
 
 

 
 

 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAUS, 2019 



 
 

 
 

ARTHUR VIRGÍLIO NETO 
PREFEITO MUNICIPAL DE MANAUS 

 

 

MARCO ANTÔNIO DE LIMA PESSOA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

 

 

GIOVANI CALDAS FILHO 
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

TATIANA GUIMARÃES RIBEIRO 
COORDENADOR AUXILIAR 

 

 

MONIK DANIELLE DE LIMA VIANA 

ASSISTENTE TÉCNICO 

 

 

FRANCINEI DE MORAES ALVES 

ISABELLA BEATRIZ RAMOS LIMA 

JIMME ALEXANDRE VENTO 

JOÃO LUCAS DA SILVA SENA DE SOUZA 

KEVIN AGNER RAMOS GUEDES 

LETÍCIA LIRA DE SOUZA SANSERETH 

ESTAGIÁRIOS



 
 

1 
 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 

Principal propulsor do Departamento de Qualificação em 2019, as parcerias público-

privado são acordos de cooperação firmados sem repasses de recursos entre a Secretaria e 

instituições privadas. Nesse ano, foram firmados cerca de dezessete acordos entre instituições 

com sede localizadas na cidade de Manaus e a SEMTEPI, resultando na realização de cento e 

cinquenta e três cursos ao longo do ano. 

 
Assinatura (do) Acordo de Cooperação Técnica CAP – SEMTEPI 

 Tal quantidade de acordos possibilitou um grande númerode cursos e treinamentos nas 

mais variadas áreas do mercado de trabalho, com foco principalmente na área industrial, 

administrativa, informática e de segurança. Além disso, a Qualificação Profissional não se 

limitou apenas às áreas tradicionais de trabalho, mas também inovou ao atentar-se aos 

desafios e empregos do futuro ao oferecer cursos e treinamentos de Youtuber e Digital 

Influencer. 

 Ainda, com o objetivo de abranger o atendimento a todas as faixas etárias, as parcerias 

antederam desde crianças e adolescentes, através do Projeto SINE Jovem, a adultos e 

trabalhadores cadastrados no SINE, por intermédio do programa Manaus mais 

Empreendedora e Qualifica Manaus. Além do mais, procurando oferecer cursos de qualidade 

a quem não dispõe de insumos financeiros, a Qualificação priorizou como público-alvo 

pessoas de baixa-renda. 
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 Por fim, a seguir, será apresentado detalhadamente, em forma de relatório individual, o 

percurso da parceria com cada instituição, bem como cada curso e seus quantitativos.  

PARCERIA SEMTEPI – CAP CONSULTORIA 

EDITAL 

A Prefeitura de Manaus abriu as inscrições para 150 vagas de cursos de qualificação 

profissional na área de Liderança, Gestão de pessoas e Desenvolvimento profissional, com 

foco em jovens de 15 a 21 anos que estão em busca do primeiro emprego.  A ação faz parte do 

programa “Manaus mais Empreendedora” e é realizada pela Secretaria Municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), em parceria com a CAP Consultoria. 

Os interessados compareceram nos postos do SINE Manaus, (SINE Constantino Nery 

e SINE Phellipe Daou), na Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, 1º andar - Centro, 

nesta quinta-feira, 4/7, e sexta-feira, 5/7, das 8h às 12h, portando a ficha técnica de inscrição, 

declaração de renda e currículo atualizado de acordo com o Edital nº 006/2019.  

Os cursos oferecidos foram: Marketing e Vendas, Gestão de Projetos, Noções de 

Empreendedorismo, Liderança e Oratória. 

O programa “Manaus Mais Empreendedora” foi criado pelo prefeito Arthur Virgílio 

Neto com a missão de disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de 

emprego, renda, desenvolvimento social e econômico por meio da qualificação para a 

inserção e recolocação no mercado de trabalho. 

 

Figura 1- Divulgação Das Vagas Para O Curso Da CAP 
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Figura 2- Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi e seu departamento de Qualificação 

Profissional, assinou Acordo de Cooperação Técnica, nesta segunda-feira, 01/7, para 

desenvolver cursos na área de liderança, gestão de pessoas e desenvolvimento profissional ao 

público da cidade de Manaus, com foco nos empreendedores e potenciais empreendedores. 

