Time brasileiro de Educação Profissional é um dos melhores do mundo.
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Integrando o chamado Terceiro Setor o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) é protagonista da Educação Profissional no Brasil e já há muito tempo é reconhecido como uma das melhores organizações do mundo a formar jovens profissionais de qualidade.
Fundado em 1942, no Rio de Janeiro, o SENAI é uma instituição privada brasileira de interesse público, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, o qual não
integra a administração pública e que se propõe a apoiar áreas industriais do Brasil por intermédio da formação de recursos humanos e da prestação de serviços técnicos e tecnológicos inovadores e em alinhamento com os principais desenvolvimentos profissionais no
mundo promovendo, também, a necessária sustentabilidade nos campos onde tem sua atuação.
O reconhecimento internacional da qualidade da Educação Profissional do SENAI pode ser
facilmente constatado pelos excelentes resultados obtidos pelo Brasil ao disputar as edições
da WorldSkills (Competição Internacional de Educação Profissional) aquela que é considerada a mais importante disputa mundial de Educação Profissional.
As edições da WorldSkills são promovidas a cada dois anos pela Internacional Vocation
Training Organization (IVTO) desde 1950 e são realizadas em diferentes cidades pelo mundo quando reúnem jovens profissionais de no máximo 22 anos de idade previamente selecionados em seus países de origem.
Aos participantes são concedidas medalhas de ouro, prata e bronze, bem como certificados
de excelência que passam a ser referência em diversos campos profissionais e cujas expertises vencedoras são disseminadas mundialmente passando a ser referências no campo
profissional.
Dentre os propósitos das edições da WorldSkills estão promover o intercâmbio entre jovens
profissionais de diferentes regiões do mundo; trocar habilidades, experiências e inovações
tecnológicas; bem como despertar o espírito esportivo nos jovens profissionais; conjunto de

objetivos estes que vem promovendo sustentabilidade e garantindo inovação no campo da
Educação Profissional em todo mundo.
O Brasil disputa as edições da WorldSkills desde 1983 e ao longo de sua participação tornou-se um dos importantes competidores e um país a ser vencido uma vez que já integra o
TOP FIVE do torneio desde a edição de 2007 e foi o grande campeão na edição de 2015.
Desde 1989 o Brasil é medalhista na WorldSkills. Naquele ano o Brasil conquistava sua primeira medalha de prata e de lá até a última edição da competição nunca mais deixou de
receber medalhas e certificados de excelência.
Na WorldSkills 2015 o Brasil conquistou onze medalhas de ouro, dez de prata, seis de bronze e mais dezoito certificados de excelência; passando a ser o país com a melhor Educação
Profissional do mundo naquela edição. Um feito notável para um país que, frequentemente,
figura nas últimas posições em avaliações internacionais comparativas sobre Educação.
O Brasil integra o TOP FIVE dos melhores da WorldSkills já há sete edições ou há doze
anos consecutivamente. O Brasil foi 2º. lugar em 2007, 3º. lugar em 2009, 2º. lugar em 2011,
5º. lugar em 2013, 1º. lugar em 2015, ocupando, também, o segundo lugar na penúltima edição da WorldSkills em 2017 e o terceiro lugar na última edição na WorldSkills 2019. O Brasil
já esteve, também, por treze vezes entre os dez melhores do mundo em edições da WorldSkills desde o início de sua participação.
Em 2017, quando o Brasil ficou em segundo lugar, a WorldSkills foi realizada em Abu Dhabi,
nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e 18 de outubro de 2017. Naquela edição a
competição reuniu mais de mil e duzentos jovens de sessenta e oito países que competiram
em cinquenta e duas ocupações do Setor Industrial e de Serviços.
Na edição de 2017 da WorldSkills nossos jovens profissionais conquistaram um total de
quinze medalhas, sendo sete de ouro, cinco de prata e três de bronze, além de vinte e seis
certificados de excelência.
Conquistando outras duas medalhas de ouro, cinco de prata e seis de bronze, e, também,
vinte e oito certificados de excelência internacional em ocupações nas quais os competidores ficaram acima da nota média, na WorldSkills 2019, realizada em Kazam, na Rússia, o
Brasil ficou em terceiro lugar na classificação geral enquanto a China, que sediará a próxima
WorldSkills em 2021, em Xangai, assumiu o primeiro lugar e a Rússia ficou em segundo.
Realizada entre os dias 22 e 27 de agosto de 2019 a WorldSkills 2019 contou com a participação de sessenta e três jovens profissionais brasileiros que disputaram com outros trezentos e cinquenta e quatro jovens do mundo inteiro as primeiras posições.
O SENAI treinou cinquenta e seis integrantes da Delegação Brasileira enquanto os demais
participantes brasileiros foram preparados pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial).
Pelos resultados obtidos na WorldSkills 2019 ficou demonstrado que de cada quatro competidores brasileiros três passaram a ser referência evidenciando que o Brasil tem uma Educação Profissional de excelência internacional e que já é reconhecido como um dos fortes concorrentes ao título de campeão na WorldSkills 2021 a ser realizada em Xangai.
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