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CARTA DO PRESIDENTE

Para o Serviço Social da Indústria - Sesi no Paraná, ser signatário do PRME - Principles for Responsible 
Management Education é uma honra.

Ao assumir o compromisso com o processo contínuo de melhoria da aplicação dos princípios do 
PRME, O Sesi no Paraná demonstra seu esforço permanente em atuar como instituição mobilizado-
ra para a formação de futuros empreendedores, além de interagir e compartilhar práticas efetivas 
com demais participantes desse movimento, prestando contas a todos os steakholders.

O presente relatório, Sharing Information on Progress (SIP ), contém a essência das principais ações 
desenvolvidas, alinhadas direta e indiretamente aos princípios do PRME e, ainda, renova o com-
promisso do Sesi, demonstrando que o exemplo dos valores e atitudes transmitidos aos nossos 
alunos permeiam nossas práticas. 

Acreditamos que nossa atuação pode estimular outras instituições acadêmicas e associações a 
aderirem ao PRME e concordamos em receber as atualizações periódicas enviadas pelo Secreta-
riado dos Signatários.

Atenciosamente, 

Edson Campagnolo
Presidente do Sistema Fiep

Renovação do Compromisso do PRME
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MISSÃO E VISÃO DE FUTURO DO SESI 
NO PARANÁ

Promover a qualidade de vida do trabalhador e de seus dependentes, com foco em educação, saú-
de e lazer, além de estimular a gestão socialmente responsável da empresa industrial.

Ser o líder nacional na promoção da melhoria da qualidade de vida do trabalhador e de seus de-
pendentes e da gestão socialmente responsável da empresa industrial.

Missão do Sesi no Paraná

Visão de Futuro do Sesi no Paraná
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VISÃO GERAL DO SESI NO PARANÁ

Criado em 1º de julho de 1946, o Serviço Social 
da Indústria (Sesi) tem como desafio desenvol-
ver uma educação de excelência voltada para 
o mundo do trabalho e aumentar a produtivi-
dade da indústria, promovendo o bem-estar 
do trabalhador. O Sesi oferece soluções para 
as empresas industriais brasileiras por meio de 
uma rede integrada, que engloba atividades 
de educação, segurança e saúde do trabalho e 
qualidade de vida.
Por mais de 60 anos, tem se dedicado a atender 
as demandas da indústria com ações que pos-
sam aumentar a produtividade e a competiti-
vidade, por meio do bem-estar do trabalhador. 
Na busca pela competitividade, a indústria pre-
cisa superar desafios como a elevação da es-
colaridade do trabalhador, a redução dos afas-
tamentos do trabalho e a adoção do estilo de 
vida saudável. Em sintonia com a realidade e 
as necessidades da indústria nacional, a rede 
de escolas do Sesi tem por objetivo preparar os 
jovens para o ambiente profissional e reforçar 
sua formação básica e continuada, utilizando 
modernas tecnologias educacionais.
Para diminuir o índice de afastamentos do tra-
balho e estimular um estilo de vida saudável 
para os industriários, o Sesi oferece programas 
de promoção de segurança, saúde e qualidade 
de vida, com soluções para atender as deman-
das da indústria e aumentar sua produtividade, 
desempenhando papel decisivo para o fortale-
cimento do setor industrial e o desenvolvimen-
to sustentável do Brasil.
No estado do Paraná, o Sesi atua com vistas 
ao cumprimento de sua missão de promover 
a educação e qualidade de vida do trabalhador 
da indústria e de seus dependentes e estimular 
a gestão socialmente responsável da empresa 
industrial. 
Nesse sentido, desenvolve estratégias alinha-
das ao Departamento Nacional (DN), buscando 

atender aos focos estratégicos de Educação, 
Qualidade de Vida e Desempenho do Sistema, 
contribuindo com destaque para o alcance dos 
grandes desafios nacionais. Ademais, atua em 
consonância com o Sistema Fiep, empreen-
dendo esforços para atender e se antecipar às 
necessidades das empresas industriais parana-
enses, com o objetivo de auxiliá-las no acrés-
cimo da produtividade e competitividade. As-
sim, o Sesi no Paraná planeja e desenvolve suas 
ações em sinergia com o Sesi DN e expressa sua 
estratégia de forma sistêmica. As atividades do 
Sesi no Paraná visam:
• Promover a educação, a cultura e o desenvol-

vimento integral da comunidade industrial.
• Melhorar a qualidade de vida do trabalha-

dor da indústria e de seus dependentes.
•  Estimular o exercício da responsabilida-

de social e ambiental nas empresas e no 
Sistema.

O Sesi no Paraná assume o compromisso de 
melhorar o nível educacional do trabalhador 
da indústria paranaense e de seus dependen-
tes, promovendo:
•  Elevação da escolaridade básica;
•  Domínio de competências para inserção 

produtiva;
•  Competitividade da indústria no cenário 

atual;
•  Melhoria da qualidade de vida do trabalha-

dor e o exercício da cidadania.
Apresenta currículos articulados com compe-
tências básicas e profissionais tanto no ensino 
fundamental como no ensino médio, oportuni-
zando o acesso a uma educação de qualidade, 
aliada a vivência de situações similares àque-
las que vai encontrar na vida real e no mundo 
do trabalho. Trabalha-se o empreendedorismo, 
criatividade e inovação. 
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Educação

Educação Continuada

• Educação
• Saúde e Qualidade de Vida
• Responsabilidade Social
• Ações Culturais

Eixos

Diversos programas e projetos contemplam va-
lores compatíveis com os Princípios do PRME. 
Para demonstrar esta relação o relatório foi es-
truturado da seguinte forma:
• Descrição dos 6 princípios do PRME;
• Apresentação dos projetos e/ou programas 

do Sesi indicando, por meio dos ícones utili-
zados pelo PRME, os princípios que a ativida-
de abrange. 

Para facilitar o entendimento, os programas e 
projetos estão divididos em dois eixos: Educa-
ção e Educação Continuada, sendo o segundo 
eixo subdividido em Educação; Saúde e Quali-
dade de Vida; Responsabilidade Social e Ações 
Culturais. 
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PRME -  PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE 
MANAGEMENT EDUCATION

Princípio 1: Propósito

Desenvolver em nossos estu-
dantes a capacidade de serem 
futuros geradores de valor sus-
tentável para os negócios e a 
sociedade em geral, e de traba-
lhar por uma economia global 
inclusiva e sustentável.

Princípio 4: Pesquisa

Participar de pesquisas concei-
tuais e empíricas de pesquisa 
nossa compreensão sobre o 
papel, a dinâmica e os impac-
tos das corporações na cria-
ção de valor sustentável nas 
dimensões social, ambiental e 
econômica.

Princípio 2: Valores

Incorporar em atividades aca-
dêmicas e grades curriculares 
valores de responsabilidade 
social como retratado em ini-
ciativas internacionais como 
o Pacto Global das Nações 
Unidas.

Princípio 5: Parceria

Interagir com os gestores das 
corporações de negócios para 
ampliar o conhecimento sobre 
seus desafios no cumprimento 
das resposnabilidades sociais e 
ambientais e explorar aborda-
gens conjuntamente eficazes 
para enfrentar esses desafios. 

Princípio 3: Método

Criar estruturas, materiais, pro-
cessos e um ambientes que 
possibilitam experiências de 
aprendizagem eficazes para a 
liderança responsável.

Princípio 6: Diálogo

Facilitar e apoiar o diálogo e o 
debate em meio a educadores, 
estudantes, empresas, gover-
no, consumidores, mídia, or-
ganizações da sociedade civil 
e outros stakeholders e grupos 
interessados sobre temas crí-
ticos relacionados à respon-
sabilidade social global e à 
sustentabilidade.
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O objetivo principal dos programas de educação ofertados é proporcionar ao trabalhador da indústria pa-
ranaense e seus dependentes oportunidades educacionais com qualidade e, consequentemente, promover 
a elevação da escolaridade básica. O domínio de competências para o trabalho, o estímulo à adoção de um 
estilo de vida saudável e produtivo, contribuem para a inovação e competitividade industrial e para o exer-
cício da cidadania. 
A excelência na qualificação das equipes de técnicos e especialistas promove a inovação, a solução de situ-
ações problema inusitadas e a melhoria de processos e produtos. A articulação das competências básicas e 
profissionais, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, é diferencial estruturado pelo Sesi no 
Paraná para melhorar a oferta de educação ao trabalhador da indústria.

1 EDUCAÇÃO

Sua atividade consiste em atender crianças na faixa 
de 02 a 05 anos, em período parcial e/ou integral. 
As atividades desenvolvidas com as crianças 
partem de assuntos instigadores e interessan-
tes correspondendo às áreas do conhecimen-
to, bem como aos aspectos ligados à história de 
cada aluno (bagagem cultural, interesses, estilo/
modo de aprender, etc.). O currículo é desenvol-
vido por meio de Projetos de Trabalho e Temas 
Geradores, que são conjuntos de atividades so-
bre conhecimentos específicos, construídos a 
partir dos eixos de trabalho e que se organizam 
ao redor de uma situação problema a resolver.
Os alunos tem aulas especiais de informática, 

inglês, música, arte, psicomotricidade, apre-
sentando variações, conforme estrutura física 
da escola

O ensino fundamental inicia com a alfabetiza-
ção do aluno, aos seis anos de idade. Nos seus 
nove anos de duração, o currículo do Colégio 
Sesi no Paraná (nesta modalidade) contempla 
os princípios qualidade de vida e educação, 

que incluem a importância da saúde, da cul-
tura e do exercício da cidadania. Tem uma pro-
posta inovadora, pois utiliza uma abordagem 
baseada na pedagogia da problematização 
e no ensino com pesquisa/investigação. São 

Educação Infantil - Pré-Escola 

Ensino Fundamental

Alunos do Colégio Sesi – Educação Infantil
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O Colégio Sesi, que é hoje a maior rede de en-
sino médio particular do Paraná. São 55 uni-
dades, sendo cinco delas internacionais, com 
ensino bilíngue. O objetivo é atuar para o de-
senvolvimento social e humano, com uma me-
todologia diferenciada que alia educação, tec-
nologia e inovação.
Os alunos são desafiados a resolver questões 
interdisciplinares em uma visão sistêmica, a 
partir de pesquisas que levam à construção do 
conhecimento. Estimula-se não só as compe-
tências e habilidades empreendedoras, mas 
também o fortalecimento de valores essenciais 
para a vida em sociedade.

