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Apresentação 

Em quase 70 anos de história, o Senac tem sido não apenas uma Instituição de refe-

rência em Educação Profissional, agente do desenvolvimento do Setor do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo, mas também um impulsionador na inclusão social do 

trabalhador brasileiro.

Mantido com os recursos provenientes da receita líquida da contribuição compulsó-

ria do empresariado, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) tem sido, desde sua 

implementação, em 2009, um significativo mecanismo de ampliação do acesso da 

população de baixa renda aos cursos de Formação Inicial e Continuada e Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. 

Podemos afirmar que este programa é hoje um dos maiores orgulhos da nossa tra-

jetória institucional, com mais de 1 milhão de matrículas realizadas ao longo destes 

anos. Em todas as pesquisas realizadas com egressos do PSG desde sua criação, 

o índice de percepção de melhoria da situação profissional com os cursos do Senac  

manteve-se acima de 4, em uma escala de 1 a 5. 

Para garantir aperfeiçoamento constante e um desempenho cada vez melhor, as 

Diretrizes desse Programa são revistas e atualizadas periodicamente, chegando as-

sim à sua sétima versão. 

Com iniciativas como o PSG, o Senac reforça seu compromisso com a formação do 

ser humano em sentido amplo, compreendendo a educação para o trabalho como 

instrumento de cidadania e justiça social.

Antonio Oliveira Santos
Presidente do Conselho Nacional do Senac

Sidney Cunha
Diretor-geral do Departamento Nacional do Senac
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1. Introdução

Resultado do protocolo de compromisso firmado em 22 de julho de 2008 entre o 

Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Minis-

tério da Fazenda (MF), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e ratifica-

do pelo Decreto Federal n.º 6.633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de 

Gratuidade (PSG) visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de 

baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica 

e trabalhadores – empregados ou desempregados.1

Com objetivo de ampliar o acesso gratuito à educação profissional e tecnológica 

aos cidadãos brasileiros por meio da oferta de vagas em cursos diversificados de 

Formação Inicial e Continuada e de Educação Profissional Técnica de Nível Mé-

dio, o Senac comprometeu-se a alocar, a partir de 2009, parte de seus recursos 

líquidos, advindos da contribuição compulsória, evoluindo anualmente até chegar a 

2014 com o comprometimento de 66,67%, na seguinte projeção: 2009 (20%); 2010 

(25%); 2011 (35%); 2012 (45%); 2013 (55%) e 2014 (66,67%).

Em todo território nacional, os 27 Departamentos Regionais do Senac, sob a co-

ordenação do Departamento Nacional, juntos, ampliaram o compromisso com a 

inclusão social e superaram as metas estabelecidas na aplicação dos recursos.

Em 2009, foram utilizados 27% dos recursos, quando o previsto era de 20%. No 

ano seguinte, o percentual estipulado no acordo era de 25% e o Senac atingiu 33%. 

Já em 2011 foram utilizados 41,15%, quando a meta era de 35%. O percentual de 

45% previsto para 2012 também foi superado pelos 49,30% realizados. No ano de 

2013 a meta estabelecida no acordo era de 55% e o Senac executou 57,72%. Para 

2014 também há a intenção de superar a meta estabelecida. 

Os Departamentos Regionais que recebem subvenções ordinária e extraordi-

nária destinadas pelo Departamento Nacional alocaram recursos para o custeio  

de vagas gratuitas ao longo dos anos, na seguinte proporção: 2009 (30%); 2010 (37%); 2011 

(53%); 2012 (67%) e 2013 (83%). Para o ano de 2014 está prevista alocação de 100%.

Segundo o protocolo, o Departamento Nacional tem como função definir os meca-

nismos de acompanhamento, avaliação e regras de desempenho do PSG. 

1 O texto integral do Protocolo de Comprometimento da Gratuidade, o Decreto Federal n.º 6.633/2008 e a Resolução Senac 

nº 876/2008 que institui o PSG estão disponíveis no site do Senac. Acesse: www.senac.br/psg/diretrizes.shtml.
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Assim, reafirmando o compromisso do Senac com a gestão democrática, sempre 

que for identificada a necessidade de atualização das Diretrizes, a revisão será 

realizada por grupo de trabalho composto por representantes dos Departamentos 

Regionais, de todas as regiões geográficas do país, sob a coordenação do Depar-

tamento Nacional, como ocorreu nesta versão 6.



P
ro

g
ra

m
a 

S
en

ac
 d

e 
G

ra
tu

id
ad

e 
• 

D
ir

et
ri

ze
s

12

2. Conceito de gratuidade  
e clientela do PSG

De acordo com Protocolo de Comprometimento, firmado com o Governo Fede-
ral, em 22 de julho de 2008, e ratificado pelo Decreto nº 6.633/09, a gratuidade 
é definida como oferta de vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada e 
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para pessoas de baixa renda, 
na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e traba-
lhadores – empregados ou desempregados -, priorizando-se aqueles que satis-
fizerem as duas condições: aluno e trabalhador. 

