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“A negociação coletiva é uma das condições mais importantes do 
Sindicato patronal, pois ela representa as indústrias do setor e, quando 
trabalhada de forma direta nas indústrias, nas condições de trabalho, 
salários, segurança no trabalho entre outros, gera um impacto tanto 
social quanto econômico nas empresas”, disse o Consultor da CNI, Edno 
Martins, durante a oficina Praticando a Negociação Coletiva, realizada 
no dia 05 de abril, no auditório da Federação das Indústrias do Estado 
de Roraima - FIER.

A oficina propôs aprimorar a habilidade de negociação dos líderes 
sindicais, por meio da simulação de rodadas entre os sindicatos laboral 
e empresarial, disseminando informações sobre as ferramentas desen-
volvidas pelas federações e pela CNI, como por exemplo, Assessoria 
Contábil e Jurídica e o Sistema de Inteligência de Negócios da Indústria, 
serviços que estão disponíveis apenas para os sindicatos filiados às ins-
tituições.

Durante o evento foram apresentadas as condições estruturais para 
a negociação coletiva, que são: Situação econômica do setor represen-

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, participou, 
no final do mês de março, do 18º Encontro da Rede de Desenvolvi-
mento Associativo - RDA, em Brasília, para definir as ações que serão 
desenvolvidas este ano, para fortalecer as ações dos sindicatos indus-
triais patronais.  

Durante o evento, foi divulgado  o ranking das Federações das In-
dústrias de todos os Estados, que tiveram o melhor desempenho na 
execução de ações do PDA - Programa de Desenvolvimento Associativo  
em 2015. A FIER alcançou o total de 41 pontos, seguida da Federação 
das Indústrias do Distrito Federal - FIBRA, com 40 pontos e pela Fede-
ração das Indústrias no Estado de Mato Grosso - FIEMT, com 39 pontos 
registrados.

Foram avaliados 16 indicadores como a participação de empre-
sários e presidentes de sindicatos, a execuções das iniciativas, parti-
cipações em videoconferências, intercâmbios de lideranças setoriais, 
entre outros que compõem os critérios: Execução de editais/chama-
das; Eventos da Rede de Desenvolvimento Associativo; Comunicação; 
Banco de Consultores e Redes Sindicais e ainda critérios de penalidade.

O Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA) foi criado em 

tado; Índices econômicos/INPC; Posicionamento do judiciário, Merca-
do de trabalho; Situação política dos sindicatos dos empregados, clima 
organizacional e Práticas de convenções de outros sindicatos. Também 
foi  destacada a importância do sindicato mobilizar as empresas para o 
cumprimento da convenção e acordos coletivos.

Segundo Edno Martins, o sucesso da negociação depende na maio-
ria das vezes das condições estruturais como, comunicação, clima orga-
nizacional, relacionamento sindical e plano de contingência. 

Para o empresário e representante do Sindicato do segmento de 
Reparação de Veículos, Janilson Chaves Nery, os conceitos e sobretudo 
a simulação sobre negociação coletiva, foram oportunos para o cresci-
mento do sindicato. “Esse momento foi muito bom, pois nos deu maior 
compreensão sobre os acordos coletivos e a importância do nosso pa-
pel enquanto líderes sindicais”, afirmou. 

“Quando falamos em negociação é importante que entendamos 
que a capacitação deve ser contínua, pois os cenários de negociação 
mudam dependendo de fatores como política, economia, diante do ce-
nário de crise econômica e política no País, a gente ver que cada vez 
mais essa negociação ganha peso.”, destacou o consultor.

2007 como instrumento da CNI e das federações de indústrias para 
fortalecer a representação sindical empresarial. Por meio do Centro de 
Promoção Associativo - CPAS, a FIER, em parceria com a CNI já promo-
veu desde a sua implementação diversas ações como oficinas, cursos 
e encontrou com lideranças sindicais, profissionais e empresários de 
vários seguimentos da indústria. 

Em 2015 foram atendidas 12 turmas dos cursos e oficinas sobre 
Normas Regulamentadoras, Internacionalização, Negociação Coletiva, 
Relações Trabalhistas, Diálogo sobre competitividade, Como pagar me-
nos tributos, entre outros. 

