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PARCEIRO NA DEFESA DO INTERESSE QUE É DE TODOS

O Conselho Nacional do Sesi, instância decisória máxima do Sesi, reúne 
representantes das categorias econômicas da Indústria, do Sistema Indústria, 
dos trabalhadores e do governo.
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Nacional do SESI se coloca como parceiro do Sistema Indústria, atuando 
em defesa dos interesses comuns que unem trabalhadores, indústria, governo 
e sociedade.
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BOAS-VINDAS 

SIMON BARTLEY 
Presidente da WorldSkills 

 

Bem-vindos ao Programa de Conferências da WorldSkills São Paulo 2015!  
O movimento da WorldSkills não teria esse impacto positivo sem você.

Precisamos da sua ajuda para informar, inspirar e colaborar, a fim de garantirmos 
que o mundo siga progredindo, melhorando o futuro de nossas economias  
e comunidades.

Gostaria de fazer um convite específico para cada um de vocês, que já são 
reconhecidos como líderes no movimento WorldSkills. Juntos, somos uma equipe  
de confiança, um grupo influente e poderoso capaz de promover mudanças positivas 
no mundo das ocupações. Meu convite é pessoal e talvez até um pouco exigente. 
Como líderes, os convido a assumirem o papel de mentores, promotores  
de mudanças e tomadores de decisões em sua própria esfera de liderança.
Convido vocês a destinar tempo para aprender com as Conferências e também 
conhecer a Competição. 

Vocês são os atuais líderes, influenciadores e tomadores de decisão na educação 
e formação profissional. Qual será o seu legado amanhã? Creio que seja 
aqui. Existem mais de 1.200 Competidores, de mais de 60 países e regiões, 
trabalhando com paixão para demonstrar excelência. Nós somos a comunidade 
WorldSkills – cada um de nós está aprimorando positivamente economias, 
comunidades e oportunidades.

Encontrem formas de observar esses jovens; conversem com eles e com os 
Avaliadores que os orientam; incentivem e comemorem as conquistas deles; 
comprometam-se a ajudar a guiá-los em seus próprios caminhos de liderança.

A trajetória e as conquistas que vocês representam alimentam os debates,  
a cooperação e as discussões. Vamos levar esse espírito, esforço e impacto 
conosco em São Paulo. Ofereçam a eles seu tesouro; pois são a nossa esperança. 
Juntos, vamos melhorar nosso mundo com o poder da educação profissional.
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ROBSON BRAGA DE ANDRADE
Presidente da CNI
Presidente do Conselho Nacional do SENAI
Diretor do Departamento Nacional do SESI

O Programa de Conferências desta edição da competição está muito especial 
 e de alto nível. O tema geral é “Inspirando o desenvolvimento e a excelência  
das competências técnicas”. Teremos um momento de encontro executivo entre  
os melhores e mais respeitados líderes e organizações dedicados à promoção  
da educação profissional, defensores da valorização de competências técnicas  
e da importância do treinamento vocacional como modificador cultural e social.

Esse é o evento de destaque da WorldSkills São Paulo 2015. A intenção é que  
esta seja a mais completa de todas as edições da competição, com diversos  
e estimulantes encontros e debates, conectando autoridades mundiais em uma 
semana em prol da educação profissional.

A organização do evento, que envolve Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
SENAI e WorldSkills International, esteve inteiramente dedicada a fazer com que 
as melhores práticas de educação profissional do mundo estejam contempladas 
no encontro de maneira a se beneficiarem mutuamente. Dou as boas-vindas aos 
profissionais que adquiriram este Programa de Conferências e espero que todos 
obtenham conhecimentos e conexões sobre os diversos temas tratados.

Sejam bem-vindos!



ENSINO FUNDAMENTAL

JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS 

(JEPP)

A partir de histórias, instiga os estudantes a desenvolver o 

comportamento empreendedor e a vivenciar as etapas de 

um plano de negócios.

ENSINO MÉDIO

DESPERTAR

Aborda uma visão ampla do empreendedorismo, 

incentivando a cooperação, a cidadania e a ética.

FORMAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES (FJE)

Estimula o comportamento empreendedor, instigando o 

protagonismo juvenil e preparando os estudantes para o 

mundo do trabalho.

CRESCENDO E EMPREENDENDO

Apresenta o universo do empreendedorismo por meio 

de encontros vivenciais e orienta a identificação de 
oportunidades.

ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONAL

PRONATEC EMPREENDEDOR

Apresenta o empreendedorismo como possibilidade de 

inserção profissional no mundo do trabalho.

ENSINO SUPERIOR

DESAFIO UNIVERSITÁRIO EMPREENDEDOR (DUE)

Uma abordagem inovadora que utiliza a competição para 

falar de empreendedorismo aos estudantes universitários 

através de jogos on-line e simuladores de empresa.

DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO

Estimula o comportamento de quem faz acontecer, busca 

oportunidades e desenvolve ações voltadas a resultados.

EMPREENDEDORISMO EM DOIS TEMPOS

Sensibiliza os estudantes quanto ao empreendedorismo 

social, empresarial e corporativo.

ELEMENTARY SCHOOL

Young Entrepreneurs First Steps (JEPP) – Using stories, urges 
students to develop entrepreneurial behavior and to experience the 
stages of a business plan.

HIGH SCHOOL

Awaking to Entrepreneurship Program – It addresses a broad vision of 
entrepreneurship by encouraging cooperation, citizenship and ethics.

Training of Young Entrepreneurs (FJE) – It encourages entrepreneurial 
behavior, urging youth participation and preparing students for the 
world of work.

Growing and Undertaking – It presents the world of entrepreneurship 
through experiential meetings and guides the identification of 
opportunities.

TECHNICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION

Pronatec Entrepreneur – It presents entrepreneurship as a possibility 
of professional integration in the labor market.

HIGHER EDUCATION

University Entrepreneur Challenge (DUE) – An innovative approach 
that uses the competition to speak of entrepreneurship to college 
students through online games and business simulations.

Discipline of Entrepreneurship – It stimulates the behavior of those 
who makes it happen, seeks opportunities and develops actions to 
results.

Entrepreneurship in Two Steps – It sensitizes 
students about the social, business and  
corporate entrepreneurship.

CONHEÇA AS SOLUÇÕES DO
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
EMPREENDEDORA DO SEBRAE:

MEET THE SOLUTIONS OF SEBRAE NATIONAL ENTREPRENEURIAL EDUCATION PROGRAM



13

RENATO JANINE RIBEIRO 
Ministro da Educação do Brasil

Em nome da WorldSkills São Paulo 2015, sejam bem-vindos a uma semana emocionante. 
O Programa de Conferências deste ano foi especialmente preparado para reunir 
líderes proeminentes e instituições de pesquisa em TVET (Technical and Vocational 
Education and Training) de organizações privadas, públicas e internacionais. Uma 
série de eventos de primeira classe foi inspirada pela cidade de São Paulo, centro 
econômico e industrial brasileiro, conduzindo ao tema central: “Inspirando  
o Desenvolvimento e a Excelência das Competências Técnicas”. Baseado nisso,  
a Conferência Internacional de Ministros certamente servirá de impulso para a TVET.

Nos últimos tempos, o Brasil tem investido fortemente nas oportunidades de 
expansão da educação profissional e tecnológica, por meio do Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), um dos maiores programas 
de educação profissional do mundo. Com esse foco, o Brasil sediará a maior 
Competição profissional mundial, a WorldSkills Competition.

Eu sou grato por ter esta oportunidade de trocar experiências com esses 
convidados excepcionais e especialistas de mais de 60 países e regiões do mundo, 
vinculados a 50 ocupações. Também sou muito grato pelo Programa  
de Conferências ser uma oportunidade de intercâmbio das melhores práticas  
e políticas de desenvolvimento com os líderes do governo e da indústria, com 
especialistas em Educação, aperfeiçoando e promovendo o TVET.

Estamos muito satisfeitos com a sua presença e contribuição para a 43ª edição  
da WorldSkills Competition, organizada pela WorldSkills International e pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Obrigado por terem vindo!  
O fato de que muitos de vocês viajaram longas distâncias é um sinal claro para  
nós da importância do TVET, que tem nos motivado desde o início a fazer com  
que este Programa de Conferências seja o melhor de todos os tempos.
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RAFAEL LUCCHESI
Diretor-geral do SENAI Departamento Nacional
Diretor de Educação e Tecnologia da CNI
Diretor Superintendente do SESI Departamento Nacional

A educação profissional e a qualificação técnica e vocacional são a chave para  
o sucesso profissional individual e a prosperidade das futuras gerações. Além disso, 
contribui significativamente para a queda das taxas de desemprego entre jovens  
e para o desenvolvimento da economia. Trata-se do pontapé inicial para uma 
carreira promissora e abre diversas perspectivas de atuação profissional.

Para promover a educação profissional, é preciso trocar experiências entre os 
diferentes sistemas e culturas educacionais. O Programa de Conferências da 
WorldSkills São Paulo 2015 será um excelente fórum para esse tipo de troca de 
experiências, reunindo especialistas em educação profissional de todo o mundo. 

De 11 a 16 de agosto, líderes da indústria, governo e parceiros da área de 
educação estarão unidos com o objetivo de discutir temas em torno de tendências, 
novas tecnologias e políticas públicas inovadoras no escopo da educação 
profissional, bem como iniciativas para promover o ensino técnico  
e profissionalizante.

Sugiro que todos se aventurem a explorar cada uma das ocupações presentes  
na WorldSkills São Paulo 2015 e se aprofundem na descoberta das habilidades  
de cada uma das áreas.

Não tenho dúvidas de que nosso Programa de Conferências será um sucesso  
e trará um legado expressivo para a educação profissional no mundo! 
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DAVID HOEY
CEO da WorldSkills International

Bem-vindos a uma das atividades mais importantes da WorldSkills Competition:  
o Programa de Conferências. É um prazer cumprimentar a todos que se uniram  
à WorldSkills São Paulo 2015 – onde líderes, autoridades e tomadores de decisão 
nas áreas de ensino técnico, educação, treinamento e excelência nas ocupações  
se reunirão, frente a frente, sob o mesmo teto.

Nossa intenção é aproveitar essa oportunidade para compartilhar informações 
e melhores práticas, e criar formas de colaborar com os esforços sinérgicos para 
melhorar nosso mundo com o poder da educação profissional.

O movimento da WorldSkills tem mais de 60 anos, e tem atingido milhões de 
pessoas ao longo desse período. Ainda assim, como organização, a WorldSkills  
é relativamente desconhecida. 

Nós queremos reverter essa situação, e estamos plenamente cientes de que só 
poderemos fazer isso em colaboração com todos aqueles que compartilham de 
nossa visão de inspirar o desenvolvimento e a excelência das ocupações, e que estão 
conduzindo melhorias nas economias e sociedades por meio de esforços coletivos ao 
redor do mundo.

Por meio deste Programa de Conferências desenvolvido com nosso parceiro da 
WorldSkills no Brasil, o SENAI, estruturamos uma oportunidade de alto nível para 
visitar instituições de ensino brasileiras e a indústria; conhecer e compartilhar 
tendências de tecnologia, inovação e desenvolvimento e cooperação internacional;  
e trabalhar juntos para fortalecer nossas respectivas redes de contatos com  
o propósito de utilizar as ocupações para conduzir a economia e o bem-estar social. 