De acordo com a classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), são considerados trabalhadores os que estiverem empregados, traba-
lhadores domésticos, trabalhadores não remunerados, trabalhadores por con-
ta-própria, trabalhadores na construção para o próprio uso ou para o próprio 
consumo, independentemente de exercerem ou não ocupação remunerada ou 
de estarem ou não ocupados.

O PSG destina-se a pessoas de baixa renda – cuja renda familiar mensal per 
capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais (vide boxe).

A condição de baixa renda será atestada mediante autodeclaração do postu-
lante, nos termos da lei, feita em modelo único conforme disponível na lista dos 
anexos no site.

A renda familiar mensal per capita é calculada somando-se a renda bruta dos 

componentes do grupo familiar e dividindo-se pelo número de pessoas que 

formam esse grupo familiar. Se o resultado for até 2 salários mínimos federais, 

o candidato poderá concorrer a uma vaga no PSG.

Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de 

pessoas residindo na mesma moradia que o candidato que, cumulativamente, 

usufruam da renda bruta mensal familiar e tenham com o candidato algum 

dos seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta, cônjuge, 

companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmão(ã) ou avô(ó).
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3. Divulgação, inscrição e matrícula

3.1. Divulgação

Os Departamentos Regionais, observando os critérios estabelecidos neste do-
cumento, divulgarão oportunamente, de acordo com o definido em seu Plano de 
Aplicação Anual e no Plano Retificativo do PSG, todas as informações relativas 
à oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada e de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio necessárias ao processo de atendimento e de matrícula.

Para divulgar o PSG, os Departamentos Regionais poderão utilizar o plano de  
comunicação elaborado pelo Departamento Nacional disponível na lista dos  
anexos no site.

Para que os candidatos possam realizar a inscrição no PSG, o Departamento  
Regional deverá divulgar:

•  títulos dos cursos ofertados; 

•  quantidade de vagas por cursos;

•  modalidade de ensino: presencial e/ou a distância (EAD);

•  locais onde os cursos serão realizados;

•  turnos nos quais os cursos serão realizados;

•  pré-requisitos do curso (idade e escolaridade), quando for o caso.

3.2. Inscrição

a) O ingresso nos cursos do PSG será por ordem de inscrição do candidato, que  
poderá ser realizada de forma presencial, nos locais onde os cursos serão  
realizados, ou online, de acordo com o que for estabelecido e divulgado pelo 
Departamento Regional.

b) Considerando a demanda local, o Departamento Regional decidirá pela aber-
tura de inscrição para um ou mais cursos, por candidato.

c) Para realizar a inscrição, o candidato terá de atender aos requisitos do PSG 
e do curso escolhido. 

d) No ato da inscrição, o interessado preencherá a “Ficha de Inscrição” com in-
formações pessoais, de acordo com modelo disponível na lista dos anexos no site.
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e) O Departamento Regional informará, no processo de inscrição, os documen-
tos necessários para efetivação da matrícula, local e cronograma de entrega, 
ou envio, de acordo com a modalidade de educação: presencial ou EAD, e a 
unidade educacional e na qual o curso será desenvolvido.

f) No processo de inscrição, o candidato deverá ser informado da obrigatorieda-
de da apresentação, no ato da matrícula, do documento com respectivo número 
legível, que comprove o registro no Cadastro de Pessoa Física (CPF), tanto na 
modalidade presencial como para cursos em EAD.

g) A autenticidade da informação fornecida pelo candidato na ficha de inscrição 
poderá, a critério de cada Departamento Regional, ser verificada por meio de 
entrevistas, visitas e outros mecanismos considerados viáveis, antes do ato de 
efetivação da matrícula.

h) O processo de inscrição citado não se aplica aos cursos de Aprendizagem 
Profissional Comercial, uma vez que obedecem à legislação e às normas espe-
cíficas.

i) Candidatos encaminhados por órgão públicos, pelo Terceiro Setor ou por 
outras instituições que atendem públicos de baixa renda serão considerados, 
desde que submetidos aos mesmos critérios de inscrição e matrícula definidos. 
Dependendo do perfil do grupo de alunos, o Departamento Regional poderá, até 
mesmo, organizar turmas exclusivas em ambientes específicos 

3.3 Matrícula

Para efetivar a MATRÍCULA o candidato terá de atender aos requisitos do PSG 
e do curso escolhido.

a) No ato da matrícula, o Departamento Regional deverá conferir e recolher a 
documentação necessária informada no processo de inscrição, sendo indispen-
sável a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e respectivo número, 
e demais documentos de acordo com pré-requisitos do curso.

b) Para os cursos do tipo Aperfeiçoamento, será necessário que o candidato 
apresente:

1.  Certificado de curso de Qualificação Profissional (antiga capacitação), ou

2.  Registro de ocupação em Carteira de Trabalho Profissional, ou

3.  Declaração da empresa empregadora ou

4.  Autodeclaração de trabalho/experiência profissional.
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c) Caso nenhuma das situações acima tenha sido atendida, o Departamento 
Regional poderá colocar em prática a “Avaliação de competências para fins 
de aproveitamento de estudos e certificação”, descrita no item 4.3 deste do-
cumento e cuja carga horária utilizada no processo de avaliação poderá ser 
contabilizada no PSG, de acordo com as regras e campo específico do Sistema 
de Registro de Produção do Senac. Havendo comprovação da competência, o 
candidato deverá ser certificado e matriculado.

d) Na efetivação da matrícula, além de apresentar documentos e atender aos re-
quisitos do curso, o aluno – ou o seu responsável legal – assinará a “Autodecla-
ração de renda” e o “Termo de Compromisso” com a definição das regras a 
serem cumpridas, ambos com modelos disponíveis na lista dos anexos no site.

e) O aluno beneficiário do PSG poderá matricular-se e frequentar concomitante-
mente dois cursos, desde que em horários distintos.

f) Não há limite em relação à quantidade de vezes que um candidato possa ser 
beneficiado pelo PSG, desde que esteja dentro das regras estabelecidas.

g) Todos os documentos do aluno deverão ser arquivados na unidade de ensino 
por um prazo de cinco anos na forma física ou eletrônica. 

h) Ficará a critério do Departamento Regional se realizará simultaneamente  
inscrição e matrícula ou se serão procedimentos distintos.
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4. Oferta de educação profissional

O PSG oferecerá vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (Apren-
dizagem Profissional Comercial, Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento e 
Programa Instrumental) e Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Ha-
bilitação Profissional Técnica de Nível Médio, Qualificação Profissional Técnica 
e Especialização Técnica de Nível Médio), nas modalidades de ensino presen-
cial e à distância (EAD). 

Os cursos serão organizados por eixos tecnológicos, compondo Itinerários 
Formativos.

A oferta de vagas nos diferentes tipos de curso será definida anualmente por 
cada Departamento Regional, de acordo com as orientações do protocolo fir-
mado com o Governo Federal – e ratificado pelo Decreto Federal nº 6.633/08 – e 
as diretrizes do PSG, levando em conta o mercado de trabalho local, a estrutura 
das unidades educacionais do Departamento Regional e tendo como base o 
Cadastro Nacional de Programações do Senac. 

O Cadastro Nacional de Programações do Senac, estruturado por eixos tecnológi-
cos,  contempla a ofertas das programações para o PSG, contendo, para cada curso:  
código, tipo de curso, título, carga horária mínima e modalidade de ensino (pre-
sencial ou EAD).

4.1. Composição do portfólio de cursos e oferta de vagas

a) A oferta de cursos presenciais e à distância no PSG terá como referência os Iti-
nerários Formativos das unidades educacionais dos Departamentos Regionais, que 
serão construídos com base no Cadastro Nacional de Programações do Senac.

b) Não deve haver diferença entre os cursos e programas educacionais comer-
ciais e os gratuitos, mesmo que haja turmas exclusivamente compostas por  
alunos  do PSG.

c) Para a definição do portfólio de cursos ofertados pelo PSG, o Departamento 
Regional deverá levar em conta: sua estrutura física e de recursos humanos,  
demandas locais e equilíbrio entre as ofertas, evitando a concentração em ape-
nas um tipo de curso. 

d) Na oferta de vagas, o Departamento Regional priorizará os seguintes tipos  
de cursos:
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1º - Aprendizagem Profissional Comercial;

2º - Educação Profissional Técnica de Nível Médio: 

- Habilitação Profissional Técnica;

- Qualificação Profissional Técnica;

- Especialização Técnica.

3º - Qualificação Profissional (antiga capacitação)

4º - Aperfeiçoamento;

5º - Programa Instrumental.

e) Na oferta de cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, os Departa-
mentos Regionais desenvolverão esforços para atender toda a demanda das 
empresas dos segmentos contribuintes do Senac. 

f) Quanto aos cursos técnicos de nível médio (Qualificação Profissional Técnica, 
Habilitação Profissional Técnica e Especialização Técnica), a oferta deverá ser a 
maior possível em cada Departamento Regional. 

g) O Programa Instrumental permite desenvolver competências ou agregar  
conhecimentos para o exercício profissional, bem como suprir carências das  
diversas etapas da educação básica, contribuindo para o aprimoramento pro-
fissional das pessoas.