Atualmente o PDA atende os quinze sindicatos industriais, sendo 
que 10 estão filiados à FIER, cinco em processo de organização e filia-
ção, além de empresas que desejem filiar-se.

“Este resultado representa o esforço de toda a nossa equipe para 
que o associativismo sindical se fortaleça e juntos, sindicatos e a FIER, 
possam articular em defesa das indústrias locais. Estamos alegres e 
conscientes da nossa responsabilidade em trabalhar ainda mais com-
prometidos durante este ano”, declarou a superintendente da FIER, 
Almecir de Freitas Câmara.

Líderes sindicais e empresários participam de 
oficina sobre Negociação Coletiva

FIER é destaque Nacional na execução do Programa 
de Desenvolvimento Associativo da CNI

Participantes durante atividade de negociação coletiva.

Consultor da CNI, Edno Martins.
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Mercado Internacional
FIER define ações para alavancar o setor de 

Alimentos e Bebidas do Estado

A Federação das Indústrias do Estado de Roraima - FIER, por 
meio do Centro Internacional de Negócios - CIN, está promovendo 
uma série de ações de internacionalização voltadas para o setor de 
Alimentos e Bebidas de Roraima que visam impulsionar o mercado 
e aumentar a competitividade da indústria daquele seguimento. 

As iniciativas estão dentro do contexto do Plano de Ação Se-
torial da Rede Brasileira de Centros Internacionais de Negócios 
(Rede CIN) da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e visam 
proporcionar a geração de negócios e preparação para o mercado 
internacional.

As etapas envolvidas no processo envolvem a capacitação em-
presarial, inteligência comercial, participação em missões, feiras e 
encontro de negócios, prospecção de mercados e apoio ao inves-
tidor estrangeiro.

 A estrutura apresentada consiste na oferta de serviços às em-
presas no formato de esteira de atendimento, observando uma or-

dem cronológica entre a realização de capacitações e de ações de 
promoção de negócios.

Além das capacitações com temas específicos para o setor de 
alimentos e bebidas que deverão ser realizadas ao longo do ano, 
estão previstas a divulgação e promoção da FISPAL Food Service, 
Feira Internacional de Produtos e Serviços para Alimentação Fora 
do Lar que ocorrerá em São Paulo (SP), entre os dias 14 e 17 de 
junho e da Super Minas Food Show, que sediará o 30º Congresso 
e Feira Supermercadista e da Panificação entre os dias 18 e 20 de 
outubro em Belo Horizonte (MG). 

A ideia é divulgar essas feiras para o maior número de empre-
sários roraimenses do setor da alimentação e bebidas para compor 
uma missão comercial de prospecção de negócios.

Mais informações poderão ser obtidas no Centro Internacional 
de Negócios da FIER, pelos telefones 4009-5378/5360.

Imagem: Google.com
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Quando o assunto é esporte, saúde e qualidade de vida, o Serviço 
Social da Indústria - SESI/RR, é referência. A Instituição acredita que 
hábitos saudáveis contribuem para um bom desempenho tanto na 
vida pessoal quanto profissional e, por isso, oferece atividades como 
dança, natação, hidroginástica, ginástica, futebol, e muitas outras a 
fim de mostrar a importância de praticar as atividades físicas e ter um 
estilo de vida mais saudável.  

No dia 6 de abril, foi comemorado o Dia Mundial da Atividade Físi-
ca e em alusão a esse dia, a Unidade de Lazer por meio do Centro de 
Esporte e Cultura do SESI - CCEL realizou uma programação diferencia-
da de 6 a 8 de abril para trabalhadores da indústria e seus dependen-
tes, colaboradores e a comunidade. 

Durante a programação o público interno e externo tiveram a sua 
disposição a natação e hidroginástica nos horários das 6h às 9h e das 
16h às 21h,  a Dança de Salão, Jiu Jitsu, futsal e massagem antestresse 
das 18h às 20h, todas com duração de 30 a 50 minutos, cada. 

A expectativa para os três dias de atividades físicas, foi o Aulão 
de Ginástica comandado pelos professores Ismael Tres, profissional 
de Educação Física do SESI e Lúcia Lima, instrutora internacional Les 
Mills, que aconteceu no Tapiri da Sede das 18h30 às 19h30.

A administradora, Janieire Melo de Almeida, é cliente assídua do 
SESI, e não pensou duas vezes em aproveitar os três dias de programa-
ção. Ela participou da massagem e do Aulão de Ginástica. 