O acordo se fez diante da necessidade de qualificar a população para a recolocação no 

mercado de trabalho, desenvolvimento empreendedor e aumento da estimativa de vida dos 

micro e pequenos negócios. 
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EVIDÊNCIAS 

 

Figura 3- Reunião de assinatura do Acordo entre a SEMTEPI e CAP Consultoria. 

 

 
Figura 4 - Representantes da CAP e SEMTEPI. 
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INSCRIÇÕES 

As inscrições para o curso da CAP Consultoria foram realizadas na Galeria dos 

Remédios. Nos dias 04 e 05 de Julho, no horário de 8h às 12h.  Os candidatos trouxeram a 

ficha técnica de inscrição preenchida, declaração de renda e currículo atualizado de acordo 

com o Edital nº 006/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CURSOS 

MARKETING E VENDAS 

O primeiro curso ofertado pela CAP- Consultoria em parceria com a SEMTEPI foi o 

curso de “Marketing e Vendas”, ministrado pela facilitadora Francilene Batista, assim como 

os demais. Iniciou-se no dia 29 de Julho à 02 de Agosto de 2019 no horário de 8h às 12h, que 

usou de metodologias diversas para estimular seus alunos. Este curso teve o quantitativo de 

iniciantes com 29 alunos e 30 finalistas. Este curso foi realizado na galeria dos remédios, sala 

01, no segundo andar.  

Figura 5  - inscrições 01. 
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GESTÃO DE PROJETOS 

O segundo curso realizado pela CAP- Consultoria foi o curso de Gestão de Projetos 

ministrado pela Professora Francilene Batista, que teve inicio no dia 29 de Julho a 02 de 

Agosto, no horário de 13h às 17h. 24 alunos iniciaram no quantitativo de iniciantes e 26 

concludentes. 

Figura 14 - Professora Francilene e os alunos. 
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ORATÓRIA 

O curso de Oratória realizado pela SEMTEPI em parceria com a CAP- consultoria 

teve inicio no dia 02 de Setembro e término no dia 04 de Setembro, no horário de 08h às 12h, 

iniciando com 27 alunos e concluindo com 26 alunos. 

Figura 15 - Encerramento do curso de Gestão de 

Projetos. 
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Figura 16- Alunos chegando ao curso de Oratória. 

 

NOÇÕES DE EMPREENDEDORISMO 

O curso de Noções de Empreendedorismo teve início no dia 19 de Agosto com 

duração até 23 de Agosto, no horário de 8h às 12h. Para este curso foram contatados 40 

alunos, e houve mobilização também em um grupo de whatsapp, porém não atingimos a meta 

pretendida, pois muitos alunos não atentaram ao horário do curso que seria pela parte da 

manhã e justificaram que neste horário estariam estudando. Iniciou-se com 08 alunos e 15 

concludentes. O curso foi ministrado pela professora Francilene Batista.  

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Alunos do curso de Noções de 

Empreendedorismo. 
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LIDERANÇA 

O curso de Liderança teve inicio no dia 19 de Agosto a 23 de Agosto de 2019, no 

horário de 13h às 17h. Teve como quantitativo de iniciantes 16 alunos e 27 concludentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCERIA SEMTEPI - IEMAC 

APRESENTAÇÃO 

O presente relatório descreve a execução do edital 010/2019, lançado em 31 de agosto 

de 2019, ofertando 430 vagas para cursos gratuitos da área da indústria, firmados pela 

Prefeitura de Manaus em parceria com Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida 

Crispim – Iemac, com o Acordo de Cooperação Técnica, assinado em 29 de agosto, pela 

secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania - Semasc, Conceição 

Figura 20 - Alunos do curso de Liderança. 
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Sampaio, pelo secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Marco 

Pessoa, e pelo diretor geral da Iemac, Marchelli de Almeida Crispim, na sala de reunião do 

gabinete do prefeito, na sede da prefeitura. 

 Os cursos fazem parte do programa “Manaus Mais Empreendedora”, desenvolvido 

pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que tem 

como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, 

desenvolvimento social e econômico. O público-alvo foi de jovens a partir de 18 anos de 

idade, com ensino médio completo e trabalhadores que estejam cadastrados no Sine Manaus, 

disponíveis ao mercado de trabalho e com renda inferior a 02 salários mínimos, conforme 

prescrito no Edital. 