Ensino Médio

Alunos do Colégio Sesi – Ensino Médio, Assaí – PR

Alunos do Colégio Sesi – Ensino Fundamental

Promover elevação da escolaridade básica do 
trabalhador da indústria e de seus dependen-
tes com foco no domínio de competências 
para inserção produtiva e o exercício da cida-
dania por meio da oferta de currículos articula-
dos com competências básicas e profissionais. 
A Educação de Jovens e Adultos - EJA são ofer-
tadas para o Ensino Fundamental e Ensino 
Médio.
Desde 2014 o Sesi no Paraná busca ampliar 
suas ações de EJA por meio do atendimento a 

distância dos trabalhadores da indústria e de 
seus dependentes. Com a implantação da mo-
dalidade a distância passamos de 3.000 matrí-
culas em 2014 para 10.000 em 2015. O crescente 
número de matrículas na Educação de Jovens 
e Adultos – EJA se deve, em especial, aos be-
nefícios que a educação a distância traz para o 
trabalhador da indústria, como a flexibilização 
do tempo e espaço para ajustar-se às suas ne-
cessidades, promovendo mais autonomia na 
construtor do seu próprio conhecimento.

Educação de Jovens e Adultos

desenvolvidas Oficinas, a partir de uma temá-
tica proposta. Tem como base os conteúdos es-
truturais e transversais. Além de dar ao aluno 
o domínio da leitura, da escrita e do cálculo, o 
Ensino Fundamental do Sesi no Paraná propor-
ciona aos alunos a compreensão do ambiente 
natural e social, do sistema político, da tecno-
logia, das artes e dos valores que sustentam a 
sociedade.
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Abertura oficial do Programa Caminho da Profissão, 
em março de 2014

Para estimular e apoiar o processo contínuo 
de aprendizagem e desenvolvimento das pes-
soas, foi criado o Programa de Educação Cor-
porativa do Sesi, o qual possibilitou aos seus 
colaboradores a participação em congressos, 
seminários, cursos de curta e longa duração 

e programas de pós-graduação (lato e scric-
to sensu), além de subsidiar cursos de idiomas 
voltados a suprir a demanda de proficiência 
dos colaboradores. São esforços de educação, 
treinamento e desenvolvimento direcionados 
às necessidades estratégicas e do negócio. 

Educação Corporativa: Educação, Treinamento e Desenvolvimento 

O Caminho da Profissão é um Programa cons-
tituído por uma parceria Sesi/Senai, com uma 
metodologia própria, a qual prevê 48 horas de 
conhecimentos voltados à Formação Cidadã, 
sob a responsabilidade do Sesi no Paraná; e 112 
horas voltados à Formação Profissional, sob a 
responsabilidade do Senai.
O Programa é dirigido a jovens, homens e mulhe-
res com Ensino Fundamental incompleto, tendo 
cursado no mínimo até o 5. ° ano e com idade mí-
nima de 16 anos na data de início do curso. Opor-
tuniza a qualificação profissional aliada à forma-
ção cidadã, em consonância com a necessidade 
da indústria e de inclusão de potenciais profis-
sionais qualificados para o mercado de trabalho.
É importante mencionar que não há possibili-
dade de flexibilização das cargas horárias e que 
a hora aula é de 60 minutos, tanto para Forma-
ção Cidadã como para Formação Profissional. 

Para o desenvolvimento das turmas são ne-
cessários espaço físico adequado e laborató-
rios específicos para os cursos da Formação 
Profissional.

Abaixo os cursos que compõem o portfólio do 
Programa:
1. Auxiliar de Manutenção Predial;
2. Auxiliar de Serviços Automotivos;
3. Auxiliar de Serviços de Panificação;
4. Auxiliar de Confecção;
5. Auxiliar de Eletricidade Predial;
6. Auxiliar de Marcenaria;
7. Auxiliar de Mecânica Industrial;
8. Auxiliar de Produção de Alimentos;
9. Auxiliar Administrativo;
10. Auxiliar de Informática;
11. Auxiliar de Pedreiro. 

O Caminho da Profissão
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Situada fora das modalidades escolares tradicionais, a educação continuada ofertada pelo Sesi no Paraná 
é um processo de desenvolvimento contínuo que compreende as ações educativas diversificadas para a 
atualização e sistematização de novos conhecimentos.

A Educação Continuada é composta por cursos e diversos tipos de eventos educativos, utilizando-se de 
meios variados, de natureza teórica ou prática, presencial ou a distância, tendo a mediação ou não por 
professor-tutor, as quais apresentam um objetivo em comum: a aprendizagem.

A proposta curricular, a carga horária e os pré-requisitos para ingresso são variáveis, de acordo com o tipo 
de proposta e a legislação vigente.

No Sesi, as ações de Educação Continuada contemplam as temáticas: Educação, Saúde e Qualidade de Vida, 
Responsabilidade Social e Ações Culturais.  

2 EDUCAÇÃO CONTINUADA SESI

2.1 EDUCAÇÃO

Fruto de uma parceria entre o Sesi no Paraná 
e a Junior Achievement Paraná - JAPR, O Pro-
grama Empreendedorismo Juvenil tem por ob-
jetivo despertar o espírito empreendedor nos 
jovens, ainda na escola, estimulando o seu de-
senvolvimento pessoal, proporcionando uma 
visão clara do mundo dos negócios e facili-
tando o acesso ao mercado de trabalho. Por 
meio do programa, alunos de escolas públicas 

e privadas recebem cursos de curta duração (5 
a 53 horas) que são aplicados por voluntários 
corporativos e universitários capacitados nas 
metodologias pela equipe da JAPR. Esses cur-
sos formam uma sequência de estímulos que 
começa no 5º ano do Ensino Fundamental e 
acompanha o aluno até a finalização do Ensi-
no Médio.  

Promover a Educação evidencia o comprometimento em garantir o desenvolvimento dos indiví-
duos pautado em valores de igualdade de direitos e de oportunidades incentivando os alunos a 
exercer sua cidadania, reconhecendo e valorizando a diversidade humana, como característica 
inerente à construção de qualquer sociedade.

Empreendedorismo Juvenil
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Os programas educacionais desenvolvidos são:
• Nosso Planeta, Nossa Casa 
• Nossa Região 
•  Introdução ao Mundo dos Negócios
•  Nosso Mundo 
•  Economia Pessoal
•  Vamos Falar de Ética
•  Atitude Pelo Planeta 
•  Liderança Comunitária 
•  Finanças Pessoais 
•  MESE (um jogo de empresas que possibilita 

aos participantes operar suas próprias cor-
porações em um ambiente que reproduz o 
mercado dos negócios) 

•  Miniempresa (experiência prática em eco-
nomia e negócios na organização e opera-
ção de uma empresa).

139.324 alunos 
atendidos nos 

anosem 2014 e 2015.

Atendimento de 85 
municípios do estado 

do Paraná. 

Formatura de Miniempresas da Junior Achievement

O Cefor – Centro de Formação dos Profissio-
nais do Colégio Sesi – Ensino Médio desen-
volve o projeto Formação em Contexto de 
Trabalho com o objetivo de integrar a teoria à 
prática, transformando a ação educativa reali-
zada pelos professores em toda a rede Colégio 
Sesi. As iniciativas de formação são realizadas 
a partir da interação com os profissionais no 
contexto de trabalho, as temáticas abordadas 
são mediadas por um Núcleo Formativo com 
o objetivo de atender a especificidade e ne-
cessidades da equipe de professores de modo 

contextualizado. O referido núcleo promove o 
diálogo e a reflexão referente ao tema escolhi-
do pela equipe de professores de cada Colégio, 
constituindo uma oficina formativa com um ro-
teiro de pesquisa estimulando o repensar em 
relação à prática educativa realizada.

Formação em Contexto de Trabalho 

864 profissionais 
dos Colégios Sesi 

atendidos.

OO Bate-Papo com a Indústria é um espaço 
que oportuniza o intercâmbio de ideias entre 
gestores, presidentes das empresas, diretores 
escolares e alunos. Inicialmente, ocorre uma 
explanação sobre como a indústria está inseri-
da no nosso dia a dia. A indústria apresenta sua 
realidade e expectativas para os futuros pro-
fissionais, que questionam o que o mercado 

espera deles. Neste ambiente é exposta a me-
todologia e a proposta pedagógica diferencia-
da do Colégio Sesi no Paraná.

Bate-Papo com a Indústria

13.500 alunos do Colégio Sesi 
participaram deste projeto. 
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Para auxiliar o estudante de ensino médio a sa-
nar as suas dúvidas e se preparar para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio – Enem e para 
o vestibular, foi criado um portal de educação 
a distância que contém apostilas, vídeo-aulas, 
fórum de discussão e chat: é o SESI Click. Este 
portal pode, ainda, auxiliar o professor de ensi-
no médio na preparação das aulas, bem como 
ser utilizado para que estudantes afastados 
por motivo de saúde possam acompanhar o 
conteúdo.
Além do portal, são realizadas aulas presenciais 
gratuitas disponibilizadas para 390 estudantes 

anualmente, em parceria com a ONG Em Ação.  
Estas aulas são ministradas por profissionais 
voluntários. Nas aulas de preparação para o 
Enem e vestibular o objetivo maior é contribuir 
para a formação de acadêmicos conscientes da 
importância de sua participação social como 
agentes de transformação.

SesiClick

O Sesi Click atendeu aproximadamente 
12.000 alunos desde a sua 
implementação, em 2010.

Baseado em tecnologias educacionais avança-
das, o Portal Planeta Sesi aborda temas como 
arte, cultura, esporte, empreendedorismo, va-
lorização profissional, alimentação saudável e 
línguas estrangeiras, entre outros. As ativida-
des desenvolvidas são dinâmicas e interativas 
para atrair a atenção e o interesse das crianças 

de 04 a 10 anos. O Portal Planeta Sesi tem como 
objetivo disponibilizar uma ferramenta de 
aprendizagem complementar ao ensino for-
mal além de constituir-se em um instrumento 
para estreitar o relacionamento entre professo-
res, profissionais da educação e pais de alunos. 