Janiere disse ter ficado muito feliz em participar e parabenizou 
o SESI pela iniciativa. “Estou satisfeita e feliz por encontrar amigos 
e dividir esses momentos com várias pessoas que participaram com 
o mesmo intuito que eu. O SESI está de parabéns, pois aqui temos 
várias modalidades físicas disponíveis para várias idades, ainda mais 
com profissionais capacitados e com referências que nos motivam não 
somente no dia Mundial da Atividade Física, mas todo dia, escolher 
viver saudável e em forma”, avaliou.

SESI
SESI realiza programação especial em 

comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física

Imagem: Ascom/SESI-RR

Imagem: Ascom/SESI-RRImagem: Ascom/SESI-RR

Aulão de Ginástica com a presença de colaboradores do Sistema Indústria Roraima e comunidade.

Massagem antistresse. Aula de Hidroginástica.
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Alunos da Escola do SESI visitam UFRR - 
Campus Cauamé e conhecem o processo de 

irrigação por meio de gotejamento 

O Reaproveitamento da água da chuva para irrigação por meio de 
gotejamento é o projeto dos alunos do 8º Ano A, do Centro de Educa-
ção do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/SESI, que será 
apresentado junto com outros 24 projetos na Feira de Ciências 2016, 
no dia 16 de abril, na quadra de esportes da Escola.

Este ano os estudantes estão trabalhando a temática “Sustentabi-
lidade e Alimentação Saudável” e, para aprimorar os conhecimentos 
sobre os tipos de trabalhos que serão apresentados durante a Feira 
de Ciências, os alunos estão sendo estimulados a fazerem pesquisa de 
campo e visitas técnicas a fim de terem base científica sobre os projetos 
que estão em fase de conclusão.

De acordo com a direção do CET/SESI, a proposta da pesquisa para 
a Feira de Ciências e Tecnologia desse ano, tem o intuito de propor-
cionar aos estudantes do CET as noções básicas de sustentabilidade e 
alternativas para melhorar a qualidade de vida, a produção científica no 
ambiente escolar, assim como o aspecto  educativo  prático  e  inovador,  
por meio de projetos de pesquisa.

No dia 05, a turma com os 25 alunos, juntamente com o professor 
de Ciências, Dawis Jonh Ferreira Araújo e a coordenadora pedagógica 
Marcilene Rosa Mendes, visitaram a Universidade Federal de Roraima - 
UFRR, Campus Cauamé, cuja intenção foi obter embasamento científico 
sobre o projeto, bem como conhecer técnicas de como usar materiais 
recicláveis durante o processo de irrigação. 

Eles participaram no primeiro momento de uma aula teórica com 
o professor da UFRR na área de irrigação e manejo, Wellington Farias 
Araújo, que falou da importância da irrigação para a sustentabilidade, 
destacou as vantagens do processo, apresentou os métodos tradicio-

nais de irrigação e como ele pode ser feito. 
Logo depois, o professor levou os alunos para conhecer a lavoura e 

as plantações de várias espécies de feijão, frutas silvestres como, araçá, 
ata, abacaxi, e jenipapo as quais recebem o tratamento de irrigação por 
superfície, aspersão e irrigação localizada que é a microaspersão e o 
gotejamento por meio de fitas gotejadoras.

PESQUISA
Foi pouco mais de um mês de pesquisa e o projeto já está rendendo 

bons frutos. De acordo com o professor Dawis, o projeto levou os alunos a 
construírem uma horta na Escola para servir como modelo e estudo sobre 
a irrigação. “A decisão de ter uma horta escolar partiu de várias pesquisas 
em livros sobre agroecologia e agronomia, pesquisas no site da Embrapa e 
da UFRR. Já são mais 30 dias que estamos buscando cada vez mais conheci-
mento querendo enriquecer nosso projeto para servir de modelo para quem 
chegar à Feira de Ciência”, destacou.

As visitas iniciaram dia 31 de março, com os alunos do 9º Ano B no Cen-
tro de Recuperação Nutricional Infantil (Cernutri) da Prefeitura de Boa Vista. 
O projeto da Turma está voltado para a utilização de sementes, cascas, talos, 
frutas e legumes para o tratamento de crianças desnutridas.