 As inscrições presenciais foram realizadas nos dias 3 e 4 setembro, sendo o dia 3 no 

posto do Sine Manaus, localizado na Avenida Nery, 1272, São Geraldo, e no dia 4 de 

setembro, no Sine Manaus, localizado na Av. Camapuã, 2939, Shopping Phelippe Daou, 

Cidade de Deus, no horário das 8h às 12h. Nesta, o candidato precisou comparecer levando a 

ficha técnica de inscrição que vem com a declaração de renda em anexo (disponíveis no 

edital) e o currículo atualizado.  Como regra geral, o edital limitou a inscrição a apenas um 

curso por candidato onde, para os cursos de Excel, era preciso comprovar a realização do 

curso de Informática Básica. Logo, a divulgação dos selecionados foi lançada no dia 10 de 

setembro, às 17h, no site da Semtepi. Orientando os selecionados a levar as cópias da 

documentação (RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade) solicitada no edital, no 

primeiro dia de aula do curso em que foram aprovados. 

 Assim, em parceria com o Sinetram, logramos a liberação da meia passagem estudantil 

para os cursos com carga horária a partir de 20 horas. Com isso, foi possível motivar o aluno a 

se manter assíduo nas aulas, como também, incentivá-lo a continuar se qualificando cada vez 

mais para o mercado de trabalho, por intermédio dos cursos de qualidade oferecidos pela 

Semtepi em parceria com as empresas de educação profissionalizante. Dessa forma, os alunos 

matriculados eram orientados quanto às regras de utilização do cartão, cadastro ou recadastro 

das informações para aprovação e liberação da compra de meia passagem estudantil por parte 

do aluno.  

 A coordenação dos cursos da parceria com a Iemac ficou a cargo da coordenadora de 

cursos Monik Danielle de Lima Viana, sendo a responsável por todo o processo de 

desenvolvimento desses, desde o primeiro contato com os alunos via telefone coorporativo 
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para confirmar a presença dos mesmos, até o relatório de conclusão dos cursos. Para o 

atendimento da proposta do programa foi estipulada a meta mínima de 30 qualificados por 

curso. As supervisões ficaram a cargo das servidoras Tatiana Guimarães e Monik Danielle, 

com orientações do Diretor do Departamento de Qualificação Profissional (DQP) da Semtepi 

– Giovani Caldas, que esteve sempre acompanhando o andamento de todo o processo, 

contribuindo, orientando e auxiliando a equipe em qualquer situação relevante e 

principalmente nas questões administrativas da secretaria e da comunicação com a empresa 

parceira.  

 A partir disso, foram iniciadas as turmas cumprindo-se o cronograma do edital nos 

locais pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas as turmas 

01 no Sine Constantino Nery e as turmas 2 no Sine Phelippe Daou. No entanto, por ocasião 

das atividades intransferíveis dos Sines, algumas turmas tiveram seu local alterado, algo que 

causou certo transtorno aos alunos, mais nada que não pudesse ser reparado, não prejudicando 

a aprendizagem dos mesmos.  No fim, onze turmas foram concluídas atingindo a meta e só 

uma delas - turma 2 de NR10, que enfrentou outro tipo de transtorno e perda de público 

devido uma falha na comunicação e bom senso por parte do instrutor, não atingiu. 

 Contudo, houve a dedicação da equipe de trabalho - DQP - para solucionar os 

problemas e enfrentar as dificuldades inerentes ao atual cenário do País. Buscamos oferecer 

uma qualificação profissional de qualidade em ambientes adequados ao ensino e 

aprendizagem. Mesmo com nossas salas na Galeria dos Remédios, fizemos uso dos espaços - 

hall de atendimento e salas de reuniões e treinamento e seleção - do Sine, que não foram o 

suficiente para satisfazer três dos instrutores da Iemac e optaram por desenvolver e concluir 

os cursos nas salas de treinamento da sede da Iemac. Sendo solucionada esta problemática, 

logramos por concluir todos os cursos com grande satisfação dos alunos, que se esforçaram 

para frequentar as aulas e serem aprovados nas avaliações teórico-prática da instituição, 

conforme a ementa de cada curso relacionado abaixo: 

Informações básicas dos cursos com data de inscrição e período de realização: 

Inscrições referentes ao dia 3 de setembro 

Curso Período Horário Local Vagas 

Treinamento de Instalações Elétricas 

Residenciais e Prediais (Turma I) 
16 a 27/09 

14h às 

18h 

Sine Manaus 

Constantino Nery 
40 

Treinamento de NR 10 (Turma I) 16 a 27/09 
14h às 

18h 

Sine Manaus 

Constantino Nery 
40 
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Treinamento de NR 35 (Turma I) 
30/09 a 

