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Conselho Temático da Micro e Pequena Empresa, 

Economia e Política Industrial recebe representantes do 

Iteraima e da Emhur

Os membros do Conselho Temático 
da Micro e Pequena Empresa, 
Economia e Política Industrial (COMPI) 
se reuniram nesta quinta-feira (10), 
com o presidente do Instituto de Terras 
e Colonização de Roraima (Iteraima), 
Leocádio Vasconcelos e com a diretora 
de operações da Empresa Municipal de 
Habitação e Urbanismo (Emhur). 

Os gestores falaram da atuação dos 
órgãos, principalmente, do trabalho em 
relação aos processos de regularização 
fundiária de várias áreas em Boa Vista.

O presidente do Iteraima, Leocádio 
Vasconcelos, iniciou esclarecendo que apesar do Estado ainda 
não possuir uma legislação específica sobre regularização 
fundiária na capital, a questão deve ser solucionada em breve. 

Ainda este mês o órgão encaminhará à Assembléia Legislativa 
de Roraima, um projeto de lei que visa dar segurança jurídica à 
questão. "Hoje existem quase cinco mil lotes urbanos em Boa 
Vista, com pendências de regularização. O projeto que está sendo 
encaminhado para a ALE dará condições para que possamos 
trabalhar minimizando essa situação", disse.

A diretora de operações da Emhur, Dilma Costa, afirmou que a 
regularização fundiária da capital é uma prioridade do órgão. 

Sistema Indústria é homenageado pela Assembleia

Legislativa
Na manhã da última 

quinta-feira (10) a 
Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima – 
A L E ,  r e a l i z o u  a  
solenidade de entrega 
da Comenda Orgulho 
de Roraima. Mais de 50 
empresários foram 
agraciados. 

A data foi  
escolhida para marcar a 
criação do Dia do 
E m p r e e n d e d o r  
Roraimense, instituído 
pela ALE para o dia 10 de Outubro. FIER, SESI, SENAI e IEL foram 
indicadas pelos deputados Gabriel Picanço para receber a 
homenagem, pelo relevantes serviços prestados ao Estado, assim 
como a importante contribuição ao seu desenvolvimento.

“Essa homenagem é prestadas àquelas pessoas, empresas e 
instituições que tem uma história em Roraima e que ajudaram ou 
ajudam a construir Roraima. Por esse motivo, nada mais justo que 
o Sistema Indústria receber essa homenagem”, declarou Picanço.

“Recebemos essa homenagem com grande satisfação, 
pois já são 26 anos atuando em Roraima. Ser reconhecido como 
um orgulho de Roraima demonstra a importância do nosso 
trabalho”, destacou o diretor regional do SENAI-RR, Arnaldo 
Mendes.

“Ter o seu trabalho reconhecido é muito gratificante e 
motivador”, acrescentou a superintendente do IEL-RR, Lídia 
Tavares.

Representantes do Iteraima e da Emhur esclareceram dúvidas sobre
regularização fundiária urbana
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Foto 01: Representantes do Sistema Indústria e o Deputado Gabriel Picanço, durantesolenidade de entrega da Comenda Orgulho de Roraima
Foto 02: O conselheiro Luiz Brito também foi homenageado
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"Estamos trabalhando em várias 
frentes de trabalho, nos bairros Cidade 
Satélite, Senador Hélio Campos, Raiar 
do Sol, Santa Luzia, Equatorial, São 
Vicente, Caetano Filho e Calungá. E nós 
estamos assumindo o compromisso de 
entregar t ítulos definit ivos já  
registrados nessas áreas, sem que as 
pessoas tenham que arcar com 
nenhuma taxa. Outra frente é a 
transferência das terras da União para 
o município. Muitos bairros foram 
criados e continuam em áreas que 
ainda pertencem à União", ressaltou.

Dilma destacou que de 1997 a 2012 foram emitidos 19.216 
títulos definitivos em Boa vista. Em 2013, a meta é chegar a cinco 
mil títulos: 3,5 mil deles, em parceria com o Iteraima.

O representante da secretaria municipal de finanças, o fiscal 
Rhauan Leal, falou sobre a emissão do Habite-se para comércio e 
indústria. "O documento não é emitido em áreas não 
regularizadas. Nesse caso emitimos um alvará provisório que é 
válido por até 180 dias e que pode ser renovado. É uma forma de 
não engessarmos o empresário, enquanto a questão não pode ser 
solucionada em definitivo”, finalizou.