Na sexta-feira (01) de abril, os alunos do 7º Ano B, do Projeto sobre re-
aproveitamento de cascas e talos de legumes e frutas visitaram o Espaço do 
SESI Cozinha Brasil. Eles participaram da aula teórica, onde aprenderam so-
bre a importância da higienização dos alimentos, armazenamento correto 
na geladeira, conheceram as propriedades nutricionais de algumas frutas, 
verduras e carnes. Logo depois foram para parte prática, prepararam as re-
ceitas na unidade móvel, com a orientação da Nutricionista do SESI, Marcela 
Trindade Bibeiro. As receitas elaboradas foram quiche de casca de abóbora, 
bolo de casca de banana e suco de maracujá com abóbora.

Imagem: Ascom/SESI-RR

Imagem: Ascom/SESI-RR

Alunos durante a aula teórica sobre irrigação com o professor Welligton Farias.

Alunos do CET/SESI-RR cohecendo os tipos de irrigação.
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INOVA SENAI realiza etapa Estadual em Roraima
Encontro será realizado no hall do Centro de Formação Profissional da Instituição

Com objetivo de captar e premiar projetos com foco na inova-
ção, o Programa INOVA SENAI é uma oportunidade, de abrangência 
nacional, direcionada a alunos, técnicos e docentes das unidades do 
SENAI de todo o país. A ação é desenvolvida por meio de competên-
cias alinhadas com as demandas da indústria e do mercado.

Em Roraima a etapa estadual foi realizada no dia 05 de abril, no 
hall do Centro de Formação Profissional da Instituição, com a apre-
sentação de três projetos inovadores selecionados na 1ª fase do pro-
grama, sendo eles: 

Projeto Aplicativo para smatphone “Constrói Aí?”: Aplicativo 
desenvolvido para plataforma Android, voltado para contratação de 
serviços na área da construção civil em geral. A função do App, por 
parte dos usuários, é facilitar a vida destes no momento da con-
tratação de serviços relacionados a construção civil, reunindo em 
um só lugar, diferentes profissionais da área, onde o usuário pode-
rá escolher o profissional, de acordo com a avaliação de trabalhos 
realizados anteriormente por esses profissionais. Já por parte dos 
profissionais é oferecer uma vitrine altamente requisitada, fazendo 
com que seu trabalho seja reconhecido e divulgado de forma ampla 
e concentrada. Autores: Marcelo Bruno Bedoni de Sousa (Ex-aluno 
da Aprendizagem) e Handerson da Silva Oliveira (Instrutor da Área 
de Informática)

Projeto Kit didático móvel para prática de construção de redes 
de distribuição de energia elétrica: O kit didático compacto/móvel 
foi elaborado para o ensino prático da construção de rede de dis-
tribuição de energia elétrica. A ideia surgiu após identificação junto 
aos alunos, da dificuldade de assimilação entre o referencial teórico 
e aplicação prática desenvolvida em campo. O kit didático será de-
senvolvido para possibilitar à aprendizagem com atividades dinami-
zadas em sala de aula. Outro fator importante é a necessidade de 
reduzir custos e aumentar à qualidade do ensino, tal condição al-
cançada pelo kit didático, que é capaz de atender as expectativas de 
instituições de ensino profissionalizantes (economizando materiais) 

e também a dos alunos (aprendizado significativo). Autores: Fernan-
da Barros do Nascimento (Instrutora da Área de Eletroeletrônica) e 
Renata Lima Figueira Costa (Aluna da Aprendizagem).

Projeto Mobilidade Urbana: Trata-se de uma Luminária especial, 
fixada no asfalto para iluminar a faixa de pedestre, na qual o objetivo 
é canalizar toda a claridade, a fim de alertar o motorista e desta-
car a pintura da faixa, dando maior segurança ao pedestre, poden-
do assim utilizar a tecnologia lâmpadas LED. Autores: Alércio Lima 
Ferreira, Felipe Mafra de Oliveira, Laissa Lima Albuquerque Araújo 
e Christopher Oliveira de Lima (Todos são alunos da Aprendizagem)

O resultado da etapa regional será divulgado logo após a apre-
sentação dos protótipos, que serão avaliados por uma comissão ava-
liadora. No INOVA SENAI, os projetos vencedores no âmbito local, 
além de serem premiados, poderão ser inscritos na etapa nacional, e 
caso sejam selecionados, poderão participar da exposição nacional, 
que será realizada em outubro deste ano em Brasília.