01/10 

14h às 

18h 

Sine Manaus 

Constantino Nery 
40 

Treinamento de SEP (Turma I) 04 a 15/10 
14h às 

18h 

Sine Manaus 

Constantino Nery 
40 

Treinamento de Excel Avançado 

(Turma I) 
11 a 14/11 

14h às 

18h 

Sine Manaus 

Constantino Nery 
15 

Treinamento de TBO (Turma I) 18 a 21/11 
14h às 

18h 

Sine Manaus 

Constantino Nery 
40 

 

Inscrições referentes ao dia 4 de setembro 

Curso Período Horário Local Vagas 

Treinamento de Instalações Elétricas 

Residenciais e Prediais (Turma II) 
07 a 18/10 

14h às 

18h 

Sine Manaus 

Shopping 

Phelippe Daou 

40 

Treinamento de NR 10 (Turma II) 
21/10 a 

01/11 

14h às 

18h 

Sine Manaus 

Shopping 

Phelippe Daou 

40 

Treinamento de Excel Avançado 

(Turma II) 
18 a 21/11 

14h às 

18h 

Sine Manaus 

Shopping 

Phelippe Daou 

15 

Treinamento de TBO (Turma II) 02 a 13/12 
14h às 

18h 

Sine Manaus 

Shopping 

Phelippe Daou 

40 

Treinamento de NR 35 (Turma II) 04 a 5/10 
14h às 

18h 

Sine Manaus 

Shopping 

Phelippe Daou 

40 

Treinamento de SEP (Turma II) 04 a 15/10 
14h às 

18h 

Sine Manaus 

Shopping 

Phelippe Daou 

40 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS 

TREINAMENTO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS E PREDIAIS - 

TURMA 1 
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Este curso foi programado para ser realizado do dia 16 a 27 de setembro, das 13h às 

17h na sala de qualificação nº 02 da Galeria dos Remédios, localizada na Rua Miranda Leão, 

nº 82, 1º andar - Centro.  

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 40 alunos selecionados para as 

40 vagas disponíveis na qualificação, desses, 25 confirmaram a presença e dentre os 15 não 

confirmados, 8 não atenderam, 01 foi para a caixa postal, 02 não existentes, 01 não era o 

contato e 03 desistiram por desinteresse na área. Visto isso, iniciamos o contato a lista de 

espera, onde tivemos a confirmação de 09 - com isto – confirmamos a presença de 34 alunos 

matriculados no curso.  

Para viabilizar a comunicação, foi criado o grupo de WhatsApp com todas as 

informações referentes ao curso, para a comunicação dos alunos com o instrutor e com o 

Departamento de Qualificação Profissional da SEMTEPI. Com isto, foram transmitidas as 

informações e comunicados com orientações e regras do uso do aplicativo para seus devidos 

fins. Assim, foram dadas as orientações e instruções para a liberação da meia passagem 

estudantil aos alunos matriculados e presentes no primeiro dia de curso, como também foram 

reiteradas a regras básicas e execução da qualificação profissional, quanto ao horário de 

entrada e saída, limites e tolerâncias, intervalo para alimentação, uso e acesso aos espaços 

públicos e privados, emissão de declarações e certificação, e limite de faltas para tal direito. 

O curso foi iniciado no horário e data prevista, conforme o cronograma, e no local 

predeterminado, com 41 alunos presentes em sala. No entanto, devido problemas no 

equipamento de refrigeração ambiental, e dificuldades identificadas e impostas pelo instrutor 

Windson Brandão, o mesmo foi transferido para a sede da Iemac, que tem salas estruturadas 

para tais treinamentos. Isso, com o conhecimento das partes da parceria. Assim, foi dado 

continuidade nos dias de curso com os alunos assinando a frequência até o último dia. 

 A abertura foi realizada pela servidora Tatiana Guimarães - representante da 

secretaria, especificamente do Departamento de Qualificação Profissional (DQP), e 

acompanhado por meio do grupo e em contato direto com a administração da instituição 

parceira, por meio da Gerente - Franciele e o Diretor da empresa, o Sr. Marchielle que foram 

sempre atenciosos e resolutivos nas demandas e dificuldade enfrentadas nos cursos.   

