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Na próxima sexta-feira (22), a partir das 20h no espaço Domus, 
acontece a solenidade de outorga dos vencedores dos Prêmios 
Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo 
Consciente. Neste ano, a gestão executiva é da Federação das 
Indústrias do Estado de Roraima – FIER, que pela segunda vez sedia o 
evento.

Ao todo foram inscritos 126 projetos, sendo: 39 na categoria 
ambiental; 47 na categoria econômica e tecnológica e 40 na categoria 
social. O valor total da premiação para cada categoria será de 65 mil 
reais. 

Os Prêmios Professor Samuel Benchimol e Banco da Amazônia de 
Empreendedorismo Consciente foram instituídos pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e Banco da 
Amazônia, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 
SEBRAE.

Destina-se a identif icar projetos que promovam o 
desenvolvimento da Região Amazônica, como instrumentos de 
promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia e uma 
forma de dar continuidade ao trabalho do Prof. Samuel Benchimol, 
intelectual erudito e empresário inovador.

Um projeto roraimense foi vencedor em segundo lugar na 
categoria Suporte ao desenvolvimento regional. Emerson Clayton 
Arantes da Universidade Federal de Roraima ganhou com o projeto: 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e 
Empreendimentos Econômicos Solidários- ITCPES/UFRR: formação 
em economia cooperativa e solidária para superação da pobreza em 
Roraima.

FIER sedia solenidade de outorga dos Prêmios Samuel Benchimol 

e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente 

Conheça os projetos vencedores desta edição: 
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FIER divulga balança comercial do mês de outubro
Foi divulgado nesta semana pela Federação das Indústrias de 

Roraima – FIER, por meio do Centro Internacional de Negócios – CIN, a 
Balança Comercial do mês de outubro. No período, apresentou  
déficit de -US$ 132.667, mantendo o saldo deficitário de setembro de 
2013, no valor de -US$ 706.331. 

EXPORTAÇÕES
No mês de outubro de 2013 foram exportados US$ 333.223, valor 

inferior aos das exportações de setembro do corrente ano (US$ 
382.821) e ainda menor do que o registrado no mês de agosto deste 
ano (US$ 547.970). Comparado ao mês de outubro de 2012, que 
registrou um volume de exportações de US$ 4.839.316, observa-se 
considerável decréscimo de quase 93% este ano, totalizando US$ 
4.506.093 a menos. 

A Madeira, com participação de 55,36%, permanece em primeiro 
lugar nas exportações. Houve um decréscimo de 31% em volume 
exportado deste item, se comparada a sua participação de setembro 
para outubro do corrente ano (de US$ 268.030 para US$ 184.461). A 
Soja permanece na segunda posição no quadro de exportações em 
outubro de 2013, com participação de 20,87%, contando com o Milho 
em grãos na terceira posição, com participação de 4,93% das 
exportações neste período. Sendo que no mês de setembro deste ano 
o Milho em grãos não aparecia entre os três primeiros produtos 
exportados por Roraima. Ultrapassou, assim, a Água que figurou em 
terceiro lugar nas exportações do mês de setembro de 2013.

Os países para onde mais se exportou este mês foram: Venezuela 
(33,54%), Guiana (27,30%) e Países Baixos – Holanda (21,81%), 
respectivamente.

IMPORTAÇÕES
Em relação às importações, outubro de 2013 (US$ 465.890) tem 

um decréscimo em relação a setembro do corrente ano, quando o 
volume foi de US$ 1.089.152. Este decréscimo no período deve-se à 
aquisição de uma aeronave de origem dos Estados Unidos no mês de 
setembro deste ano, por parte de uma empresa que exerce a 
atividade de Produção Agrícola no Estado de Roraima. Mesmo 
comparando ao ano de 2012, onde o mês de outubro apresentou 
importações de (US$ 480.147), houve pequeno decréscimo de -US$ 
14.257, ou seja, de 3% em relação ao mesmo mês em 2013. 