Outro homenageado do dia foi o empresário e 
presidente do Sindicato da Indústria de Construção de Estradas, 
Pavimentação, Terraplanagens e Obras em geral do Estado de 
Roraima (SINDICON), Luiz Brito. Para ele, foi uma feliz surpresa 
que traz consigo uma grande responsabilidade. “Todo 
reconhecimento é fruto do nosso trabalho. Essa homenagem 
serve de estímulo para continuarmos a desempenhar o nosso 
ofício, e dobra nossa responsabilidade perante a sociedade, pois 
como o próprio nome já diz, estamos sendo reconhecidos como 
um orgulho de Roraima”, finalizou o empresário.

O Presidente da FIER, empresário Rivaldo Neves, falou sobre a 
satisfação em receber a homenagem. “É uma homenagem justa. 
Cada uma das entidades dá sua contribuição não só para o setor 
industrial, mas também para a comunidade. Agradeço ao 
deputado Gabriel Picanço pelo reconhecimento”.
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Membros do CTRSRT conhecem práticas premiadas pelo PSQT 

na empresa LB Construções

Nesta sexta-feira (11), membros do Conselho Temático de 

Responsabilidade Social e Relações Trabalhistas – CTRSRT realizaram 

uma visita técnica à empresa LB Construções, para conhecer as 

práticas de Responsabilidade Social que foram ganhadoras em 

âmbito estadual e nacional do Prêmio SESI de Qualidade no Trabalho 

em 2012.

 A 15ª edição do PSQT premiou 36 empresas, entre mais de 1.522 

concorrentes de todo o Brasil. A LB Construções ficou em 2º lugar na 

modalidade “Ambiente de Trabalho Seguro e Saudável” com a prática: 

Política de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho – PGSST. 

Concorreram cinco empresas industriais de pequeno porte de 

diferentes regiões do país.

O proprietário da empresa e membro CTRTRS, empresário Luiz 

Brito, ressaltou que as práticas desenvolvidas pela LB Construções 

refletiram diretamente em bons resultados na produção e no 

faturamento da empresa. “Além de fornecer alimentação balanceada 

Empresários participam de missão à Guiana
A Federação das Indústrias do 

Estado de Roraima (FIER) foi 

representada pelo coordenador 

técnico, Ivo Gallindo e empresários 

do setor industrial em missão de 

negócios na Guiana, entre os dias 2 

e 5 deste mês, dentro do projeto de 

I nte r n a c i o n a l i za çã o  B ra s i l ,  

Venezuela e Guiana, desenvolvido 

pelo SEBRAE em parceria com a 

entidade por meio do Centro 

Internacional de Negócios (CIN).

Durante a  programação,  

empresários participaram de palestras do Fórum de Negócios, 

reunião com a Goinvest sobre a possibilidade de atrativos para 

investimentos e visitaram a Feira GuyExpo 2013, considerada a maior 

exposição empresarial e de negócios da Guiana com mais de 200 

empresas envolvidas.

A delegação de Roraima também participou de rodadas de 

negócios e de visitas a empresas de diversos segmentos. “Estamos 

intensificando os trabalhos para contribuir com o processo de 

internacionalização de empresas de Roraima”, avaliou Ivo Gallindo, 

Foto: ASCOM Sistema Indústria

Membros do CTRSRT e o empresário Luiz Brito (segundo da esquerda para a direita)

Foto: Ascom Sistema Indústria

Empresários e o coordenador técnico da FIER em missáo empresarial na Guyana

Cozinha Brasil realiza curso para trabalhadores de Mucajaí

Entre os dias 3 e 5 de outubro, o SESI por meio do Cozinha Brasil 

promoveu para 60 colaboradores da Madeireira Mendes Ross, mais 

um curso de alimentação saudável. Os alunos foram divididos em 

duas turmas e aprenderam mais sobre o manuseio e armazenamento 

correto dos alimentos com aulas teóricas e práticas, onde os alunos 

desenvolveram as receitas junto com os instrutores.

Durante as aulas práticas foram preparadas algumas receitas 

contidas no Livro de Receitas Cozinha Brasil, como: torta de cachorro 

quente, arroz verdinho, lasanha de abóbora, feijão tropeiro de soja, 

além de sobremesas, como: merengue de banana, bolo especial de 

laranja, bolo de maça com canela e mouse refrescante de limão e 

sucos de melancia com hortelã, casca de abacaxi com hortelã e suco 

da horta.

