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A escola SENAI Santos Dumont, de São José dos Campos, em parceria com empresas, 

entidades beneficentes e comunidade oferece capacitação profissional para pessoas com 

deficiência, com o objetivo de uma formação abrangente oferecendo diversos cursos nas áreas 

comportamental, fundamental e técnica. De fato, desde 2006, em parceria com a empresa Johnson 

& Johnson vem ocorrendo um dos mais importantes programas de qualificação profissional para 

pessoas com deficiência da região do vale do Paraíba, o programa JJPT (Johnson & Johnson para 

todos).  

Este programa tem como objetivo promover a inclusão de pessoas com deficiência, através 

da formação e da capacitação profissional, viabilizando assim uma maior empregabilidade. Esta 

iniciativa reflete a atuação do grupo Johnson & Johnson no que diz respeito à diversidade e inclusão 

social. Valores que estão descritos no credo e que são intrínsecos à missão da empresa; segundo 

depoimento do representante da empresa.  

A princípio foram capacitados deficientes auditivos e físicos no ensino básico, oferecendo 

telecurso 2000 do ensino médio. Após conclusão do telecurso, novas turmas têm sido formadas 

com o objetivo de propiciar uma formação mais abrangente, oferecendo educação fundamental 

(português e matemática), educação comportamental (com acompanhamento psicopedagógico) e 

educação técnica voltado principalmente para a característica industrial da região. Atualmente as 

turmas contam com alunos com deficiência física, auditiva, visual e de baixa visão. Com o objetivo 

de oferecer ao mercado de trabalho pcd’s com qualificação profissional coesa e assim auxiliar as 

empresas no cumprimento da lei de cotas n° 8213/91 e, também, mostrar as oportunidades de uma 

vida com mais qualidade e dignidade aos pcd’s, outras empresas e entidades aderiram aos 

programas de qualificação da escola Senai Santos Dumont, de São José dos Campos.  

Em 2008 a empresa Monsanto ofereceu juntamente com a escola capacitação na área 

administrativa, onde todos os alunos foram contratados pela empresa após o término do curso. 

Além das empresas, as entidades sociais de ajuda a pessoa com deficiência como a sorri e pró-

visão, também desenvolvem em parceria com esta escola, programa de qualificação profissional. 

Desde 2006 já foram capacitados em torno de 350 pessoas com deficiência, em mais de 30 cursos 

diferentes.  

Com estes programas de qualificação percebemos que os maiores impactos na vida dos 

pcd’s são focados no sentimento de valorização como cidadão, que passa a ter mais oportunidade 

no mercado de trabalho, o que gera pessoas economicamente ativas e consequentemente uma 

vida mais digna. Aplicamos a cada término dos cursos uma pesquisa de satisfação do aluno onde 

identificamos excelente aceitação dos programas oferecidos. Descrevemos, abaixo, a resposta da 

empresa Johnson & Johnson sobre o programa Senai de capacitação profissional: Senai: a 
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capacitação profissional realizada pelo senai apresenta uma contribuição efetiva para a área de 

reabilitação profissional? Johnson & Johnson: ”sim, sem sombra de dúvidas. Sabemos que existe 

um grande déficit quanto à escolaridade por parte dos deficientes. Acredito que a Johnson & 

Johnson em parceria com o Senai está contribuindo muito para mudar esta realidade. Hoje, em 

razão desta capacitação há disponibilidade de profissionais melhor qualificados no mercado”.  

Após a capacitação há vários alunos trabalhando nas cias. J&J e, quando não, são 

aproveitados em outras empresas da região. Os programas têm sido visto com bons olhos, pois 

percebemos os resultados de forma incontestável. Em 2009 aconteceu a olimpíada do 

conhecimento do senai/ sp, em nível estadual, quando todas as escolas da rede inscrevem os seus 

melhores alunos para uma saudável competição, marcada também pelo elevado grau de 

conhecimento e tecnologia aplicados. Nas categorias para pcd’s nossos competidores voltaram 

com medalhas, que atestam o sucesso de sua formação. Temos parcerias efetivas com empresas 

e entidades até 2011. 

Encontra-se também, a implantação deste programa em órgãos públicos como a prefeitura 

municipal de São José dos Campos para que novos projetos com o mesmo foco aconteçam. 

 