Os produtos que se destacaram em outubro de 2013 com maior 
volume de importações são Equipamentos de Informática e suas 
partes, com US$ 110.443, participando com 23,71% do total 
importado, voltando à primeira colocação no ranking, seguido de 
Automóveis e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios, 
com participação de 20,06% (US$ 93.475); permanecendo na terceira 
posição a Farinha de Trigo, com US$ 65.477, equivalente a 14,05% das 
importações em outubro.

Os países de onde mais se importou este mês foram: China 
(58,24%), Canadá (14,05%) e Venezuela (8,71%), respectivamente.

Presidente da FIER recebe Cônsul da Áustria
O  C ô n s u l  d a  Á u st r i a ,  I n g o m a r  

Lochschmidt veio a Roraima para prestigiar a 
Solenidade de Outorga dos Prêmios 
Professor Samuel Benchimol e Banco da 
Amazônia de Empreendedorismo Consci-
ente de 2013. Ele foi recebido na manhã da 
última sexta-feira (22) pelo Presidente da 
FIER, Rivaldo Neves. Também estiveram 
presentes a Superintendente da FIER, 
Almecir de Freitas Câmara, e o Coordenador 
Técnico da FIER, Ivo Gallindo.

Ingomar falou um pouco sobre a 
economia da Áustria destacando os pontos 
fortes: tecnologia de ponta, localização 
geopolítica estratégica, boa infra-estrutura e 
tratados que garantem segurança jurídica. Disse ainda que o modelo 
de representatividade da indústria na Áustria é parecido com o 
Brasileiro, referindo-se à Confederação Nacional da Indústria e às 
Federações. “Esse encontro, apesar de informal, foi importante para 
que possamos identificar possíveis acordos de cooperação e de 
promoção comercial”, completou. 

Entre outros assuntos na pauta da 
visita: produtos fortes no que diz 
respeito à exportação em Roraima, entre 
eles o madeireiro seguido do setor de 
grãos, em especial a soja e com boas 
perspectivas para o arroz e a produção 
de tambaqui, entraves para o desenvol-
vimento econômico, regularização fun-
diária, licenciamento ambiental, além 
das possibilidades de exploração mineral 
por meio do novo marco regulatório, a 
interligação com o Sistema Energético 
Brasileiro com a construção da Hidrelé-
trica do Bem Querer e investimentos em 
intercâmbios na área educacional.

O Presidente da FIER, Engenheiro Rivaldo Neves presenteou o 
Cônsul da Áustria com o Guia do Tepequém, a Revista da FEIND 2013, 
o Panorama das Indústrias do Estado de Roraima e o Catálogo de 
Gemas e Joias de Roraima, publicações produzidas com o apoio da 
FIER.

Presidente da FIER Rivaldo Neves com o Cônsul da Áustria Ingomar
Lochschmidt, a Superintendente da FIER Almecir Câmara e o
coordenador técnico da FIER Ivo Gallindo 

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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CTMAR realiza sua última reunião de 2013
J e f f e r s o n  d e s t a c o u  q u e  o  

entendimento entre empresários e 

órgãos fiscalizadores tem facilitado o 

andamento dos trabalhos. “Hoje já 

existe o consenso entre os órgãos 

responsáveis pela liberação de licenças 

ambientais para o setor. O que 

consideramos um grande avanço por 

que assim nos conseguiremos chegar 

até o fim dos processos, sem prejuízos 

para os empresários do ramo” destacou.

Ele falou ainda sobre os projetos que 

surgiram, a partir da Comissão Interinstitucional. “Nós temos o 

Refloresta Roraima, que trata da questão do reflorestamento e o 

projeto do Fundo de Reflorestamento, que vai garantir agilidade ao 

setor. Por que mesmo que não haja a árvore para ser plantada após a 

as retiradas, será possível efetuar um pagamento para este fundo e 

dar seguimento nos processos”, destacou. Jefferson concluiu dizendo 

que a meta é continuar trabalhando na elaboração de projetos a 

longo prazo, buscando a sustentabilidade do setor.