Em supervisão e acompanhamento, foram observadas desistências justificadas e não 

justificadas. Mesmo assim, foi mantido o quantitativo esperado, além da meta mínima a ser 

atingida. Nestas, também houveram situações de desentendimento das orientações para 

liberação da meia passagem, onde alunos entenderam como uma obrigatoriedade por parte da 
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secretaria, e exigiam a resolução de problemas com a compra, com isto, foi esclarecido aos 

alunos, que a meia passagem foi liberada em parceria com o Sinetram, e a aprovação e 

liberação era via sistema e que umas vez liberada a compra não se tinha o controle do sistema, 

próprio do Sinetram, por isso deveriam ser solucionados no órgão. Assim, foram esclarecidos 

o mal-entendido na recepção de informações, e o curso pode dar continuidade.  

Assim, o curso foi finalizado no dia (27/09) programado, com a conclusão e aprovação 

de 40 alunos, na avaliação institucional prático-teórico e na frequência de aproveitamento. E 

em um lanche da tarde contribuído pelos alunos foi encerrado o curso com sucesso de 

aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a Semtepi, 

conforme os registros fotográficos abaixo: 

 

 

Fotografia 1: Alunos no primeiro dia de curso, na sala de vidro da Galeria dos 

Remédios. 
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Fotografia 2: Alunos recebendo instruções na sala de treinamento da Iemac. 

 

 

Fotografia 3: Alunos concludentes. 
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NR10 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE - TURMA 1 

Este curso foi programado para ser realizado de 16 a 27 de setembro, das 13h às 17h, 

no Sine Constantino Nery. Porém, devido o serviço de dedetização programado no prédio 

para o dia 27/09, teve que ser encerrado no dia 30/09 (segunda-feira). 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 40 alunos selecionados para as 

40 vagas disponíveis na qualificação - destes - 31 confirmaram a presença, e dentre os 09 não 

confirmados, 05 não atenderam e 04 foi para a caixa postal. Visto isso, iniciamos o contato a 

lista de espera, onde tivemos a confirmação de 03. Com isso, confirmamos a presença de 34 

alunos matriculados no curso.  

Para viabilizar a comunicação, foi criado o grupo de WhatsApp com todas as 

informações referentes ao curso, para a comunicação dos alunos com o instrutor e com o 

departamento de qualificação profissional da SEMTEPI. Com isto, foram transmitidas as 

informações e comunicados com orientações e regras do uso do aplicativo para seus devidos 

fins. Assim, foram dadas as orientações e instruções para a liberação da meia passagem 

estudantil aos alunos matriculados e presentes no primeiro dia de curso, como também foram 

reiteradas a regras básicas e execução da qualificação profissional, quanto o horário de 

entrada e saída, limites e tolerâncias, intervalo para alimentação, uso e acesso aos espaços 

públicos e privados, emissão de declarações e certificação, e limite de faltas para tal direito. 

O curso foi iniciado no horário e data prevista, conforme o cronograma, na sala de 

treinamento e seleção do Sine Constantino Nery, com 40 alunos presentes, na abertura 

realizada pela servidora Monik Danielle, que fez as apresentações formais da secretaria e do 

departamento responsável pela qualificação profissional aos presentes, prestando todas as 

orientações quanto: acesso ao local, horário de chegada e saída, tolerâncias, regras e condutas, 

assim como: banheiros, bebedouros, locais para lanches e refeições, e entregou todo material 

(lista de frequência DQP e controle de frequência de professor) inerente ao curso ao instrutor 

responsável, Sr. Antônio Tavares, que dedicou toda sua experiência e técnica à transmissão 

dos conhecimentos aos alunos.  

Na ocasião o mesmo, identificou a variação do público, tanto em conhecimento 

técnico e empírico sobre o assunto do curso, e como medida de reforçar o aprendizado dos 

alunos, solicitou ao DQP a impressão do material de apoio a ser utilizado, porém por 

demandar custos a secretaria e ser um material extenso, foi solicitado ao instrutor a redução 
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do conteúdo para tópicos básicos, buscando atingir o que de fato seria necessário para tal 

qualificação. No entanto, o instrutor justificou que todo o conteúdo era relevante ao assunto e 

aprendizado dos alunos. Com isto, foi sugerido o envio por e-mail e grupo de Wathsapp, 

criado para tais fins, sendo aceita a sugestão, mesmo assim alguns alunos não tinham o 

aplicativo de comunicação devido seus aparelhos não serem compatíveis, então estes 

receberam as apostilas impressas pelo próprio instrutor.  

