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RELATÓRIO DE REUNIÃO 

 

  Evento:  

 

Reunião: Apresentação da proposta de consultoria SENAI subsidiada 

pelo SEBRAE 

Data:  

30 de janeiro de 2014 

Horário: 

19:30 as 20:30 

  Instrutor (a):  

  Willian Lara - Senai  

Local: 

SENAI Fco. Beltrão 

 

PAUTA: 

1. Apresentação da proposta de consultoria SENAI subsidiada pelo SEBRAE 

2. Informes: 

• Laboratório Técnico De Ensaios 
• Auxilio em tributação 
• Solução em Educação 

TEMA DE PAUTA: CONTEÚDO, RESULTADOS E DECISÕES: 

1. Apresentação da 

proposta de consultoria 

SENAI subsidiada pelo 

SEBRAE 

 

  Willian Lara, SENAI, apresentou a proposta de consultoria SENAI na 

área de Gestão de Qualidade. O atendimento será realizado pelo consultor do 

SENAI, Arnaldo João Musial, e subsidiado pelo SEBRAE/PR no programa 

SEBRAETEC.  
 

   O atendimento será individual. Primeiramente o consultor fará um 

diagnóstico da necessidade da empresa. Em seguida será apresentado ao 

empresário as suas necessidades de mudanças e melhorias, total de horas 

necessárias, valor, e percentual que será subsidiado pelo SEBRAE (o subsidio 

pode chegar até 80% do valor). 
 

  Para agendamento do Diagnóstico, ou esclarecimento de dúvidas, 

empresários interessados devem entrar em contato: (46) 3520 5550 com 

Willian Lara - SENAI 
  

  Será realizado um trabalho de organização e gestão dos processos, a 

partir de mapeamento interno que determinará cargos e setores; organização 

da documentação e dos controles financeiros, e a implantação dos 

programas: 

 Implantação do SGQ 

 Certificação de produtos 

 NBR ISO 9001 

 5S 

 Ajuste de lay-out 

 Normatização interna 

 Mapeamento de processos 
 

Resumidamente a empresa será preparada para a normatização, 

podendo solicitar o CERTIFICADO DE QUALIDADE  
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2. Informes: 

 

 Laboratório Técnico De 

Ensaios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ademar, Coordenador do APL de Alumínios, repassou informações 

sobre o Laboratório técnico de ensaio:  

A Prefeitura de Pato Branco comprometeu-se em entregar o 

laboratório até o mês de maio deste ano. Após a entrega, o SENAI vai 

estruturar o laboratório com equipamentos necessários para os testes dos 

produtos conforme a normatização; segundo as informações repassadas é 

que o laboratório deverá ser ACREDITADO. Assim as empresas do APL de 

Alumínios poderão utilizar o laboratório para fazer os testes e buscar a 

certificação.  

Outros possíveis equipamentos são: 

 IMPRESSÃO 3D - Prototipagem Rápida 

 ENGENHARIA REVERSA - Escaneamento de Superfícies 

Contudo, até o momento, o SENAI não tem previsão de data de entrega 

e funcionamento do laboratório, mas compromete-se em apoiar todas as 

empresas do APL. 

 

 

 Auxilio em tributação 

 

Ademar comentou que está verificando a viabilidade de atendimentos 

individuais ou em grupo com um especialista em tributação, para auxiliar as 

empresas do APL principalmente sobre a mudança de substituição tributaria 

que ocorreu. Primeiramente será agendada uma reunião para apresentação 

do atendimento. Assim que for elaborado e definido o processo as 

informações serão repassadas ao grupo APL.   

 

 Solução em Educação 

 

Na oportunidade, Marta comentou sobre o projeto SESI: Solução em 

Educação, onde o SESI subsidia 100% do professor e material para aulas de 5ª 

a 8ª serie e ensino médio, para grupos de estudos formados por funcionários 

de indústrias. Sendo que a turma precisa ter de 30 a 35 alunos. 

Empresários interessados podem entrar em contato com o SESI, através 

do fone (46) 3520 5550; para maiores esclarecimentos. 

 

 