Na sequência, o Coordenador Técnico da FIER, Ivo Galindo, 

apresentou o balanço das realizações do Conselho.

Ao final da reunião, a presidente Malu Campo, fez uma avaliação 

dos trabalhos realizados pelo CTMAR ao longo deste ano. “Não há 

como não ser positiva, foi um trabalho magnifico, primeiro por que 

houve aprendizagem e depois por que houve conscientização. Nós 

empresários nos despertamos e percebemos que o meio ambiente é 

necessário, não só para a vida, mas para gerar emprego e renda e 

principalmente para transformar a indústria” destacou.

Ela falou ainda das expectativas para 2014. “Hoje, nós somos mais 

conscientes da importância do meio ambiente e do cuidado que ele 

merece, por isso, em 2014, todos podem esperar mais crescimento e 

principalmente inovação, em todos os setores da indústria”, 

finalilzou.

No dia 19 de novembro, membros do 

Conselho Temático de Meio Ambiente, 

Recursos Naturais, Infraestrutura e 

Energia estiveram juntos na sala de 

reuniões da FIER, para a última reunião 

do Conselho, deste ano.

Na pauta da reunião,  a apresentação 

da metodologia de aplicação da 

Educação Ambiental nas escolas 

estaduais. O Coordenador da Comissão 

Inter inst i tuc iona l  de  Educação 

Ambiental, Tácio Raposo, explicou que 

na rede estadual de ensino, a Educação Ambiental, não é repassada 

de forma individual, mas que é aplicada como tema transversal, 

perpassando por todas as disciplinas que compõem a grade curricular 

dos alunos. 

“Nós trabalhamos a educação ambiental de maneira transversal. 

O gestor, o coordenador e os professores precisam ser gestores 

ambientais, planejarem suas tarefas sempre pensando nesse lado. 

Dessa forma, nos acreditamos que o aprendizado se torna mais fácil, 

por que em todas as disciplinas os alunos irão perceber essa 

preocupação com o meio ambiente”, frisou Tácio. 

O coordenador falou ainda sobre a satisfação em ter sido 

convidado para a reunião do CTMAR. “Estamos extremamente 

satisfeitos em termos participado da reunião do conselho. Tenho 

certeza que vamos colher bons frutos, por que eu pude perceber que 

os empresários estão abertos para falar e pincipalmente praticar a 

educação ambiental. Já recebemos aqui o apoio de alguns deles, no 

sentido fazer parceria para desenvolver projetos ambientais das 

empresas em nossas escolas”, frisou.

Após a apresentação, o Coordenador de Responsabilidade Social e 

Empresarial do SESI, Jefferson Haron, apresentou o status das 

atividades da Comissão de Trabalho Interinstitucional formada, 

durante a 4ª Reunião Ordinária do CTMAR, para defender os 

interesses do setor madeireiro. 

CTMAR realiza sua última reunião do ano

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Festival do PAF acontece neste sábado no SESI e na Vila Olímpica

PAF

O programa Atleta do Futuro 

proporciona a iniciação esportiva em 

diversas modalidades. Depois de 

conhecer e experimentar cada uma, a 

criança opta por um esporte específico. 

A ideia é fazer com que elas possam 

escolher o esporte preferido de acordo 

com suas habilidades.

E a partir daí são aperfeiçoadas as 

boas atitudes, virtudes e comporta-

mentos sociais das crianças, que são 

desenvolvidos por meio de recreação, 

atividades lúdicas e esportivas diferen-

ciadas a cada mês, entre elas o futebol, a natação, voleibol e outros.

O PAF é voltado para os filhos dos trabalhadores da indústria, com 

idades entre 6 e 17 anos, mas também atende aos alunos da rede 

municipal de ensino e comunidade. 

O período de rematricula será de dois a 20 de dezembro e as novas 

matrículas poderão ser feitas a partir do dia seis de janeiro. Mais 

informações podem ser obtidas pelos telefones 4009-1877 e 3621-

6300.

