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Como parte das comemorações do Dia Internacional Contra a 

Corrupção, a Semana Cidadã de Combate à Corrupção, a 

Controladoria-Geral da União – CGU, promoveu uma série de 

palestras e atividades pedagógicas nas escolas da rede estadual, 

nos três turnos, dos dias 02 a 09 de dezembro de 2013. A partir 

deste ano as comemorações do Dia da Criança Cidadã e do Dia 

Internacional Contra a Corrupção farão parte do Calendário das 

Escolas Estaduais de Roraima. 

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, foi 

uma das entidades que apoiaram essa iniciativa, cuja 

programação foi encerrada no dia 09 de dezembro, no Auditório 

do Centro Amazônico de Fronteiras - CAF da Universidade Federal 

de Roraima – UFRR. 

No evento, houve o lançamento do selo comemorativo ao Dia 

Internacional Contra a Corrupção, feito pelo Correios, a criação do 

Observatório Social de Boa Vista-RR, a premiação das escolas de 

destaque no Dia da Criança Cidadã e na Semana Cidadã de 

Combate à Corrupção, além de apresentações culturais.

A Controladoria-Geral da União fomenta estas atividades em 

todo o país no Dia Internacional Contra a Corrupção, 

comemorado no dia 9 de dezembro, com o propósito sensibilizar 

o cidadão para o combate à corrupção e o acompanhamento da 

melhor aplicação dos recursos públicos em sua comunidade.

          

Sistema Indústria é parceiro da CGU no dia internacional 

contra a corrupção

regionais como Zeca Preto e Neuber Uchôa.  

O coordenador do evento Cláudio Lísias acredita que Roraima 

está vivendo uma nova fase no contexto da dança. “O nosso 

Estado vive um momento onde a dança está em evidência, com 

destaque para a dança contemporânea. O SESI como propulsor da 

cultura local e brasileira sempre apoiou iniciativas como estas, 

contribuindo para a promoção das manifestações artísticas”, 

concluiu.

A Mostra faz parte do calendário de eventos culturais do SESI e 

tem como objetivo apresentar ao público os talentos da dança 

roraimense.

A Dança contemporânea foi a atração especial que rendeu 

uma noite emocionante, na 11ª edição da Mostra SESI de Dança. 

O espetáculo aconteceu na última quinta-feira (12), no Auditório 

do Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça 

Furtado.

O evento contou com a participação da Cia Roraimense de 

Dança, composta por 5 (cinco) bailarinos de modalidades 

distintas, além de convidados. As coreografias foram todas 

elaboradas pelo bailarino Welligton Souza. Ao todo foram 10 

apresentações, entre elas de músicas de artistas como Vanessa da 

Mata, Adriana Calcanhoto, Guilherme Arantes, além de artistas 

Ritmos contemporâneos movimentam a

11ª Mostra SESI de Dança 

Bailarinos movimentaram o palco do Auditório do CET em um show eletrizante

Foto: Leo Costa



Arte Jovem. 

 A coordenadora pedagógica do SESI, 

Marcilene Mendes, disse que o evento 

correspondeu às expectativas de acordo 

com as atividades realizadas pelos 

professores. “O foco principal do 

acampamento é promover o cooperati-

vismo, a integração e a socialização das 

crianças por meio de atividades criativas, onde estimulamos também 

o lado psicossocial, e conseguimos isso, além de muita diversão”, 

concluiu.

O acampamento do Arte Jovem é uma programação que já faz 

parte do calendário anual de eventos do SESI.

Cerca de 30 crianças de 9 a 12 anos 

participaram, no período de 7 a 8 de 

dezembro, do Acampamento do projeto 

Arte Jovem desenvolvido pelo SESI. A 

atividade marcou o encerramento das 

aulas do projeto e o início das férias. O 

local escolhido foi  o balneário 

Urubuzinho.

A programação iniciou com o desfile para escolha do Garoto e 

Garota Acampamento, seguido pela eleição do Prefeito do local. 

Brincadeiras como pista de obstáculos, contação de histórias ao luar, 

competições direcionadas, vôlei, futebol, gincanas que incluíram 

jogos pedagógicos e de cooperação, fizeram parte do Acampamento 

Acampamento “Arte Jovem”

Acampamento Arte Jovem marca o encerramento das atividades do Projeto

Foto: ASCOM Sistema Indústria
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Eliana Printes se apresenta no Tapiri do SESI neste sábado

você, de (Adonay Pereira, Eliana Printes e Eliakim Rufino), A cidade e o 

luar, Anjo de prata, Crepúsculo de uma deusa, Da Laia do Lama, O 

trem da juventude de Herbert Viana, Venha ser meu sol e Perdi a 

conta, entre outros sucessos. 

O coordenador do evento Cláudio Lísias faz o convite para o show 

no sábado: “É mais um evento de final de ano que o SESI oferece para 

os trabalhadores da indústria e comunidade em geral, encerrando 

nosso calendário cultural. Será um show que reunirá talentos da 

música regional e onde buscamos cumprir nosso papel solidário com 

a arrecadação de alimentos, que serão doados para famílias de baixa 

renda”, frisou.

