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FIER OFERECE CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
PARA INTERNACIONALIZAÇÃO

FIER TRANSMITE O INTERCÂMBIO DE
LIDERANÇAS DA INDÚSTRIA JOVEM

As capacitações empresariais que são oferecidas pela 
FIER, através da Rede Brasileira de Centros Internacio-
nais de Negócios (Rede CIN), são cursos com conteúdos 
específicos e conhecimentos exclusivos necessários para 
a atuação internacional, voltados a empresas de todos 
os portes e com diferentes graus de maturidade no pro-
cesso de internacionalização.

Realizados de por meio de ensino à distância, os cur-
sos abrangem temas relevantes para a internacionaliza-
ção das empresas.

Atualmente são ofertados três cursos: Exportação 
passo a passo, Formação de Preço de Exportação, e Ade-
quação de Embalagens para Exportação. Os conteúdos 
são oferecidos de forma inovadora, útil e de qualidade, 
desenvolvendo assim as competências empresariais em 
processos e procedimentos voltados às operações do 
comércio internacional.

O curso de Exportação Passo a Passo apresenta uma 
visão geral acerca do processo de exportação, abordan-

No dia 6/10, das 13h às 15h30, a FIER transmitiu o 
Intercâmbio de Lideranças da Indústria Jovem, promovi-
do pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, com 
participação dos Srs. Suellen Campos (Vice-Presidente 
do SINDEARTER), Vaneri Verri (Presidente do SINBRA), 
Virgílio Neto (Tesoureiro do SINDEARTER) e Vítor Hugo 
Ferronatto (Vice-Presidente do SINDIGRÃOS).

A programação do evento contou com a temática do 
poder do associativismo e movimentos jovens indus-
triais, com apresentações do Centro das Indústrias do 
Espírito Santo (CINDES JOVEM/FINDES), do Conselho de 
Futuras Lideranças (CONLIDER/FIERGS) e do Movimento 
Jovem da Federação das Indústrias do Estado de Minas 

do desde a preparação à operação para exportar produ-
tos, tendo como carga horária total de 06 horas.

O curso de Formação de Preço para Exportação expla-
na sobre os principais passos para a formação do pre-
ço dos produtos a serem vendidos para outros países, 
levando em consideração em seu preço final não ape-
nas os produtos agregados, mas também com questões 
como tributação, custos com os meios de transporte, 
entre outros, tendo como carga horária total de 06 ho-
ras.

O curso de desenvolvimento e adequação de emba-
lagens para exportação capacita o participante para que 
este possa desenvolver e/ou adequar a embalagem dos 
seus produtos para a exportação, tendo como carga ho-
rária total de 08 horas.

Para mais informações, entre em contato através 
dos telefones 4009-5378 e 99127-3412, pelo e-mail 
para cin@fier.org.br, ou clicando no link do nosso site             
(https://www.fier.org.br/capacitacoes-empresariais).

Gerais (FIEMG Jovem).
Segundo a vice-presidente do SINDEARTER, o even-

to agregou informações sobre associativismo, o papel 
da nova geração nos movimentos jovens e também as 
conquistas dessa geração por meio de ações práticas, fa-
zendo referência à fala do vice-presidente da FINDES, Sr. 
Raphael Machado, sobre a iniciativa de um movimento 
jovem do Estado do Espírito Santo ter realizado uma edi-
ção do Feirão do Imposto.

Suellen Campos aproveitou para ressaltar a importân-
cia da interação com os demais participantes do Inter-
câmbio, que resultou em trocas de experiências profis-
sionais dos setores de grãos, bebidas e do artesanato.



Rede Rotulagem reconhece avanços
em modelo de rótulo nutricional

Formado por 21 entidades ligadas ao setor produtivo de alimentos e 
bebidas e apoiado pela CNI, grupo avalia que nova rotulagem aprova-
da pela Anvisa cumpre objetivos de levar informação ao consumidor

Diante do anúncio do modelo de rotulagem 
nutricional a ser adotado para as embalagens 
de produtos alimentícios, feito no dia 7 de ou-
tubro, na 19ª Reunião Ordinária Pública (ROP) 
da Diretoria Colegiada (DICOL) da Anvisa, a 
Rede Rotulagem, apoiada pela CNI e formada 
por 21 entidades ligadas ao setor produtivo de 
alimentos e bebidas, vem a público reconhecer 
e valorizar os avanços regulatórios significati-
vos na proposta de RDC aprovada em relação 
ao que foi apresentado na tomada pública de 
subsídios.

Embora o setor produtivo sempre tenha de-
fendido um modelo mais informativo, tendo 

Imagem: Agência de Notícias da CNI

inclusive sugerido, no processo de Consulta 
Pública, o design do semáforo (GDA colorido), 
confiamos que o modelo aprovado pela Anvisa 
atende aos objetivos propostos desde o início 
do processo regulatório. Para a Rede Rotula-
gem, o mais importante é um modelo que leve 
informações ao consumidor.