Como resultado do Programa de Conferências, esperamos ter sessões de 
brainstorming, iniciar e desenvolver programas disponibilizados por nossas 
respectivas redes colaborativas, que vão inspirar a próxima geração de cidadãos 
globais especializados e inovadores. Obrigado por participar. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

  1.1 Conheça São Paulo
 
A cidade está situada na região Sudeste do Brasil e possui 11,8 milhões  
de habitantes (IBGE, 2014). No ano passado, São Paulo recebeu 15,08 milhões  
de pessoas, sendo que 51% tinham os negócios como motivo predominante  
para sua estada.

Essencial para os negócios do País, São Paulo é a capital financeira e econômica  
do Brasil, não só pelo seu mercado, mas também por ter grandes redes de 
serviços, os melhores centros de estudos e profissionais altamente qualificados, 
além de vasta variedade em sua gastronomia, incluindo a culinária internacional, 
que contempla 15 mil restaurantes e 20 mil bares.

Educação e comunicação: 249 escolas técnicas; 29 universidades; 7.023 
instituições de ensino infantil e fundamental; polo Latino-Americano da Tecnologia 
da Informação; os maiores jornais de circulação nacional; 607 revistas; 42 rádios; 
11 emissoras de TV; 6 provedores de TV a cabo.

Indústria, economia e finanças: 50.800 indústrias; 38 das 100 maiores empresas 
privadas de capital nacional; 63% dos grupos internacionais instalados no Brasil; 
1,9 mil agências bancárias, pertencentes a 17 dos 20 maiores bancos; 40 câmaras 
internacionais de comércio e negócios; a maior bolsa de valores da América do Sul.

Atendimento e infraestrutura: Mais de 400 hotéis e aproximadamente 42 mil 
apartamentos para reserva; 576 agências de viagem; cerca de 86 mil carros para 
locação, 34 mil táxis; 15 mil ônibus urbanos; a maior frota de helicópteros  
do mundo (411); 49 companhias aéreas em operação; 2.500 estabelecimentos  
de saúde; 45 mil policiais militares e civis.

Cultura, comércio, lazer e entretenimento: 282 salas de cinema; 164 teatros; 
39 centros culturais; 146 bibliotecas; 53 shoppings centers; 240 mil lojas; 103 
parques e áreas verdes; 11 casas de espetáculos acima de 300 lugares; 10 estádios 
de futebol; entre outros dados que fazem com que a cidade se concretize cada  
dia mais para receber os variados públicos.

São Paulo é marcada pela vanguarda e criatividade em um espaço democrático.  
É também um cenário de contrastes, pois se avista uma “selva de pedras” com grandes 
prédios em todas as áreas e, ao mesmo tempo, conta com muito espaço para o verde – 
tendo 300 mil km² de cobertura vegetal. Cada região dessa cidade cosmopolita possui 
uma identidade própria e única.

Por isso, aproveite e seja bem-vindo! 

 

Imagine, design, and create a better world with help from Autodesk Education. 
Students and Educators get free* access to the software used to make the games, 
movies, buildings, and products of the future.

Autodesk is a world leader in 3D design, engineering, and entertainment software 
for manufacturing, building and construction, and media and entertainment.

www.autodesk.com/education

*Free Autodesk software and/or cloud-based services are subject to acceptance of and compliance with the terms and conditions of 
the software license agreement or terms of service that accompany such software or cloud-based services.  Software and cloud-based 
services provided without charge to Education Community members may be used solely for purposes directly related to learning, 
teaching, training, research or development and  shall not be used for commercial, professional or any other for-profit purposes. 

Take a new look at skills with Autodesk
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Efficiency, easy to use and first-class quality, 
besides the range and color matching for solid colors, 
metallic and pearls which enable an exceptional 
finish. The excellent Glasurit reputation is the 
recognition of the market to provide high quality 
products and services, such as the water-based line 
90 and the high solid line 55.

www.glasurit.com.br
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ANHEMBI PARQUE 
A WorldSkills São Paulo 2015 ocupará todo o Anhembi Parque, o maior centro 
de exposições da América Latina, com uma área total de 400 mil m², sendo 
que 213 mil m² serão utilizados na Competição, incluindo o Pavilhão Samsung, 
Sambódromo e Palácio de Convenções.

Esta será a primeira vez na história do Anhembi que um único evento ocupará 
suas três áreas ao mesmo tempo.

ANHEMBI PARQUE

Tecnologia da Informação e Comunicação 
Moda e Criatividade
Tecnologias da Construção Civil e Edificações
Transporte e Logística
Tecnologias de Manufatura e Engenharias 
Serviços

ÁREAS TECNOLÓGICAS

Banheiros
Credenciamento 
Destaques 
Entradas
Espaço Patrocinadores
Estacionamento de Ônibus 
Informações
Postos Médicos
Restaurante / Praça de Alimentação
Transporte Gratuíto
WorldSkills Village

LEGENDAS
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OVERVIEW
Sambódromo

SAMBÓDROMO

Tecnologias da Construção Civil e Edificações
    8 Escultura em Pedra
  12 Aplicação de Revestimentos Cerâmicos
  20 Construção em Alvenaria
  21 Sistemas Drywall e Estucagem
  37 Jardinagem e Paisagismo
  D1 Construção de Estruturas para Concreto

Transporte e Logística
  14 Manutenção de Aeronaves
  D4 Manutenção de Veículos Pesados

Moda e Criatividade
  27 Joalheria
  28 Florista
  44 Vitrinismo

Áreas Especiais
  51 Credenciamento
  60 Voluntariado  
  61 Restaurante Samba
  64 Lounge Competidores
  67 Festival SESI de Robótica - FLL
  71 Praça de Alimentação
  76 Sustentabilidade
  SENAI Unidades Móveis
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OVERVIEW
Palácio

PALÁCIO

Serviços 
  29 Cabeleireiro

Áreas Diversas
  82 Central de Informações 
  83 Credenciamento
  85 Sala de Imprensa
  86 WorldSkills MarCom e Fotografia Oficial
  87 WSTV
  91 Depósito WSI MarCom
  92 Sala Patrocinadores WSI
  93 Sala Patrocinadores WSSP
  94 WorldSkills Foundation
  95 Imprensa - Sala de Briefing
  97 WSI CEO
  98 WSSP2015 Comitê Executivo
  99 Sala Diretoria SENAI
100 Sala de Autoridades VIP
101 Sala Eventos WorldSkills São Paulo 2015

102 WorldSkills Abu Dhabi 2017 
105 Escritório da Presidência CNI
106 Lounge VIP - Governo e Ministros 
107 Auditório de Conferências 8
108 Guarda-Volumes
109 Credenciamento VIP
111 Auditório de Conferências 9 
112 Atendimento ao Cliente
113 WSI Apoio aos Países-Membros
114 Sala de Reunião 1
115 Sala de Reunião 2
116 Sala de Reunião 3
117 Sala de Reunião 4
120 Partnership Hall
123 Programa de Conferências
194 Sala Diretoria SENAI
Restaurante Brasil
Espaço SENAI
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OVERVIEW
Pavilhão Samsung

PAVILHÃO SAMSUNG

Tecnologias de Manufatura e Engenharias
    1 Polimecânica e Automação
    3 Manufatura Integrada
    4 Mecatrônica
    5 Desenho Mecânico em CAD
    6 Tornearia a CNC
    7 Fresagem a CNC
  10 Soldagem
  16 Eletrônica
  19 Eletricidade Industrial
  23 Robótica Móvel
  42 Construção de Estruturas Metálicas
  43 Engenharia de Moldes para Polímeros
  45 Modelagem de Protótipos
  46 Caldeiraria
  D3 Manutenção Industrial

Moda e Criatividade 
  31 Tecnologia da Moda
  40 Design Gráfico

Tecnologia da Informação e Comunicação
    2 Redes de Cabeamento Estruturado
    9 Soluções de Software para Negócios
  11 Tecnologia de Mídia Impressa
  17 Web Design
  39 Gestão de Sistemas de Redes TI

Tecnologias da Construção Civil e Edificações
  15 Instalações Hidráulicas e de Aquecimento
  18 Instalações Elétricas Prediais
  22 Pintura Decorativa
  24 Movelaria
  25 Marcenaria de Estruturas
  26 Carpintaria de Telhados
  38 Refrigeração e Ar-condicionado

Transporte e Logística
  13 Funilaria Automotiva
  33 Tecnologia Automotiva
  36 Pintura Automotiva

Serviços 
  30 Estética e Bem-Estar
  32 Confeitaria
  34 Cozinha
  35 Serviço de Restaurante
  41 Cuidados de Saúde e Apoio Social
  D2 Panificação

Áreas Especiais
138 Credenciamento
175 Cyber
Praça de Alimentação do Cyber
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2. PROGRAMA DE CONFERÊNCIAS 

  2.1 Apresentação Geral
 

O Programa de Conferências da WorldSkills São Paulo 2015 tem como tema geral 
“Inspirando o Desenvolvimento e a Excelência das Competências Técnicas” e reunirá, 
de 11 a 16 de agosto, líderes da indústria, governo e parceiros da área de educação, 
com o objetivo de discutir temas em torno de tendências, novas tecnologias e políticas 
públicas inovadoras no escopo da educação profissional e a excelências das ocupações, 
bem como iniciativas para promover o ensino técnico e profissionalizante.

Quando: 11 a 16 de agosto de 2015.

Quem: Líderes de governo e da indústria, agências internacionais, sindicatos  
e associações da área da Educação. São esperados aproximadamente 800 
participantes por dia.

Onde: Auditório Elis Regina - Palácio de Convenções do Anhembi Parque,  
Sala Jequitibá - Hotel Holiday Inn (Fórum de Líderes da WorldSkills, 13 de agosto).

Acesso para os dias 11, 12, 14 e 15 de agosto: Entrada principal do Palácio  
de Convenções (Centro de Credenciamento) - Av. Olavo Fontoura, 1.209.

Acesso para o dia 13 de agosto: Hotel Holiday Inn - Rua Professor Milton 
Rodriguez,100, à direita no Lobby principal.

Acesso para o dia 16 de agosto: Entrada principal do Auditório Elis Regina, acesso 
pelo portão principal do Anhembi Parque - Av. Olavo Fontoura, 1.209.

Lounge de Conferências Elis Regina: Como um serviço extra aos participantes 
credenciados, o Lounge de Conferências Elis Regina oferecerá acesso gratuito  
à internet e estação de petiscos e bebidas, disponível durante o dia todo. 

O horário de funcionamento das 8h30 às 17h30, no período de 12 a 15 de agosto.

Credenciamento: Centro de Credenciamento, destinado especialmente ao 
atendimento de participantes do Programa de Conferências, localizado no Palácio 
de Convenções.

A credencial será emitida mediante apresentação de documento de identificação 
(RG/Passaporte) e comprovante de pagamento. Nesse mesmo local, será possível 
efetuar a compra de qualquer pacote adicional do Programa de Conferências, 
sujeito à disponibilidade.

O Centro de Credenciamento do Palácio de Convenções abrirá do dia 5 de agosto 
até o dia 15 de agosto, das 7h às 20h.

O acesso às Conferências, Lounge de Conferências, visitas externas e programação 
noturna será permitido somente para os participantes credenciados no Programa 
de Conferências.



Equipe de apoio do Programa de Conferências: As equipes da WorldSkills 
São Paulo 2015 e WorldSkills International estarão disponíveis para atendimento  
no Centro de Credenciamento na entrada principal do Palácio de Convenções. 
Também haverá uma equipe de apoio à disposição no Lounge de Conferências Elis 
Regina, no Balcão de Informações, durante o horário de funcionamento do espaço.

Acesso ao restaurante Camauê - Hotel Holiday Inn: Cada participante do 
Programa de Conferências receberá os vouchers para o almoço, especificamente 
para os dias adquiridos, que serão entregues com o crachá, no Centro de 
Credenciamento.

