo que atualmente são: Turis-

mo, Moda, Beleza, Saúde e Meio Ambiente, po-

rém inovando e propondo novas ações. Estuda-se 

também a possibilidade de criação de mais um 

Plano Diretor em um dos eixos de maior demanda 

na Região Nordeste. Integram o Núcleo do Nor-

deste os Departamentos Regionais de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

EM NÍVEL REGIONAL:

Em 2015, será dada continuidade às ações do 

PSG, que vai disponibilizar mais de 40.000 vagas 

gratuitas em Programas de Educação Profissio-

nal em todo o Estado da Bahia. Essa oferta visa 

atender ao compromisso firmado com o Governo 

Federal que prevê a alocação de parte dos re-

cursos do Senac para a oferta de cursos gratuitos 

de Formação Inicial e Continuada e de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. Também está 

prevista a continuidade do Pronatec, Programa 

do Governo Federal que prevê a oferta de cursos 

gratuitos para estudantes e trabalhadores

O Senac Bahia continuará focado na implantação 

do novo sistema corporativo, o SEI. O novo sistema 

integra os processos das áreas acadêmica e finan-

ceira, promovendo a transparência e confiabilidade 

dos dados, essenciais na gestão da tecnologia da 

informação. O SEI, é um projeto do Departamento 

Nacional que visa interligar todos os Departa-

mentos Regionais do Senac em rede.

Em relação à modernização e ampliação dos espa-

ços físicos, estão previstas ou já iniciadas diversas 

reformas em ambientes pedagógicos e administra-

tivos da Instituição, para melhorias e adequação da 

estrutura à sua missão, assim como já foram apro-

vados novos projetos para execução em 2015. 

Com recursos do Senac Bahia e do Senac Nacio-

nal, está previsto o desenvolvimento de ações do 

Programa de Educação Corporativa, contemplan-

do principalmente, os Programas de Bolsa de Es-

tudos para os servidores, realização do XV Fórum 

de Educação Profissional, bem como a continui-

dade da parceria com os Departamentos Regio-

nais integrantes do Núcleo de Desenvolvimento 

Corporativo do Nordeste e o Departamento 

Nacional para a realização das ações previstas nos 
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Planos Diretores de Turismo, Moda, Beleza, Saúde 

e Meio Ambiente. Também será dada continui-

dade às ações em parceria com o Departamento 

Nacional para oferta do curso de Especialização 

de Docentes para Educação Profissional e cursos 

de Formação para Técnicos e Instrutores que vão 

atuar nos cursos do novo modelo pedagógico 

que será implementado em 2015.

A unidade do Senac Pelourinho, considerando 

sua vocação, vai participar da elaboração do pro-

jeto de implantação do Espaço Gastronômico de 

Culinária Africana na Casa do Benin, que será 

totalmente recuperada pelo Governo do Estado. 

O Senac também vai dar apoio à SEMUR - Secre-

taria Municipal de Reparação Social, no planeja-

mento e realização do IV Encontro Gastronômico 

de Países Africanos, que será realizado em 2015.

INDICADORES DE RESULTADOS

Os indicadores definidos no Planejamento Estra-

tégico são utilizados para monitorar e avaliar a 

gestão, acompanhar o alcance das metas, identi-

ficar os avanços e as melhorias na qualidade dos 

serviços prestados, identificar necessidade de cor-

reções e de mudanças de rumos, permitindo a for-

mação de séries históricas e a comunicação de seus 

resultados. O acompanhamento é feito através da 

emissão de relatórios mensais, reuniões com a 

Direção Regional e Superintendências. A avaliação 

sistemática do Plano de Ação por meio dos indica-

dores ocorre duas vezes por exercício, em junho e 

em dezembro do ano em curso. São eles:

 

INDICADORES INSTITUCIONAIS 

Indicadores de desempenho desenvolvidos pela 

UJ para medir a efetividade dos principais proces-

sos, bem como os resultados alcançados na gestão 

no ano em exercício.

GESTÃO FINALÍSTICA – MATRÍCULAS E 
ATENDIMENTOS PREVISTOS 

• Quantidade de Matrículas – Acompanha-

mento, avaliação e monitoramento da evo-

lução de matrículas realizadas nos cursos 

(semestral e anual). 

• Quantidade de Participantes – Registro do 

número de participantes (semestral e anual)¹. 

• Quantidade de Encaminhamentos ao 

Mercado de Trabalho – Registro do núme-

ro de alunos encaminhados ao mercado 

(semestral e anual). 

Método de aferição: Dados extraídos do Sistema 

Acadêmico – SIAA e do Sistema Banco de Opor-

tunidades - SIBOP. 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

• Orçamento proposto / Orçamento executado.

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS

• Receita arrecadada / Receita orçada. (Mensal)

• Despesa total realizada/ Despesa total orça-

da. (Mensal)

Método de aferição: Dados extraídos do Orçamento.

 

GESTÃO DE PESSOAS

• Índice de servidores capacitados / Total de 

servidores. (Anual).

Método de aferição: Dados extraídos do Sistema 

Informatizado de Recursos Humanos (Treinamentos 

Realizados) e do Quadro de Pessoal do Regional (Nú-

mero de Servidores) - Sistemas Vetor RH e Sapiens.

 ¹ Entende-se como participantes as pessoas contabilizadas nas ações ex-
tensivas à educação profissional. Entre estas, há duas categorias de partici-
pantes. A primeira são “alunos que auxiliaram na organização e/ou execução 
dos seguintes eventos: ‘festivais’, ‘desfiles’, ‘exposições’, ‘concursos’, ‘feiras de 
produtos e serviços do Senac’. Atenção: só podem ser registrados alunos que 
contribuíram para a sua realização; não podem ser somadas à produção as 
pessoas que assistiram a tais eventos. A segunda categoria de participantes 
são “pessoas que assistiram as ‘palestras’, ‘encontros’, ‘congressos’, ‘simpó-
sios’, ‘seminários’, ‘conferências’ e ‘teleconferências’”
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RESULTADOS INSTITUCIONAIS - QUADROS ESTATÍSTICOS

DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR UNIDADE OPERATIVA

COMPARATIVO DA PRODUÇÃO 2013 / 2014
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E AÇÕES EXTENSIVAS - (MATRÍCULAS E PARTICIPANTES)
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DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR EIXO TECNOLÓGICO

DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR FAIXA ETÁRIA – MAIORES / MENORES

¹ Entende-se como participantes as pessoas contabilizadas nas ações extensivas à educação profissional. Entre estas, há duas categorias de participantes. A pri-
meira são “alunos que auxiliaram na organização e/ou execução dos seguintes eventos: ‘festivais’, ‘desfiles’, ‘exposições’, ‘concursos’, ‘feiras de produtos e serviços 
do Senac’. Atenção: só podem ser registrados alunos que contribuíram para a sua realização; não podem ser somadas à produção as pessoas que assistiram a 
tais eventos. A segunda categoria de participantes são “pessoas que assistiram as ‘palestras’, ‘encontros’, ‘congressos’, ‘simpósios’, ‘seminários’, ‘conferências’ e 
‘teleconferências’”
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DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO POR GÊNERO
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