A proprietária da empresa, Solange Mendes Ross, falou sobre a 

satisfação em proporcionar o curso para seus colaboradores. “Só 

Foto: Ascom Sistema Indústria

Colaboradores da Madeireira Mendes Ross durante capacitação do Cozinha Brasil

de forma gratuita, duas vezes ao dia, damos benefícios como a 

isenção do desconto das contribuições do INSS e moradia aos 

colaboradores sem residência. Ações como essa é que nos levaram ao 

segundo lugar nacional e ao crescimento da nossa empresa”, disse.

gerente do CIN e coordenador 

Técnico da FIER.

Das sete empresas roraimenses 

participantes, duas foram do 

segmento industrial: a Amazônia 

Granitos e a Nordiesel. “Foi uma 

oportunidade para analisarmos a 

possibilidade de negócios no 

exterior. Estou otimista de que 

colheremos bons frutos”, declarou 

Manuel Siqueira Lopes,  da 

Amazônia Granitos. 

Segundo a coordenadora de 

Projetos Estratégicos do SEBRAE, Kátia Veskesky, responsável pela 

articulação e coordenação da missão empresarial à Guiana, no início 

do próximo ano deve ser realizada outra missão, dessa vez à 

Venezuela. “O projeto tem duração de quatro anos e iremos 

desenvolver muitas outras atividades”, frisou.

Também integraram a comitiva, o diretor 2º tesoureiro da FIER, 

Otto Matsdorff, o representante da presidência do SEBRAE, Geraldo 

Bezerra dos Anjos Filho e a consultora Jeniffer Natalie dos Anjos.

temos agradecer. A equipe do Cozinha Brasil realizou um excelente 

trabalho na empresa. Foi além do esperado, conseguimos envolver 

todos os colaboradores. A equipe deixou ótimos ensinamentos que 

serão, com certeza, úteis no dia-a-dia de cada um que teve a 

oportunidade de participar”, frisou.

O encerramento da capacitação foi comemorado com um 

saboroso e nutritivo almoço preparado pelos instrutores e alunos. 

Todos os alunos receberam certificado de participação.
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SESI realiza programação especial para comemorar o

dia das crianças 
Fo i  e m  c l i m a  d e  m u i ta  

descontração e alto astral que os 

alunos do Programa Atleta do 

Futuro (PAF) e Arte Jovem 

comemoraram o dia das crianças. 

O dia da Alegria foi realizado em 

três momentos: nos dias 9, 10 e 11. 

Juntamente com os monitores e 

familiares, as crianças desfrutaram 

de momentos especiais.

 A programação contou com atividades de esporte e recreação, 

oficina de reutilização de materiais - onde eles aprenderam a 

importância da reciclagem e como podem ajudar o meio ambiente – e 

atividades na piscina, torneio de futsal e muita música na discoteca 

infantil que foi especialmente planejada para animar a turma.

No dia 11 foi a vez das crianças atendidas pelo PAF na Vila 

Olímpica. Além das brincadeiras, como pula-pula, teve muito esporte 

com futebol de sabão e apresentações artísticas e culturais de grupos 

Centro de Educação do Trabalhador comemora 

o dia das crianças com muitos jogos e brincadeiras
O dia das crianças para os 

alunos do Centro de Educação do 

Trabalhador João de Mendonça 

Furtado (CET) Também teve muitas 

brincadeiras e diversão. Uma 

programação pra lá de especial foi 

especialmente planejada para os 

alunos da educação infantil e 

ensino fundamental menor. A 

festividade aconteceu nesta sexta-feira (11), véspera do dia da criança 

na quadra da escola.

A programação foi animada com cama elástica, tobogã, jogo do 

cotonetes gigantes, autorama, piscina de bolinhas e videogame, com 

jogos de dança. Os alunos se divertiram pra valer e se deliciaram com 

crepes, cachorros-quentes, pizzas e picolés.

A aluna do 4º ano Ana Clara Aguiar, 10 anos disse que gostou 

muito da comemoração do dia da criança. “O brinquedo que eu mais 

gostei foi o jogo do cotonete gigante, me diverti muito com os meus 

Atividades recreativas e oficinas fizeram parte da programaçao na sede do SESI

Foto: Ascom Sistema Indústria

Crianças se divertem na comemoraçao do dia da criança na Escola do SESI

Foto: Ascom Sistema Indústria

Inscrições abertas para o XV Conpoesi

Já estão abertas as inscrições para o XV Concurso SESI de Poesia, 

eveJá estão abertas as inscrições para o XV Concurso SESI de Poesia, 

evento já tradicional no calendário da entidade, que reúne talentos 

da poesia em uma noite de muita alegria e emoção.  