Os vouchers terão as datas impressas e devem ser apresentados para a equipe  
do hotel para acesso ao restaurante. Não podem ser reimpressos em caso  
de perda.

Tradução Simultânea: Estará disponível para todo o Programa de Conferências 
em inglês e português. Para a retirada do headset, será solicitado um documento  
de identificação, que será devolvido mediante a restituição do equipamento.  
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  2.2 Programação Diária

Terça-feira, 11 de agosto de 2015: Excelência do SENAI e da Indústria

Evento Organizador Horário

Sessão  
do dia

Visitas técnicas às escolas SENAI  
e indústria WorldSkills São Paulo 2015 8h às 16h

 
Nas visitas técnicas às indústrias e escolas SENAI, o participante optará por 
uma visita a uma indústria e escola previamente atreladas e pertencentes a um 
determinado segmento de atuação. Foram selecionadas indústrias dos setores: 
automotivo, automobilístico, têxtil, metal-mecânico, pneumáticos, veículos 
pesados, energia hidrelétrica, soldagem, alimentícia e higiene/beleza, localizadas 
em São Paulo, onde ocorre a Competição, ou em cidades próximas. A atividade 
tem como principal objetivo apresentar a estrutura SENAI de ensino, assim como 
cursos relacionados aos setores envolvidos.

Os grupos terão, no máximo, 20 pessoas e uma equipe especializada receberá  
e acompanhará os participantes durante toda a programação. 

Algumas apresentações serão conduzidas em inglês e, outras,  
em português. Todos as visitas terão tradução disponível.

Local de saída: Entrada principal - Auditório Elis Regina (Palácio de Convenções 
do Anhembi Parque).

Horário: Saída às 8h - Comparecer com 20 minutos de antecedência para retirar 
o crachá no Centro de Credenciamento. Nossa equipe direcionará os grupos aos 
respectivos ônibus a partir do Lounge de Conferências Elis Regina.

Duração: 9h, com intervalo para almoço.

Alimentação: O almoço será oferecido como parte do tour.

Orientações: O uso da credencial durante toda a atividade é obrigatório. 

Para a visita, recomenda-se utilizar roupas confortáveis, calças, sapato baixo 
e fechado. Os participantes deverão cumprir as regras de segurança em cada 
local. Essa atividade envolve caminhada por longas distâncias e exposição a 
ambientes industriais.
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Quarta-feira, 12 de agosto de 2015: Um Olhar Para o Futuro

Período Evento Organizador Horário

Manhã
Competências para  

o desenvolvimento sustentável  
Pós-2015

Grupo Inter-Agency  
para o Ensino Técnico  

e Treinamento Profissional
9h às 11h30

Tarde Metodologias prospectivas para o 
desenvolvimento das competências SENAI/ILO-CINTERFOR 13h às 17h

Noite Evento com UNEVOC –  
recepção e networking UNEVOC 18h às 20h

MANHÃ

COMPETÊNCIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PÓS-2015

Organizada por: Grupo Inter-Agency para o Ensino Técnico e Treinamento 
Profissional.

Local: Auditório Elis Regina – Palácio de Convenções.

Capacidade: 800 participantes.

Descrição: Representantes de agências internacionais e organizações atuantes  
no campo do desenvolvimento das competências se reunirão para debater  
a cooperação internacional futura e o desenvolvimento. 

O painel abordará quatro dimensões principais: por que as habilidades para o trabalho  
e o empreendedorismo são importantes para a agenda pós-2015; quais são  
as principais inter-relações entre habilidades e setores-chave do desenvolvimento 
(conforme representado pelos outros 16 objetivos do desenvolvimento sustentável, 
propostos pelo Grupo de Trabalho Aberto da ONU); quais as estratégias  
de desenvolvimento de ocupações, políticas e programas; e quais formas  
de aprendizagem profissional são mais eficazes em abordar as prioridades 
econômicas, sociais, ambientais e políticas da nova agenda 
de desenvolvimento sustentável.

Aproveitando a experiência dos membros do Grupo Inter-Agency para Treinamento  
e Educação Profissional, este painel de discussão oferecerá insights sobre as melhores 
práticas em todo o mundo e fornecerá oportunidades para trocas de ideias.

Público: Líderes em Educação, governo e indústria do mundo todo.

Formato da Sessão: Palestra introdutória seguida de painel.

Idioma da Conferência: Inglês.  
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Tradução Simultânea: Disponível EN-PT.

Ingressos disponíveis para compra, mediante disponibilidade.

Início da Sessão: 9h.

Coffee Break (aproximadamente): das 10h às 10h30.

Término da Sessão: 11h30.

Petiscos e bebidas disponíveis no Lounge de Conferências Elis Regina durante  
o período de funcionamento. 

Palestrante

BORHENE CHAKROUN 
Chefe de Seção da UNESCO

Borhene Chakroun é engenheiro, com doutorado em Ciências da Educação  
pela Universidade de Borgonha, na França. Seu trabalho acadêmico é focado 
no reconhecimento e validação da aprendizagem prévia.

Atuou por um curto período como consultor para a União Europeia, o Banco 
Mundial e outras organizações internacionais antes de ingressar na Fundação 
Europeia de Treinamento (ETF), em 2001.

No momento, é chefe da seção encarregado pelo Technical and Vocational 
Education and Training (TVET), na UNESCO, e lidera a implementação da 
estratégia de TVET da UNESCO, estabelecida em 2009.

Coordenou a organização do Terceiro Congresso Internacional sobre TVET, 
em Xangai, em 2012. Grande parte de seus trabalhos recentes enfocam as 
tendências globais na reforma dos sistemas de TVET.
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INTEGRANTES DO PAINEL

DEBORAH ROSEVEARE 
Chefe da Skills beyond School Division  
(Divisão de Competências além da Escola), Diretoria  
de Educação e Competências, (OECD) Organização  
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Deborah Roseveare é responsável pela Skills beyond School Division 
(Divisão de Competências além da Escola). Suas responsabilidades abrangem  
o PIAAC – Estudo das Competências dos Adultos (Survey of Adult Skills), análise 
política e aconselhamento sobre como obter maior efetividade na formação  
e educação profissional e no ensino superior, trabalhando com os países para 
elaborar sistemas de competências mais eficazes em níveis nacionais e locais,  
e a Visão Geral de Competências da OECD (OECD Skills Outlook).

Como Chefe da Divisão de Políticas para Formação e Educação Profissionais 
(Education and Training Policy Division), entre 2007 e 2011, forneceu consultoria 
e análise política para auxiliar os governos a desenvolver e implementar políticas 
mais efetivas em todos os níveis da educação e treinamento.

NORBERT SCHÖBEL 
Líder de Equipe da Comissão Europeia

Norbert Schöbel estudou ciências políticas e gestão de negócios. Em julho de 
2011, passou a integrar a direção-geral para Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, 
onde coordenou os trabalhos de diálogo social setorial na União Europeia.

Desde julho de 2014, está a cargo do aprendizado no trabalho e, recentemente, 
tornou-se Líder de Equipe de “Ocupações para os Jovens”, que também inclui  
o trabalho relativo à “Aliança Europeia para a Aprendizagem”.
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SHYAMAL MAJUMDAR 
Chefe da UNESCO-UNEVOC

Desde 2011, Shyamal Majumdar é chefe da UNESCO-UNEVOC – Centro Internacional 
para Educação e Formação Técnica e Profissional. Trabalha com TVET há mais de 
20 anos; atuou como diretor-geral da Colombo Plan Staff College for Technician 
Education (CPSC), em Manila (2007-2011); foi professor e chefe do Departamento de 
Engenharia e Ciência da Computação, no Instituto Nacional de Formação de Docentes  
e Profissionais da Educação (National Institute of Technical Teachers Training and 
Research - NITTTR), em Kolkata, Índia; e membro do corpo docente do CPSC.

Tem atuado como especialista em TVET em várias competências por meio de seu 
trabalho nos escritórios da UNESCO em Bangkok, Beijing e Cairo, na GTZ  
e INWEnt, na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 
(FAO), no Banco de Desenvolvimento da Ásia (ADB), no Instituto do Banco Asiático 
de Desenvolvimento (IBAsD), e no Banco Mundial. 

Suas áreas de especialização são TVET, formação técnica de professores, 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Gestão da Qualidade Total (GQT), 
ecologização TVET e quadros de qualificação para garantia da qualidade em TVET.

PROF. DR. REINHOLD WEISS 
Vice-presidente e Diretor de pesquisa do Instituto 
Federal de Educação e Formação Profissionais - BIBB

Realizou estudos de Economia, História Econômica e Social, Teoria Econômica  
e Educação Empresarial e Teoria da Educação Profissional na Universidade de 
Cologne e doutorado nessa mesma Universidade; professor honorário de Teoria  
da Educação Profissional na Universidade de Duisburg-Essen; atua no Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln (IW) como chefe-adjunto do departamento de pesquisa 
em Política de Educação e Política do Mercado de Trabalho e é membro do 
Conselho Gestor; nomeado vice-presidente e diretor de pesquisa do Instituto 
Federal de Educação e Formação Profissionais, em 2005; sua área de pesquisa 
concentra-se na formação profissional inicial e contínua, formação na empresa  
e desenvolvimento pessoal, mercado de trabalho e economia da Educação.
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TARDE

METODOLOGIAS PROSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO  
DAS COMPETÊNCIAS

Organizado por: SENAI/OIT-CINTERFOR.

Local: Auditório Elis Regina – Palácio de Convenções.

Capacidade: 800 participantes.

Descrição: Os sistemas de educação ao redor do mundo enfrentam diversos 
problemas de desequilíbrio entre a oferta de formação e educação profissionais  
e a demanda por competências decorrentes do sistema de produção.

Há inúmeras razões, como currículo acadêmico, distanciamento da necessidade 
das empresas e a dificuldade das instituições de ensino profissional em atrair 
estudantes qualificados.

Parte dos desequilíbrios decorre das dificuldades das instituições de educação 
profissional em antecipar a demanda por qualificação, pois o processo de organizar 
um curso com novas competências, treinar estudantes e inseri-los no mercado de 
trabalho pode levar muito tempo.

O propósito desta sessão é encorajar o intercâmbio de experiências entre as 
instituições que aplicam métodos de previsão e visão prospectiva para antecipar 
demandas por qualificações.

Público: Líderes da área de Educação, governo e indústria ao redor do mundo.

Formato da Sessão: 

Painel 1: Experiências Internacionais.

Painel 2: Experiência do SENAI.

Painel 3: Experiência de instituições da América Latina e Caribe que têm utilizado  
o Modelo de Prospecção do SENAI.

Idioma da Conferência : Inglês, português e espanhol.

Tradução Simultânea: Disponível EN-PT, PT-EN, ES-EN, ES-PT .

Ingressos disponíveis para compra, mediante disponibilidade.

Início da Sessão: 13h.

Encerramento da Sessão: 17h.

Não haverá coffee break. Petiscos e bebidas estarão disponíveis no Lounge de 
Conferências Elis Regina durante o período de funcionamento. 
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INTEGRANTES DO PAINEL

BORHENE CHAKROUN 
Chefe de Seção da UNESCO

 

Borhene Chakroun é engenheiro, com doutorado em Ciências da Educação pela 
Universidade de Borgonha, na França. Seu trabalho acadêmico está focado no 
reconhecimento e validação da aprendizagem prévia.

Atuou por um curto período como consultor para a União Europeia, o Banco 
Mundial e outras organizações internacionais antes de ingressar na Fundação 
Europeia de Treinamento (ETF), em 2001.