4.2. Carga horária dos cursos

a) A carga horária dos cursos de Aprendizagem Profissional Comercial, pre-
sencial ou EAD, observará o disposto na legislação vigente, no estabelecido no  
Catálogo Nacional da Aprendizagem Profissional (Conap), publicado pelo Ministério  
do  Trabalho e Emprego e atualizado regularmente e no Cadastro Nacional de 
Programações do Senac, devido a especificidades do desenvolvimento da car-
ga horária no Senac e na empresa. 

b) A carga horária dos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Mé-
dio observará o disposto na Resolução CNE/CEB 03/2008, na Portaria MEC nº 
870/2008, que aprova o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio 
elaborado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 
da Educação, na Lei nº 11.741/2008, na Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o 
estágio de estudantes, e no Cadastro de Programações do Senac, disponíveis 
na lista dos anexos no site.
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c) Os cursos de Qualificação Profissional (antiga capacitação) e Programa Ins-
trumental, presencial ou EAD, terão carga horária mínima de acordo com o es-
tabelecido no Cadastro Nacional de Programações do Senac, nunca menor do 
que 160 horas, conforme estabelecido no acordo e ratificado no decreto.

d) Os cursos de Aperfeiçoamento serão desenvolvidos com carga horária mí-
nima de 40 horas e voltados para os que desejam aprimorar sua atuação pro-
fissional e que comprovem devidamente uma das condições descritas na letra 
“b” do item Matrícula (3.3). As programações têm como objetivo complementar, 
atualizar ou aprofundar os saberes científicos e tecnológicos e as competências 
profissionais requeridas diante das mudanças em cursos no mundo do trabalho.

4.3. Certificação de competências

a) A certificação de competências profissionais adquiridas formal ou informalmente 
será realizada com base no Documento Técnico Avaliação de competências para 
fins de aproveitamento de estudos e certificação, publicado pelo Departamento  
Nacional do Senac em 2008 e no arquivo em formato PDF disponível na lista dos 
anexos no site.

4.4. Composição das turmas

a) Os alunos serão distribuídos, preferencialmente, em turmas mistas – alunos 
cujo estudos sejam financiados por fontes de recursos diversificadas e alunos 
do PSG – ou em turmas destinadas exclusivamente ao PSG.

4.5. Material didático e material de consumo

a) Os materiais didáticos (livros e CDs), inclusive os adotadas nos cursos de 
Programa Instrumental, serão distribuídos gratuitamente aos alunos do PSG.

b) Os materiais dos cursos oferecidos na modalidade EAD ficarão disponíveis no 
ambiente virtual de aprendizagem. 

c) Os equipamentos, utensílios, instrumentos e materiais didáticos e de consumo 
deverão ser disponibilizados aos alunos para que participem efetivamente das  
aulas, nos ambientes pedagógicos das unidades educacionais, durante o curso  
até sua conclusão.

d) Também é obrigatório o fornecimento de materiais de uso pessoal e de unifor-
mes que façam parte dos procedimentos previstos para a realização de cursos 
como: Auxiliar de Cozinha, Técnico de Enfermagem, Cabeleireiro, entre outros.
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5. Metodologia do cálculo  
do custo médio aluno/hora-aula 

O custo médio aluno/hora-aula é obtido mediante a divisão da despesa total 
líquida pela carga horária efetiva de todas as programações desenvolvidas, de 
acordo com os valores apurados pelos Departamentos Regionais.

A planilha de cálculo do custo médio aluno/hora-aula será divulgada anualmen-
te pelo Departamento Nacional a todos os Regionais.

5.1. Carga horária efetiva

Entende-se por carga horária efetiva (CHE) aquela realmente executada no pe-
ríodo de apuração. Seu cálculo é feito em duas etapas.

5.1.1. Carga horária efetiva (da turma e/ou evento) – 1ª etapa

Para o cálculo da carga horária efetiva por turma (CHE por turma) no período 
de apuração, deve-se multiplicar a carga horária realizada de cada turma pelo 
número de atendimentos (matrículas para os cursos e participantes das ações 
extensivas) dessa turma.

Exemplo: no caso de um curso de 800 horas, iniciado em novembro e com tér-
mino previsto para o exercício seguinte, será computada apenas a carga horária 
praticada nos meses de novembro e dezembro.

CHE por turma =    
CH da turma  

X  
Nº de atendimentos da turma

 

Somente serão computadas as ações extensivas em que for possível comprovar 
a carga horária e a participação.

2 Ações extensivas são atividades destinadas a grupos com interesses comuns, que se propõem a debater temas predeter-

minados de foco social, cultural, educacional ou profissional. Palestras, seminários e teleconferências, entre outras descritas 

nas Diretrizes de Educação Profissional.

3 Para definição do valor usado como fator multiplicador, serão consideradas todas as matrículas efetivadas para a turma/

eventos, inclusive as que posteriormente forem classificadas como trancada, evadida, desistência ou reprovação.
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5.1.2. Carga horária efetiva (total) – 2ª etapa

A carga horária efetiva total será obtida pelo somatório de todas as CHE por turma. 

CHE =    Σ CHE por turma

5.2. Despesa total líquida

A despesa total líquida é o somatório de todos os custos (despesas correntes,  
deduzidas a comissão ao órgão arrecadador e as contribuições para a Confede-
ração Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ou as Federações do 
Comércio) do último balanço apurado, mais os investimentos.