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.

O concurso é voltado tanto para os trabalhadores da indústria 

quanto para a comunidade. A expectativa da organização é que vários 

poetas e poetisas participem e apresentem o seu trabalho para a 

sociedade e que novos talentos possam ser revelados.

O coordenador do evento Claudio Lísias convida os apreciadores 

da literatura a inscreverem-se dedicando um pouco de tempo neste 

concurso. “Lembramos que a contribuição para a cultura é de 

extrema importância, por isso é interessante que todos que se 

identificam com produção literária participem,” frisou.

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

As inscrições seguem até o dia 25 de outubro. O regulamento e a 

f icha de inscrição estão disponíveis no site do SESI 

 ou na sede do SESI, localizada na Av. 

Brigadeiro Eduardo Gomes nº 3710, bairro Aeroporto. Mais 

informações pelo telefone 4009 1847.

www.sesiroraima.org.br

de dança e capoeira, no palco do 

Caminhão SESI Movimento.

Aproximadamente duas mil 

c r i a n ç a s  p a r t i c i p a ra m  d a s  

atividades, realizadas nos períodos 

da manhã e tarde. Tudo sob a 

s u p e r v i s ã o  e  s e g u r a n ç a  

proporcionada pelos monitores do 

p r o j e t o .  A  c o o r d e n a d o r a  

pedagógica do SESI, Marcilene Mendes, explicou que esse, além de 

um momento de lazer para as crianças é também uma oportunidade 

de interação entre o SESI e as famílias dos alunos, uma vez que os pais 

também são convidados a participar da programação. 

“A programação oportunizou um momento único para alunos, 

familiares e principalmente para a entidade. Por que os pais puderam 

ver de perto como são desenvolvidas as atividades com seus filhos, 

conversaram com os monitores e conheceram um pouco mais da 

didática desenvolvida com eles”, declarou a coordenadora.

colegas”, completou. 

A diretora do CET, Ellen 

Cavalcante, explicou que a 

comemoração foi possível graças 

a o  e m p e n h o  d a  e q u i p e ,  

juntamente com os alunos, que 

este ano produziram materiais 

reciclados na Indústria de Talentos, 

evento do calendário da escola que 

busca estimular o empreendedorismo nos alunos. Tudo o que foi 

produzido na Indústria de Talentos foi comercializado e o valor 

arrecadado foi revertido para o evento. 

"A comemoração do dia das crianças foi preparada com muito zelo 

por toda a equipe do SESI. Conseguimos utilizar bem os recursos dos 

produtos comercializados na indústria de talentos e o resultado é 

esse: fizemos felizes aqueles nos presenteiam diariamente com muito 

amor e afeto”, concluiu Ellen.

  Modalidade Escrita 

  Categoria Categoria 

1ª 

FASE 

Industriário Comunidade 

1º Lugar R$ 700,00  1º Lugar R$ 700,00  

2º Lugar R$ 500,00  2º Lugar R$ 500,00  

3º Lugar R$ 300,00  3º Lugar R$ 300,00  

  Modalidade Interpretação 

2ª 

FASE 

Industriário Comunidade 

1º Lugar R$ 700,00  1º Lugar R$ 700,00  

2º Lugar R$ 500,00 2º Lugar R$ 500,00  

3º Lugar R$ 300,00  3º Lugar R$ 300,00  
 

http://www.sesiroraima.org.br
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Professores e alunos do Ensino Técnico do SENAI poderão 
participar do Prêmio Pronatec Empreendedor e Concurso de 

Objetos de Aprendizagem do SEBRAE 
Até o dia 30 de outubro, estudantes, 

professores, além da comunidade escolar de 

quaisquer cursos técnicos do Pronatec, em 

equipes com no mínimo quatro e no máximo oito 

integrantes podem se inscrever no 1º Prêmio 

Pronatec Empreendedor.

Esse prêmio visa mostrar como a educação 

empreendedora transformou a vida de quem 

passou pelo ensino técnico. Serão premiados 

casos em que estudantes, após participarem das 

aulas com a temática “empreen-dedorismo”, 

puderam colocar em prática esses conceitos, 

trabalharam competências empreendedoras, 

começaram um negócio ou puderam aumentar a renda familiar 

aplicando o que foi aprendido. 

Os alunos do Prêmio Pronatec Empreendedor que obtiverem o 

primeiro lugar ganharão uma viagem nacional para conhecer um 

centro de referência ou projeto de Empreendedorismo a ser definido 

pelo Sebrae, além de um notebook para cada integrante do grupo. Já 

os que ficarem em segunda e terceira posição vão receber um 

notebook. 