No momento, é chefe da seção encarregada pelo TVET, na UNESCO, e lidera  
a implementação da estratégia de TVET da UNESCO, estabelecida em 2009.

Coordenou a organização do Terceiro Congresso Internacional sobre TVET,  
em Xangai, em 2012. Grande parte de seus trabalhos recentes enfocam as tendências 
globais na reforma dos sistemas de TVET.

KONSTANTINOS POULIAKAS 
Especialista em Ocupações e Mercado de Trabalho no Centro Europeu 
para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP)

Konstantinos Pouliakas é especialista em Educação e Treinamento no Centro 
Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP) e Professor 
Honorário da Escola de Negócios da Universidade de Aberdeen, na Escócia.

É o principal gerente de projetos da agenda de incompatibilidade de competências 
do CEDEFOP, ao mesmo tempo em que atua em questões relacionadas à 
antecipação e obsolescência de competências. Graduado pela Faculdade St. Antony, 
Universidade de Oxford, completou os estudos de doutorado como parte do 
Programa Escocês de Pós-Graduação em Economia, em 2007, com uma bolsa de 
estudos integral da UE.

Ocupou os cargos de Pesquisador na Universidade de Aberdeen, e de Professor 
Convidado na Universidade de Chipre. Atuou também como Pesquisador Interno 
no Banco da Grécia e no Tesouro do HM.
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LUIZ ANTONIO CRUZ CARUSO 
Gerente-executivo de Estudos e Prospectivas no SENAI

É economista e doutor em Ciência, Políticas Públicas e Desenvolvimento pela 
Universidade do Rio de Janeiro. É mestre em Economia Industrial e Tecnologia  
e participou do programa de pós-graduação em Educação e Economia do 
Trabalho. Atualmente, é gerente-executivo da Unidade de Estudos e Prospectivas 
(UNIEPRO) da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Tem trabalhado com 
planejamento de pesquisa e avaliação nos últimos 40 anos.

DAVID KUPFER 
Economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro

David Kupfer é doutor em Economia/UFRJ, e Professor Associado no Instituto de 
Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), onde coordena o 
grupo de pesquisa em Indústria e Competitividade (GIC). Foi assessor do Presidente 
do BNDES, de novembro de 2011 a março de 2015.

Foi coordenador do “Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira”  
(1992-1994), do “Estudo da Competitividade das Cadeias Industriais Integradas” 
(2002) e coordenador-geral do “Projeto PIB – Perspectivas do Investimento no 
Brasil” (2008-2010), além de outras atividades de pesquisa.

Recebeu o Prêmio ABDI de Política Industrial, na categoria Academia em 2006 e 
menção honrosa nos Prêmios OEB Economista de 2014. Entre outras atividades, 
é editor do REC - Jornal Contemporâneo Econômico do IE/UFRJ, membro do 
Conselho Econômico da FIESP e colunista do jornal Valor Econômico.
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PAULO BASTOS TIGRE 
Docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro

É pesquisador na área de Economia Industrial e Tecnologia há mais de 30 anos, 
trabalhando nas áreas de Informação e Tecnologia da Comunicação, prospectivas 
tecnológicas, políticas de Ciência e Tecnologia, organização industrial e 
desenvolvimento econômico.

Atualmente é professor no Instituto de Economia da UFRJ. Sua formação acadêmica 
inclui doutorado em Política Científica e Tecnológica (SPRU, Universidade de Sussex),  
mestrado em Engenharia de Produção (COPPE-UFRJ) e bacharel em Economia (UFRJ).

Foi pesquisador visitante na Universidade da Califórnia (Berkeley), Universidade  
de Paris XIII e Universidade de Brighton. É consultor de organizações internacionais 
e nacionais para temas relacionados a inovação e políticas públicas.

MARCELLO PIO 
Especialista do SENAI para Modelos de Prospecção

Especialista em desenvolvimento industrial na Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) em Brasília.

É especialista em ações observatórias e tecnológicas prospectivas (estudos futuros), 
desenvolvendo estudos prospectivos técnicos e organizacionais, estudos sobre 
educação profissional e modificações na estrutura de trabalho, e indicadores 
de tecnologia e inovação para os setores industriais, construção de cenários 
prospectivos e aplicação de potenciais ferramentas para identificar os impactos 
ocupacionais e educacionais e atualizar os serviços e cursos de treinamento 
profissional, de acordo com as demandas das indústrias brasileiras.

É doutor em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos e mestre em 
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. Trabalhou como professor no 
Centro Universitário Euro-Americano.   
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AFONSO FLEURY 
Docente da Universidade de São Paulo

Professor da Universidade de São Paulo, construiu sua carreira no Departamento 
de Engenharia de Produção, onde criou o Departamento de Trabalho, Tecnologia e 
Organização.

Foi chefe do departamento e presidente da Fundação Vanzolini. Desenvolveu 
estudos e projetos com a Organização Internacional do Trabalho, da Universidade 
das Nações Unidas, PNUD/UNCTAD, entre outros.

Suas principais áreas de pesquisa e publicação incluem organização do trabalho, 
tecnologia e gestão da engenharia, gestão de operações globais  
e internacionalização de empresas em países emergentes.

Foi membro dos Comitês Consultivos da CAPES e do Conselho Nacional  
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

MATÍAS BARROETAVEÑA 
Secretário de Empregos no Ministério do Trabalho 
e Segurança Social - Argentina  

 

Bacharel em Ciências Políticas (Universidade de Buenos Aires), mestre em Políticas 
Públicas (UNSAM) e mestre em Políticas Públicas e Gestão do Desenvolvimento 
(Universidade de Georgetown – Washington, D.C, EUA).

Desde 1997, é diretor do Instituto Observatório Urbano, dedicado à pesquisa na 
cidade de Buenos Aires. Foi professor de Ciências Políticas e Administração Pública 
na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de Lomas de Zamora e na 
Universidade Austral.

É autor de diversas publicações sobre Administração Pública e Estadual. Na esfera 
pública, atuou como presidente da auditoria da cidade de Buenos Aires.

Foi conselheiro legislativo no diretório de entidades públicas em Buenos Aires.



NOITE

EVENTO COM UNEVOC – RECEPÇÃO E NETWORKING

Local: Partnership Hall – Palácio de Convenções.

Horário de início: 18h.

Horário de término: 20h.

Entrada autorizada somente para participantes do Programa  
de Conferências com credencial

Você gostaria de ser apresentado, descobrir semelhanças, identificar desafios  
em comum, explorar sinergias e formar parcerias com os Centros UNEVOC  
nas cinco regiões da UNESCO: Ásia e Pacífico, África, Estados Árabes, América 
Latina e Caribe, Europa e América do Norte? Você tem ideia para um projeto  
e está à procura de um Centro UNEVOC parceiro? Então, essa recepção  
é especialmente para você realizar contatos e trocas de ideias por meio  
de um encontro informal semiestruturado.

Essa recepção tem por objetivo criar um espaço aberto para networking entre 
os participantes em torno de cinco debates principais com o Setor Privado, 
Organizações Não Governamentais, representantes do governo e Centros UNEVOC 
de todas as regiões. Traga seus cartões de visita, folhetos ou panfletos (em inglês) 
sobre sua empresa ou organização e prepare-se para essa experiência.

   

Na Amada Technical Center você encontra a solução perfeita!
At AmAdA technicAl center you find the perfect solution!

Av. Tamboré, 965/973 . Tamboré . CEP 06460-000 . Barueri . SP
Tel.: (11) 4134-2324 . Fax: (11) 4134-2329www.amada.com.br

Corte a Laser PunCionadeira dobradeira

Laser Cutting teChnoLogy turret PunCh Presses Press brake
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Quinta-feira, 13 de agosto de 2015: Explorando a Excelência  
das Habilidades e Competências Técnicas

Período Evento Organização Horários

Manhã
FÓRUM DE LÍDERES DA WORLDSKILLS –   
Um olhar estratégico sobre as soluções  
de treinamento inovador da indústria

WorldSkills 9h às 13h15

Tarde – opção 1 Visita VIP guiada pela Competição WorldSkills  13h30 às 15h30

Tarde – opção 2 Brasil-África – Sessão de intercâmbio sobre 
o desenvolvimento de competências 

SENAI / Banco 
Mundial 14h às 17h

MANHÃ

FÓRUM DE LÍDERES DA WORLDSKILLS – UM OLHAR ESTRATÉGICO SOBRE 
AS SOLUÇÕES DE TREINAMENTO INOVADOR DA INDÚSTRIA

Organizado por: WorldSkills.

Local: Sala Jequitibá - Hotel Holiday Inn. 

Capacidade: 500 participantes.

Descrição: Nossa sociedade está evoluindo rapidamente. Os processos estão 
mudando, as ferramentas estão se aperfeiçoando e muitas indústrias estão se 
tornando obsoletas.

Para manter o sucesso, as organizações e os trabalhadores devem constantemente 
buscar inovação. Junte-se ao futurista em nível mundial e especialista em inovação 
e tendências, Jim Carroll, enquanto ele explora as possibilidades para melhorar 
nosso mundo com o poder das competências.

Esta apresentação será seguida de um painel com os Campeões da WorldSkills, 
que apresentarão sua visão, respondendo à apresentação de Jim Carroll.

Público: Líderes na indústria, governo, Educação e organizações, membros  
da WorldSkills, patrocinadores e parceiros.

Formato da Sessão: Palestra introdutória, seguida por um painel com os 
Campeões da WorldSkills.

Idioma da Conferência: Inglês.

Tradução Simultânea: Disponível EN-PT.

Ingressos disponíveis para compra, mediante disponibilidade.



39

A recepção de boas-vindas tem início às 8h30, no hall de entrada  
da Sala Jequitibá.

Início da Sessão: 9h.

Almoço: 12h. 

Término da Sessão: 13h15.

Não haverá coffee break. Petiscos e bebidas disponíveis no hall de entrada da Sala 
Jequitibá durante o período de funcionamento.

 
MESTRE DE CERIMÔNIAS E MODERADORA

STEPHANIE MCGOVERN 
Jornalista da BBC 

Premiada apresentadora de negócios, atua com jornalismo financeiro há mais  
de 10 anos e é parte da BBC Breakfast Family há dois anos.

Steph viaja por todo o Reino Unido para cobrir temas sobre economia e negócios 
para a BBC, e desde que entrou para o Breakfast, tem feito transmissões ao vivo 
em mais de 200 empresas. Conversando com trabalhadores nas fábricas  
ou entrevistando executivos-chefe da FTSE 100 no estúdio.

A missão de Steph é descobrir o que está acontecendo na economia real. Além 
de suas atividades jornalísticas diárias, Steph também está envolvida nos projetos 
comunitários da BBC, como a BBC School Report. Ela participa da diretoria de uma 
escola em Teesside, e oferece regularmente workshops para crianças  
em idade escolar.

Além de discutir negócios ou notícias, Steph foi campeã de dança irlandesa  
e continua nessa área, participando frequentemente de competições 
internacionais, em que ajuda a treinar dançarinos.
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PALESTRANTE PRINCIPAL

JIM CARROLL 
Especialista em Inovação e Tendências Futuristas 

 

Jim Carroll está entre os maiores especialistas em Inovação e Tendências Futuristas. 
Ele é conhecido por proporcionar orientação e visão estratégica para algumas das 
organizações mais prestigiadas do mundo por mais de 20 anos.

Jim é reconhecido como um “visionário” e autoridade em tendências globais, 
mudança rápida do modelo de negócio, transformação dos negócios em um 
período de incerteza econômica e a necessidade de inovação em ritmo acelerado.