Quase três mil crianças participam 

neste sábado (23), da 5ª edição do 

Festival do Programa Atleta do Futuro – 

PAF, que acontecerá nos polos do SESI, 

localizado na Avenida Brigadeiro 

Eduardo Gomes, 3710 Aeroporto e na 

Vila Olímpica Roberto Marinho.

Haverá competições de natação, 

futebol society, além de recreação, 

futebol de sabão, air play, pebolim, totó, 

tênis de mesa e cama elástica.

As atividades acontecem pela manhã 

no SESI simultaneamente ao dia da 

Indústria Roraimense, das 8h às 12h e no 

período da tarde na Vila Olímpica das 14h às 18h.

A coordenadora educacional da unidade de lazer do SESI, 

Marcilene Mendes, destacou que é importante que os pais 

participem, pois esse é o momento em que a equipe do programa 

procura envolvê-los neste processo. “Nós convidamos os pais para 

que conheçam o trabalho do PAF e participem das brincadeiras e 

gincana com seus filhos. Essa interação e fundamental para o 

desenvolvimento das crianças”, completou.

CTMAR realiza sua última reunião do ano

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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XVIII Mostra de Teatro do SESI foi sucesso de público

A cada nova peça uma aventura 

era despertada juntamente com o 

talento dos pequenos artistas que 

tiveram a possibilidade de brincar 

e aprender novas linguagens e 

viver diversas situações. 

A mostra é um evento cultural 

que tem o objetivo de divulgar as 

atividades do Projeto Arte Jovem, 

realizado pela Unidade de Lazer do 

SESI, a fim de promover e valorizar 

o s  n o v o s  t a l e n t o s ,  

conscientizando-os sobre a 

importância da cultura e da arte do teatro na formação do ser 

humano. 

Nos dia 19, 20 e 21 de 

novembro, o auditório da Escola 

do SESI foi tomado por uma 

mistura de magia, alegria e muita 

diversão. Alunos do projeto Arte 

Jovem, protagonizaram a XVIII 

Mostra de Teatro do SESI.

As crianças encantaram o 

público mostrando o seu talento 

nas peças “Branquinha de Neve”, 

“Sítio do Pica-pau Amarelo em: 

“Floresta Encantada”, “Irmãs para 

sempre”, “Os cinco mosqueteiros”, 

“Talvez encantadas”, “Os Semi Deuses”, “o Patinho quase bonito” 

e a “Caixa de Pândora”, todas adaptadas pelo professor Alex 

Zantelli, para a faixa etária de cada aluno.

Alunos do Arte Jovem arrancam risos do público na 18ª Mostra SESI de Teatro

Foto: Leo Costa

Quinze poesias são classificadas para a 2ª fase do XV CONPOESI

Segunda etapa do concurso terá interpretação das poesias ao vivo

Além de promover a produção literária do gênero poesia no 

Estado, o concurso apresenta um olhar próprio de cada artista em sua 

realidade concretizado em palavras e demonstrado em sentimentos 

para os ouvintes e apreciadores.

A premiação é dividida por categoria totalizando R$ 6.000,00.

Foram 83 poesias inscritas, sendo 12 da indústria e 71 da 

comunidade. Destas, 15 foram classificadas para a segunda fase do 

concurso que consiste na apresentação ao vivo, como forma de 

teatro, dessas poesias ao público.

Na categoria indústria, estão classificadas sete poesias e oito8 na 

categoria comunidade, que concorrerão ao prêmio da modalidade 

interpretação.  Os candidatos serão avaliados nos critério de 

interpretação, figurino e trilha sonora. Os jurados darão nota de 0 a 10 

em cada critério.

A segunda fase será realizada no dia 26 de novembro no auditório 

da escola do SESI, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 3786 – 

Aeroporto, a partir das 20h, com entrada franca.