O Portal Planeta Sesi 

Portal Planeta Sesi.
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Centros multimídia onde os trabalhadores da 
indústria, seus dependentes e comunidade 
em geral têm acesso gratuito à informação e à 
apropriação do conhecimento por meio de di-
ferentes mídias (livros, periódicos, vídeos, CD, 
DVD e internet), de atividades, eventos, cursos 
(realizados nas modalidades presencial e a dis-
tância) e de ações formativas. Tais espaços são 
as unidades Sesi Indústria do Conhecimento 
são estruturados de forma a promover e faci-
litar o acesso à educação e à cultura. 

O programa Inclusão Digital Itinerante 2.0 é 
composto por cursos de educação continua-
da para inclusão do trabalhador da indústria 
no mundo digital. São cursos presenciais e tem 
um total de 80 horas, divididas em nove módu-
los. Para o Sesi Paraná, a inclusão digital tem a 
finalidade de possibilitar o uso da tecnologia 
para melhoria da qualidade de vida, afinal, com 

Com o objetivo de inserir os funcionários da 
indústria em um contexto cultural global, aju-
dando a compreender o universo relacionado 
ao seu trabalho, o Sesi criou o Centro de Línguas 
e Culturas Sesi. Os conteúdos são construídos 
de acordo com os temas de interesse do grupo 
para desenvolver conhecimentos em línguas 
como inglês, espanhol, francês e português 
para estrangeiros. Os cursos são desenhados 

Indústria do Conhecimento  

Inclusão Digital Itinerante

Idiomas para Indústrias

Em 2014 e 2015 as 34 módulos do Sesi 
Indústria do Conhecimento realizaram o 
empréstimos de mais de 100 mil livros, 

atendendo a mais de 10 mil novos usuários. 

Em 2014 foram realizadas 2.852 
matrículas em 2015, 6.966 matrículas

Em 2014 foram realizadas 53.859 matrículas e em 
2015, 53.122 matrículas nos cursos a distância.

Módulo Indústria do Conhecimento

o seu uso é possível simplificar a rotina diária, 
maximizar o tempo, aprimorar as competências 
pessoais, profissionais e suas potencialidades.
 

para atender as necessidades dos alunos e/ou 
equipes de trabalho, direcionados à realidade 
e às necessidades das empresas paranaenses. 
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2.2 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

O Programa Cuide-se + foi criado para, por 
meio da prevenção e da educação, estimular 
os trabalhadores a adotarem um estilo de vida 
saudável, seguro e produtivo, realizando esco-
lhas conscientes e responsáveis para o cuidado 
com a vida. 
O referido programa, realiza ações educativas 
para fomentar a adoção de novos comporta-
mentos e atitudes, contribuindo com a redu-
ção da incidência de acidentes, das ocorrências 
de situação de risco, dos índices de absenteís-
mo no trabalho e das licenças por doenças na 
empresa, a partir da educação para a valoriza-
ção da vida. Para isso, busca desenvolver hábi-
tos que estejam associados à promoção e à ma-
nutenção da saúde e da segurança no trabalho.
No local de trabalho podem ser desenvolvidas 
ações de prevenção baseadas em oito eixos: 
Prevenção ao Uso de Álcool e outras Drogas, 
Alimentação Saudável, Prevenção ao Câncer, 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, Saúde 
Mental, Prevenção de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Prevenção de Doenças Crôni-
cas e Estímulo a Atividades Físicas.

Revista Cuide-se+ - A revista apresenta arti-
gos e entrevistas realizadas com especialistas 
sobre os eixos trabalhados no Programa Cuide-
-se+, cases de sucesso e superação, ações reali-
zadas pelos parceiros do Programa e indicação 
de bibliografia e filmes relacionados.

Oferece ações educativas como cursos, palestras, workshops entre outros para estimular a adoção 
de um estilo de vida saudável, seguro e produtivo, prevenir acidentes e promover o bem estar no 
ambiente de trabalho. As ações podem ser realizadas a distância ou de forma presencial, sendo 
ministradas em unidades do Sesi no Paraná ou até mesmo nas empresas. 

PROGRAMA CUIDE-SE +

Nos anos de 2014 e 2015 
foram publicadas 3 edições da 

Revista Cuide-se+.

O Sesi no Paraná, no eixo de Prevenção ao Câncer atua para a conscientização dos trabalhadores 
em relação à necessidade da realização de exames preventivos, aumentando assim as chances de 
intervenção mediante o diagnóstico precoce da doença. As ações desenvolvidas, são:

Cuide-se + Câncer 
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Acompanhamento in loco - Acompanhamento 
in loco - Realização de palestras aos trabalha-
dores da indústria com o objetivo de sensibili-
zar sobre a necessidade de realizar os exames 
de prevenção do câncer. 

10.000 cartilhas distribuídas aos 
trabalhadores.

484 empresas atendidas em 2014 e 2015.

Unidade móvel do Cuide-se + Câncer

Prevenir é o Alvo – Esta oficina, realizada no 
Colégio Sesi – Ensino Médio, aborda sobre o 
câncer como doença, suas formas de tratamen-
to e de prevenção. Dessa forma acredita-se for-
mar novos conceitos de hábitos para futuros 
indivíduos preocupados com a promoção da 
saúde e qualidade de vida. 

Unidade Móvel - A parceria com a Universida-
de Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) para 
desenvolvimento de pesquisas realizadas com 
os dados oriundos  dos exames realizados na 
Unidade Móvel de atendimento e a distribui-
ção de uma cartilha de prevenção do câncer 
para os trabalhadores da indústria.

Visita às empresas que receberam o projeto 
Cuide-se+ Câncer, para identificação de de-
mandas em relação ao projeto. 

Levar o trabalhador a refletir sobre situações de risco para a sua saúde em relação ao uso e abuso de 
álcool e outras drogas, dentro e fora do ambiente de trabalho, permitindo a adoção de novos com-
portamentos e atitudes diante deste risco, promovendo ações educativas com foco na aquisição de 
hábitos de vida saudável, são os objetivos do programa Cuide-se+ no eixo Álcool e Outras Drogas.

Consultoria Cuide-se + - criada para dar res-
posta à solicitação identificada nas empresas 
industriais quanto ao uso e abuso de álcool e 
outras drogas entre os trabalhadores, a con-
sultoria para a Prevenção ao Uso de Álcool e 

Outras Drogas tem como objetivos:
• Contribuir para a redução da incidência de 

acidentes, das situação de risco, dos índices 
de absenteísmo e licenças por doenças rela-
cionadas ao uso de álcool e drogas 

Cuide-se + Álcool e Outras Drogas 
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• Desenvolver ações educativas para a valo-
rização da vida e hábitos que estejam asso-
ciados à promoção e manutenção da saúde 
e segurança no trabalho;

• Articular parcerias estratégicas que pos-
sam contribuir e potencializar ações de 
prevenção;

• Conhecer, estimular e destacar boas práti-
cas de prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas; 

• Propiciar a melhoria das relações interpes-
soais, por meio da convivência amistosa, so-
lidária e cooperativa.

Nos anos de 2014 e 2015 foram atendidas 11 empresas, envolvendo aproximadamente 15 mil 
trabalhadores

Além da consultoria realizada nas empresas, são desenvolvidas as seguintes ações:

• Cuide-se + na Comunidade – realização de 
Círculos de Diálogo com a temática: “Cultura 
de Paz”, para conduzir reflexões sobre a im-
portância e consequências da cultura de Paz, 
estimulando o adolescente ao protagonismo 
juvenil, valorizando a vida e a saúde. Os pro-
cessos educativos e socializadores nas escolas, 
incluindo a família e fomentam reflexões so-
bre a prevenção à violência.

O incentivo ao desenvolvimento interpessoal por 
meio do diálogo, a valorização da autoestima e a 
responsabilidade de cada um pelas próprias esco-
lhas, auxilia na ampliação dos fatores de proteção 
e consequente redução dos fatores de risco ao uso 
de álcool e outras drogas.

Situada fora das modalidades escolares tradicionais, a educação continuada ofertada pelo Sesi no Paraná 
é um processo de desenvolvimento contínuo que compreende as ações educativas diversificadas para a 
atualização e sistematização de novos conhecimentos.

A Educação Continuada é composta por cursos e diversos tipos de eventos educativos, utilizando-se de 
meios variados, de natureza teórica ou prática, presencial ou a distância, tendo a mediação ou não por 
professor-tutor, as quais apresentam um objetivo em comum: a aprendizagem.

A proposta curricular, a carga horária e os pré-requisitos para ingresso são variáveis, de acordo com o tipo 
de proposta e a legislação vigente.

No Sesi, as ações de Educação Continuada contemplam as temáticas: Educação, Saúde e Qualidade de Vida, 
Responsabilidade Social e Ações Culturais.  
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Portal Cuide-se + 
No Portal Cuide-se+(www.sesipr.org.br/cuide-
semais) é possível obter informações atualiza-
das sobre o conceito, a caracterização da de-
pendência química, as consequências físicas e 
psicológicas do uso de diversos tipos de drogas 
como: tabaco, álcool, cocaína, crack, maconha, 
entre outras. Com conteúdos e informações de 
prevenção ao uso de álcool e outras drogas, o 
site pode ser uma ferramenta de apoio para os 
trabalhadores e seus familiares.  Além disso, é 
também um veículo para divulgar outras inicia-
tivas do Sesi no Paraná voltadas à promoção da 
qualidade de vida do trabalhador da indústria. 

Encontro Cuide-se + 
O Sesi no Paraná realiza eventos com especia-
listas na área de prevenção ao uso de álcool e 
outras drogas para as indústrias e a socieda-
de, oferecendo a oportunidade de dialogar e 

compartilhar experiências sobre o tema, disse-
minando ferramentas e boas práticas de em-
presas e outros setores. 

Sistema Relatórios Dinâmicos Cuide-se+
 Base de dados com mais de 90 indicadores so-
bre o tema álcool e drogas, nos âmbitos escolar, 
profissional e social, além de informações ge-
rais sobre renda, educação e saúde, atualizadas 
continuamente, baseadas nas fontes oficiais 
disponíveis sobre municípios, capitais e sobre 
o país. Tem como objetivo gerar conhecimen-
to para a articulação de projetos e ações com 
base em informações, potencializando recur-
sos e resultados. 