Encerrando os eventos culturais de 2013, o SESI-RR promove o 

show da cantora amazonense Eliana Printes, neste sábado (14) a 

partir das 20h, no Tapiri da entidade, na Avenida Brigadeiro Eduardo 

Gomes, com pré-show de Euterpe. Os interessados devem trocar um 

quilo de alimento não perecível por um convite até o dia do show no 

sábado, no próprio SESI.

 “Tudo em movimento” é o nome do mais recente trabalho de 

Eliana Printes que, além das canções do novo CD, apresentará os 

grandes sucessos dos trabalhos anteriores que se consagraram nas 

rádios do Brasil como: Só vou gostar de quem gosta de mim, trilha 

sonora do filme “Qualquer gato vira lata”, Os presentes, Se chovesse 

SENAI realiza serviço de capacitação em Combate a Incêndio
equipamentos caros se não tiver pessoas 

que saibam manejá-los, em nossa cidade 

as empresas tem investido pouco nesse 

tipo de treinamento”, destacou. 

Durante a ação, os futuros brigadistas 

tiveram disciplinas como Teoria Contra 

Incêndio, Equipamentos de Combate a 

Incêndio, Sistemas de Detecção e Alarme 

de Incêndio, Saídas de Emergência e Rotas 

de Fuga, Procedimentos de Desocupação 

da Edificação ou Pavimento em caso de Emergência, Equipamentos e 

Primeiros Socorros. Participaram do Treinamento 26 funcionários das 

empresas Oficina Auto Mania, Salão Realce, Nordiesel e Retífica 

Central.  

Durante 05 dias o SENAI Roraima 

realizou um treinamento de Prevenção de 

Combate a Incêndio a colaboradores de 04 

empresas de Boa Vista. O curso contou 

com aulas teóricas e práticas e teve carga 

horária de 20h.

O treinamento foi orientado pelo 

Brigadista do Corpo de Bombeiros Cel. 

Arnóbio Venício Lima Bessa e abrangeu 

situações reais, pois o objetivo é que os 

participantes atuem na prevenção e proteção contra princípio de 

incêndio, pânico e primeiros socorros. Para o Cel. Arnóbio esse tipo de 

treinamento é essencial porque permite que as empresas possuam 

em seu quadro funcional pessoas capacitadas para manejar 

equipamentos de segurança. “Não adianta nada as empresas terem 

Colaboradores das empresas durante treinamento de combate a incêndio

Foto: ASCOM SENAI
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O Inova SENAI mostra como soluções para o setor produtivo 

também saem de dentro de casa. Em todo o país, alunos, professores 

e técnicos dos Departamentos Regionais e Indústrias parceiras 

podem desenvolver projetos inovadores alinhados com as demandas 

da indústria e do mercado.

Podem ser submetidos e concorrer à premiações, projetos de 

inovação de interesse do SENAI e da indústria, de acordo com as 

seguintes categorias:

Ÿ Tecnologias Industriais (Modalidade Produto e Modalidade 

Processo);

Ÿ  Tecnologias Educacionais;

Ÿ  Tecnologias Inclusivas e

Ÿ  Voto Popular;

O Departamento Nacional informa que para a participação no 

INOVA SENAI 2014 é necessário à formação de equipes. Devem ser 

compostas por no máximo 04 integrantes e não poderão ser 

formadas por somente uma categoria de participantes (docentes / 

técnicos / consultores / representantes de empresas), exceto a 

categoria de alunos. 

Inova SENAI incentiva projetos a “saírem do papel”

Os projetos podem ser submetidos até o dia 14 de fevereiro de 

2014 e a divulgação dos selecionados acontece no dia 31 de março de 

2014. Os escolhidos terão aproximadamente 05 meses para 

montagem da proposta.

Os critérios para avaliação são: caráter inovador, análise de 

viabilidade do projeto, qualidade do projeto e exposição, serão 

classificados até 50 projetos, mas somente os primeiros colocados 

receberão a premiação de até R$ 2.000,00 reais.

É importante salientar que qualquer direito autoral ou de 

propriedade intelectual relativo a qualquer produto ou projeto 

desenvolvido ou criado no âmbito do Inova SENAI 2014, de natureza 

técnica, artística ou intelectual, deverão ser negociado com o 

SENAI/RR, onde o mesmo poderá usufruir livremente e sem qualquer 

reserva ou condição, independentemente de autorização. As equipes 

também cedem ao SENAI-DN e SENAI-DR o direito de divulgação de 

seus projetos em mídias impressas e de comunicação do Sistema 

Indústria e de terceiros.

Poderão compor as equipes: 
Ÿ Alunos regularmente matriculados no SENAI ou egressos até 02 
(dois) anos;
Ÿ  Docentes, técnicos ou consultores do SENAI;
Ÿ  Colaboradores efetivos do SENAI e 
Ÿ Representantes de empresas.

Cooperativados da UNIRENDA recebem doações do SENAI
atuam na Cooperativa dos Amigos, 

Catadores e Recicladores de Resíduos 

Sólidos – Unirenda. Foi distribuído também 

lanche para as famílias presentes.