"Em todas as edições do concurso os candidatos ficam num 

grande suspense na entrega dos prêmios. Isso é legal, pois cada 

candidato leva sua torcida tornando um momento muito 

emocionante" declarou o Coordenador do Evento, Cláudio Lísias.

Acompanhe no quadro os classificados da primeira fase.
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Dia da Indústria Roraimense será neste sábado
de água em até 24 vezes, cadastro 

p a ra  e stá g i o,  o r i e nta çõ e s  

jurídicas, inscrições para o curso 

do Cozinha Brasil, doação de cães 

e gatos.

Lazer: apresentações culturais, 

brincadeiras, piscina (natação), 

futebol de sabão, pula-pula, totó, 

tênis de mesa, e oficinas de desenhos.

Segundo o coordenador de Responsabilidade Social Empresarial 

do SESI Jefferson Haron, a expectativa é que o dia da Indústria 

roraimense consiga atender o máximo de trabalhadores e seus 

dependentes. “É importante que esses profissionais participem, pois 

o tempo para buscar serviços de saúde é muito curto e essa ação 

representa uma forma de fazer várias coisas de uma só vez” frisou. 

O dia 23 de novembro, sábado, 

foi escolhido para a realização da 

1ª edição do dia da Indústria 

Roraimense. O evento acontece 

na sede do SESI  Roraima,  

localizada na Av. Brigadeiro 

Eduardo Gomes, número 3710, 

bairro Aeroporto, das 8h às 17h. O 

público alvo serão trabalhadores da indústria e seus dependentes, 

filiados aos seguintes sindicatos: Sindearter, Sindigraf, Sindimadeiras. 

Sindigar e Sindijóias, Sindiconf, Sindipan, e Sindirepa.

Haverá a oferta dos seguintes serviços:

Saúde: dentista, medição de peso, altura, exame de glicose, exames 

clínicos, saúde dos pés, limpeza de pele, clinica médica, exame clínico 

das mamas, exame da próstata e pediatria.

Cidadania: corte de cabelo, emissão de CPF, parcelamento de dívidas 

Alunos do SENAI RR foram certificados pelo Ministro da 

Educação em cursos realizados pelo PRONATEC
profissional, pode-se contribuir com a 

redução das desigualdades sociais. Ressaltou 

ainda, que quem trabalha com seriedade, 

obtém resultados positivos. 

Para a gerente de Educação Profissional 

do SENAI/RR Jamili Vasconcelos o PRONATEC 

é um excelente programa que gera 

oportunidades para a população do nosso 

país, “no SENAI temos muitos casos de 

sucesso de egressos que passaram pelo 

PRONATEC, um deles é o caso do José Renan, que até início do ano era 

aluno e hoje é Instrutor”, enfatizou.

Para a aluna da área de Alimentos Camilla Cristielle Bentes, 

oradora da Formatura, a parceria do SENAI Roraima com o PRONATEC 

veio para mudar a vida de muitas pessoas “eu sou uma prova disso, 

pois hoje faço salgados que aprendi no curso e forneço para uma 

padaria da capital, no futuro quero aumentar minha clientela e assim 

poder ajudar outras famílias, com oferta de trabalho, pois a demanda 

começou a aumentar e é muito bom ter dinheiro em mãos todos os 

dias, pois eu entrego o produto e já recebo o dinheiro, sendo retorno 

imediato”, colocou Camilla.

No dia 21 de novembro, no auditório da 

UFRR, aconteceu cerimônia de formatura 

para entrega de certificados a 920 alunos 

participantes dos cursos do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC executados pelo SENAI 

e outras Instituições ofertantes.

A solenidade contou com a presença do 

Ministro da Educação Aloizio Mercadante e 

também do presidente da Federação das 

Indústrias do Estado de Roraima – FIER, Rivaldo Neves, além de outras 

autoridades, empresários e professores.