A ferramenta concentra e disponibiliza dados e 
informações que permitem analisar a realidade 
de cada cidade do estado do Paraná e assim re-
alizar um trabalho efetivo na prevenção do uso 
de álcool e outras drogas. (http://cuidesemais.
org.br/indicadores/libraries/aspx/Home.aspx) 

SO 2º Encontro Cuide-se+ abordou o tema: A 
prevenção e os desafios da qualidade de vida do 
trabalhador, com palestra do médico Dr. Dráu-
zio Varella, em 2014.

Portal Cuide-se+ 

2° encontro Cuide-se + 
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Diversidade
Propicia espaços de aprendizagem e reflexão 
sobre diversidade, buscando o resgate do sen-
timento e da prática de relações sociais mais 
humanizadas. Busca proporcionar aos alunos 
participantes a identificação de oportunidades 
de escolhas e suas consequências, estimular o 
saber pesquisar, filtrar informações e apren-
der com elas, motivar a transformação sobre 
o tema e conhecimentos, de forma coletiva, 
a partir de diferentes pontos de vista e disci-
plinas, facilitar a organização do pensamento: 
o saber articular e argumentar, expressando 
ideias e sentimentos, respeitando as opiniões, 

e por fim, proporcionar a troca de saberes entre 
escola e comunidade.

EaD Drogas: Abordagem e encaminhamento 
Ofertado como um curso auto instrucional, 
com atividades disponibilizadas em ambiente 
virtual de aprendizagem, utilizando diversos 
recursos pedagógicos desenvolvidos em mídia 
on-line, são disponibilizados conceitos, expe-
riências, explicações sobre álcool e outras dro-
gas, com o objetivo de sensibilizar os alunos 
sobre sobre as consequências decorrentes do 

consumo de capacitá-los para identificar, abor-
dar e encaminhar dependentes químicos ao 
tratamento de forma adequada. O curso é des-
tinado à capacitação de lideranças, trabalhado-
res da indústria e profissionais que atuam nas 
escolas (diretores, orientadores, professores).

O Programa Alimentação Saudável na Indús-
tria é um conjunto de ações de nutrição que 
estimulam práticas alimentares mais saudá-
veis, contribuindo para a promoção da saúde 
do trabalhador da indústria.
Os objetivos do Programa são: levar aos tra-
balhadores, conhecimentos sobre nutrição e 
estilo de vida para a manutenção da saúde, 
aumentando a autonomia dos mesmos na es-
colha de alimentos mais saudáveis. Dar supor-
te nutricional aos trabalhadores com Doenças 
Crônicas não Transmissíveis (DCNT), favore-
cendo a sinergia entre promoção da saúde e 
redução do risco das DCNT, visando a redução 

de custos para a empresa com assistência em 
saúde, melhorando a produtividade por meio 
do aumento da disposição para o trabalho e 
a redução do absenteísmo e do presenteísmo.
Este Programa se destina a empresas indus-
triais que consideram o cuidado com o bem-
-estar dos seus trabalhadores um importante 
fator de saúde e qualidade de vida no ambien-
te de trabalho e que compreendam que uma 
vida saudável, dentro e fora do ambiente de 
trabalho, é o melhor caminho para sua susten-
tabilidade, considerando a educação nutricio-
nal uma forma de promover a saúde. 

Portal de Indicadores do Programa Cuide-se +

Cuide-se + Alimentação saudável na Indústria 
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O protagonismo juvenil e a mobilização social 
são o fundamento do Programa Sesi Jovem, 
o qual propõe a adoção de posturas em favor 
de uma cultura de paz e o desenvolvimento 
de ações de prevenção, proporcionando am-
bientes de aprendizagem e reflexão sobre al-
ternativas para a vida saudável. O Sesi Jovem 
acredita na capacidade dos próprios jovens em 
propor e protagonizar importantes iniciativas 
que podem contribuir para a prevenção às dro-
gas e à violência no estado e estimula os alunos 
do Colégio Sesi a participarem ativamente na 
proposição, planejamento e desenvolvimento 
de ações de prevenção, sendo eles os atores 
principais dessas ações. Tais ações contribuem 
para a adoção de um estilo de vida mais sau-
dável pelos adolescentes. Entre 2014 e 2015, 
o programa contou com as seguintes ações 
educacionais:

Sesi Jovem na Indústria – Tendo em vista a con-
tribuição do Sesi Jovem na formação do públi-
co adolescente e a sua aplicabilidade em ou-
tros contextos além da escola, surgiu o projeto 
Sesi Jovem na Indústria. Aprovado pelo Edital 
Senai Sesi de Inovação, passou a ser desenvol-
vido em parceria com a empresa Robert Bosch, 
tendo como objetivo agregar competências 
emocionais e relacionais aos jovens aprendizes 
da indústria, melhorando o seu desempenho 
profissional e contribuindo para sua qualidade 
de vida, por meio de ações com foco preven-
tivo, orientações e reflexões acerca do uso de 
álcool e outras drogas. A metodologia utilizada 
foi a do Arranjo Educativo Local, buscando res-
gatar nas pessoas o sentimento e a prática de 
uma comunidade sustentável, potencializan-
do o capital social da indústria.
O projeto foi descrito em toda sua dimensão 
teórica e prática em um manual impresso, com 
o intuito de possibilitar sua replicação em ou-
tras indústrias.

Consultora do Sesi Alimentação Saudável 
durante palestra para colaboradores da Perin 
Plásticos.

Programa Sesi Jovem

As principais ações do Programa Alimentação 
Saudável na Indústria são: Atendimento clínico 
nutricional individualizado, com acompanha-
mento de 6 meses, Palestras Educativas com 4 
temas, Oficinas Educativas Vivenciais com 6 te-
mas e Oficinas do Cozinha Brasil de 4h ou 10h, 

onde são abordados temas como: Alimentação 
saudável, Aproveitamento integral dos alimen-
tos, Alimentos funcionais e antioxidantes, Saú-
de do coração, Obesidade, Hipertensão, entre 
outros. 

No ano de 2015, o Programa 
Alimentação Saudável na Indústria 

atendeu 5.256 pessoas.
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Turma do Sesi Jovem na Indústria

Em 2014 somaram-se 120 aprendizes 
de 16 a 18 anos que tiveram a 

oportunidade de participar do projeto 
Sesi Jovem na Indústria.

Em 2014 foram 24 professores capacitados para atuar como facilitadores nas 
atividades de turno complementar, beneficiando a 283 alunos. 

Ao todo foram 15 facilitadores capacitados e 173 alunos beneficiados pelo projeto, além de 
09 ações realizadas na comunidade, no ano de 2014.

Oficina de Aprendizagem e Arranjo Educativo “EnContraMão”  
Desenvolvida por professores do Colégio Sesi 
para trabalhar a prevenção do uso de álcool e 
outras drogas, esta oficina teve o objetivo de 
propiciar ambientes de aprendizagem e refle-
xão favorecendo o desenvolvimento de auto-
nomia, confiança e cooperação frente a situa-
ções ocasionadas pelo uso de álcool e outras 
drogas.
Em 2014, em parceria com o Sesi Indústria e So-
ciedade o Colégio Sesi propiciou que os alunos 

participassem do Arranjo Educativo Local de-
senvolvido em turno complementar, oferecen-
do espaços de aprendizagem e reflexão sobre 
um estilo de vida saudável, buscando resgatar 
o sentimento e a prática do desenvolvimen-
to individual e social sustentável. Visou, ainda, 
fortalecer a autonomia individual e do grupo, 
preparar os jovens para identificar oportunida-
des de escolhas e estar cientes da responsabili-
dade sobre suas consequências.

Oficina de Aprendizagem e Arranjo Educativo “Diversidade 
A parceria do Colégio Sesi com o Sesi Indústria 
e Sociedade se estendeu para ações voltadas à 
promoção de uma cultura de paz e de respeito 
à diversidade humana nas escolas. Em 2014 a 
Oficina de Aprendizagem Abrace a Diferença, 
também elaborada por professores do próprio 
Colégio Sesi, foi desenvolvida com o objetivo 
de identificar, caracterizar e compreender a di-
versidade humana, propondo a elaboração de 

novas formas de convivência social, respeitan-
do a diversidade, transformando o ambiente 
de convivência da comunidade escolar e apli-
cando nas relações cotidianas atitudes mais 
respeitosas. Em turno complementar o Arranjo 
Educativo “Diversidade” propiciou espaços de 
aprendizagem e reflexão sobre o tema, bus-
cando o resgate do sentimento e da prática de 
relações sociais mais humanizadas. 
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900 pessoas participaram dessa oficina 
presencialmente e por videoconferência, 

entre elas professores, pedagogos, 
coordenadores e monitores das 51 unidades 

do Colégio Sesi Ensino Médio.

Ao todo foram 115 profissionais, 2700 
alunos e 400 pais/mães participando do 

programa em 2014 e 2015. 

Oficina de Estratégia – Diversidade e Inclusão 
O Colégio Sesi propõe  ações e projetos que 
visam estimular a reflexão dos profissionais da 
Rede sobre o tema da Diversidade e capacitá-
-los para uma prática pedagógica voltada à in-
clusão e à educação em direitos humanos. O 
Colégio Sesi é fundamentalmente inclusivo, 
sua metodologia prima pelo diálogo e com-
partilhamento de valores, onde as diferenças e 
características individuais são valorizadas. Em 
2014 foi realizada uma Oficina de Estratégia 
que reuniu equipes pedagógicas e docentes 
para um diálogo sobre a Diversidade e Inclu-
são no espaço escolar. Nesse evento, foram rea-
lizadas duas grandes entregas: a primeira delas 
foi “O Caderno de Práticas Pedagógicas sobre 
a Diversidade com foco na Diversidade Étnico-
-racial”, resultado da parceria com o Grupo de 
Pesquisa em Educação e Religião da PUC/PR. A 
segunda entrega, foi o documento intitulado 

“Diretrizes para a Inclusão no Colégio Sesi”, ela-
borado em parceria com a Gerência de Respon-
sabilidade Social do Sesi no Paraná, apresenta 
as questões conceituais e práticas referentes à 
inclusão de pessoas com deficiência, buscando 
contribuir com a reflexão e atuação de todos 
os profissionais da Rede e contribuindo sobre-
maneira para a reflexão e o início da sistema-
tização de um trabalho voltado à inclusão de 
pessoas com deficiência. 