O valor dos investimentos projetados para o exercício seguinte será calculado 
por meio da seguinte fórmula:

 

Investimento  
projetado =

Despesa corrente total do último exercício encerrado  
X  

fator de correlação

 
O fator de correlação será calculado por meio da seguinte fórmula:

Fator de    

correlação =

Somatório das despesas de capital dos últimos 5 anos  

 

Somatório das despesas correntes totais dos últimos 5 anos

A adoção da projeção acima visa amenizar as possíveis distorções decorrentes 
da variação do nível de investimentos para cada exercício.

5.3. Cálculo do custo médio aluno/hora-aula (CMAHA)

O CMAHA será calculado por meio da seguinte fórmula:
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CMAHA =    
Despesa total líquida 

 
CHE

Como referência para os cálculos de saldos, o custo utilizado será sempre o real 
apurado ao fim de cada exercício. Entretanto, em função da utilização da base 
de dados das despesas do exercício anterior, para o cálculo da Receita de Con-
tribuição comprometida no Plano de Aplicação do PSG no exercício corrente, é 
necessária sua atualização monetária.

5.3.1. Atualização monetária do CMAHA

Para cálculo do fator de atualização do CMAHA, obtido conforme fórmula ante-
rior, será utilizada a seguinte metodologia: IGP-M acumulado de janeiro a maio 
no exercício atual acrescido do IGP-M projetado para junho a dezembro pela mé-
dia aritmética simples dos índices encontrados entre junho do exercício anterior 
e maio do exercício atual.

Por exemplo: em 2010, o CMAHA obtido (base dados 2009) para uso na refor-
mulação do Plano de Aplicação do exercício atual, será projetado pelo IGP-M 
acumulado de janeiro a maio de 2010 e acrescido do IGP-M projetado para junho 
a dezembro pela média aritmética simples dos índices encontrados entre junho 
de 2009 e maio de 2010.

Este mesmo CMAHA projetado servirá como referência para o Plano de Aplica-
ção do exercício seguinte (por exemplo, ano de 2011), até que, por ocasião de 
sua reformulação, seja adotado o mesmo procedimento para obtenção de novo 
CMAHA atualizado.

Nota: quando o IGP-M projetado for inferior a 0 (zero), este resultado será des-
considerado para fins de projeção do CMAHA. 

5.3.2. Apuração do CMAHA real

Ao fim do ano fiscal, será efetuado recálculo para obter o CMAHA real do exer-
cício encerrado. Conhecendo a Receita de Contribuição efetivamente apurada 
para o mesmo exercício, será calculada a quantidade de horas que cada Regional 
deveria ter aplicado no PSG. Comparando-se essa informação com a execução 
de cada Regional, conheceremos o seu respectivo saldo (positivo ou negativo) 
em relação ao comprometimento da Receita de Contribuição com o Programa 
Senac de Gratuidade.
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6. Contabilização da gratuidade 

Os Departamentos Regionais realizarão a contabilização mensal do percentual 
atribuído à gratuidade, conforme informação do Departamento Nacional. O va-
lor correspondente ao comprometimento mensal será registrado em Variações 
Patrimoniais Aumentativas (VPAs) no grupo 4.2.1.2.1.01 – Contribuições para o 
Senac, executando o orçamento em conta analítica do grupo 1.2.1.0.33 – Re-
ceita de Contribuição, com a nomenclatura “Programa Senac de Gratuidade”. 

O modelo de contabilização está definido no documento “Perguntas e Respos-
tas”, anexo do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco). O planejamento 
e o acompanhamento das horas-aula a serem oferecidas e executadas por cada 
Departamento Regional serão efetuados por meio do Plano de Aplicação Anual 
e de relatórios gerenciais de produção elaborados com base no custo médio 
aluno/hora-aula e na parcela da receita compulsória líquida comprometida com 
o programa, definidos conforme as diretrizes fixadas neste documento.

Para os cursos executados na modalidade de ensino à distância, a apuração do 
compromisso com o Programa Senac de Gratuidade continuará sendo realizada 
de acordo com o valor da hora-aula de cada Departamento Regional. 

Será contabilizada para apropriação financeira a carga horária utilizada para 
avaliar e certificar competências para fins de aproveitamento de estudos.

Em relação à carga horária realizada nos programas de aprendizagem profissio-
nal comercial, para fins de contabilização financeira, será considerada a carga 
horária total do curso (Senac + Empresa).
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7. Plano de Aplicação Anual e Retificativo

Os títulos dos cursos, cargas horárias e respectivas vagas destinadas ao PSG se-
rão previstos anualmente pelos Departamentos Regionais. A previsão das ações 
do PSG acontece em dois momentos distintos:

7.1. Plano de Aplicação 

O Departamento Regional planeja sua oferta de acordo com o comprometimento 
da receita compulsória líquida, para que os cursos sejam realizados no ano se-
guinte. 

A inserção de dados deverá ser feita pelos Departamentos Regionais via web,  
pelo endereço http://www.producaogp.dn.senac.br/previsao, no Sistema Plano  
de Aplicação do PSG do Senac, por meio de digitação ou envio automático, com 
layout padronizado.