O PRONATEC foi criado em 2011 e tem a meta de matricular 8 

milhões de estudantes em cursos técnicos até 2014 com investimento 

na faixa de R$ 14 bilhões, nesta parceria o SENAI Roraima qualificou, 

somente em 2013, próximo a 3.000 alunos por meio de onze, das suas 

doze áreas de atuação.

O ministro da Educação, Aloízio Mercadante, destacou que, 

atualmente, o Brasil tem apenas 5,3% de desemprego entre os 

jovens, diferente do que ocorre em alguns países da Europa, onde o 

índice chega à 22%, somente por meio da educação e qualificação 

Foto: ASCOM SENAI

Formatura Pronatec

SENAI RR participa de Seminário Internacional de Responsabilidade 

Social e Sustentabilidade 
que as empresas enfrentam. 

Os indicadores sociais apontam um 

aumento demográfico que será responsável 

por grandes mudanças na configuração da 

sociedade. Será necessário garantir o 

suprimento das demandas de alimentação, 

energia, água, transporte, educação e 

outras necessidades da população, sem 

extinguir os recursos naturais disponíveis.

Segundo a participante Wilcigeny Freire 

um dos pontos relevantes do encontro foi como os valores 

compartilhados elevam a competitividade da empresa e as mesmo 

tempo melhora as condições sociais e econômicas das comunidades 

em que atuam “o foco não é compartilhar valores já criados 

(filantropia), são valores pessoais com o balanceamento de 

interesses dos investidores isso porque a inovação e a 

sustentabilidade tornam-se fator essencial para a competitividade 

das empresas” relatou.

No período de 11 a 13 de novembro, as 

técnicas do SENAI/RR Wilcigeny Freire e 

Jussara Araújo, estiveram em Belo Horizonte 

( M G )  p a r t i c i p a n d o  d o  S e m i n á r i o  

Internacional de Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade com o tema “Indústria do 

Futuro: competitividade com sustentabi-

lidade”, promovida pela Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais – 

FIEMG.

O seminário teve objetivo estratégico de promover a inspiração de 

profissionais e líderes a encontrar caminhos e articular alianças para o 

alcance da competitividade nos negócios, tendo como foco a 

sustentabilidade para a indústria do futuro.

O evento discutiu, entre outros temas, quais estratégias as 

organizações estão adotando para se posicionar de maneira 

competitiva no mercado e se essa sustentabilidade mudará o 

panorama competitivo e remodelará as oportunidades e ameaças 

Foto: ASCOM SENAI
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Reeducandos da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo

recebem certificação do SENAI/RR
não é somente com repressão e 

ampliação do número de 

unidades prisionais que teremos 

resultados satisfatórios na área 

p r i s i o n a l .  É  n e c e s s á r i o  

ofertarmos oportunidades 

concretas de reinserção social 

para que eles (reeducandos) 

possam abandonar o crime e 

construir novos caminhos de 

vida. O Governo de Roraima 

realiza parcerias e oportuniza 

cursos e meios para que a 

ressocialização aconteça, mas é 

necessário que o reeducando demonstre vontade e interesse em 

fazer”, ressalta o Secretário Waney.

A qualificação ocorreu sob a supervisão do coordenador da 

área de Eletroeletrônica, Refrigeração e Telecomunicações do 

SENAI/RR, Francisco José Maia de Oliveira, com a participação dos 

instrutores Adriano Moreira Gandra e Jackson  Wildson Caetano 

dos Santos.

A solenidade para entrega de certificação aconteceu no pátio 

da Unidade, localizada no Monte Cristo, área rural de Boa Vista.

A Direção do Centro de 

Formação Prof iss ional  do 

SENAI/RR realizou no dia 22, às 

08h, a entrega dos certificados 

do Curso de Introdução à 
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reeducandos, dos regimes 

fechado e semi-aberto que 

cumprem pena na Penitenciária 

Agrícola do Monte Cristo.