Oficina de Estratégia 
Diversidade e Inclusão – O Colégio Sesi propõe  
ações e projetos que visam estimular a reflexão 
dos profissionais da Rede sobre o tema da Di-
versidade e capacitá-los para uma prática pe-
dagógica voltada à inclusão e à educação em 
direitos humanos. O Colégio Sesi é fundamen-
talmente inclusivo, sua metodologia prima 
pelo diálogo e compartilhamento de valores, 
onde as diferenças e características individuais 
são valorizadas. Em 2014 foi realizada uma Ofi-
cina de Estratégia que reuniu equipes pedagó-
gicas e docentes para um diálogo sobre a Di-
versidade e Inclusão no espaço escolar. Nesse 
evento, foram realizadas duas grandes entre-
gas: a primeira delas foi “O Caderno de Práticas 
Pedagógicas sobre a Diversidade com foco na 
Diversidade Étnico-racial”, resultado da parce-
ria com o Grupo de Pesquisa em Educação e 

Religião da PUC/PR. A segunda entrega, foi o 
documento intitulado “Diretrizes para a Inclu-
são no Colégio Sesi”, elaborado em parceria 
com a Gerência de Responsabilidade Social do 
Sesi no Paraná, apresenta as questões concei-
tuais e práticas referentes à inclusão de pesso-
as com deficiência, buscando contribuir com a 
reflexão e atuação de todos os profissionais da 
Rede e contribuindo sobremaneira para a refle-
xão e o início da sistematização de um trabalho 
voltado à inclusão de pessoas com deficiência. 
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2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Sesi no Paraná assessora as indústrias na ado-
ção de práticas de equidade de gênero nas áre-
as de Gestão de Pessoas e Cultura Organizacio-
nal, compreendendo a igualdade de direitos, 
de oportunidades, de reconhecimento e a am-
pliação do número de mulheres na indústria 
enquanto desenvolvimento de um potencial 
estratégico para as organizações, por meio de 
consultoria especializada. 
Além da consultoria, o Sesi está presente em 
diferentes fóruns nos quais são debatidos te-
mas afins, contribuindo para a discussão so-
bre as políticas públicas voltadas à equidade 
de gênero e raça. São exemplos, a participação 
no Grupo Nacional Assessor da Sociedade Civil 
da ONU Mulheres/Brasil Cone Sul e na Comis-
são de Enfrentamento à Violência de Gênero 
da OAB PR. 

O Curso Metodologia Sesi em Prol da Equi-
dade de Gênero, em formato EaD, é ofertado 
pelo Sesi  como um guia para as organizações, 
o qual visa orientar a implantação de melho-
rias, ajustes de procedimentos e monitoramen-
to nos eixos: Equidade de gênero; Recrutamen-
to e seleção; Ascensão funcionários; Salários e 
Planos de carreira; Política equitativa de bene-
fícios; Saúde, segurança e não-violência; Edu-
cação, treinamento, e formação de lideranças 
inovadoras e Liderança sustentável na cadeia 
de valor. 
A valorização da equidade e diversidade é uma 
competência organizacional necessária à cons-
trução de ambientes eticamente responsáveis 
e livres de discriminação, que traz vantagens 
competitivas e contribui com o alcance do de-
senvolvimento sustentável.

O Sesi orienta as empresas para um crescimento responsável aliando a geração de riquezas ao 
desenvolvimento pleno do trabalhador e da comunidade, contribuindo para a construção de um 
novo contexto social. Gestão focada em relações éticas e transparentes com colaboradores, forne-
cedores, consumidores e comunidade: é a Responsabilidade Social Empresarial. O cuidado com a 
qualidade de vida desta e das futuras gerações traduzido em metas empresariais compatíveis com 
o desenvolvimento sustentável da sociedade, que preserva recursos ambientais e culturais, respei-
ta a diversidade e promove a equidade social. 

Equidade de Gênero 

Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça  
O Sesi no Paraná atua fortemente em prol da 
equidade no ambiente de trabalho. Além dis-
so, enquanto entidade formadora de opinião 
busca dar o exemplo e inspirar a indústria pa-
ranaense a adotar uma postura mais igualitá-
ria em seus relacionamentos. Em virtude desse 

trabalho recebeu Selo Pró-Equidade em sua 3ª, 
4ª e 5ª edição, sendo que a última ocorreu no 
ano de 2015. Constitui-se um  Comitê Técni-
co para o Programa, responsável por realizar 
ações organizacionais, entre os quais:
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Painel Eles por Elas 
Lançado em setembro de 2014, durante a As-
sembleia Geral das Nações Unidas em Nova Ior-
que, o HeforShe é um movimento global que 
busca envolver meninos e homens na descons-
trução das barreiras culturais, sociais e econô-
micas que levam às desigualdades de gênero, 
compreendidas como uma questão que não 
afeta somente às mulheres, mas sim como 
uma questão de direitos humanos que impac-
ta toda a sociedade, o desenvolvimento social,  
econômico e os negócios.
Com o apoio da ONU Mulheres o Sesi no Para-
ná realizou no dia 11 de setembro de 2015 o 
Painel #HeforShe – Movimento Eles por Elas. O 
objetivo do evento foi apresentar aos homens 
líderes da indústria paranaense o Movimento 

#HeforShe, seu impacto nos negócios, e enga-
já-los a se tornarem signatários individuais do 
Movimento.

Parceria Sesi no Paraná e ONU Mulheres   
Assinado em setembro de 2015, a parceria tem 
como objetivo estabelecer o Sesi no Paraná 
como um ponto focal da adesão das empresas 
aos  Princípios de Empoderamento das Mulhe-
res - WEP’s. O projeto propõe monitorar os com-
promissos públicos assumidos pelas empresas 

no âmbito das questões de gênero, estruturar 
indicadores que preenchem os WEP’s, dispo-
nibilizar relatórios dinâmicos de boas práticas  
com relação ao tema e a elaboração de um ma-
terial sobre as vantagens estratégicas da assi-
natura dos WEP’s, destinada a CEOs. 

Cineclube Revolução de Dagenham - O Comitê 
Técnico do Programa Pró Equidade de Gênero e 
Raça e o Sesi no Paraná realizaram o Cine Pró 
Equidade de Gênero, com a exibição do filme 
Revolução em Dagenham para colaboradores 
da unidade Sede e de São José dos Pinhais. 
Após o filme houve um debate sobre o tema 
com a colaboradora da Gerência de Responsa-
bilidade Social do Sesi, Renata Cunha, e outras 
participantes do Comitê.

O Sesi no Paraná prestou apoio institucional ao Prêmio WEPs Brasil 2014, realizado pela Itaipu Binacional, 
e participação da consultora do Sesi no Paraná Renata Thereza Fagundes Cunha na Banca Avaliadora do 
Prêmio WEP’s Brasil - Ciclo 2014.

Convite Painel Eles por Elas

Recebimento do Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça, 
5ª edição.
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Oficina “Despertando o 
Empreendedorismo

Círculo de Diálogo ODM 3
Igualdade de Gênero – Enfatizou a valorização 
da mulher,  abordando os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio, as temáticas que estão 
na Política Nacional de Promoção para as Mu-
lheres (PNPM) e os princípios do Empodera-
mento da Mulher definidos pelo Pacto Global. 
Esses princípios tratam sobre as questões rela-
tivas à participação da mulher no espaço polí-
tico, a mulher no mercado de trabalho, a saúde 

da mulher, a violência contra a mulher, o papel 
da mulher como educadora, sua presença nos 
movimentos comunitários e as conquistas do 
gênero nos últimos anos. 
Além do Círculo de Diálogo ODM 3, o Sesi no 
Paraná desenvolveu outras atividades volta-
das a valorização da mulher, seguem alguns 
exemplos:

Oficina “Despertando o Empreendedorismo” - O Projeto Eu Quero Mais, idealizado pela Associação dos Mu-
nicípios dos Campos Gerais (AMCG), em parceria com o Sesi Indústria e Sociedade, realizou a oficinas dire-
cionadas ao empreendedorismo para as mulheres.

Diálogo sobre Gravidez na Adolescência - Incentivou a reflexão dos alunos sobre as consequências de uma 
gravidez na adolescência, o Sesi Paraná realizou um diálogo entre os alunos do 5.° ano, de 10 a 13 anos, da 
Escola Municipal Vereador João Apolinário Stresser, em Itaperuçu, Paraná. 

Palestra Valorização da Mulher - O evento, voltado para mães e professoras da Escola Maria Terezinha Ma-
rins Petris, em Palmas, foi promovido pelo Sesi Indústria e Sociedade. Teve como objetivo gerar reflexão so-
bre as questões relativas às mulheres, e temas para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM/ONU) no município.

Zoom Cultural - Diagnóstico da Obra Clarice Lispector - Debate ocorrido no Centro Cultural Sesi Heitor Sto-
ckler de França no dia 30 de maio de 2015. Na ocasião, a casa recebeu a Dr. Lúcia Cherem para um bate-papo 
mediado por Diamila Medeiros, onde se discutiu o papel da mulher nas obras de Lispector e a maneira 
como a autora representou o universo feminino, olhando para algumas das personagens mais emblemáti-
cas presentes em seus contos e romances.
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O projeto Gestão Sustentável para Competi-
tividade objetiva melhorar o desempenho de 
Médias e Pequenas Empresas (MPEs), por meio 
do desenvolvimento de metodologias de ges-
tão adequadas à realidade das MPEs industriais 
e pela inserção de práticas de gestão que con-
templem os aspectos econômico, social e am-
biental, tornando-as mais competitivas.
É realizado em sete estados brasileiros, em par-
ceria com o Sesi Nacional e com o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento – BID. No 

Paraná, foi realizado em 60 empresas do seg-
mento da Construção Civil, Cal e Calcário, Con-
fecção Masculina, Bonés e Acessórios e Moda, 
com o apoio dos seus Sindicatos.
Entre os serviços oferecidos, está o diagnóstico 
das empresas em áreas de tecnologia e inova-
ção, gestão, segurança e saúde no trabalho e 
meio ambiente. A partir dos resultados obtidos 
o Sesi no Paraná auxilia os empresários a exe-
cutarem as ações que melhoram a eficiência e 
aumentam a competitividade do negócio.