Já o Concurso Objetos de Aprendizagem é 

direcionado apenas aos docentes e tem como foco 

identificar os recursos educacionais que estão 

sendo utilizados em sala de aula com essa 

temática, que podem ser em diversos formatos e 

linguagens, como jogos, vídeos e simulações. 

Esses materiais podem já ter sido usados ou não 

no ensino de empreendedorismo. N ã o  

há l imite de inscrições de objetos de 

aprendizagem por professor. O professor que 

vencer o Concurso de Objetos de Aprendizagem 

em primeiro lugar tem direito a viagem nacional e 

um tablet. Os outros dois colocados irão ganhar 

um tablet cada um.

Esses Prêmios são frutos de um acordo cooperativo entre o 

Ministério da Educação e o Sebrae. Com o Pronatec Empreendedor, o 

Brasil se iguala a 50% dos países europeus que incluíram a educação 

para o empreendedorismo em suas escolas de base e técnicas. Para 

inscrições e mais informações os candidatos devem acessar o site 

http://pronatecempreendedor.sebrae.com.br, clicando no link 

Prêmios.
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SENAI oferece cursos de Educação à Distância 

Desde 2009 o SENAI Roraima oferece cursos gratuitos 

de Educação a Distância - EAD por meio do Programa de 

Competên-cias Transversais, previsto no Programa 

Educação para a Nova Indústria do Departamento 

Nacional.

Competências Transversais são temas, conteúdos, 

que não são obrigatórias no currículo, mas que podem 

ser explorados. Eles expressam conceitos e valores 

fundamentais à democracia e à cidadania e 

correspondem a questões importantes e urgentes para a 

sociedade brasileira de hoje, presentes sob várias 

formas na vida cotidiana. 

Os cursos são ofertados em forma de livros, com carga horária de 

14 horas, e abordam temas transversais, como Legislação Trabalhista, 

Propriedade Intelectual, Segurança do Trabalho e Educação 

Ambiental, Empreendedorismo e Tecnologia da Informação e 

Comunicação e são destinados a alunos de cursos Técnicos, Educação 

Básica, Educação de Jovens e Adultos, Aprendizagem, Qualificação e 

comunidade em geral.

Desde a implantação dos cursos de EAD o Senai/RR já atendeu 

mais de 3000 alunos, isso se deve ao fato de que esse programa 

possui características próprias, com uma forma particular de criar 

espaços para gerar, promover e implementar situações em que os 

alunos aprendam. 

Ao matricular-se o aluno recebe um livro contendo uma carta-

resposta. Os estudos poderão ser realizados conforme a 

disponibilidade de tempo do aluno que tem o prazo 

de 30 dias para devolução da carta-resposta 

devidamente preenchida. Cada aluno somente poderá 

efetuar matrícula em um curso por vez e após a 

devolução da carta-resposta, o aluno já poderá 

matricular-se em novo curso. Receberá certificado o 

aluno que obtiver no mínimo a nota 70.

Os cursos são de fácil assimilação e com uma 

linguagem bastante atraente, principalmente para o 

público jovem. Toda a elaboração do material foi 

inspirado em revistas de variedades, RPG (Role Playing 

Game – jogo de interpretação de personagem), Mangá 

(Histórias em quadrinhos originárias do Japão) e sites de 

relacionamentos, tais com Orkut, Hi5, Myspace.

Essas competências trazem a ideia de tornar os alunos capazes de 

compreender a cidadania como participação social e política; 

posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas; perceber-se 

integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente; entre outros.

As inscrições para os cursos de EAD estão abertas e os 

interessados devem procurar a recepção do SENAI, localizado a Av. 

dos Imigrantes, 399 – Asa Branca, mais informações pelo telefone 

2121-5050.

IEL seleciona candidatos para vaga de emprego

O Instituto EuvaldoLodi – IEL, está 
selecionando candidatos graduados em Ciências 
Contábeis para vaga de emprego. O profissional 
irá desempenhar a função de auxiliar de 
escrituração/ analista fiscal pleno e junior e deve  
ter como pré – requisito carteira nacional de 
habilitação categoria  A há pelo menos 2 anos.