O Programa INOVA SENAI foi criado para mostrar que boas ideias 
também nascem dentro de casa, pois busca desenvolver atitudes 
inovadoras de alunos e docentes, a ponto de elaborarem, e imple-
mentarem, desenvolvimentos construtivos para a sociedade, seja no 
campo da indústria (processo inovador) ou em qualquer área (pro-
duto inovador) que possa trazer benefícios a comunidade em geral.

  Segundo o interlocutor do projeto em Roraima, Wilson 
Alves, o INOVA SENAI incentiva a cultura da inovação, para toda a 
comunidade do SENAI, dos alunos aos técnicos administrativos. “To-
dos foram instigados a pensarem em inovação, a verem o mundo de 
forma incompleta, a procurarem soluções para necessidades ainda 
não sanadas. Com a realização pela primeira vez deste programa em 
Roraima, o nosso SENAI entra para o mapa da inovação, mostrando 
que no extremo norte também tem ideias inovadoras”, colocou ele.

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

Imagem: Ascom/SENAI-RR

Paritipantes do Inova SENAI da etapa Estadual.
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SENAI ajudará 3 mil pequenas e médias 
indústrias a aumentar a produtividade

Empresas interessadas nas consultorias já podem se inscrever pela internet. Iniciativa é parte do 
programa Brasil Mais Produtivo, do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior

O programa Brasil Mais Produtivo vai atender, ao longo de 2016 
e 2017, 3 mil indústrias de pequeno e médio porte em todo o país, 
com o objetivo de aumentar em 20% sua produtividade. Sob a co-
ordenação técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
- SENAI, prevê modificações rápidas e de baixo custo nas empre-
sas para alcançar ganhos expressivos de produtividade por meio de 
técnicas de manufatura enxuta. O conceito de manufatura enxuta 
baseia-se na redução de sete tipos de desperdícios (superprodução, 
tempo de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, 
movimento e defeitos). Trata-se de uma resposta rápida para o dile-
ma da baixa produtividade da indústria brasileira.

A iniciativa, sob coordenação do Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), tem como parceiros, além 
do SENAI, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil), a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES).

O programa é inspirado no projeto-piloto do Indústria Mais Pro-
dutiva, desenvolvido em 2015 pela Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) junto a 18 empresas de médio porte (com faturamento 
entre R$ 3,6 milhões e R$ 20 milhões) dos setores de alimentos, 
confecção, calçados, metalmecânico e brinquedos nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Ceará.

O resultado foi um retorno financeiro entre oito e 108 vezes o 
valor (R$ 18 mil) investido pelas indústrias. Entre outros resultados, 
foram registrados 42% de aumento médio de produtividade; 41% 
de ganho em qualidade do processo produtivo e 21% de redução de 
custo de produção.

COMO PARTICIPAR - As empresas interessadas devem entrar na 
página do Brasil Mais Produtivo e completar o cadastro. Com base 
nas informações, o SENAI entrará em contato com as empresas ins-
critas. 

Podem participar do programa as indústrias manufatureiras de 
pequeno e médio porte, que tenham entre 11 e 200 empregados 
e, preferencialmente, que estejam inseridas em Arranjos Produtivos 
Locais (APL). Na primeira fase do programa, os setores elegíveis são: 
metalmecânico, vestuário e calçados, moveleiro e de alimentos e 
bebidas. Elas serão atendidas em todo o Brasil por 400 consultores 
dos Institutos SENAI de Tecnologia e pelas unidades do SENAI nos 
estados.

RESULTADOS ESPERADOS - Ao fim das 120 horas de consultoria, 
é esperado que a empresa aumente em, pelo menos, 20% sua pro-
dutividade. Para a avaliação dos resultados, serão utilizados quatro 
indicadores:

- Capacidade Produtiva: o aumento da quantidade de unidades 
produzidas em um espaço de tempo;

- Movimentação: a diferença entre o tempo de movimentação 
antes e depois do programa;

- Qualidade: a diferença entre o retrabalho antes e depois do 
programa;

- Retorno financeiro: a diferença entre o retorno financeiro e o 
que foi investido no programa.

duto inovador) que possa trazer benefícios a comunidade em 
geral.