O objetivo principal desta ação é promover en-
tre os alunos da Educação de Jovens e Adul-
tos- EJA a valorização da contribuição africa-
na na formação da cultura do povo brasileiro, 
além de desenvolver conceitos dos valores ci-
vilizatórios afrodescendentes, respeitar as dife-
renças, valorizar a herança cultural dos negros 
e africanos, identificar representantes negros 
brasileiros que se destacaram em diversas áre-
as e profissões e recuperar valores artísticos e 
religiosos que esta cultura nos traz. Em todas as 
disciplinas das turmas de Educação de Jovens 
e Adultos - EJA são realizadas atividades diver-
sificadas com o tema “Relações Étnicorraciais - 
Ensino de História e Cultura Afro Brasileira”.  Tais 
atividades, contribuem para que estudantes e 
professores a valorizem a cultura afrodescen-
dente e desta forma, deixem de tolerar o racis-
mo e a injustiça social, compreendendo a im-
portância da contribuição de cada pessoa no 
debate  e superação da discriminação.

Gestão Sustentável para Competitividade

Relações Étnico Raciais

Aluna do EJA realizando atividades com o tema “Relações 
Étnico Raciais” 
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Vira Vida

Responsabilidade e Inclusão

O VIRAVIDA é um programa de inclusão socio-
produtiva que promove a restituição de direi-
tos a adolescentes e jovens em situação de alta 
vulnerabilidade social.
O objetivo do programa é promover inserção 
social e o desenvolvimento humano e profis-
sional de adolescentes e jovens, a partir da 
educação para direitos, reconstrução de va-
lores, elevação da autoestima, fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários, elevação 
da escolaridade, desenvolvimento de habilida-
des, autonomia e inserção socioprodutiva.
O VIRAVIDA acontece a partir da formação 

profissional aliada à educação continuada, o 
incentivo à elevação da escolaridade, atendi-
mento psicossocial, visando elevação da au-
toestima, resgate de valores, fortalecimento 
do protagonismo juvenil, orientações para o 
ingresso no mundo do trabalho, encaminha-
mento e acompanhamento de egressos.
Coordenado pelo Sesi e realizado pelo Sistema 
S (SENAC, SENAI, SEST/SENAT, SEBRAE E SESC), 
o programa apoia-se em uma rede de parceiros 
corresponsáveis pelo desenvolvimento, inser-
ção e acompanhamento dos jovens no mundo 
do trabalho.

Responsabilidade Social para Inclusão da Pes-
soa com deficiência PcD – Com a missão de 
promover a qualidade de vida do trabalhador 
e de seus dependentes, com foco na educa-
ção, saúde e lazer, o Sesi no Paraná através da 
gestão socialmente responsável da empresa 
industrial, assegura o exercício da cidadania e 
protagonismo das PcD por meio da aplicação 
da Metodologia SESI/SENAI de Gestão e Qua-
lificação Profissional para a Inclusão da Pessoa 
com Deficiência na Indústria. Com esta ação, 

produz efeitos positivos nos setores econômi-
co e social, uma vez que permite o reconheci-
mento de um valioso capital humano. Estimu-
la as melhorias de acessibilidade arquitetônica 
das edificações e atitudinais dos diversos ato-
res envolvidos no processo de inserção profis-
sional da PcD. Com base nesta metodologia, o 
Sesi no Paraná, por meio de suas soluções coo-
pera de forma significativa com o processo de 
inclusão das PcD no mundo trabalho. 

Em 2014 e 2015 foram inseridos 
323 jovens no Programa 

ViraVida de Curitiba, Londrina 
e Foz do Iguaçu. Os jovens 
passaram pelo processo de 

formação profissional nos cursos 
de operador de computador e 

auxiliar administrativo.

Formatura dos jovens do Programa Vira Vida
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Ação Global Nacional

Suas ações ocorrem em eventos que oferecem 
serviços de saúde, educação, cidadania, lazer e 
cultura de maneira gratuita para a comunidade.
É um Programa Nacional do Sesi realizado em 
parceria com a Rede Globo e outros parceiros 

(empresas industriais, sindicatos, governos e 
organizações da sociedade civil), com o objeti-
vo de oferecer soluções para minimizar carên-
cias sociais de pessoas que não têm acesso a 
esses serviços. 

a.  Ações comportamentais: customizadas 
para atender as demandas das empresas 
quanto ao processo de inclusão, compreen-
de as etapas de capacitação RH, workshop 
para gestores e lideranças, formação do co-
mitê gestor e palestra colaboradores.

b.  Mapeamento de Postos de Trabalho e Aces-
sibilidade: identifica possibilidades de inclu-
são de colaboradores com deficiência, por 
meio da verificação das condições de aces-
sibilidade de acordo com os critérios da NBR 
9050:2015, assim como a compatibilização 
entre o trabalho e as exigências do cargo, 
salvaguardando a segurança e saúde da 
pessoa com deficiência para proporcionar 
o melhor desempenho laboral. 

Inovação Social para a inclusão da Pessoa com Deficiência  

aperfeiçoou o trabalho de coleta de dados em 
campo e escritório, ao lidar com informações 
digitais pela sincronização entre plataformas 
WEB e MOBILE, sem a necessidade de transfe-
rência manual das anotações em papel, para a 
forma digital. Por meio do software “Indústria 
Acessível”, o Sesi tem incrementado a consul-
toria na metodologia Sesi / Senai para inclusão 
da Pessoa com Deficiência na indústria, incen-
tivando a gestão socialmente responsável da 
empresa industrial e colaborando para o pro-
cesso de contratação, qualificação e retenção 
de trabalhadores com algum tipo de deficiên-
cia, primando pela saúde, segurança e qualida-
de de vida sob a ótica do respeito a diversidade 
humana nas suas relações de trabalho.

Com objetivo de criar um produto que acom-
panhe as tendências tecnológicas na área da in-
clusão de pessoas com deficiência no mercado 
de trabalho, o Sesi no Paraná juntamente com 
recursos no âmbito dos Editais de Inovação 
Sesi/Senai 2011 e 2013, desenvolveu o Projeto 
Indústria Acessível. Com objetivo de subsidiar 
a implantação de uma ferramenta para elabo-
ração do Mapeamento de Postos de Trabalho 
e Acessibilidade - a partir do desenvolvimento 
de um software, e do uso de equipamentos ele-
trônicos para a coleta, processamento, tabula-
ção e edição, dos dados necessários para a sua 
realização. 
Este software avalia as condições de acessibili-
dade e as deficiências compatíveis aos postos 
de trabalho na indústria, incentivando a inclu-
são da PcD no ambiente laboral. Esta ferramenta 
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Realizado anualmente em âmbito nacional, o 
Dia Nacional da Construção Social é um evento 
que reúne os trabalhadores da construção civil 
e suas famílias para promover ações de edu-
cação, cidadania e a qualidade de vida. Tem 
por objetivo sensibilizar os empresários do se-
tor para a importância dos temas abordados 
durante o evento, estimula a consciência crí-
tica dos envolvidos e promove o exercício ci-
dadão, ampliando o acesso do público à saú-
de, às ações educativas, ao lazer, ao esporte e a 
outros serviços além de permitir o exercício da 
responsabilidade social das indústrias da cons-
trução civil. 

Ação Global 2014 

Dia Nacional da Construção Civil

O Conselho Paranaense de Cidadania Empre-
sarial – CPCE, conselho temático da Federação 
da Indústria do Estado do Paraná - FIEP articu-
la as competências de Responsabilidade Social 
Corporativa- RSC de 350 empresas, ONG e ins-
tituições de ensino superior paranaense loca-
lizadas em Curitiba, Cascavel, Londrina, Marin-
gá e Ponta Grossa. Os principais projetos são 
Sustentabilidade na Cadeia de Valor; Educando 
na Sustentabilidade; Incentivos Fiscais; Pacto 

Global; e Reatiba: inclusão da Pessoa com De-
ficiência.  No ano realizou-se 46 eventos, sen-
do mobilizadas 2.120 pessoas.  Os integrantes 
do Projeto Educando na Sustentabilidade rea-
lizaram em 2015 um concurso de Boas Práticas: 
Educando na Sustentabilidade, ao todo foram 
108 práticas que tinham como objetivo conhe-
cer e disseminar as boas práticas dos conselhei-
ros, o vencedor deste certame foi o Instituto 
Cidade Canção.

Dia Nacional da Construção Social

Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial
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8.° encontro 
do Reatiba

O conteúdo das Palestras 
Empresário do Terceiro Milênio 

foi disponibilizado na plataforma 
virtual de EaD do Sesi no Paraná, 

a qual foi acessada por 1.151 
pessoas.

O 7. ° encontro, que aconteceu 
em 2014 contou com a 

participação de 160 pessoas.
Em 2015, o 8.° encontro 

contou com 172 participantes. 

Palestras Empresário do Terceiro Milênio  
Com o objetivo difundir o conceito de sustenta-
bilidade e sua aplicação prática nas empresas, 
além de orientar ações de Responsabilidade 
Socioambiental Corporativa, foram realizadas 
palestras alinhadas aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável, Pacto Global e PRME, em 
sete universidades paranaenses, aproximada-
mente 1.040 universitários foram beneficiados.

Giro Sustentável 
O blog Giro Sustentável é uma das ferramen-
tas de comunicação utilizadas pelo Instituto 
GRPCom para disseminar informações relacio-
nadas à sustentabilidade e responsabilidade 
social, desde o conhecido tripé (social, econô-
mico, ambiental) a outros aspectos, como cul-
tura, espiritualidade, comportamento humano 
e assuntos que estejam de acordo com a pro-
posta do blog. O Sesi no Paraná, por meio do 
Conselho Paranaense de Cidadania Empresa-
rial, oportuniza a empresários e industriários 
a publicação de artigos, sendo veiculados no 
jornal de maior circulação do estado do Paraná. 
Entre os artigos publicados estão: 

• Caminhos opostos ao da Sustentabilidade 
promovendo subdesenvolvimento; 

•  Educação para a sustentabilidade; 
•  Água e desenvolvimento sustentável;
•  Educar na sustentabilidade para um mundo 

melhor; 
•  Sustentabilidade e desempenho empresa-

rial: casamento ou divórcio?;
•  Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e 

o Trabalho Infantil; 
•  O sustentável de um jeito novo; 
•  A vez dos negócios inclusivos; 
•  Percepção ética e sustentabilidade; 
•  Bons empregos geram crescimento econô-

mico ou crescimento econômico gera bons 
empregos? 