Durante suas apresentações, ele alerta as pessoas sobre as tendências que vão 
impactá-las, e as desafia a lidar com um mundo que continua a testemunhar 
mudanças constantes e dramáticas.

 
CAMPEÕES DA WORLDSKILLS QUE INTEGRAM O PAINEL

LUCQ POST 
Jardineiro e Paisagista, Holanda 

Lucq Post é apaixonado por criar ambientes. Ele estudou jardinagem e paisagismo 
e ficou emocionado com a oportunidade de representar a Holanda na ocupação 
de Jardinagem e Paisagismo na WorldSkills Leipzig 2013. Depois de sua experiência 
na WorldSkills Competition, Lucq continuou sua formação em Estudos Ambientais.

Sua paixão pela criação de ambientes e por estudar seus impactos sobre o meio 
ambiente, o levou a iniciar seu próprio negócio em paisagismo. Lucq é membro 
ativo da Skills Netherlands Alumni e da WorldSkills Champions Trust, onde 
contribui com paixão, ideias e humor em todas as situações.
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VICTOR SIMON 
Engenheiro Mecânico, França 

Desde pequeno, Victor Simon tem curiosidade por máquinas capazes de operar 
sozinhas. Podiam ser modelos de trens ou carros, todos o interessavam, e ele 
precisava ver como foram construídos e como funcionavam.

As máquinas tornaram-se uma fonte para seus futuros projetos. Victor tem 
participado de diversas Competições regionais e nacionais na França, e também 
competiu na WorldSkills Leipzig 2013.

Ele mantém presença ativa na WorldSkills Community como membro da France 
Alumni, Membro da WorldSkills Champions Trust e como instrutor de futuros 
Competidores em robótica e mecatrônica.

RICARDO VIVIAN 
Designer Gráfico, Brasil 

 

Ricardo Vivian participou da 42ª Edição da WorldSkills Competition, em Leipzig, 
Alemanha, em 2013, onde competiu em Design Gráfico, e conquistou a medalha 
de ouro. No final de 2013, Ricardo decidiu mudar-se para Sydney, Austrália, para 
aprimorar seu inglês.

Começou trabalhando como Editor de Arte em uma editora, responsável pelo 
design de duas revistas. Ricardo descobriu que interesses e objetivos em comum 
podem ajudar a reunir pessoas de diferentes culturas.

Um bom exemplo é o projeto WorldSkills Champions Trust, com o qual ele 
colabora. Esse projeto oferece oportunidade de trabalhar com profissionais  
de diferentes áreas, culturas e países. 
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KATIE WRIGHT 
Estética e Bem-estar, Reino Unido

Katie Wright participa da WorldSkills desde 2009, nos âmbitos nacional e internacional. 
Ela concorre em competições regionais e nacionais em Estética e Bem-estar. Katie Wright 
conquistou seu posto como representante da equipe do Reino Unido na WorldSkills 
Leipzig 2013, e recebeu uma medalha por excelência. 

No momento, Katie trabalha em um salão de beleza em Cambridge, Reino Unido. 
Ela dirige uma escola de treinamento em alongamento de cílios, e atua ativamente 
como juíza, instrutora e mentora para as WorldSkills UK Competitions e é membro 
da WorldSkills Champions Trust.

MUHAMMAD SUFYAN ZAINALABIDIN 
Engenheiro Mecânico, Cingapura

 

Sufyan participou da 39ª WorldSkills Competition, realizada em Shizuoka, no 
Japão, em novembro de 2007. Ele foi o primeiro Competidor de Cingapura  
a conquistar medalha de ouro na ocupação de Desenho Mecânico em CAD.

Sufyan concluiu a graduação em engenharia mecânica na Universidade Tecnológica 
Nanyang, de Cingapura (Nanyang Technological University). Foi selecionado para 
guiar a iniciativa da WorldSkills Champions Trust (WSCT).

Ele espera que, com a WSCT, os Campeões se comprometam mais ativamente 
além da Competição, criando um futuro sustentável com compartilhamento 
contínuo de conhecimentos e competências.

TARDE - OPÇÃO 1 

VISITA VIP GUIADA PELA COMPETIÇÃO

A Visita VIP Guiada pela Competição foi desenvolvida especialmente para  
o público do Fórum de Líderes da WorldSkills, para garantir uma experiência 
aprimorada e única. Por meio de um percurso multissetorial nas seis áreas técnicas  
e tecnológicas do evento, o participante poderá compreender melhor a WorldSkills 
Competition e suas ocupações. 
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●	 Horário: 14h.

●	 Grupos: 20 pessoas.

●	 Tempo de duração: 2 horas.

●	 Ponto de encontro: Sala Jequitibá - Hotel Holiday Inn.

Existem tours adicionais disponíveis nas tardes dos dias 12 e 14 de agosto.  
Mais informações na seção de “opções alternativas” para a Sessão da tarde.

 
TARDE - OPÇÃO 2

BRASIL-ÁFRICA - SESSÃO DE INTERCÂMBIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO  
DE COMPETÊNCIAS

Organizado por: SENAI e Banco Mundial.

Local: Auditório Elis Regina – Palácio de Convenções.

Capacidade: 800 participantes.

Descrição: Para colher todos os benefícios do crescimento econômico, países 
da África subsaariana precisam reduzir o desemprego e a pobreza, que, em 
contrapartida, vai resultar no aumento da base de consumidores, proporcionando 
o crescimento futuro.

Todos os países da África subsaariana dispõem de instituições que oferecem 
Ensino Técnico e Treinamento Profissional (TVET), operando em uma variedade 
de configurações organizacionais; e há amplo consenso que mais sistemas TVET 
nacionais podem ser aprimorados por meio de políticas direcionadas.

O SENAI é a maior instituição de TVET do Brasil e uma das maiores do mundo.  
Promove intercâmbio de conhecimentos no campo da TVET com instituições análogas 
no continente africano.

Público: Representantes de países africanos e todos os interessados em aprender 
sobre o conceito do Banco Mundial.

Formato da Sessão: Workshops – Grupo de Discussão.

Idioma da Conferência: inglês e português.

Tradução Simultânea: Disponível EN-PT e PT-EN.

Ingressos disponíveis para compra, mediante disponibilidade.

Início da Sessão: 14h.

Encerramento da Sessão: 17h.

Não haverá um coffee break. Petiscos e bebidas disponíveis no Lounge de 
Conferências Elis Regina durante o período de funcionamento.
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PALESTRANTES

FELIPE MORGADO 
Gerente-executivo de Educação Profissional e Tecnológica do SENAI, em Brasília

Felipe Morgado desenvolveu sua carreira nas áreas de ensino, planejamento, 
orçamento e gestão, detendo experiência em instituições sem fins lucrativos, 
instituições de ensino e na gestão de diversos programas do governo federal.  
É formado em Gestão pela Universidade Católica de Brasília, possui MBA em 
Controle Financeiro e Finanças, e é pós-graduado em Gestão de Projetos pela 
Fundação Getúlio Vargas. 

FERNANDO JOSÉ MARRONI DE ABREU 
Diretor-geral da Agência Brasileira de Cooperação (ABC)

Fernando José Marroni de Abreu foi embaixador do Brasil na Jordânia e o 
representante suplente do Brasil na FAO antes de assumir o cargo de diretor-geral 
da ABC. A ABC trabalha em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores  
do governo brasileiro e é responsável por toda a cooperação técnica internacional 
envolvendo o Brasil e outros países.

MARCELO FERES 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnólogica do Ministério da Educação

Marcelo Feres se formou na Faculdade de Filosofia de Campos como bacharel em 
Matemática e possui mestrado em engenharia de software pela Vrije Universiteit 
Brussel, na Bélgica, e pela École des Mines de Nantes, França. Feres tem trabalhado 
no Ministério da Educação, desde 2008, como diretor de Integração de Redes 
Profissionais e Tecnológicas.
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Sexta-feira, 14 de agosto de 2015: Políticas Globais e Inovação

Período Evento Organização Horários

Manhã

Conferência Internacional 
para Ministros – Século XXI: 
Iniciativas para promover o 
ensino técnico e vocacional

Ministério da Educação  
do Brasil e WorldSkills São 

Paulo 2015
9h às 12h

Tarde – opção 1
Formação de uma 

visão conjunta sobre o 
desenvolvimento

BRICS 14h às 17h

Tarde – opção 2
Um breve olhar sobre 

as ocupações futuras e 
tecnologias das indústrias

Parceiros Globais da 
WorldSkills International 14h às 17h

 
MANHÃ

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PARA MINISTROS - SÉCULO XXI: 
INICIATIVAS PARA PROMOVER O ENSINO TÉCNICO E VOCACIONAL

Organizado por: Ministério da Educação do Brasil e WorldSkills São Paulo 2015.

Local: Auditório Elis Regina – Palácio de Convenções.

Capacidade: 800 participantes.

Descrição: Reconhecendo o potencial do Technical and Vocational Education 
and Training (TVET) no apoio às rápidas mudanças tecnológicas e demográficas, 
os países estão priorizando TVET e, mais amplamente, o desenvolvimento de 
competências como estratégia-chave direcionada para a redução do desemprego 
juvenil e o desenvolvimento sustentável.

Fundamental para a agenda do desenvolvimento das ocupações pós-2015 é 
garantir que todos os jovens e adultos tenham acesso equitativo a oportunidades 
de aprendizagem e aquisição de competências, reconhecidas e relevantes para  
o trabalho e para o desenvolvimento profissional e pessoal.

Este fórum expandirá o debate, focando além das metas para a Educação 
em 2015 e a futura agenda de TVET. As experiências de Brasil, Coreia do Sul, 
Rússia, Alemanha, Colômbia e Holanda facilitarão o diálogo global sobre 
reposicionamento do TVET no contexto da Educação pós-2015 e a agenda  
de desenvolvimento.

Público: Ministérios da Educação, Trabalho e Competências, Instituições 
Educacionais, Órgãos Governamentais, Instituições da Indústria e Membros  
da WorldSkills.
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Formato da Sessão:

Painel 1 – Empregabilidade dos jovens.

Painel 2 – Atingir o desenvolvimento e a competitividade. 

Idioma da Conferência: Inglês.

Tradução Simultânea: Disponível EN-PT e PT-EN.

Ingressos disponíveis para venda, mediante disponibilidade.

Início da Sessão: 9h.

Término da Sessão: 12h.

Não haverá coffee break. Petiscos e bebidas disponíveis no Lounge de Conferências 
Elis Regina durante o período de funcionamento. 
 
TARDE – OPÇÃO 1

FORMAÇÃO DE UMA VISÃO CONJUNTA SOBRE O DESENVOLVIMENTO

Organizado por: SENAI e BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Local: Auditório Elis Regina – Palácio de Convenções.

Capacidade: 800 participantes.

Descrição: Nos últimos anos, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) 
transformaram o mapa do mundo da educação, trazendo milhões de pessoas para 
a escola, formando centros de aprendizagem de nível mundial, promovendo  
a inovação e compartilhando experiência e conhecimento. 

Durante a 6ª BRICS Summit, realizada em Fortaleza, em julho de 2014, os líderes 
do BRICS afirmaram a importância estratégica da educação para o desenvolvimento 
sustentável e o crescimento econômico inclusivo.

Também se comprometeram a reforçar a cooperação entre eles. O seminário visa criar 
uma visão comum para o futuro do desenvolvimento das competências em seus países.

Público: Líderes de educação, governo e indústria ao redor do mundo.

Formato da Sessão: Palestrante, seguido de Painel.

Idioma da Conferência: Inglês.

Tradução Simultânea: Disponível EN-PT.

Ingressos disponíveis para compra, mediante disponibilidade. 
 
