Curso Técnico em Calçados
Uma carreira de sucesso com
possibilidade de atuação em
diferentes partes do mundo.

A fabricação de calçados tem apresentado oportunidades em diversas regiões do mundo, para profissionais
com competências para a gestão moderna de recursos, considerando os cenários econômicos
internacionais e inovando com soluções que atendam às demandas de consumidores, observando questões
ambientais e harmonizando as necessidades apresentadas pelo planejamento em relação às restrições do
sistema.
O Instituto SENAI de Tecnologia em Calçado e Logística, em Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul, vem
formando Técnicos em Calçados reconhecidos há décadas e com empregabilidade em todas as regiões
calçadistas do mundo. O curso foi reformulado recentemente, conforme as indicações das indústrias, no
intuito de cada vez melhor formar pessoas que tenham sucesso e realização trabalhando com calçados.
Conhecimentos técnicos sobre administração da produção, qualidade de produto, gestão de recursos, do
desenvolvimento de produto até a fabricação, orientam a linha de formação, para que o foco de sua atuação
seja efetivamente na solução de problemas.
O Técnico em Calçados pode atuar em diferentes áreas dentro de uma empresa:








Coordenação de equipes na indústria calçadista;
Solução de problemas técnicos na produção de calçados;
Planejamento, programação e controle da produção de calçados;
Gestão e controle da qualidade de calçados;
Gestão de recursos;
Definição de ficha técnica e modelagem técnica de calçados;
Compras de matérias-primas, apuração e controle de custos industriais;

O SENAI possui uma estratégia didática diferenciada, pois o aluno é desafiado a aplicar todos os
conhecimentos vistos nas aulas, em situações que simulam a realidade, em laboratórios industriais, em
laboratórios de CAD, CAM, controle da qualidade e prototipação.
O Saber não é o suficiente. É necessário Saber Fazer!
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CURSO TÉCNICO EM CALÇADOS - Noturno
O Técnico em Calçados é o profissional com as competências para produzir, modelar e
gerir a produção de calçados, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de
saúde e segurança e de meio ambiente.
Organização curricular:
Módulo
Introdutório
150 horas

Módulo Básico
400 horas




Informação e
pesquisa;
Cálculo Técnico; e
Produção de
Calçados.



Desenvolvimento de
calçados.

Módulo
Específico I
250 horas


Desenvolvimento
Digital de calçados;



Projeto de calçados.

Módulo Específico
II
400 horas
 Planejamento de
Controle da Produção
de Calçados;
 Coordenação de
Equipes de Produção.

Carga horária total: 1200 horas.
Horário noturno: das 19h às 22h30min de segunda a quinta-feira.
Pré-requisito: o candidato deve estar matriculado no Ensino Médio ou comprovar a conclusão do mesmo.
Forma de ingresso: O acesso ao Curso se dá mediante inscrição prévia e efetivação da matrícula na data
estabelecida.
Início das aulas: 17/02/2020(data sujeita a alteração)

Documentos para matrícula: RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência no nome do
aluno ou declaração de residência, Histórico Escolar do Ensino Médio ou atestado escolar cursando o Ensino Médio.
Obs.: Alunos menores de 18 anos devem vir acompanhados pelos pais ou responsáveis.

Mensalidade: o valor do módulo é de R$ 2.688,00 podendo ser dividido em oito parcelas de R$ 336,00 mensais.
Consulte Programa Desconto - Fidelidade

A educação profissional, direcionada a jovens e adultos que desejam a profissionalização ou a atualização no mercado
de trabalho, possibilita o aperfeiçoamento de competências. O aprendizado é feito de forma integrada com o mercado
de trabalho, acompanhando as novidades da ciência e aproveitando os conhecimentos e aplicações da tecnologia.
Informações pelo fone 3904 2720
ist.calcadoelogistica@senairs.org.br ou pelo site www.senairs.org.br
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