Em supervisão e acompanhamento, foram observadas desistências justificadas e não 

justificadas. Mesmo assim, foi mantido o quantitativo esperado, além da meta mínima a ser 

atingida. Nessas, foram esclarecidas as dúvidas dos alunos, em relação à emissão de 

declarações e certificado, assim como a devida atualização do cadastro no sistema dos Sines, 

que é responsabilidade do aluno certificado. Contudo o curso pôde ser finalizado com 

sucesso, no dia 30/09, devido à reprogramação de encerramento citada acima, com a 

conclusão e aprovação de 40 alunos, na avaliação institucional – teórico-prática - e frequência 

de aproveitamento. Com isto, o encerramento foi realizado pelo coordenador aplicando a 

pesquisa de satisfação DQP, sendo o curso concluído com sucesso, conforme os registros 

fotográficos abaixo: 

 

Fotografia 4: Alunos recebendo em sala de treinamento 
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Fotografia 5: Instrutor transmitindo seu conhecimento. 

 

Fotografia 6: Alunos finalistas. 
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TREINAMENTO EM NR35 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA – 

TURMA 1 

Este curso foi programado para ser realizado nos dias 30 setembro a 01 de outubro, 

das 13hàs 17h, no Sine Constantino Nery, localizada na Av. Constantino Nery, 1272, São 

Geraldo. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 40 alunos selecionados para as 

40 vagas disponíveis na qualificação - destes - 32 confirmaram a presença, e dentre os 08 não 

confirmados, 01 não atendeu e 04 foi para a caixa postal, e 03 desistiram por motivos de 

trabalho. Visto isso, iniciamos o contato a lista de espera, onde tivemos a confirmação de 

mais 06 - com isto – confirmamos a presença de 38 alunos matriculados no curso.  

Para viabilizar a comunicação, foi criado o grupo de WhatsApp com todas as 

informações referentes ao curso, para a comunicação dos alunos com o instrutor e com o 

departamento de qualificação profissional da SEMTEPI. Com isto, foram transmitidas as 

informações e comunicados com orientações e regras do uso do aplicativo para seus devidos 

fins. Assim, foram dadas as orientações e regras básicas da execução da qualificação 

profissional, quanto o horário de entrada e saída, limites e tolerâncias, intervalo para 

alimentação, uso e acesso aos espaços públicos e privados, emissão de declarações e 

certificação, e o limite de faltas para tal direito. 

Com isto o curso foi iniciado no horário e data prevista, conforme o cronograma, na 

sala de treinamento e seleção do Sine Constantino Nery, com 34 alunos presentes na abertura, 

sendo 04 aproveitados do treinamento de NR10 T1, finalizado no mesmo dia. Logo a abertura 

foi realizada pela servidora Monik Danielle, que fez as apresentações formais da secretaria e 

do departamento responsável pela qualificação profissional aos presentes, reiterando todas as 

orientações quanto: acesso ao local, horário de chegada e saída, tolerâncias, regras e condutas, 

assim como: banheiros, bebedouros, locais para lanches e refeições, e entregou todo material 

(lista de frequência DQP e controle de frequência de professor) inerente ao curso ministrado 

pelo instrutor – Luciano de Jesus -, que dedicou toda sua experiência, técnica e habilidades à 

transmissão dos conhecimentos aos alunos.  

Em supervisão e acompanhamento, foram observados 05 novos alunos presentes do 

segundo e último dia, estes, foram informados que só receberiam a declaração de 

participação, devido à exigência da carga horária e do aproveitamento da grade curricular. 

Mesmo assim, os mesmos aceitaram e continuaram no treinamento, onde foi mantido o 
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quantitativo esperado, além da meta mínima a ser atingida. Nestas, foram esclarecidas as 

dúvidas dos alunos, em relação à emissão de declarações e certificado, assim como a devida 

atualização do cadastro no sistema dos Sines, que é responsabilidade do aluno certificado. 

Contudo, o curso pôde ser finalizado com sucesso, no dia 01/10, com a conclusão e aprovação 

de 34 alunos, na avaliação institucional – teórico-prática - e frequência de aproveitamento. No 

fim, o encerramento foi realizado pela servidora Monik Daniele, aplicando a pesquisa de 

satisfação do DQP, sendo o curso concluído com sucesso, conforme os registros fotográficos 

abaixo: 

 

 

Fotografia 7: Alunos finalistas. 