Início da Sessão: 14h.

Término da Sessão: 17h.

 
Não haverá coffee break. Petiscos e bebidas disponíveis no Lounge de Conferências 
Elis Regina durante o período de funcionamento. 
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PALESTRANTES

SUSANA CARRILLO 
Especialista Sênior do Banco Mundial

Susana Carrillo é executiva sênior de desenvolvimento internacional, com experiência 
multidisciplinar, atuante em diversos setores e práticas. Antes de trabalhar com  
o Banco Mundial, atuou no Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas na 
África Ocidental, América Central e Nova York em desenvolvimento socioeconômico 
e crescimento inclusivo. Susana possui mestrado em Desenvolvimento Internacional 
pelo Instituto Universitário de Estudos Internacionais e Desenvolvimento,  
em Genebra, e mestrado em Desenvolvimento Internacional e Políticas Públicas pela 
Escola Fletcher de Direito e Diplomacia, na Universidade Tufts.

PAVEL LUKSHA 
Professor de Prática na Escola de Gestão SKOLKOVO de Moscou

 

Pavel Luksha é membro do Conselho de Especialistas da Agência para Iniciativas 
estratégicas e cofundador do Russian Research and Development Directors Club 
(Clube de Diretores de Pesquisa e Desenvolvimento Russo).

É especialista em Educação e orientação de startups tecnológicas e equipes 
executivas focadas em Pesquisa e Desenvolvimento e inovação. É líder dos projetos 
Education 2030, Skills 2030 e NeuroWeb Foresight, autor do Future Agendas for 
Global Education and Navigator (Agendas Futuras para Educação Global  
e Navegador), por meio do Jobs of the Future (Trabalhos do Futuro), criador  
da metodologia de Previsão Rápida (RF – Rapid Foresight). Colíder do Grupo RF, 
um grupo de reflexão e trabalho em Educação.

Em 2012 e 2013, foi cofundador e diretor do programa Russian Foresight Fleet  
(o maior projeto de conscientização sobre o futuro da Educação do mundo). Realiza 
pesquisas em economia evolucionária, teoria da informação e pensamento sistêmico.
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MARCELLO PIO 
Especialista em Desenvolvimento Industrial na Confederação Nacional  
da Indústria (CNI) em Brasília,

É especialista em ações observatórias e tecnológicas prospectivas (estudos futuros), 
desenvolvendo estudos prospectivos técnicos e organizacionais, estudos sobre 
educação profissional e modificações na estrutura de trabalho, e indicadores de 
tecnologia e inovação para os setores industriais, construção de cenários 
prospectivos e aplicação de potenciais ferramentas para identificar os impactos 
ocupacionais e educacionais, e atualizar os serviços e cursos de treinamento 
profissional, de acordo com as demandas das indústrias brasileiras. 

É doutor em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos e mestre em 
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. Trabalhou como professor no 
Centro Universitário Euro-Americano.

 
TARDE – OPÇÃO 2

UM BREVE OLHAR SOBRE AS FUTURAS COMPETÊNCIAS E TECNOLOGIAS 
DAS INDÚSTRIAS

Organizado por: Parceiros Globais da WorldSkills International. 

Local: Auditório 9 – Palácio de Convenções.

Capacidade: 284 participantes.

Descrição: A WorldSkills oferecerá uma oportunidade única de networking para 
jovens profissionais, especialistas da indústria, órgãos governamentais e instituições 
educacionais com as principais organizações vinculadas às ocupações.

Este grupo de organizações, conhecidas como WorldSkills Global Partners, 
oferece apoio e oportunidades para a rede WorldSkills. Participe do Programa de 
Conferências da WorldSkills São Paulo 2015, que apresentará um panorama do 
futuro das indústrias e atividades organizacionais.

Os tópicos da sessão incluem: atender os déficits na educação profissional e 
ocupações, atividades relacionadas às ocupações para jovens, o futuro do trabalho 
e os novos modelos de educação. 
 
Para obter as biografias completas dos palestrantes, visite o site: 
http://www.worldskillssaopaulo2015.com/pt/events/conference/
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PALESTRANTES 

DRA. GAYLE SCHUELLER 
Vice-presidente de Sustentabilidade da 3M

3M: O FUTURO DAS OCUPAÇÕES E TECNOLOGIAS – UMA ABORDAGEM 
INOVADORA E SUSTENTÁVEL

A 3M é uma organização que está continuamente inovando. No entanto,  
o desenvolvimento de produtos e soluções que ajudam a indústria a atender 
ou superar metas ambientais, legislativas e sociais vai além do simples 
desenvolvimento de produtos inovadores.

Por meio de uma série de vídeos, gráficos impactantes e um discurso motivador,  
a 3M ilustrará seu compromisso de apoiar o desenvolvimento das ocupações por 
meio de sua visão de impactar a todos.

 

DAVID LANDON 
Gerente de Engenharia de Soldagem  
para a Vermeer Corporation

AWS – PREENCHENDO AS LACUNAS DAS COMPETÊNCIAS

Nos EUA, a AWS está tomando diversas iniciativas para solucionar isso, como 
o SENSE, o AWS Learning, WeldEd, Boy Scout Merit Badge (Insígnia de Mérito 
Escoteiro), Scout Girls (Escoteiras), Career in Welding trailer (Cursos em trailer de 
Soldagem), WeldLink, histórias em quadrinhos do Ironman (Homem de Ferro), 
Careers in Welding.com, JobsinWelding.com, Women in Welding (Mulheres 
na Soldagem), WeldLink e, é claro, bolsas de estudo! Nosso objetivo com a 
WorldSkills é fazer deste um esforço mundial! 
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PEGGY SNYDER 
Diretora de Parceiros Estratégicos e Iniciativas

AUTODESK – O PODER DO PROJETO A NEW LOOK AT SKILLS

Por meio do poder da nuvem, os alunos são capazes de projetar, simular e analisar 
de forma inovadora.

Com software 3D de ponta, ferramentas de design digital, projeto baseado em 
materiais didáticos e tecnologia de impressão 3D da Autodesk, os estudantes 
podem dar vida a essas ideias por meio de projetos reais.

A iniciativa A New Look at Skills fará parte da experiência do visitante na 
WorldSkills São Paulo 2015. Essa iniciativa é um projeto colaborativo entre 
a Autodesk e a WorldSkills Foundation, que demonstra todo o potencial do 
software de design digital. A New Look at Skills dá vida a uma ampla gama de 
competências e demonstra como as ferramentas de design digital podem ser 
usadas para apoiar uma mudança de paradigma na pedagogia de ensino.

RICARDO SANTOS 
Chefe de Desenvolvimento de Negócios para o 
Brasil e América Latina – Mercado de Educação

CISCO – O FUTURO DO TRABALHO. FORMANDO SOLUCIONADORES  
DE PROBLEMAS GLOBAIS COM COMPETÊNCIAS PARA PROSPERAR

A crescente conectividade entre pessoas, processos, dados e coisas – a Internet  
de Tudo – está criando oportunidades sem precedentes para pessoas e empresas. 

Ao mesmo tempo, o ritmo acelerado de mudança impulsionada pela convergência digital 
está nos desafiando a moldar o nosso futuro econômico. Nossa sociedade está experimentando 
o aumento de uma força de trabalho subutilizada, uma escassez de talentos técnicos e 
novos requisitos de especialização ao fazer a transição para a economia digital.

Na Cisco, acredita-se que uma base de fundação sólida com um pensamento 
crítico, colaboração e habilidades para a resolução de problemas são essenciais 
para a juventude ter sucesso na economia digital.
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DR. NADER IMANI 
CEO da Festo Didactic Inc., Festo Didactic Ltd, Líder 
Global de Educação Festo Didactic GmbH & Co. KG

FESTO: AQUATRÔNICA, UMA REFLEXÃO SOBRE AS OCUPAÇÕES 
INDUSTRIAIS VERDES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
DE REGIÕES URBANAS

Pela primeira vez na história, mais da metade da população do mundo vive em 
cidades e a tendência da urbanização está aumentando. O crescente consumo de 
água doce e a demanda por reciclagem de águas residuais cria oportunidades para 
a implementação de novos programas de educação, ao gerar empregos ligados à 
tecnologia da água.

A Aquatrônica visa combinar os pontos em comum das profissões e 
especialidades relacionadas à água e à água residual em uma única profissão 
especializada, para o uso contínuo da água na vida humana. Técnicos em 
Aquatrônica ajudarão as regiões urbanas, contribuindo para os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio pós-2015, e consequentemente possibilitando o 
acesso dos cidadãos à água potável. 

LEAH FRIBERG 
Gerente de Educação Global e Relações Públicas 
da Fluke Corporation

FLUKE: EVOLUÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO

Junte-se à Leah Friberg, Gerente de Educação Global e Relações Públicas da Fluke 
Corporation, para discutir o perfil da próxima geração de trabalhadores,  
as competências necessárias para o mercado de trabalho que está evoluindo,  
e o uso da tecnologia neste cenário.
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DR. JASON SCALES 
Gerente de Serviços Educacionais para a Lincoln 
Electric Company

LINCOLN ELECTRIC: UM NOVO MODELO PARA O ENSINO DE SOLDAGEM

Hoje, a indústria de soldagem está sendo instigada pela alta demanda por trabalhadores 
com competências adequadas, com um aumento de tecnologia que está desafiando o 
sistema de ensino. 

Muitas tecnologias novas foram desenvolvidas para encurtar o tempo de 
treinamento e ampliar a compreensão dos alunos.  Além disso, o mercado de 
soldagem amadureceu em algumas regiões do mundo, sobrecarregando ainda 
mais os programas de formação e educação. 

Nesta sessão, examinaremos as tecnologias disponíveis atualmente, e discutiremos 
meios de integrá-las com sucesso a um programa de ensino de soldagem.

Examinando como essas tecnologias são usadas e como o currículo é desenvolvido, 
há maneiras de superar esses desafios.

PATRICK ATKINSON 
Gerente Global de Marketing da Saint-Gobain

SAINT-GOBAIN: REALIDADE VIRTUAL COMO FERRAMENTA DE TREINAMENTO

Há muitos anos, a Saint-Gobain vem oferecendo treinamento para instaladores em seus 
centros de treinamento ao redor do mundo e em canteiros de obras, como parte de sua 
posição de liderança. Esse treinamento pode ser lento e exigir grandes investimentos de 
capital e mão de obra e os resultados muitas vezes não são mensuráveis.

À medida que a escassez de trabalhadores na área de construção em todo 
o mundo se torna mais crítica, a necessidade de formação prática aumenta, 
especialmente em mercados com crescimento acelerado. Nos últimos 18 meses, 
a Saint-Gobain tem adotado o mundo da realidade virtual em seus negócios 
de drywall e esta apresentação demonstra esses resultados, e como a realidade 
virtual está mudando a estrutura dos treinamentos práticos, discutindo como 
poderá ser integrada em programas de treinamento para VEC.
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DR. JI OH SONG 
Secretário-geral da Samsung Skills  
Conselheiro-sênior e vice-presidente executivo 
da Samsung Electronics

SAMSUNG: COMPETÊNCIAS DA SAMSUNG, ATIVIDADES RELACIONADAS 
PARA A JUVENTUDE

Desde 2007, a Samsung tem apoiado sistematicamente a juventude na realização 
de seus sonhos e esperanças por meio da excelência das competências. Por isso,  
a Samsung comprometeu-se com atividades relacionadas às competências, 
apoiando a comunidade de formação e educação profissional.

