
Com o mesmo objetivo, o 
Senai também vai intensificar a 
oferta de ações flexíveis, como 
educação a distância, ações 
móveis e portáteis, além de 
utilizar instalações físicas de 
clientes e parceiros para de-
senvolvimento das atividades. 

Durante este ano, o Senai 
Anápolis prevê a realização 
de 10.764 matrículas em ativi-
dades de educação profissional 
de curta, média e longa dura-
ção. Mais da metade, num total 
de 5.408 matrículas, deverá ser 
direcionada para programas 
gratuitos, abrangendo os seg-
mentos com maior demanda 
por profissionais qualificados no 
Estado, como construção civil, 
alimentos, química, eletricidade 
e eletrônica, metalmecânica e 
automação. Em todo o Estado, 
o Senai prevê a inscrição de 

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) completa 57 anos de 
atuação em Goiás na segunda-
feira, dia 9. A data será come-
morada a partir das 8 horas, 
em evento programado para a 
Faculdade de Tecnologia Senai 
Roberto Mange, de Anápolis, 
onde funcionou a primeira uni-
dade de educação profissional 
da instituição, a Escola Senai 

63.674 alunos nos diversos 
cursos profissionalizantes ofer-
ecidos em sua rede de unidades 
físicas, estrategicamente dis-
tribuídas em Goiás, com facul-
dades e escolas ou núcleos insta-
lados nas regiões Metropolitana 
(Goiânia, Aparecida de Goiânia 
e Trindade), Centro Goiano 
(Anápolis e Jaraguá), Sul 
(Itumbiara), Sudoeste (Rio 
Verde), Sudeste (Catalão) e 
Norte (Minaçu e Niquelândia). 
Além das unidades fixas, o 
atendimento é dinamizado por 
unidades e ações móveis.

GO 1. Serão apresentadas as 
metas de produção estabeleci-
das para 2009, que incluem a 
expansão da oferta de capaci-
tação, com destaque para cur-
sos gratuitos de aprendizagem 
industrial voltados à formação 
para o primeiro emprego e ao 
aprimoramento profissional, 
conforme previsto no plano 
de ação integrada Sesi Senai 
2009/2011.

Na modalidade de educação a 
distância, a instituição passa a 
oferecer gratuitamente novos 
cursos nas áreas de empreende-
dorismo, meio ambiente, legis-
lação trabalhista, segurança no 
trabalho e tecnologia da infor-
mação e comunicação.
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Inauguração da Escola Senai GO 1, em Anápolis, dia 9 de março de 1952


