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Escola e Faculdade de Tecnologia SENAI “Anchieta”
O SENAI “Anchieta” é uma Unidade de Formação Profissional do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento
Regional de São Paulo, situada no bairro de Vila Mariana em São
Paulo, Capital. Foi inaugurada em 1.954, com a Escola SENAI
“Anchieta”. A Faculdade de Tecnologia SENAI “Anchieta”, que
coexiste no mesmo espaço, iniciou suas operações em 2.009.
A Escola SENAI “Anchieta” é um centro de referência em Eletrônica
do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI.
Atualmente oferta Cursos Técnicos de Eletrônica e Mecatrônica e
Cursos de Formação Inicial e Continuada, em diversas áreas. Oferece,
também, os Produtos Tecnológicos por meio de Pesquisa e
Desenvolvimento, e Assessoria Tecnológica em Processo Produtivo.
A Faculdade de Tecnologia SENAI “Anchieta” oferta o Curso Superior
de Tecnologia em Eletrônica Industrial, para a formação de
Tecnólogos, e cursos de Pós-graduação Lato Sensu.
Os principais cursos são mantidos nos seguintes horários, de segundafeira a sexta-feira:
• Curso Técnico de Eletrônica: das 8h00 às 12h00.
• Curso Técnico de Mecatrônica: das 13h25 às 17h25.
• Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial: das
18h25 às 22h50.
Em relação aos Cursos Técnicos, o estágio é possível por meio do
que denominamos no SENAI-SP de “Vivência Profissional”.
Havendo interesse da empresa em contratar, o aluno selecionado
deverá se matricular no curso “Vivência Profissional” ministrado a
distância (EAD) constituído pela fundamentação teórica e
instrumentalização para a parte prática do estágio.
O estágio poderá ser feito de duas formas:
1. Concomitante com o Curso T é c n i c o , c o m c a r g a
h o r á r i a m í n i m a d e 400 horas, podendo terminar após a
conclusão do Curso Técnico, respeitada a carga horária
máxima de 1.500 horas.
2. Após o término do Curso Técnico, com carga horária
mínima de 400 horas e máxima de 1.500 horas.
Para o Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial o
estágio é obrigatório. A carga horária mínima é de 400 horas e a
máxima de 2.800 horas.
A escola disponibiliza em seu quadro de oportunidades a divulgação
de vagas dos Cursos Técnicos e do Curso Superior de Tecnologia
(Tecnólogo). Somos referência nas áreas em que atuamos. Contem
conosco!

Estamos
à
disposição
para
apresentar nossa Unidade e
desenvolver ainda mais a confiança
depositada em nossa Instituição
para a formação de nossos futuros
profissionais.

A Unidade conta com os seguintes
responsáveis pela Coordenação de
Estágios:

Cursos Técnicos
Prof. Pablo Fagner de Carvalho
Fone: 11 5908-9168
pablo.carvalho@sp.senai.br

Curso Superior
Prof. Marcelo da Silva Guerra
Fone: 11 5908-9168
marcelo.guerra@sp.senai.br