Durante a entrega, a integrante do 

Comitê do SENAI, Wilcigeny Freire, 

agradeceu o apoio das pessoas envolvidas. 

“È muito bom saber que os colaboradores e 

estudantes também se preocupam e 

empenham-se em participar de ações que 

resultam em benefícios para as entidades locais”, ressaltou.

N e s t a  s e m a n a  o  C o m i t ê  d e  

Responsabilidade Social do SENAI Roraima 

fez doações de roupas, sapatos, brinquedos 

e alimentos não perecíveis para os 

cooperativados da UNIRENDA. Ao longo do 

ano são realizadas várias ações dessa 

natureza.

A doação contou com o apoio dos 

colaboradores do SENAI e de candidatos ao 

Processo Seletivo da Modalidade de 

Aprendizagem Industrial, que disponibilizaram alimentos durante o 

período de inscrição. Foram beneficiadas cerca de 45 famílias que 

Foto: ASCOM SENAI

Famílias recebem doações dos membros do Comitê de Responsabilidade Social do SENAI
Foto: ASCOM Sistema Indústria

SENAI Roraima realiza Encontro Pedagógico 2013
interação do corpo docente do SENAI, “é um 

momento de reflexões sobre a prática 

docente e o impacto da nossa atuação no 

atendimento às expectativas dos nossos 

clientes, é importante também porque nesse 

encontro podemos compreender nosso 

papel diante do processo educativo como 

instrutores”. 

Para a instrutora Izaura Figueiredo 

Mourão, que participou pela primeira vez do 

encontro esse tipo de evento é de fundamental importância, 

“precisamos saber que todos fazemos parte da família SENAI, 

independente de área em que cada profissional atua cada um tem 

muito a ensinar e aprender, além de criar elos para o 

desenvolvimento de algumas atividades” concluiu.

No dia 05 de dezembro, foi realizado o V 

Encontro Pedagógico promovido pelo CFP 

Prof. “Alexandre Figueira Rodrigues” que  

ocorreu no auditório do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima – 

IFRR.

O evento possibilitou aos docentes 

continuar despertando o interesse pela 

formação continuada e promover melhorias 

nas ações educativas do SENAI/RR. Na 

oportunidade também foi trabalhado a nova Metodologia SENAI de 

Educação Profissional.

A programação contou com debates, dinâmicas e trabalhos em 

grupos e de acordo com a coordenadora pedagógica Elza Cavalcante 

essa é uma excelente oportunidade para a aproximação, integração e 

Foto: ASCOM SENAI

Encontro pedagógico reúne professores do CFP do SENAI
Foto: ASCOM Sistema Indústria



IEL/Barão de Mauá oferecem cursos na área 

educacional com preços promocionais
O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, em 

parceria com a Faculdade Barão de Mauá 

de Ribeirão Preto – SP, está oferecendo 

uma oportunidade para os profissionais 

da área educacional que desejam cursar 

uma Pós Graduação. São mais de 20 

cursos na modalidade de educação à 

distância com preços promocionais. Os 

valores dos cursos com até seis meses de 

duração são de até R$ 209,00, exceto os 

cursos de libras e Comunicação e 

informação educacional e empresarial.

Os demais cursos que somam tempo de 15 meses também 

continuam na promoção com valores até R$ 99,00. O aluno recebe os 

livros e assiste as aulas por meio de videoconferências online no 

portal da instituição. 

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 . A promoção é válida 

apenas para os cursos na área educacional e as inscrições seguem até 

dia 20/12/13. Para os demais cursos, os interessados podem se 

inscrever até 22/12/13. As aulas iniciam no dia 03/01/14.

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

www.baraoead.com.br

duração de três meses cada um, 

totalizando doze disciplinas. Ao final de 

cada módulo, o aluno realiza as provas 

presenciais das disciplinas.

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.

 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.

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
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Observação: ao encaminhar curriculo por e-mail, favor inserir no título do e-mail
o nome do curso + a palavra estágio.
 E-mail: curriculo@ielrr.org.br - Informações: (95) 3621-3573

Ensino Médio - A partir do 1° Ano

Horários:  08h às 12h e de 13h às 15h, 6 horas de estágio - ( 1 vaga)

               - 13h às 18h -(1 vaga) - 18h às 23h- (1 vaga)

               - 14h às 20h- (1 vaga)
              

Educação Física - A partir do 3° semestre

Horários:  08h às 12h -(1 vaga) - 14h às 18h- (1 vaga)

               - 18h às 22h- (2 vagas)

Técnico Agrícola - A partir do 1º Semestre

Horários: 09h às 13h - (1 vaga)

Design Gráfico - A partir do 1º Semestre

Horários: 08h às 12h - (1 vaga) - 14h às 18h – (1 vaga)

Administração - A partir do 2º Semestre

Horários: 13h às 18h - (1 vaga)

                    
Técnico em Eletrotécnica - A partir do 2º Semestre

Horários: 08h às 12h - (1 vaga) - 14h às 18h - (1 vaga)

Engenharia Civil - A partir do 4º Semestre

Horários: 07h30 às 13h30 (2 vagas)

VAGAS DE ESTÁGIO

http://www.baraoead.com.br/
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