A capacitação ocorreu por 

meio de parceria realizada entre 

a Secretaria da Justiça e da 

Cidadania e o SENAI/RR, bem 

como com a Empresa Schnneider, fabricante de produtos 

elétricos. O curso tem duração total 120h entre teoria e prática, é 

ofertado de forma gratuita, onde os alunos tiveram a 

oportunidade de aprender a funcionalidade da parte elétrica de 

uma casa e/ou prédio.

O reeducando que tem interesse em se qualificar em cursos 

dessa natureza, precisa, segundo o Secretário da Sejuc, Coronel 

QOCPM Waney Vieira, demonstrar interesse em participar do 

processo de ressocialização ofertado pelo Governo do Estado aos 

apenados e ainda, ter aptidão para a função. “Entendemos que 

Foto: ASCOM SENAI

IEL em parceria com Barão de Mauá oferece cursos de

pós-graduação à distância com preços promocionais

 O sistema permite que o aluno compareça ao pólo somente 

nas avaliações, uma vez que todo o conteúdo está disponível no 

Portal AVA, em videoaulas e nos livros em PDF que são 

disponibilizados para download.

O estudo, por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade de 

horário para quem não possui disponibilidade para realizar cursos 

presenciais. Desse modo, essas pessoas podem se manter 

atualizadas perante o mercado de trabalho por meio de um 

material preparado por professores qualificados, que utilizando 

da mais moderna tecnologia à disposição do Ensino a Distância, 

sem depender da sala de aula presencial.

As aulas são gravadas em formato de vídeo, utilizando recursos 

multimídia para oferecer o melhor da tecnologia para o 

aprendizado. Os livros são produzidos com equipamentos de 

última geração. O material é de alto padrão e é produzido pelos 

melhores profissionais de cada ramo.

INSCRIÇÕES - Os documentos necessários para matrícula são: 

Carteira de identidade – RG (cópia), CPF (cópia), diploma ou 

comprovante de conclusão de curso de graduação (cópia 

autenticada em cartório), certidão de nascimento ou casamento 

(cópia), comprovante de residência recente em nome do aluno 

(cópia).

As inscrições podem ser feitas no IEL, localizado na Avenida 

Capitão Julio Bezerra numero 363, pelo telefone 3621 3571 e 

8112-1953(vivo) ou pelo site www.baraoead.com.br. 

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL é parceiro da Faculdade Barão de 

Mauá, do Estado de São Paulo, oferecendo cursos de pós-

graduação à distância. São mais de 30 cursos na área de Educação, 

negócios, MBA Executivo e Jurídico. Durante todo o mês de 

novembro a entidade oferta preços promocionais para todos os 

cursos com valores que chegam a R$ 99,00. 

O curso de pós-graduação é divido em quatro módulos, com 

duração de três meses cada um, totalizando doze disciplinas. Os 

cursos com preços promocionais são: Alfabetização, Comunicação 

e Informação Educacional e Empresarial, Cultura e Literatura, 

Docência no Ensino Superior, Educação Ambiental, Educação de 

Jovens e Adultos, Educação e Sociedade, Educação Inclusiva, 

Educação Infantil, Ensino Lúdico, Gestão das Políticas Sociais, 

Gestão Escolar, Gestão Escolar: Orientação e Supervisão, Língua 

Portuguesa, Língua Portuguesa: Redação e Oratória, Literatura 

Brasileira, Literatura Contemporânea, Metodologia da 

Interdisciplinaridade, Metodologia do Ensino de Artes, 

Metodologia do Ensino de filosofia e sociologia, Metodologia do 

Ensino de  história e geografia, Metodologia do Ensino de língua 

inglesa, Pedagogia Empresarial e Educação corporativa, Política e 

Sociedade, Psicomotricidade, Psicopedagogia, Supervisão e 

Orientação, Tecnologias e Educação a Distância.

EAD - A Metodologia de ensino a distância foi desenvolvida para 

que diversas pessoas tenham acesso aos cursos pós-graduação do 

Centro Universitário Barão de Mauá. Pelo sistema EAD é possível 

acessar todo o conteúdo pela internet, disponíveis no portal AVA.
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