7.2. Plano Retificativo

O Departamento Regional executa análise comparativa considerando planeja-
mento de cursos e vagas ofertadas com o que já foi desenvolvido e o montante 
de carga horária ainda disponível a ser realizada no período em que se encerrará 
o exercício. 

A entrada de dados ajustados (cursos, vagas e respectiva carga horária) deverá 
ser realizada pelos Departamentos Regionais via web, no endereço http://www.
producaogp.dn.senac.br/previsao, no Sistema Plano Retificativo do PSG, por 
meio de digitação ou envio automático, com layout padronizado.

A data para inserção dos dados no sistema referentes ao plano de aplicação e ao 
plano retificativo será previamente informada aos Departamentos Regionais pelo 
Departamento Nacional. 

A inadimplência na entrega do Plano de Aplicação Anual do PSG acarretará  
a suspensão da remessa dos recursos até que o Departamento Regional regu-
larize a pendência.  

Caso o Departamento Regional não atinja a meta de gratuidade relativa ao per-
centual da receita compulsória líquida efetivamente realizada, deverá acrescentar 
o saldo remanescente na meta do exercício posterior. Da mesma forma, o valor 
investido a mais no PSG será compensado no exercício seguinte.
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8. Dados da produção 

As matrículas efetivadas e os alunos em processo nos cursos serão registrados 
por cada Departamento Regional, e os participantes do PSG serão identificados 
por meio do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Para os cursos executados na modalidade de ensino a distância, a produção 
será computada em favor do Departamento Regional Polo.

Para fins de registro acadêmico, de acordo com a letra c, item IV do artigo 5º, as 
respectivas cargas horárias teóricas e práticas, fixadas na forma dos incisos 2º 
e 3º do artigo 10 da Portaria nº 723/2012 do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), devem ser informadas em campos específicos do sistema de registro da 
produção.

Deverá ser informada a carga horária desenvolvida pelo Senac, considerada 
pela Portaria nº 723/2012 como teórica, e a executada na empresa, considerada 
como prática. 

Também referente aos registros acadêmicos, a carga horária desenvolvida total 
ou parcial em condições laboratoriais, mesmo que em ambientes pedagógicos 
do Senac, será contabilizada como carga horária prática – sob responsabilidade 
da empresa a fim de cumprir a legislação.

Para fins de contabilização financeira, será considerada a carga horária total 
(Senac + Empresa) desenvolvida e certificada pelo Senac nos Programas de 
Aprendizagem Profissional Comercial, de acordo com o Anexo I da Portaria nº 
723/2012 do MTE.

Todos os dados relativos à execução do PSG deverão ser informados pelos De-
partamentos Regionais, mensalmente, até o dia 12 do mês subsequente, junta-
mente com as demais informações por meio do Sistema de Gestão da Produção 
do Departamento Nacional, via web (www.producaogp.dn.senac.br/previsao), 
por meio de envio automático, com layout padronizado, disponível na lista dos 
anexos no site. 

Os Departamentos Regionais deverão produzir o documento “Termo de Res-
ponsabilidade – Carga Horária Executada no PSG”, gerado pelo Sistema de 
Gestão da Produção, que contém extrato dos dados do programa processados 
no mês, o qual deverá ser assinado pelo diretor regional.
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Para fins de homologação dos dados referentes ao PSG, após a assinatura do 
diretor regional, o “Termo de Responsabilidade – Carga Horária Executada 
no PSG” deverá ser publicado, por upload de arquivo em formato PDF, no pró-
prio Sistema de Gestão da Produção do Departamento Nacional até o dia 12 de 
cada mês.

A inadimplência no envio dos dados da produção e do Termo de Responsabili-
dade acarretará a suspensão da remessa dos recursos até que o Departamento 
Regional regularize a pendência.
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9. Relatórios de acompanhamento 

A partir do envio mensal dos dados da produção, o Departamento Nacional 
consolidará as informações para acompanhamento junto aos Departamentos 
Regionais e divulgação aos órgãos públicos.

Anualmente, o Departamento Nacional publicará o Relatório de Ações Sociais, 
com dados e informações diversos sobre o programa.
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10. Estruturação dos indicadores  
e pesquisas

O Departamento Nacional fará avaliações periódicas que servirão de subsídio 
para acompanhamento, medição de resultados e eventuais propostas de revi-
são do PSG. Os indicadores a serem trabalhados inicialmente são: qualidade; 
inserção/adequação do perfil dos egressos; matrículas gratuitas; atendimento 
à demanda atual e futura do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo; 
receita de contribuição destinada à gratuidade; e eficiência operacional e sus-
tentabilidade (custos).