Esse apoio está centrado em seis áreas, incluindo o patrocínio à WorldSkills 
Competition e à Korea National Skills Competition, empregando jovens 
profissionais especializados; treinando os Competidores em seus três Centros  
de Formação de Competências; organizando a Samsung Skills Competitions  
para funcionários especializados; trabalhando em conjunto com stakeholders para  
as atividades de criação de valor compartilhado relacionadas às competências  
da Samsung, e promovendo o networking com a comunidade global da 
WorldSkills International para a excelência das competências. 

A Samsung gostaria de compartilhar como o trabalho com jovens especializados 
tem sido realizado, incluindo os projetos cooperativos de criação de valor 
compartilhado relacionados às competências no Fórum.
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ROLAND SCHEUERER 
Chefe da Siemens Automation Cooperates with 
Education (SCE)

SIEMENS: COLABORANDO COM A SIEMENS PARA ELABORAR UM MODELO 
DE ENSINO PROFISSIONAL E PRÁTICA ORIENTADA – BASEADO NO MODELO 
ALEMÃO DE EDUCAÇÃO

A Siemens AG (Berlim e Munique), fundada em 1864, é líder global em eletrônica 
e engenharia elétrica. Por meio do projeto abrangente Siemens Automation 
Cooperates with Education (SCE), institutos de formação em todo o mundo estão 
se beneficiando de seu know-how e amplas oportunidades.

Como Parceiro Industrial Global (GIP), uniu forças com a WorldSkills International 
para melhorar a qualidade da formação profissional no mundo todo. O modelo de 
educação alemã, baseado no conceito de excelência profissional, é um modelo que 
vale a pena explorar e debater sobre como compartilhá-lo. O objetivo da Siemens  
é melhorar a realidade educacional de milhões de pessoas ao redor do mundo,  
e, com isso, seu padrão de vida.

Público: Líderes da indústria, membros da WorldSkills, Institutos Educacionais, 
representantes governamentais.

Formato da Sessão: Painel de discussão com breves apresentações de cada 
membro do painel, seguido de uma sessão de perguntas e respostas.

Idioma da Conferência: Inglês e português.

Tradução Simultânea: Disponível EN-PT e PT-EN.

Ingressos disponíveis para compra, mediante disponibilidade.

Início da Sessão: 14h.

Coffee Break: das 15h15 às 15h45.

Término da Sessão: 17h.

Petiscos e bebidas disponíveis no Lounge de Conferências Elis Regina durante  
o período de funcionamento.
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Sábado, 15 de agosto de 2015: Iniciativa para o Desenvolvimento  
das Competências

Período Evento Organização Horários

Manhã
Seminários sobre a abordagem dos países  

com relação à excelência e ao desenvolvimento 
das competências

WorldSkills  
International 9h às 12h40

 
MANHÃ

SEMINÁRIOS SOBRE A ABORDAGEM DOS PAÍSES COM RELAÇÃO À 
EXCELÊNCIA E AO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIA

Organizado por: WorldSkills International em colaboração com o Reino Unido, 
Suíça, Finlândia, e Hong Kong.

Local: Auditório Elis Regina – Palácio de Convenções.

Capacidade: 800 participantes.

Para ter acesso às biografias completas dos palestrantes, visite o site:  
http://www.worldskillssaopaulo2015.com/pt/events/conference/

SESSÃO 1: REINO UNIDO – WORLDSKILLS LONDON 2011 ALÉM DO LEGADO

Descrição: Após a WorldSkills London 2011, o Reino Unido apoiou uma série  
de projetos para o desenvolvimento de competições por competências, destinados 
especialmente a aperfeiçoar o perfil, aproveitar a formação de competências 
profissionais e elevar os padrões.

Esta sessão explicará como o Reino Unido tem utilizado os projetos para 
identificar e desenvolver os vários benefícios angariados mediante a participação 
em competições por competências, para as pessoas, para as empresas, para as 
instituições de ensino e para a economia em geral.

Os projetos têm sido conduzidos por especialistas com ampla experiência em 
competições por competências, incluindo a Universidade de Oxford e a Associação 
de Faculdades nacional, e associando pesquisas rigorosas com aplicação prática.

Palestrantes da Sessão 1:

DRA. SUSAN JAMES RELLY 
Diretora-adjunta do centro de pesquisas Skills, Knowledge 
and Organisational Performance - SKOPE (Competências, 
Conhecimentos e Desempenho Organizacional)
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CHRISTINE DOUBLEDAY  
Diretora interina de Educação e Desenvolvimento

SESSÃO 2: TREINAMENTO AUTOMOTIVO PARA PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS (PME) EM HONG KONG

Descrição: A apresentação dará destaque aos serviços de formação de competências 
práticas oferecidos pelo  Pro-Act Training and Development Centre  (Automóvel) (Centro  
de Desenvolvimento e Formação Pro-Act) e como o Centro pode ajudar a identificar 
diversas necessidades específicas das pequenas e médias empresas (PME) em Hong Kong.

O tema será ilustrado pelos serviços de formação de artesãos, oferecidos pela indústria 
automobilística, apoiando o desenvolvimento dos profissionais ao longo da vida, 
e conduzindo o “Maestria para o Sucesso”, que, por sua vez, ajuda a atender os 
requisitos da força de trabalho e acirrar a competitividade das PMEs em Hong Kong.

Palestrantes da Sessão 2:

DR. ALAN TANG 
Gerente de Projetos (Disciplina de Engenharia), 

Conselho de Formação Profissional

SESSÃO 3: SUÍÇA – DESAFIOS INTERNACIONAIS FUTUROS NO ENSINO 
TÉCNICO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (TECHNICAL AND VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAINING - TVET)

Descrição: O que sabemos? O que podemos esperar? O que podemos compartilhar?  
O objetivo deste seminário não é apenas identificar os desafios em geral do futuro do 
Ensino Técnico e Formação Profissional (TVET) para os alunos, as empresas e a sociedade.

Após apresentar a perspectiva suíça sobre as tendências internacionais, desafios  
e possíveis soluções em TVET, os participantes são convidados a compartilhar suas 
expectativas e visões específicas de seu país.

Ao discutir as melhores práticas e medidas inovadoras, este seminário vai inspirá-
lo a repensar o ponto de vista e promover o diálogo internacional sobre conceitos 
promissores para diferentes desafios futuros em TVET. Não se trata apenas de 
imitar modelos bem-sucedidos; é preciso incorporar a essência!
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Palestrantes da Sessão 3:

DRA. THERESE STEFFEN GERBER 
Chefe da Divisão de “Cooperação em Educação” 
Secretaria de Estado da Suíça para Educação, 
Pesquisa e Inovação (SERI)

JEAN-PASCAL LÜTHI   
Vice-diretor e chefe da Divisão de “Ensino Secundário” 

na Secretaria de Estado da Suíça para Educação, 
Pesquisa e Inovação (SERI)

SESSÃO 4: FINLÂNDIA – UTILIZANDO AS COMPETIÇÕES POR OCUPAÇÃO 
NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TÉCNICO E DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS FUTUROS

Descrição: A Finlândia tem um longo histórico na utilização de competições por 
competências para desenvolver TVET.

Os resultados obtidos baseiam-se principalmente em uma abordagem integrada  
e abrangente: competições por competências estão vinculadas aos processos de 
TVET em todos os níveis, desde a política de TVET até as escolas profissionalizantes. 
Essa abordagem também requer um diálogo contínuo com todas as partes 
interessadas envolvidas.

Como o intercâmbio de práticas e ideias é extremamente importante, esta sessão 
foi formulada com base no diálogo.

Além dos dois palestrantes principais, haverá dois comentadores representando  
a indústria finlandesa e os organizadores TVET. 

O público será encorajado a compartilhar suas próprias experiências.
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Palestrantes da Sessão 4:

MIKA TAMMILEHTO 
PhD - Diretor de Formação e Educação Profissional, 
Ministério da Educação e Cultura

SEIJA MAHLAMÄKI-KULTANEN 
PhD. - Reitora da Escola de Educação Profissional 

de Docentes da Häme University of Applied Sciences, 
HAMK (Universidade Häme de Ciências Aplicadas)

Público: Membros, stakeholders, parceiros, institutos educacionais, órgãos 
governamentais e instituições da indústria.

Formato da Sessão: Quatro seminários de 45 minutos.

Sessão 1: das 9h às 9h45.

Sessão 2: das 9h50 às 10h35.

Coffee Break: das 10h35 às 11h05.

Sessão 3: das 11h05 às 11h50.

Sessão 4: das 11h55 às 12h40.

Idioma da Conferência: Inglês.

Tradução Simultânea: Disponível EN-PT.

Ingressos disponíveis para compra, mediante disponibilidade.

Petiscos e bebidas disponíveis no Lounge de Conferências Elis Regina durante  
o período de funcionamento. 

Domingo, 16 de agosto 2015: Descubra São Paulo – City Tour

Período Evento Organizador Horário

Manhã City Tour por São Paulo WorldSkills São Paulo 2015 9h às 15h
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Divirta-se em um city tour por São Paulo, onde os participantes do Programa de 
Conferências terão a chance de conhecer melhor a cidade, considerada o maior 
centro financeiro, corporativo e comercial da América do Sul.

Este passeio de quatro horas o levará a aprender um pouco mais sobre a história de 
cidade de São Paulo, visitando locais importantes como: Centro Histórico, Catedral 
da Sé, Pátio do Colégio, Mosteiro de São Bento, Edifício Martinelli, Edifício Altino 
Arantes (Edifício Banespa), Vale do Anhangabaú, Teatro Municipal, Viaduto do Chá 
e, em seguida, a Estação da Luz, o Parque da Luz, Pinacoteca, Mercado Municipal, 
Avenida Paulista, Parque do Ibirapuera e, finalmente, uma parada para um almoço 
de duas horas na tradicional churrascaria Fogo de Chão.

Local de saída: Entrada principal – Auditório Elis Regina (Palácio de Convenções).

Horário: Partida às 9h – Chegar 20 minutos antes para a retirada dos crachás de 
credenciamento no Lounge de Conferências Elis Regina – Balcão de Informações. 
Nossa equipe guiará os grupos até os ônibus específicos.

Duração: 4h, com intervalo para almoço.

Alimentação: O almoço será fornecido como parte do tour.

O city tour e as apresentações serão realizados em inglês.

Orientações: Os participantes devem portar o crachá de credenciamento durante 
todo o tour.

3. PROGRAMAÇÃO OPCIONAL (PERÍODO DA TARDE) 

  3.1 Visita Guiada pela Competição
 
A Visita Guiada foi desenvolvida para garantir uma experiência aprimorada e única 
ao visitante. Por meio de um percurso multissetorial nas seis áreas técnicas  
e tecnológicas do evento, os visitantes terão melhor compreensão sobre  
a WorldSkills Competition e o movimento. 

Data: 12, 14 e 15 de agosto.

Tempo de duração: 2 horas.

Horário: Saídas a partir das 14h (sob demanda), grupos com, no máximo, 20 pessoas.

Ponto de encontro: Lounge de Visitantes – Palácio de Convenções. 

Os participantes do Programa de Conferências deverão entrar em contato  
com um dos guias no Lounge de Visitantes.
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  3.2 Participação na Ocupação Serviço de Restaurante
 
Prepare-se! Uma das 50 ocupações, Serviço de Restaurante, precisa de pessoas 
reais para participar da Competição.

Os Competidores do Serviço de Restaurante terão de demonstrar habilidades em 
serviço de alimentação e bebidas, preparação de alimentos diante dos clientes, 
drinks internacionais e atendimento nos bares.