 

TREINAMENTO EM NR35 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM ALTURA – 

TURMA 2 

Este curso foi programado para ser realizado nos dias 03 e 04 de outubro, das 13hàs 

17h, no Sine Phelippe Daou, localizado na Av. Camapuã, 2.985. Bairro Cidade de Deus. 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 37 alunos selecionados para as 40 vagas 

disponíveis na qualificação - destes - 20 confirmaram a presença, e dentre os 17 não 
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confirmados, 06 não atenderam e 07 foi para a caixa postal, e 04 desistiram por motivos 

pessoais e de trabalho. Visto isso, iniciamos plano de ação para captação de público no 

atendimento dos Sines, onde tivemos a confirmação de mais 09 - com isto – confirmamos a 

presença de 29 alunos matriculados no curso.  

Para viabilizar a comunicação, foi criado o grupo de WhatsApp com todas as 

informações referentes ao curso, para a comunicação dos alunos com o instrutor e com o 

departamento de qualificação profissional da SEMTEPI. Com isto, foram transmitidas as 

informações e comunicados com orientações e regras do uso do aplicativo para seus devidos 

fins. Assim, foram dadas as orientações e regras básicas da execução da qualificação 

profissional, quanto o horário de entrada e saída, limites e tolerâncias, intervalo para 

alimentação, uso e acesso aos espaços públicos e privados, emissão de declarações e 

certificação, e o limite de faltas para tal direito. 

Com isto, o curso foi iniciado no horário e data prevista, conforme o cronograma, na 

sala de treinamento e seleção do Sine, com 33 alunos presentes na abertura, sendo a abertura 

realizada pelo coordenador de cursos, que fez as apresentações formais da secretaria e do 

departamento responsável pela qualificação profissional aos presentes, reiterando todas as 

orientações quanto: acesso ao local, horário de chegada e saída, tolerâncias, regras e condutas, 

assim como: banheiros, bebedouros, locais para lanches e refeições, e entregou todo material 

(lista de frequência DQP e controle de frequência de professor) inerente ao curso ministrado 

pelo instrutor – Luciano de Jesus -, que dedicou toda sua experiência, técnica e habilidades à 

transmissão dos conhecimentos aos alunos.  

Em supervisão e acompanhamento, foram observados 02 novos alunos presentes do 

segundo e último dia, estes, foram informados que só receberiam a declaração de 

participação, devido à exigência da carga horária e do aproveitamento da grade curricular. 

Mesmo assim, os mesmos aceitaram e continuaram no treinamento, onde foi mantido o 

quantitativo esperado, além da meta mínima a ser atingida. Nestas, foram esclarecidas as 

dúvidas dos alunos, em relação à emissão de declarações e certificado, assim como a devida 

atualização do cadastro no sistema dos Sines, que é responsabilidade do aluno certificado. 

Contudo, o curso pôde ser finalizado no dia 04/10, com a conclusão e aprovação de 30 alunos, 

na avaliação institucional – teórico-prática - e frequência de aproveitamento. No fim, o 

encerramento foi realizado pelo coordenador de cursos, aplicando a pesquisa de satisfação do 

DQP, finalizando o curso com sucesso, conforme os registros fotográficos abaixo: 
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Fotografia 8: Instrutor facilitando o conhecimento aos alunos 

presentes. 
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Fotografia 9: Alunos em sala recebendo a facilitação do 

conhecimento. 

 

Fotografia 10: Coordenador supervisionando o treinamento. 

 

 

TREINAMENTO EM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA - SEP TURMA 2 

Este curso foi programado para ser realizado no período de 04 a 17 de outubro, das 

13hàs 17h, no Sine Phelippe Daou, lotado no Shopping Phelippe Daou, localizado na Av. 

Camapuã, 2.985. Bairro Cidade de Deus. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 28 alunos selecionados para as 

40 vagas disponíveis na qualificação - destes - 17 confirmaram a presença, e dentre os 11 não 

confirmados, 03 não atenderam e 02 foram para a caixa postal, 05 desistiram do treinamento, 

e 01 estava trabalhando. Visto isso, iniciamos plano de ação para captação de público no 

atendimento dos Sines, onde tivemos a confirmação de mais 17 - com isto – confirmamos a 

presença de 34 alunos matriculados no curso. 