10.1. Qualidade

a) Nome do indicador: qualidade percebida dos cursos do Senac.

b) Definição: conjunto de valores atribuídos pelos participantes aos serviços 
e produtos educacionais do PSG, visando à melhoria contínua dos proces-
sos.

c) Composição: formado pelos atributos dos aspectos atendimento, docen-
te, curso e infraestrutura.

d) Método de cálculo: média ponderada das categorias de avaliação dos 
atributos relativos ao atendimento, docente, curso e infraestrutura. São cinco 
categorias de avaliação, cada qual com peso específico: Ótimo (100), Bom 
(80), Regular (60), Ruim (40) e Péssimo (20). A categoria “Não sei” é nula 
(0). O cálculo será feito por sistema informatizado específico. As respostas 
às questões relativas aos atributos dos quatro aspectos mencionados serão 
multiplicadas por seu peso, somadas e depois divididas pelo total de respon-
dentes válidos.

e) Meta: índice mínimo de 80 pontos 

f) Diretrizes operacionais: por meio de pesquisa anual online com os parti-
cipantes do PSG.

Amostragem

• Amostra estratificada por Departamento Regional, indicando resultado 
geral estadual, e consolidada pelo Departamento Nacional.
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Tamanho da amostra (Departamento Regional)

• Estabelecida a partir da meta anual de matrículas do PSG.

• Cálculo feito pelo Departamento Nacional, a partir de uma amostra pro-
porcional com margem de confiança de 95%.

Técnicas utilizadas

• Formulário online com questões do tipo fechada única e escalar de cinco 
pontos ponderados – Questionário para avaliação da Qualidade Percebida 
disponível na lista dos anexos no site. Avaliação da Qualidade Percebida – 
Cursos do Senac – Brasil disponível na lista dos anexos no site.

• Sob coordenação local, o formulário a ser preenchido pelos alunos esta-
rá disponibilizado pelo Departamento Nacional na web.

• Aplicável em todos os tipos de curso do PSG.

Coleta de dados por meio de formulário online, consolidação, análise 
e apresentação dos resultados

• Coleta de dados por meio de formulário online e consolidação dos resul-
tados em sistema informatizado.

• Finalização da coleta de dados por meio de formulário online em 31 de 
outubro, para consolidação e análise pelo Departamento Nacional.

• Disponibilização das análises e apresentação dos resultados aos Regio-
nais e demais partes interessadas até 31 de dezembro.

10.2. Inserção / adequação do perfil dos egressos

a) Nome do indicador: laboralidade – grau de absorção do egresso.

b) Definição: verificação do grau de absorção dos egressos do PSG no mun-
do do trabalho.

c) Composição: situação de trabalho, tipo de vínculo com o mercado de 
trabalho, benefícios advindos do PSG.

d) Método de cálculo: Percentual (%) de egressos que estão trabalhando e 
obtiveram esta colocação durante o curso do Senac ou após a sua conclusão 
sobre o total de egressos trabalhando.
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e) Meta: Índice mínimo de 60% de laboralidade

f) Diretrizes operacionais: por meio de pesquisa anual via contato telefônico 
com os egressos do PSG.

Amostragem

• Amostra estratificada por Regional, e com resultados consolidados por 
núcleo e nacional. 

Tamanho da amostra (Departamento Regional)

• Estabelecida a partir da base de concluintes do PSG.

• Cálculo feito pelo Departamento Nacional, a partir de uma amostra pro-
porcional com margem de confiança de 95%.

Técnicas utilizadas

• Formulário aplicado via contato telefônico com questões do tipo fechada 
única e do tipo escalar de cinco pontos ponderados e consolidação dos 
resultados em sistema informatizado. - Questionário sobre Inserção do 
Egresso no Mercado de Trabalho - disponível na lista dos anexos no site.

• Formulário a ser aplicado via contato telefônico pelo Departamento Na-
cional ou por empresa contratada.

• Aplicável em todos os tipos de curso do PSG.

Coleta de dados por meio de formulário online, consolidação, análise 
e apresentação dos resultados

• Coleta de dados a ser feita pelo Departamento Nacional ou por empresa 
contratada por meio de formulário aplicado via contato telefônico e conso-
lidação dos resultados em sistema informatizado.

• Finalização da coleta de dados por meio de contato telefônico até 31 de 
dezembro para consolidação e análise pelo Departamento Nacional.

• Disponibilização das análises e apresentação dos resultados aos Depar-
tamentos Regionais e demais partes interessadas até 31 de março do ano 
subsequente.
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10.3. Matrículas gratuitas

a) Nome do indicador: Número de matrículas realizadas no ano e alunos em 
processo por tipo de curso. 

b) Definição: matrículas realizadas no ano e alunos em processo por tipo de 
curso do PSG.

c) Composição: matrículas realizadas no ano e alunos em processo no PSG.

d) Método de cálculo: matrículas realizadas no ano + alunos em processo.

e) Meta: maior ou igual ao número previsto de matrículas e de alunos em pro-
cesso.

f) Diretrizes operacionais: obtidas por meio da base de dados do Sistema 
de Gestão da Produção do Senac.