O setor produtivo reconhece o processo ino-
vador e democrático conduzido pela Anvisa. 
Iniciaremos a adaptação às novas regras em 
todo o país e nos comprometemos a realizar 
ações educativas junto aos consumidores no 
sentido de esclarecer e orientar sobre a leitura 
e o entendimento dos novos rótulos.
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Lançamento do Sistema Estruturado de
Ensino autoral do SESI

Professores da Escola do SESI Roraima foram indicados para a 
construção do documento nacional

Educar para o futuro é a principal premissa 
das escolas que compõem a rede do Serviço 
Social da Indústria (SESI), que por meio da 
tecnologia, consegue preparar seus alunos 
para profissões modernas, tendo como base 
a resolução de problemas.

A partir de agora, o DNA das escolas SESI 
será sintetizado com um Sistema Estrutura-
do de Ensino alinhado com a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), que contou com 
a participação de quatro professores do SESI 
Roraima para sua construção.  Muito mais 
do que material didático próprio e autoral, 
o novo Sistema de Ensino reúne um conceito 
pedagógico voltado para o desenvolvimento 
produtivo/industrial, porque se baseia nos 
preceitos STEAM, acrônimo em inglês usado 
para se referir às áreas de Ciências, Tecno-
logia, Engenharia, Matemática e Artes, nas 
metodologias ativas e no protagonismo dos 
professores e estudantes. 

“Estamos reunindo todo o conhecimento 
que acumulamos em nossas escolas de todo 
o País em uma matriz que terá como princi-
pal característica preparar o nosso estudan-
te para um futuro cada vez mais tecnológi-
co e voltado para a resolução de problema”, 
afirma Rafael Lucchesi, diretor-superinten-
dente do SESI Nacional. 

Para conseguir produzir esse material, o 
SESI contou com a ajuda de 120 professores 
que foram indicados pelos 27 Departamen-
tos Regionais em cada estado da federação. 
Eles se basearam em projetos bem-sucedi-
dos realizados nas escolas para estruturar o 
sistema.  

“Com um sistema estruturado, teremos o 
eixo que estrutura o conteúdo, a metodolo-
gia de ensino, o material didático e, princi-

palmente, a formação do maior ativo de uma 
escola que é o professor”, destaca Lucchesi. 

Modelo norteia uso de tecnologia em sala 
de aula e pode ser replicado por outras es-
colas 

A lógica STEAM, bem como o uso da tec-
nologia, com atividades em programas de 
computadores (uso do Minecraft e de I.A.), 
noções de programação (kit de Robótica), 
está presente em todo o conteúdo do SESI. 

O diretor de operações da instituição ex-
plica que a ideia é que outras escolas pos-
sam utilizar as informações para expandir 
esse modelo, formando cada vez mais es-
tudantes voltados para as profissões do fu-
turo, que foram ainda mais aceleradas por 
causa da pandemia. 

O Sistema Estruturado de Ensino conta 
com:

Material didático autoral do SESI;
Assessoria pedagógica;
Formação de professores;
Simulados de avaliações externas;
Avaliações educacionais.
O SESI contou com a ajuda de 120 profes-

sores para a produção do material didático
Metodologia feita por professores, para 

professores
Durante o período de elaboração do ma-

terial, cada estado indicou educadores que 
iriam contribuir, em todos os níveis (Educa-
ção Infantil, Educação Básica, Ensino Funda-
mental, Ensino Médio e EJA). Eles trouxeram 
experiências bem-sucedidas registradas nas 
mais de 500 unidades de escolas que com-
põem a rede SESI, com aproximadamente 
200 mil alunos na Educação Básica, e mais 
de 90 mil estudantes na Educação de Jovens 
e Adultos.
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Jardel Sousa (Professor de Matemática e Robótica, Especialista em metodologia de ensino de 
matemática e física e Mestre em ensino de ciências)

“Ao receber o convite para participar da construção do sistema estruturado fiquei mui-
to feliz, pois foi um dos momentos em que pude fazer minhas contribuições junto com 
outros profissionais para o aprimoramento de sistema que já era ótimo, fazendo com 
que se torne ainda melhor. Este convite me proporcionou ter o desenvolvimento de 
ações com outros profissionais do ensino, assim esta participação contribuiu para a 
minha evolução como profissional da educação, com novas abordagens e metodologias 
de ensino.Essa iniciativa é de grande importância pois, com isso, o SESI deu a oportu-
nidade de construir um sistema onde seus colaboradores puderam pontuar melhorias 

significativas que serão de grande contribuição para a comunidade da família SESI onde 
agora, com essa nova roupagem, estamos de fato “programando o futuro” com novas 

metodologias de ensino, de informações e de novas possibilidades de aprendiza-
gem”, pontuou.

