Apresentação
SENAI 70 ANOS: a contribuição da Educação e
da Tecnologia
O SENAI Goiás recebeu, no início do mês de
março/22, a portaria do MEC, autorizando a oferta
de Ensino Superior na modalidade de educação
a distância. O conceito 5, nota máxima do MEC,
denota as condições de corpo docente, infraestrutura
e práticas pedagógicas existentes que valorizam a
oferta desta modalidade de ensino, com a qualidade Claudemir José Bonatto - Diretor
de Educação e Tecnologia
requerida pelos estudantes e pela indústria brasileira.
Avançar nos níveis da educação, a exemplo da modalidade EaD ou mesmo
na oferta de Programas de Engenharia, a mais recente novidade do SENAI Goiás
(Mecânica e Software) é um compromisso indelegável que esta instituição, que neste
mesmo mês de março completou 70 anos de atuação em Goiás, vem fazendo ao
longo de sua história. Por falar em aniversário, foi em Anápolis que iniciou a história
do SENAI em Goiás, com a inauguração da primeira unidade, a Escola SENAI
Roberto Mange, hoje Faculdade SENAI Roberto Mange, que tem uma contribuição
histórica no desenvolvimento e na disseminação do conhecimento, da ciência e da
tecnologia para a indústria goiana e brasileira, especialmente, na área de química.
A materialização desta referência se dá por meio da publicação periódica da
revista Processos Químicos, que na sua essência, carrega uma inestimável carga de
pesquisas aplicadas, direcionadas ao desenvolvimento tecnológico que, além de dar
sustentação às inovações industriais, privilegiam a produção científica de nosso corpo
docente, de elevada qualificação, a exemplo dos artigos constantes nesta edição.
Olhar para processos químicos, sob o viés da segurança do trabalho e da elevação da
produtividade industrial, como a base que sustenta o desenvolvimento tecnológico, consolida
a relevância do SENAI no cenário da Educação e da Tecnologia que, de forma articulada,
criam um ciclo de atuação, mais aderente e adaptada às novas demandas da indústria 4.0.
O SENAI evoluiu muito nestes 70 anos, como percebemos nos exemplos citados, porém
vale registrar a preocupação com o futuro, com a necessidade de continuar evoluindo e
garantindo, por meio da geração do conhecimento e da dinamização da oferta de produtos
e serviços, um novo ciclo virtuoso que deverá marcar os próximos 70 anos do SENAI
Anápolis, Goiás e Brasil.
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