Esta ocupação oferece oportunidade única para que os visitantes tenham uma 
experiência prática durante a WorldSkills São Paulo 2015. Cada Competidor, em 
Serviço de Restaurante, deve participar de quatro categorias: Jantar Informal, 
Jantar de Gala, Jantar Banquete e Serviço de Bar.

Caso esteja interessado em conhecer mais ou participar da ocupação Serviço de 
Restaurante, entre em contato com Alex Musial, alex.musial@worldskills.org.

Data: 12 a 15 de agosto.

  3.3 Visitas Técnicas às Escolas SENAI ou Indústrias
 
Durante as visitas técnicas às indústrias ou escolas SENAI, programadas para  
o período da tarde dos dias 12 e 14 de agosto (C1 e C3), os participantes poderão 
optar por visitar uma indústria ou uma escola.

A lista das visitas técnicas estará disponível no Balcão de Informações do Lounge 
de Conferências Elis Regina, onde o participante interessado deve realizar a reserva 
antecipada, confirmando sua participação na visita.

Os grupos terão, no máximo, 20 pessoas e uma equipe especializada receberá e 
acompanhará os participantes durante toda a programação. 

Algumas apresentações serão realizadas em inglês e outras em português;  
o serviço de tradução será disponibilizado para todos os tours.

Local de saída: Entrada principal – Auditório Elis Regina (Palácio de Convenções).

Horário: Saída às 13h – Comparecer com 20 minutos de antecedência para que 
nossa equipe direcione os grupos a seus respectivos ônibus.

Duração: 4 horas.

Orientações: O uso da credencial durante todo o tour é obrigatório. Para  
a visita, utilize roupas confortáveis, calça, sapato baixo e fechado. Favor observar 
as regras de segurança da indústria/escola escolhida. Esta atividade envolve 
caminhada por longas distâncias e exposição a ambientes industriais. 
 
 



4.  PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA  
EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Objetivos

O objetivo destes procedimentos é assegurar a segurança, a saúde e o bem-estar dos 
participantes, colaboradores, alunos e visitantes durante a WorldSkills São Paulo 2015.

A política e as diretrizes de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da WorldSkills  
São Paulo 2015 foram elaboradas e distribuídas para atender à legislação brasileira,  
e todos os espaços contam com sistemas de alerta de emergência instalados.

Uma equipe de Controle e Emergência está organizada e treinada para ajudar em 
eventuais ocorrências.

Segurança 
Os acessos e áreas de circulação nos diferentes espaços do evento serão 
monitorados por meio de circuito interno. As imagens gravadas são confidenciais  
e ficarão arquivadas para futuros procedimentos.

Serviço médico 
Para dar assistência a todos os participantes da WorldSkills São Paulo 2015, 
estarão disponíveis sete postos médicos avançados no local do evento, distribuídos 
em posições estratégicas, conforme apresentado em mapa específico neste guia.

The Cisco Networking Academy® 

program prepares students for careers 

in Information and Communications 

Technology (ICT) by fostering 

public-private partnerships with 

national, regional, and local 

organizations. 

As the Internet of Everything becomes 

the driving force for jobs and 

innovation,  Cisco and the Networking 
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opportunities for the future workforce.

Learn more:
www.NetAcad.com

DEVELOPING THE FUTURE TALENT 
AND EXPANDING OPPORTUNITIES 
IN YOUR COMMUNITY

Corporate Social Responsibility
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Haverá sempre sete ambulâncias para pronto atendimento, com unidades de UTI Móvel 
e quatro unidades de suporte básico, durante todo o horário operacional da Competição, 
assim como nos hotéis onde estiverem hospedados os participantes que tiverem pacotes.

Além das ambulâncias, um grande contingente de bombeiros-civis socorristas, 
especializados em primeiros socorros e resgate estará a postos. Esses bombeiros 
estarão posicionados em locais estratégicos, de acordo com os mapas de risco do evento.

Medidas de emergência 
O Comitê Organizador assegura que existem planos e medidas de emergência 
estabelecidos em todo o recinto da Competição. Durante o evento, nossa equipe 
de Controle e Emergência tomará precauções nas seguintes situações: 

1. Organização de uma cadeia de resgate para o caso de lesões ou acidentes;

2. Contaminação Química / Derramamento / Vazamento de Gás;

3. Alarme e Plano de Emergência.

 
5. EQUIPE

  5.1 Comitê Organizador da WorldSkills São Paulo 2015
 
Frederico Lamego – CEO

Osvaldo Borges – Deputy CEO

Gustavo Rosa – Gerente de Desenvolvimento

Gustavo Leal – Diretor de Operações do SENAI

Rafael Lucchesi – Diretor-geral do SENAI

Marcos Gamboa – Gerente de Operações 

Paulo Colaço – Gerente Financeiro

  5.2 WorldSkills International
 

Simon Bartley (UK) Presidente

Jos de Goey (NL) Vice-presidente para Assuntos Estratégicos

Stefan Praschl (AT) Vice-presidente para Assuntos Técnicos

Roberto Spada (BR) Vice-presidente para Assuntos Especiais

San-Quei Lin (TW) Vice-presidente do Comitê Estratégico

Michael Fung (HK) Vice-presidente do Comitê Técnico

Terry Cooke (CA) Tesoureiro

Rafael Lucchesi (BR) Ex officio WorldSkills São Paulo 2015

Ali Al Marzouqi (AE) Ex officio WorldSkills Abu Dhabi 2017
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  5.3 Secretariado da WorldSkills International

NOME ORG. CARGO

David Hoey
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CEO

Sarah Rogers Assistente Executiva do CEO

Katherine Pilcher Gerente de Finanças e de Logística

Michelle Bussey Diretora de Comunicação, Marketing e de 
Eventos Especiais 

Laura London Gerente de Comunicação

Alex Musial Gerente de Conferência e de Projetos

Jane Stokie Diretora Técnica

Luise Kühnel Assistente Técnica

Alexander Amiri Gerente de Patrocínio e Parcerias

John Cox Gerente Sênior de Sistema de Informações

Adam Walsh Desenvolvedor Sênior de Software

Joni Aaltonen Desenvolvedor Sênior de Web

Fabian Vogler Desenvolvedor de Mídia Digital

Ellen Coppens Membro dos Serviços de Ligação 

Sean Kearney
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Sk

ill
s 

Fo
un

da
tio

n Desenvolvedor de Projetos

Grace Lung Desenvolvedor de Projetos

Nuria Portland Secretária
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6. AGRADECIMENTOS

  6.1 Aos Voluntários
 
O nosso agradecimento, mais que especial, é direcionado aos 800 voluntários 
que decidiram doar seu tempo, trabalho e talento por mais de uma semana para 
garantir que todos os competidores e visitantes estejam bem assistidos e recebam 
o suporte necessário.

Um agradecimento é pouco para expressar a alegria e satisfação que é tê-los nos 
ajudando em todo o evento, afinal, estamos falando de uma área de 213 mil m²  
e um público estimado em 200 mil visitantes, o que só é possível porque contamos 
com tantos voluntários.

Os voluntários da WorldSkills São Paulo 2015 escolheram a missão de contribuir 
para o desenvolvimento da educação profissional no Brasil. E, na prática, isso vai se 
converter no apoio que darão aos competidores de todas as delegações, na ajuda 
para que as diferentes línguas não atrapalhem a comunicação, na organização 
de fotografias e vídeos, na orientação do fluxo do restaurante, na condução das 
visitas ao público e no suporte dentro das modalidades.

Onde houver alguém precisando de ajuda, haverá um voluntário. E todos cientes  
de que ser voluntário é a melhor maneira de fazer bem ao outro e também a si próprio.  
É um grande aprendizado, além do prazer de ser útil e da afirmação da cidadania.

Temos a certeza de que a entrega dos certificados de participação será mais que 
comemorada, pois, além de aderirem ao programa, os voluntários realizaram um 
ótimo trabalho! 

  6.2 Aos Parceiros
 

É com muita satisfação que a WorldSkills São Paulo 2015 se apresenta aos 
grandes parceiros dessa edição da maior competição de educação profissional 
do mundo, ocorrendo pela primeira vez na América Latina. Como realizadores, o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a WorldSkills International 
gostariam de agradecer toda a atenção e o apoio da correalização, dos parceiros 
institucionais e dos demais envolvidos.

Primeiramente gostaríamos de agradecer à correalização, nosso parceiro  
do Sistema Indústria, Serviço Social da Indústria (SESI), pela  colaboração na 
organização do evento, não apenas financeiramente, mas com toda sua expertise 
e mão de obra compartilhada com o SENAI. Outros parceiros fundamentais para 
a construção da seleta equipe de colaboradores no Comitê Organizador foram  
os 27 Departamentos Regionais, que, além de cederem os Supervisores das Áreas 
das Ocupações e Supervisores dos Setores, nos apoiaram com funcionários nas 
Áreas Técnica e de Serviços.
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Conseguintemente, agradecemos a nossos parceiros governamentais e institucionais.  
A parceria com as três esferas de governo e, em especial, com o Ministério da Educação,  
a Casa Civil e a Secretaria de Relações Internacionais e Federativas de São Paulo, foi essencial 
para articulação com atores estratégicos, para a viabilização impecável deste evento.

O apoio do Conselho do SESI, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)  
integram – como parceiros institucionais – uma coordenação de ações conjuntas  
na promoção da educação profissional brasileira. 

Um agradecimento especial a nossos patrocinadores nacionais e internacionais.  
Não teria sido possível trazer a WorldSkills Competition ao Brasil se não fosse o apoio 
de tais empresas, que, de fato, viabilizaram a competição e seus eventos paralelos.

Foi graças a todos esses níveis de comprometimento dedicados e muito bem 
orquestrados que apresentamos a todos a WorldSkills São Paulo 2015, acreditando no 
sucesso que será essa semana dedicada à sensibilização para a educação profissional! 

  6.3 Aos Patrocinadores e Parceiros Globais da WorldSkills São Paulo 2015
 
A WorldSkills International e a WorldSkills São Paulo 2015 têm grande honra em receber 
o apoio dos parceiros globais da Competição. Agradecemos imensamente à Samsung, 
apresentadora oficial do evento, Stanley Black & Decker, Autodesk, AWS (American 
Welding Society), Cisco, Festo, Fluke, Lincoln Electric, eSaint-Gobain, Siemens, 3M.

Como parceiros globais, essas empresas de renome já estão individualmente 
envolvidas em educação e iniciativas de treinamento em seus variados mercados 
de atuação. E ter a imagem dessas organizações atrelada à Competição da 
WorldSkills é gratificante e muito importante para a concretização de um evento 
de tal importância para a educação profissional.

Certamente essa contribuição agrega valor a todos os públicos envolvidos, já que se 
trata de uma oportunidade para falar diretamente com cada um  e adotar melhores 
práticas para promover a educação, incentivar o crescimento do ensino técnico em 
todas as partes do mundo e incrementar a mão de obra qualificada na indústria.

Além dos parceiros globais, é de suma importância destacar a presença e o 
interesse das empresas brasileiras que complementam o projeto. O suporte e 
aporte dessas instituições farão toda a diferença para que as áreas da Competição, 
as ferramentas utilizadas pelos Competidores e serviços específicos estejam 
disponíveis para total execução da Competição.

São essas parcerias que fazem o nosso sucesso.

Projeto Gráfico - LOWFAT 
Conteúdo - Comitê Organizador WorldSkills São Paulo 2015

Serão utilizados dois tipos de coletores de lixo na WorldSkills São Paulo 2015: 
RECICLÁVEIS (papel, plástico, tetrapak, outros);

 NÃO RECICLÁVEIS (REJEITO): (guardanapos, isopor, restos de alimentos,  
papel aluminizado). Participe! Escolha Sustentabilidade!
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