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Estratégias de médio 
e longo prazo

Portal Senac Empresa

Expansão da Rede EaD
e educação flexível 

Quais as 
estratégias 
do Senac?



Curto prazo



1. Oferta gratuita para população em geral

Aperfeiçoamento profissional e 
Extensão Universitária



2. Disponibilização de 
insumos pedagógicos e 
tecnológicos para educação 
remota



FOCO:
Programa de Aprendizagem 

(educação dual)

Ensino Médio Técnico

Cursos de qualificação de 
 



2.1. Disponibilização de 
insumos pedagógicos



Doc.  inspirado nas 
melhores práticas 

mundiais de rápida 
migração para EaD em 

curso no exato momento, 
trazidas para a realidade 

institucional

Apresenta estratégias para a continuidade 
das ações formativas durante o período de 

isolamento social, sem perder o foco da 
oportunidade de aprendizado e 

crescimento para todos os envolvidos. 
Foco no docente

Orientações para atendimento remoto



Planejamento de situações de aprendizagem no formato EaD

Orientação para atendimento remoto



Lista de Verificação de Instruções Remotas de Emergência

Desenvolvida para auxiliar docentes 
ensino durante a mudança institucional 

temporária para ensino remoto dos 
cursos ministrados anteriormente na 
modalidade presencial, desenvolvida 

pela a organização internacional Quality
Matters. 

Orientação para atendimento remoto



2.2. Disponibilização de 
recursos tecnológico



Plataforma

Recursos



Capacitações e 
consultoria



Médio e longo
prazos



3. Portal Senac Empresa

Cursos focados nos principais segmentos 
de atuação do Senac, com o objetivo de 

aperfeiçoamento de trabalhadores, a 
serem ofertados gratuitamente às 

empresas.



Formação de grupo 
estratégico para 

desenvolvimento de ações 
sistêmicas de fomento à 

EaD e à educação Flexível
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