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Senai conquista 5 medalhas nas Olimpíadas do Conhecimento
São Miguel do Oeste
competição aconteceu no dia 9 de setembro, em Lages/SC, com a
participação de 8 competidores da unidade de São
Miguel do Oeste e também 8 avaliadores, responsáveis pelo treinamento dos alunos.
Conforme o interlocutor
da competição e coordenador dos cursos de Tecnologia da Informação,
Gianfranco Brasil, o torneio, promovido pelo
Senai a cada dois anos, reúne estudantes de cursos
técnicos e de formação
proﬁssional do Senai e
Senac. Os alunos são escolhidos pelos professores
que já fazem uma triagem
dos melhores em cada
modalidade.
Brasil enfatiza que em
São Miguel do Oeste
alguns alunos já tem se
destacado durante o processo de aprendizagem e
com isso já são convidados previamente a treinarem para a Olimpíada que
possui também a cada
dois anos uma etapa
internacional.
Esta foi a quarta vez

A

que a unidade do município participa.
O treinamento com
um professor exclusivo
dura cerca de 2 anos.
Segundo o interlocutor, o Senai de São Miguel
já participou de edições
anteriores com bons
resultados, trazendo
medalhas de ouro, prata e
bronze.
Desta vez foram 5
medalhas, 4 de bronze e
uma medalha de prata.
Ele esclarece que na competição, os jovens são desaﬁados a executar tarefas
do dia a dia das empresas,
dentro de prazos e
padrões internacionais de
qualidade. Vencem aqueles que alcançarem as
melhores notas nos quatro dias de prova.
“O planejamento, calma e paciência, organização, limpeza do ambiente,
além dos conteúdos são
fatores determinantes
para que o candidato seja
bem sucedido”, menciona
Brasil.
Gianfranco acredita
que além de incentivar a
dedicação dos estudantes,
a Olimpíada do Conheci-

mento é uma forma de avaliar a qualidade da educação oferecida e trazer
novos equipamento e didáticas que serão repassadas
para as turmas.
Outra questão é que os
competidores que se dedicam quase sempre são contratados para trabalhar no
Senai “É uma recompensa
e um incentivo para os alunos que se dedicam ao
estudo”, salienta Brasil.
Os medalhistas de bronze
foram Felipe Drago na
modalidade de Soldagem,
Solução de Software, com
Patrick Cavalheiro, Mickaela Herbert em Confeitaria e Darlene Penz em

Paniﬁcação.
Já Diego Camini ﬁcou
em segundo lugar em
Mecânica de Manutenção. O jovem que ﬁcou
com a medalha de prata

fará uma prova de proﬁciência e terá chance de
concorrer na etapa nacional da Olimpíada.
Por último, o professor
Gianfranco destaca que a

unidade está satisfeita
com o alto nível dos competidores e o aprendizado
adquirido nas competições.
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