  Segundo o interlocutor do projeto em Roraima, Wilson 
Alves, o INOVA SENAI incentiva a cultura da inovação, para toda a 
comunidade do SENAI, dos alunos aos técnicos administrativos. “To-
dos foram instigados a pensarem em inovação, a verem o mundo de 
forma incompleta, a procurarem soluções para necessidades ainda 
não sanadas. Com a realização pela primeira vez deste programa em 
Roraima, o nosso SENAI entra para o mapa da inovação, mostrando 
que no extremo norte também tem ideias inovadoras”, colocou ele.

Imagem: http://www.portaldaindustria.com.br
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IEL Roraima realiza curso de capacitação 
empresarial para pequenos negócios

Os cursos do programa de Capacitação Empresarial para Peque-
nos Negócios tem o foco em empresas de pequeno porte, sucesso-
res de empresas, dirigentes e gestores empresariais em todo o país. 
O objetivo é proporcionar oportunidades de fortalecimento de seus 
negócios por meio de cursos que desenvolvem competências nas 
temáticas de Mercado, Pessoas e Processos.

O projeto que recebe o apoio do SEBRAE é voltado ao aperfei-
çoamento da gestão empresarial como forma de contribuir para a 
competitividade da indústria brasileira.

Dessa forma, as instituições estão oferecendo para esse semes-
tre o curso Marketing de Vendas no Contexto do Planejamento Es-
tratégico, que terá a carga horária de 90 horas e deve acontecer de 
18 de maio a 08 de julho. 

O objetivo do curso é fazer com que os alunos participantes 
compreendam os princípios fundamentais de Marketing e vendas 
bem como suas aplicações nos objetivos organizacionais determina-
dos durante a formulação do planejamento estratégico da empresa. 

A metodologia do curso será presencial e ministrado em módu-
los mensais com intervalos predeterminados, com aulas expositivas, 
debates, palestras, dinâmicas de grupo, estudo de caso e trabalho 
de campo, em horário adequado à clientela. Os módulos estão divi-
didos da seguinte forma: 

Módulo 1 - Planejamento Estratégico -30h
Módulo 2 - Fundamentos do Marketing - 30h
Módulo 3 - Planejamento DE VENDAS - 30H
Carga Horária: 90H
Investimento: R$ 400 à vista ou parcelado em 2x de R$ 200,00.
Os interessados no curso de Marketing de Vendas no Contexto 

de Planejamento Estratégico devem em se inscrever até o dia 13 de 
maio no IEL/RR, em horário comercial, no endereço Avenida Briga-
deiro Eduardo Gomes, 3710 - Aeroporto. Mais informações podem 
ser obtidas no telefone (95) 98112-2075. Ou acesse o site (www.
ielrr.org.br).

Inscrições abertas para Pós-Graduação do 
Barão de Mauá

O Instituto Euvaldo Lodi – IEL, em parceria com o Centro Univer-
sitário à distância Barão de Mauá está com as inscrições abertas para 
novas turmas dos cursos de Pós-Graduação: Especialização em Edu-
cação e MBA Executivo. Agora com novas modalidades de estudos e 
novos cursos sendo lançados.

O estudo por meio de cursos EAD, permite a flexibilidade de 
horário para quem não possui disponibilidade para realizar cursos 
presenciais. Desse modo, os alunos poderão se manter atualizados 
diante do mercado de trabalho por meio de um material elaborado 
por professores qualificados, que utilizam da mais moderna tecno-
logia à disposição do Ensino a Distância, sem depender da sala de 
aula presencial.

As inscrições devem ser realizadas no IEL/RR, localizado na Ave-
nida Brigadeiro Eduardo Gomes 3710 - Aeroporto. Para mais infor-
mações entre em contato pelo telefone (95) 98112-1952, ou pelo 

e-mail ielad@ielrr.org.br.
O Centro Universitário Barão de Mauá está credenciado pelo 

MEC para oferta de cursos à distância pela portaria n.º 122 de 
22/01/2008, publicada no Diário Oficial da União de 23/01/2008. 
Para mais detalhes sobre os cursos ofertados pelo Barão de Mauá, 
acesse o site (www.baraoead.com.br).

Documentos necessários para matrícula:

• 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)
 