10.4. Atendimento à demanda atual e futura do Setor do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo

a) Nome do indicador: percentual de aderência do portfólio de cursos do 
PSG à lista das ocupações do setor com maiores saldos4 registrados no Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

b) Definição: levantamento e análise das demandas atuais e das tendências 
de educação profissional do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 
para alinhamento do portfólio do PSG.

c) Composição: portfólio de cursos do PSG e dados do Caged.

d) Método de cálculo: para a análise das ocupações serão consideradas as 
30 ocupações com maiores saldos para os cursos em Formação Inicial e For-
mação Continuada, e as cinco ocupações com maiores saldos para a Educa-
ção Profissional Técnica de Nível Médio. Este levantamento será compilado 
para a realização de uma análise comparativa ao portfólio PSG para verifica-
ção da aderência tanto nacionalmente quanto por Departamento Regional.

e) Meta: mínimo de 60% de aderência à demanda verificada.

f) Diretrizes operacionais:

4 Saldo é a diferença entre admissões e demissão registrados no Caged.
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Demanda atual – estudo comparativo bienal realizado pelo Departamento 
Nacional, a partir de 2009, entre as ocupações do setor com maiores saldos 
registrados no Caged, em Formação Inicial e Continuada e Educação Profis-
sional Técnica de Nível Médio, e o portfólio de cursos do PSG. O período de 
análise é do ano anterior (janeiro a dezembro).

Demanda futura – pesquisa nacional, de quatro em quatro anos, com em-
presários do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e especialistas 
que desenvolvem pesquisas nas áreas de educação e mercado de trabalho e 
profissionais de recrutamento empresarial.

10.5. Receita de contribuição destinada à gratuidade

a) Nome do indicador: percentual da receita de contribuição líquida aplicado  
no PSG.

b) Definição: cumprimento dos percentuais da receita de contribuição líquida  
estabelecidos para o PSG.

c) Composição: receita de contribuição líquida e recursos aplicados no PSG.

d) Método de cálculo:

valor aplicado no PSG 
 

contribuição líquida recebida
x 100

e) Meta: 100% do valor anual definido no PSG.

f) Diretrizes operacionais: obtidas por meio da base de dados do Sistema de 
Gestão da Produção do Senac.

10.6. Eficiência operacional e sustentabilidade (custos)

a) Nome do indicador: custo-hora por aluno.

b) Definição: análise da utilização dos recursos do PSG.

c) Composição: despesa corrente líquida, carga horária executada, matrículas 
realizadas no ano e alunos em processo.



P
ro

g
ra

m
a 

S
en

ac
 d

e 
G

ra
tu

id
ad

e 
• 

D
ir

et
ri

ze
s

32

d) Método de cálculo: 

custo por  
aluno/hora-aula =    

despesa corrente líquida 
 

carga horária efetiva total

e) Meta: será estabelecida a partir de estudo a ser realizado em 2011, com base 
nas diretrizes operacionais para a mensuração do indicador.

f) Diretrizes operacionais: obtidas por meio da base de dados do Sistema de 
Gestão da Produção do Senac.
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11. Plano de comunicação 

A oferta do PSG deve contar com ampla divulgação, tanto no âmbito nacional 
como no regional.

Para isso, foi elaborado pelo Departamento Nacional um plano de comunicação 
para alinhamento na divulgação do PSG, disponível na lista dos anexos no site. 
O plano é constituído por peças de comunicação diversas. 

O plano de comunicação é uma referência nacional, cabendo aos Departamen-
tos Regionais a opção por sua utilização e/ou adequação, visando à melhor 
divulgação para as especificidades locais. 

Além disso, os resultados do PSG serão incluídos nos relatórios anuais insti-
tucionais, que são encaminhados a conselheiros, políticos, representantes do 
governo e formadores de opinião, entre outros.
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Anexos disponíveis no site  
www.senac.br/psg/diretrizes/index.htm

1. Autodeclaração de renda

2. Cadastro de Programações

3. Circulares Senac

• Circular Diretrizes PSG V.7 14/01/2015

4. Documento Técnico:  
 Avaliação de competências para fins de aproveitamento de estudos  
 e certificação (2008)

5. Ficha de inscrição

6. Layout da Tabela de Previsão

7. Layout da Produção

8. Leis e Decretos:

• Decreto nº 5.598/2005

• Decreto nº 6.633/2008;

• Lei nº 10.097/2000; 

• Lei nº 11.741/2008; 

• art. 18 da Lei nº 11.180/2005;

• art. 19 da Lei nº 11.788/2008.

9. Pesquisas

• Avaliação da Qualidade Percebida – Cursos do Senac – Brasil

• Questionário sobre Inserção do Egresso no Mercado de Trabalho

• Questionário de Pesquisa de Demanda Atual

10. Plano de Comunicação PSG (peça-referência)

11. Portarias, Pareceres: 

• Portaria MEC 870/2008;

• Resolução CNE/CEB 03/2008 

12. Protocolo

13. Resoluções Senac:

• 876/2008; 

• 897/2009; 

• 917/2010; 

• 937/2011; 

• 944/2012; 

• 1007/2014

14. Termo de compromisso
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