Agnaldo Teixeira (Professor de Língua portuguesa, produção de texto 
e linguagens e suas tecnologias)

“Ter sido escolhido para fazer parte do projeto de construção do documento nacional 
do Sistema Estruturado de Ensino do SESI, tem sido motivo de orgulho, pelo lado pessoal, 
uma conquista e demonstração de confiança nas minhas habilidades e competência, as-
sim como, uma oportunidade ímpar em poder agregar valores e conhecimentos no cam-
po profissional. A visão desenvolvida a respeito do Sistema Estruturado de Ensino do 
SESI, tem como princípio a formação de cidadãos capazes de lidar com a realidade que 
hoje se apresenta, uma nova perspectiva que mescla saberes e recursos tecnológicos 
em plataformas de fácil entendimento e utilização. Um sistema totalmente adequado 
às normas da BNCC, com foco no aluno protagonista e preparado para o mercado de 

trabalho e para a sociedade. Vamos somar forças em prol de uma iniciativa que já 
nasceu vencedora por sua origem, vamos trabalhar!”, afirmou.

Vânia Monteiro (Professora multidisciplinar, Pedagoga e Especialista em Psicopeda-
gogia)

“Talvez seja extremamente pedante pensar que a minha tão pequena participação me 
torne uma escritora. E peço perdão por sentir assim. No entanto, ainda que mínima, 
sinto em mim algo significativo! A sensação representa deixar um legado, colocar para 
fora tudo aquilo que representa o que penso a respeito de um determinado conteúdo. 

É incurável a delícia de enriquecer a mente com o envolvimento no projeto tanto 
quanto a certeza de que milhares de pessoinhas, no Brasil todo, receberão o meu tostão 
em suas formações”, declarou. 

Joicy Mariano (Professora de Ciências da Natureza, Especialista em Educação Am-
biental, Educação de Jovens e Adultos e educação especial)

“Fiquei imensamente feliz com o convite da Diretora Gardênia, para participar da 
construção do Sistema Estruturado do SESI. Foram trocas de experiências, de vivências 
e de saberes enriquecedoras. Cada docente com uma ideia e todos juntos em um único 
ideal, fazer o melhor pela educação dos nossos alunos. Sou muito grata à instituição 
SESI por oportunizar mais esse aprendizado profissional. Me sinto pronta e preparada 
para mais desafios que estão por vir”, finalizou. 

O diretor de Operação do SESI Nacional, Paulo Mól, expli-
ca que todo o conteúdo que norteará os próximos passos da 
Educação na rede SESI passará por constantes atualizações, 
já que os professores poderão fazer contribuições em rede.

“Estamos programando o futuro unindo o nosso DNA 
com o que há de mais próspero, que é a colaboração em 
rede, com a participação de todos”, afirma. 

Para elaborar o conteúdo, esses docentes trouxeram con-
tribuições de experiências vividas em sala de aula, como o 
uso de metodologias ativas e de tecnologias digitais. “Nos-

so esforço é buscar ações que coloquem cada vez mais o 
estudante como protagonista do aprendizado, fugindo dos 
métodos tradicionais ‘nuca na nuca’ das salas de aula de 
antigamente”, explica o gerente de Educação Básica do SESI 
Nacional, Wisley Pereira. 

Para marcar o lançamento do Sistema Estruturado de 
Ensino da rede SESI, foi realizada uma cerimônia virtual de 
lançamento, que foi acompanhada pelos 120 professores da 
rede SESI de todo o Brasil, que colaboraram com a produção 
do material.
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Link para matricula: https://loja.mundosenai.com.br/rr/atualizac-o-gramatical.html
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Programa de Desenvolvimento Profissional

O Instituto Euvaldo Lodi de Roraima – IEL/RR está 
com matrículas abertas para o curso EAD com o tema 
“Prepare-se para o novo normal”, parte do curso Re-
cursos Humanos e Departamento Pessoal, que parte 
dos módulos do Programa de Desenvolvimento Profis-
sional (PDP)

O programa já vem sendo executado pelo IEL, des-
de 2014, na modalidade presencial e agora está sendo 
ofertado na modalidade a distância. 

A capacitação é 100% on-line e proporciona ao clien-
te a mesma qualidade das presenciais, com interação 
entre professor e alunos em tempo real.

Data de Início: 13/10/2020
Momentos de interação: A partir das 18:30 pelo 

Google Meet. 
Investimento: R$ 100,00
Inscrição pelo link: https://forms.gle/ZDeJw2jMf9s-

8Cdtd8 
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