•  Consumo Sustentável (ODS12).

Reatiba 
Eventopromovido pelo Conselho Paranaen-
se de Cidadania Empresarial (CPCE), entida-
de ligada ao Sesi no Paraná onde trata-se das 
questões das Pessoas com Deficiência (PcD). 
A cada ano trata-se sobre um tema, em 2014 
aconteceu o 7º Reatiba - Equidade no mundo 
do trabalho, que propôs uma reflexão sobre a 
inclusão de pessoas com deficiência psicosso-
cial, o processo de reabilitação profissional do 

INSS e tecnologias assistivas para inclusão e em 
2015, o 8º Reatiba trabalhou o tema Inclusão 
na Prática.
O Reatiba tem como objetivo propiciar um es-
paço de diálogo entre os interessados sobre o 
processo de inclusão da PcD,  levando em con-
sideração a Lei de Cotas e os desafios frente aos 
preconceitos e barreiras atitudinais e físicas nas 
organizações.
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Meu Jeitinho 
Professores e profissionais da educação são 
capacitados e incentivados a realizarem ações 
em prol dos ODM, em escolas de Educação In-
fantil e Fundamental, por meio de oficinas, ati-
vidades lúdicas e atividades extraclasse.

Arranjo Educativo Local 
Esses ambientes de aprendizagem são foca-
dos em alguma temática mobilizadora como 
diversidade, uso de álcool e outras drogas, 
sexualidade entre outras. O objetivo é cons-
truir, em toda localidade, espaços focados no 

desenvolvimento humano e sustentável, com 
ações de educação para a formação cidadã re-
alizadas por meio da interação entre membros 
da comunidade, instituições de ensino, ONG, 
poder público e setor privado.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM e Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS 

Em 2014 e 2015, foram 
envolvidos 318 professores.

Em 2014 e 2015 foram realizados 
11 capacitações, beneficiando 

1.741 pessoas.

Atividade realizada por participantes do 
Arranjo Educativo Local

Projeto Meu Jeitinho

Projeto Meu Jeitinho

O Sesi no Paraná promove ações de articulação e mobilização dos três setores da sociedade, esti-
mulando o comprometimento voluntário de instituições, indústrias e pessoas para o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). A partir de setembro de 2015, com a definição 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), iniciou o trabalho de informação e sensibi-
lização em prol dos ODS. 
O trabalho realizado potencializa ações já existentes, formando parcerias, estruturando ações de 
mobilização e implementando novas ações.
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Em 2015 foram realizados quatro encontros, 
totalizando 366 participantes presenciais e 310 

por webconferência.

Seminário ODM Rumo aos ODS

Ciclo de Estudos 
discutiu o ODS 

Portal ODM

O Sesi no Paraná promove ações de articula-
ção e mobilização dos três setores da socieda-
de, estimulando o comprometimento voluntá-
rio de instituições, indústrias e pessoas para o 
alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM). A partir de setembro de 2015, 
com a definição dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), iniciou o trabalho de 
informação e sensibilização em prol dos ODS. 
O trabalho realizado potencializa ações já exis-
tentes, formando parcerias, estruturando ações 
de mobilização e implementando novas ações.

Portal ODM 
o Portal ODM (www.portalodm.org.br) apre-
senta panorama sobre o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio nos 5.564 mu-
nicípios brasileiros, foi desenvolvido pelo Sesi 
no Paraná  e contou com a parceria do Pnud, 

Unicef, Ipea e Presidência da República. Esse 
portal apresenta índices sobre fome, pobreza, 
saúde, equidade de gênero, educação, meio 
ambiente e qualidade de vida. 
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EaD – Indicadores para Avaliar e Monitorar Políticas, Programas e Projetos  
Curso a distância com o objetivo de capacitar 
interessados, dos três setores da sociedade, na 
identificação, interpretação e análise de indi-
cadores de desenvolvimento, versão em por-
tuguês na plataforma do Sesi e espanhol em 
parceria com o Unitar e Cifal Curitiba. 

Entre 2014 e 2015 o EaD contabilizou 
4460 matrículas.

Entre 2014 e 2015 o CIFAL obteve 7.860 
matrículas em suas capacitações e 

treinamentos.

Eventos

O Sesi no Paraná realizou nos dias 2 e 3 de de-
zembro de 2014, o Congresso “A Caminhada 
dos ODM no Paraná e Agenda Pós-2015”. O 
objetivo foi debater os avanços dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) no es-
tado e a criação dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). Durante esse even-
to o CIfal Curitiba realizou uma pesquisa de 
Opinião quanto a importância dos ODM e as 
expectativas quanto aos novos objetivos do 
desenvolvimento Sustentável – ODS para o de-
senvolvimento do Paraná. 
Em 2015, foi realizado o evento “As conquistas 
dos ODM e os Desafios dos ODS” com o apoio 
do Cifal Curitiba para mais de 600 pessoas, com 
o objetivo de apresentar alguns projetos rela-
cionados aos Objetivos do Milênio – ODM – e 

também a nova agenda mundial de desenvol-
vimento proposta pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), para os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável – ODS.

Cifal Curitiba

O Centro Internacional de Formação de Ato-
res Locais – Cifal, uma parceria formada entre 
o Instituto das Nações Unidas de Treinamento 
e Pesquisa – Unitar e o Serviço Social da Indús-
tria – Sesi, vêm atuando como um programa 
dentro do Sesi no Paraná responsável por rea-
lizar capacitações e treinamentos para o aper-
feiçoamento profissional nos diversos campos 
relacionados ao desenvolvimento local e den-
tro das áreas temáticas: Governança Urbana e 

Evento As conquistas dos ODM e os 
desafios dos ODS

Planejamento, Desenvolvimento Econômico, 
Inclusão Social e Sustentabilidade Ambiental. 
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O Cifal Curitiba realizou, nos anos de 2014 e 2015, treinamentos, oficinas, cursos, seminários, con-
gressos, palestras e cursos à distância (EaD) contribuindo para os 4 eixos de atuação cobertos pela 
Rede Cifal, conforme segue:

1. Governança Urbana e Planejamento: Segurança Viária, Transparência e Competitividade.
2. Desenvolvimento Econômico: Economia Criativa.
3. Inclusão Social: Educação STEM
4. Sustentabilidade Ambiental: Gestão Ambiental

Transparência e Competitividade  
O Cifal desenvolve o Programa Transparência e Competitividade por meio de atividades voltadas à 
discussão e à sensibilização da comunidade empresarial. Tem como princípio contribuir para o inter-
câmbio de conhecimento entre o setor privado e os demais setores da sociedade, além de difundir 
instrumentos que podem ser usados para a construção de um ambiente de mais transparência e 
competitividade.  No quadro a seguir estão listadas as atividades realizadas nos anos de 2014 e 2015.

• 1 workshop sobre Sistemas de Compliance 
Mitigação e Prevenção de Riscos , em par-
ceria com o Pacto Global e Instituto Ethos 
de São Paulo.

• 1 Clínica Social para informar e sensibilizar 
empresários e a comunidade sobre a nova 
lei anticorrupção empresarial.

• 1 seminário sobre Anticorrupção e Com-
pliance Criminal para instruir empresários, 
líderes de organizações, profissionais e es-
tudantes da área jurídica sobre a nova lei 
anticorrupção e como criar mecanismos de 
Compliance.

• 3 oficinas sobre Sistemas de Compliance no 
Paraná, em parceria com Observatório Social 
do Brasil e Escritório de Advocacia Kloss Neto

Oficina sobre Sistemas de 
Compliance – Guarapuava, PR.

• 3 painéis  de especialistas: 

 I Congresso Ítalo-brasileiro de Direito Ad-
ministrativo e Direito Constitucional e II 
Jornada Ítalo-brasileira de Direito Público, 
com o objetivo de unir a comunidade aca-
dêmica, jurídica, pesquisadora e do públi-
co em geral para debater sobre temas atu-
ais de direito público 

1 painel sobre a Lei de improbidade admi-
nistrativa em contraponto da nova lei an-
ticorrupção empresarial.

1 Painel de  sobre a Legislação Anticorrup-
ção: A Experiência Italiana
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Segurança Viária 
o Cifal Curitiba vem desenvolvendo atividades de capacitação e atuando como um disseminador 
de conhecimento em Segurança Viária com base na Década de Ação em Segurança Viária das Na-
ções Unidas 2011-2020 nos níveis locais e regionais. Nos anos de 2014-2015 foram realizadas as 
seguintes atividades.

Economia Criativa  

• II e III Open Fórum Trânsito e Transformação, 
o Cifal/Sesi PR, em parceria com a Ecovia e 
o Instituto Renault, buscou reforçar a impor-
tância de recriar uma cultura de respeito no 
trânsito para melhorar a qualidade de vida.

•  Dando continuidade aos Fóruns, foram reali-
zados 9 rodadas de Road Shows (2014/2015), 
um evento educacional multimídia que in-
tegra sessões de teatro e depoimentos ve-
rídicos direcionados aos jovens de 16 a 21 
anos, com o objetivo de sensibilização para 
o trânsito seguro.

• Palestra Álcool e outras drogas: um proble-
ma de segurança viária tratou sobre o im-
pacto do álcool e das outras drogas no trân-
sito, favorecendo a troca de experiências 
entre Brasil e Espanha.

III Fórum Trânsito e Transformação.

Tecnologia e Inovação: Oportunidade de empregabilidade para 
jovens realizada em Maringá, PR

Desde 2013 o Cifal Curitiba desenvolve o Pro-
grama de Economia Criativa, tem o objetivo de 
difundir conhecimento e novos instrumentos 
para a comunidade industrial no sentido de 
revalorizar recursos locais e reconhecer o po-
tencial de geração de valor e competitividade 
a produtos, serviços, novos modelos de negó-
cios e tecnologias sociais. O Programa também 
promove a cultura de redes e da colaboração 
como motores de desenvolvimento econômi-
co e social de comunidades e cidades. 
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Sustentabilidade Ambiental 
O Cifal Curitiba realizou nos anos de 2014 e 2015 eventos com o objetivo de disseminar informação 
sobre o tema e promover o intercâmbio de experiências.