O candidato deverá ter registro do Conselho 
Regional de Contabilidade -CRC ativo, além das 
seguintes qualificações: domínios de rotinas 
fiscais e acessórias, DCTF, DACON, DARE, PIS, 

COFINS, ICMS e IPI – domínio pleno em 
assuntos da SUFRAMA (desembaraços da 
SEFAZ/RR). A carga de trabalho será de 44 horas 
semanais e os benefícios serão: salário a 
combinar, incluindo assistência médica e ajuda 
de custo.

Os interessados deverão enviar currículo 
junto com a cópia da carteira de habilitação e CRC 
para :currículo@ielrr.org.br ou entregar no setor 
de estágio do IEL, na Av. Capitão Julio Bezerra, 
363 Centro. Mais informações pelos telefones 



Recentemente o SENAI realizou a 
aula inaugural com os alunos dos 
Cursos Técnicos em Confeitaria, 
Segurança no Trabalho e Manutenção 
e Suporte em Informática, em 
atendimento ao Sistema de Seleção 
Unificada da Educação Profissional e 
Tecnológica – SISUTEC.

O sistema está oportunizando a 
entrada, no ensino técnico, de pessoas 
que já concluíram o ensino médio, 
além de valorizar sua formação. 797 
unidades operacionais do SENAI 
espalhadas pelo país estão investindo 
nessa modalidade de ensino.

A aula inaugural tem por objetivo 
integrar e dar boas vindas aos 70 novos alunos, além de apresentar a 
instituição, equipe técnica pedagógica e as normas e procedimentos 
da instituição. 

Em cumprimento as Resoluções do SISUTEC, os alunos recebem 
assistência estudantil com o valor depositado direto em sua conta 
corrente e para dar suporte a sua formação, o SESI faz o 

acompanhamento pedagógico com 
aulas de l íngua portuguesa e 
matemática. O curso tem carga horária 
de 160 horas. 

O SISUTEC é gerenciado pelo 
Ministério da Educação (MEC), no qual 
instituições públicas e privadas de 
ensino superior e de educação 
profissional e tecnológica ofereceram 
vagas gratuitas em cursos técnicos na 
forma subsequente para candidatos 
participantes do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM).

Um estudo feito pela Confederação 
Nacional da Indústria - CNI mostra que 
72% dos ex-alunos de cursos técnicos 

conseguem trabalho no primeiro ano após a formatura e têm renda 
média de 2,6 salários mínimos. Além disso, 73% estão ocupados em 
atividades relacionadas à área de formação. Conforme o estudo, 
trabalhadores com formação técnica ganham 24% a mais que os que 
têm apenas o ensino básico. Os dados são referentes ao período de 
2010 a 2012 e foram divulgados neste ano.

SENAI Roraima realiza aula inaugural de três Cursos Técnicos 

Foto: Ascom SENAI
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O Instituto EuvaldoLodi – IEL está 
com inscrições abertas até o dia 14 
de outubro para novas turmas dos 
cursos de Pós-Graduação, uma 
parceria com a Faculdade Barão de 
Mauá, do Estado de São Paulo. São 
mais de 30 cursos na área de 
Educação, negócios, MBA Executivo 
e Jurídico. Os valores mensais variam 
de 118,00 a 299,00 reais. 

O curso de pós-graduação é 
divido em quatro módulos, com 
duração de três meses cada um, 
totalizando doze disciplinas. Ao final de cada módulo, o aluno realiza 
as provas presenciais das disciplinas.

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.
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  c o n t e ú d o  p e l a  i n t e r n e t ,  
disponíveis no portal AVA.

 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.

Continuam abertas as inscrições para novas turmas 

de Pós-Graduação IEL/Barão de Mauá

Av. Benjamin Constant, 876, Centro. Tel:4009-5353  Fax3224-1557 E-mail: gab.fierr@sesi.org.br
ASCOM/ Sistema FIER : Tel: 4009-5355. E-mail: ascom.sesirr@sesi.org.br

VAGAS DE ESTÁGIO
Ensino Médio Regular - A partir do 2° Ano
Horários:  08h às 12h (1 vaga)
                 16h às 22h (2 vagas)
                                                    
Educação Física - A partir do 3° semestre
Horários: 08h às 12h (1 vaga)
                  14h às 18h (1 vaga)
                  15h às 19h (1 vaga)
                  18h às 22h (1 vaga)

 Administração - A partir do 3° semestre
Horários: 08h às 12h  (1 vaga)
 
Design Gráfico - A partir do 1º Semestre
Horários: 08h às 12h (1 vaga)
                14h às 18h (1 vaga)
 
Pedagogia - A partir do 3° semestre
Horários: 07:30 às 13:30 (2 vagas)
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