Evento Direito Ambiental e Políticas Energéticas: em busca de 
harmonia entre o desenvolvimento e a preservação em Curitiba, PR

• Evento Direito Ambiental e Políticas Energé-
ticas: em busca de harmonia entre o desen-
volvimento e a preservação, abordou temas 
sobre direito agrário e socioambiental, direi-
to econômico e socioambiental, ambiente 
natural e desenvolvimento.

• Workshop Curitiba-Suécia pelo desenvol-
vimento urbano sustentável, com objetivo 
de identificar soluções conjuntas para ino-
vação urbana da cidade de Curitiba e região 
metropolitana.



38 Serviço Social da Indústria do Paraná - SESI PR

2.4 Ações Culturais

O Sesi no Paraná promove o acesso à cultura, 
com foco em programas de formação artística 
e cultural, investindo em processos criativos, 
formação de plateia para todas as linguagens 
artísticas e na formação e desenvolvimento cul-
tural com vocação local. O Sesi Cultura fortale-
ceu sua atuação, transformando nesta gestão os 
seguintes projetos em programas: Circuito Cul-
tural SESI, Festival Sesi Música, Núcleos Criati-
vos do Sesi (audiovisual, artes visuais, música, 
dramaturgia e encenação), Zoom Cultural, Pro-
gramas Sesi Música, Sesi Arte, Sesi Audiovisual 
e Sesi Artes Cênicas. 
A área de Cultura do Sesi no Paraná está anco-
rada nos Direitos Culturais proclamados na De-
claração Universal dos Direitos do Homem, ado-
tada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 
em 1948, e posteriormente, a ratificação do Pacto 

Nos anos de 2014 e 2015 o Sesi no Paraná realizou Oficinas de Teatro para pessoas com deficiência 
intelectual contando com profissional especializado para coordenar esta atividade. Este trabalho con-
tribui para dar acesso aos bens culturais por meio de ações formativas e de inclusão. 

Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais, em 1966 bem como na De-
claração Universal da Unesco sobre a Diversida-
de Cultural, em 2001. O objetivo da Gerência de 
Cultura do Sesi no Paraná é promover o acesso 
ao bem cultural para o trabalhador da indústria 
e seus dependentes e difundir a arte em todas as 
suas manifestações, valorizando a diversidade e 
a pluralidade cultural do povo brasileiro.

De 2008 até 2015 mais de 867.377 espectadores 
tiveram acesso à cultura. Desses, foram 136.322 

trabalhadores e 13.000 empresas da indústria 
que participaram das diversas ações culturais que 

somaram mais de 6.860 eventos. 

Teatro para deficiente intelectual 

Alunos apresentando uma pequena montagem.
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A Mostra de Dramaturgia Sesi Teatro Guaíra 
atraiu mais de 1.263 espectadores para o teatro 
contemporâneo, nos anos de  2014 e 2015.

Programa “Núcleos Criativos do Sesi” 

Em 2015, por meio deste programa, os artistas paranaenses foram capacitados nas linguagens de 
Artes Visuais, Audiovisual, Música, Dramaturgia e Teatro, com foco no processo criativo e no desen-
volvimento local para valorizar a Economia da Cultura do Paraná.
Os Núcleos Criativos aconteceram em Curitiba no Centro Cultural Sesi Heitor (artes Cênicas, Artes 
Visuais e Audiovisual), em Londrina no Centro Cultural Sesi AML (Dramaturgia, Artes Visuais e Audio-
visual) e em Maringá na Unidade Sesi (Dramaturgia e Audiovisual).

Desde 2009, o Sesi no Paraná oferece o Núcleo 
de Dramaturgia Sesi – Teatro Guaíra, projeto que 
compõe o programa  Núcleos Criativos. Em par-
ceria com o Centro Cultural Teatro Guaíra (desde 
2012), visa a formação de novos autores e direto-
res, e a reciclagem de autores, diretores e atores 
teatrais que já atuam no mercado cultural.

Trabalho do Núcleo de Audiovisual                                       Trabalho do Núcleo de Dramaturgia                              

O projeto também previu contrapartida so-
cial aos participantes, em vista da oferta gratui-
ta às oficinas do projeto. Os atores ministraram 
workshops de 2h para crianças e adolescentes da 
rede pública. Cerca de 180 crianças foram benefi-
ciadas com esta ação. Os dramaturgos do projeto 
tiveram que fazer pequenos esquetes teatrais so-
bre saúde e segurança no trabalho ou alimenta-
ção saudável para montagens educativas sobre 
esses temas aos trabalhadores de indústrias.

Mostra do Núcleo de Dramaturgia e Encenação
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Pelo caráter inovador, o Núcleo de Dramaturgia 
SESI– Teatro Guaíra obteve destaque no estado 
do Paraná pelo resultado de seus participantes, 
que obtiveram premiações em festivais, matérias 
em jornais e revistas e foram aclamados pela críti-
ca teatral brasileira. Um dos participantes que ob-
teve destaque foi Otávio Linhares, que em 2015 
foi destaque no jornal Gazeta do Povo como au-
tor de um dos 20 melhores livros do ano.
A partir destas experiências, o Núcleo de Drama-
turgia Audiovisual SESI PR que teve seu início em 
2012, consolidou-se em 2014 e 2015 como um im-
portante espaço para discussão e aprimoramento 
de roteiros audiovisuais. Foram 133 roteiristas em 
Curitiba, Londrina e Ponta Grossa que tiveram seus 
projetos de roteiros acompanhados por 8 meses 
e apresentados em formato de pitchings a pro-
dutores audiovisuais e realizadores audiovisuais 
renomados no país. Desta forma, o projeto tam-
bém apoiou ações de pitchings e ações de forta-
lecimento da cadeia produtiva do audiovisual em 
Festivais de Cinema, contribuindo para a profissio-
nalização do setor audiovisual por meio do conta-
to do roteirista com o produtor. Muitos participan-
tes tiveram aprovação de seus projetos em editais 
ligados à Agência Nacional de Cinema (Ancine) –, 
além de montagens de produções independentes 
e prêmios em festivais, como o caso da participan-
te Ana Johann, que passou de aluna do Núcleo de 
Dramaturgia para ministrante do mesmo projeto 
em Londrina, depois de conquistar prêmios pelo 
documentário “Um Filme para Dirceu”, “Notícias da 
Rainha” e recentemente lançou o livro “A constru-
ção do poético no roteiro cinematográfico”.

Foto do encerramento da Mostra de Composição SESI – EMBAP

O Núcleo de Composição SESI – EMBAP (Escola 
de Música e Belas Artes do Paraná) surgiu em 
2014 e teve sua 2ª edição em 2015, impulsio-
nando a formação de 20 compositores, por dois 
maestros renomados, que criaram ao final dos 
encontros de cada ano uma nova composição, 
sendo em 2014, a primeira mostra de composi-
ção musical para cinema mudo de Curitiba, que 
aconteceu na Cinemateca de Curitiba em março 
de 2015. Já o segundo ano, os artistas apresen-
taram suas composições em forma de recital no 
Centro Cultural SESI – Heitor Stockler de França 
em dezembro do mesmo ano, atraindo no total 
um público de 100 espectadores nas duas mos-
tras. Trabalhos específicos, como o do músico 
Jose Luiz Manrique em parceria com a bailarina 
Dra. Marila Velloso, saíram deste projeto e foram 
direto para a programação a Oficina de Música 
de Curitiba, importante evento na área de pes-
quisa e formação musical no Brasil.  

O Núcleo mais recente, de artes visuais, trouxe 
uma proposta ainda mais ousada. Artistas de 
várias linguagens foram selecionados via edital 
para desenvolver um trabalho de artes visuais 
por um período de 6 meses, ao passo que nos 
demais, oficinas com grandes nomes das artes 
visuais e hibridas vinham para complementar o 
saber. Essas oficinas curtas foram ofertadas gra-
tuitamente ou por preços populares para promo-
ver o acesso a estudantes e profissionais do ramo 
da cultura. Ao final do processo em outubro, foi 
realizada uma exposição do Solar do Barão, im-
portante centro histórico de Curitiba.

Mostra do Núcleo de Dramaturgia e Encenação
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Os participantes também tiveram que oferecer workshops de curta duração de forma gratuita à 
comunidade, como forma de replicar o saber que adquiriram em sua jornada de aprendizagem no 
campo das artes.

Adolescente Viajante – Literatura 

Além dos Núcleos, a Biblioteca do Sistema FIEP 
tem uma função fundamental no processo de in-
centivo à leitura para adolescentes da rede Colégio 
Sesi Ensino Médio. Em 2015, a Biblioteca lançou 
no segundo semestre o projeto Adolescente Via-
jante, um acervo de 50 obras de literatura juvenil 

que fica entorno de 60 dias em cada biblioteca do 
Sesi Paraná. Em apenas três cidades, a Biblioteca 
registrou 561 empréstimos. O lançamento do pro-
jeto contou com a participação do autor de livro 
de fantasia, Jim Anostu, da editora Gutemberg, no 
Colégio Sesi de Curitiba.

Imagens do lançamento do projeto no Colégio SESI.
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3 METAS FUTURAS

O Sesi no Paraná  busca por meio de suas ações institucionais mobilizar e sensibilizar o empresariado e 
a sociedade em geral  para temas de relevância global em consonância com os valores universais pro-
movidos pelo PRME.

De forma a fortalecer os princípios do PRME na instituição, o Sesi definiu as seguintes metas:

a. Valorizar e contribuir para o desenvolvimen-
to humano estimulando o crescimento pes-
soal e profissional de todos os envolvidos 
nas ações realizadas pelo SESI. 

b. Ampliar as parcerias com atores e autorida-
des de instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor para a realização de ações vin-
culadas a responsabilidade social 

c. Promover e Incentivar a criação e o desenvol-
vimento de metodologias pautadas nas di-
mensões sociais, ambientais e econômicas.

d. Estimular o diálogo de assuntos de interesse 
os negócios e sociedade em geral.

e. Promover encontros e eventos para esti-
mular o diálogo e a relevância dos ODS e os 
princípios do PRIME
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