Para viabilizar a comunicação, foi criado o grupo de WhatsApp com todas as 

informações referentes ao curso, para a comunicação dos alunos com o instrutor e com o 
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departamento de qualificação profissional da SEMTEPI. Com isto, foram transmitidas as 

informações e comunicados com orientações e regras do uso do aplicativo para seus devidos 

fins. Assim, foram dadas as orientações e instruções para a liberação da meia passagem 

estudantil aos alunos matriculados e presentes no primeiro dia de curso, como também foram 

reiteradas a regras básicas e execução da qualificação profissional, quanto o horário de 

entrada e saída, limites e tolerâncias, intervalo para alimentação, uso e acesso aos espaços 

públicos e privados, emissão de declarações e certificação, e limite de faltas para tal direito. 

O curso foi iniciado no horário e data prevista conforme o cronograma, sendo 

executado na sala de treinamento e seleção do Sine, com 29 alunos presentes na abertura 

realizada pelo coordenador de cursos, que fez as apresentações formais da secretaria e do 

departamento responsável pela qualificação profissional dos presentes, prestando todas as 

orientações quanto: acesso ao local, horário de chegada e saída, tolerâncias, regras e condutas, 

assim como: banheiros, bebedouros, locais para lanches e refeições, e entregou todo material 

inerente ao curso ao instrutor responsável, Sr. Antônio Tavares, que dedicou toda sua 

experiência, técnica e habilidades pessoais à transmissão dos conhecimentos aos alunos.  

Na ocasião o instrutor, identificou que alguns alunos não tinham o pré-requisito - não 

informado em edital - para o treinamento de SEP, que seria o conhecimento básico em elétrica 

ou em NR10 comprovados com documentação. Logo para tal situação, o profissional com sua 

experiência e bom senso, e na intensão de não dispensar os não aptos ao treinamento, acordou 

a possibilidade de treinar todos com a teoria especifica, sendo dois grupos, os que seriam 

certificados em NR10 devido não ter o requisito, e os que estariam aptos à certificação em 

SEP. Assim, todos concordaram com a proposta assinando a lista de frequência dando ciência 

do treinamento de NR10 em SEP, e para reforçar o aprendizado dos alunos, compartilhou no 

grupo de Whatsapp, criado para tais fins, o material especifico para cada treinamento. E para 

os que não tinham o aplicativo de comunicação devido seus aparelhos não serem compatíveis, 

foi disponibilizada a apostilas impressa, pelo próprio instrutor.  

Em supervisão e acompanhamento, foram observadas desistências justificadas e não 

justificadas. E com isso, não foi mantido o quantitativo mínimo esperado, logo não poderiam 

ser aceitos novos alunos, vista a carga horária exigida para tal treinamento. No entanto, 

nestas, foram esclarecidas as dúvidas dos alunos, em relação à emissão de declarações e 

certificado, assim como a devida atualização do cadastro no sistema dos Sines, que é 

responsabilidade do próprio aluno certificado.  
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Assim, o curso pôde ser finalizado no dia 17/10, cumprindo o programado, com 29 

alunos finalistas - e destes - 27 aprovados, sendo 17 em NR10 e 10 em SEP, na avaliação 

institucional – teórico-prática - e na frequência de aproveitamento. Para os 02 não aprovados, 

foi agendada segunda avaliação institucional com mesmo assunto da primeira, diretamente na 

Semtepi, a fim de dar chances ao aluno de aprender e se qualificar para o mercado de 

trabalho, que é nosso objetivo. Só que, somente 01 compareceu e foi aprovado, com isto, 

tivemos 28 alunos aptos à certificação. No fim, o encerramento foi realizado pelo coordenador 

aplicando a pesquisa de satisfação do DQP, e agradecendo a participação de todos no 

treinamento, conforme os registros fotográficos abaixo: 

 

Fotografia 11: Instrutor facilitando o conhecimento. 
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Fotografia 12: Alunos atentos em sala. 

 

 

Fotografia 13: Instrutor trabalhando com projeção de slides. 
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TREINAMENTO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS E PREDIAIS - 

TURMA 2 

Este curso foi programado para ser realizado no período de 07 a 18 de outubro, das 

13hàs 17h, na sala de qualificação nº 02 da Galeria dos Remédios localizada na Rua Miranda 

Leão, nº 82, no Centro da cidade. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 40 alunos selecionados para as 

40 vagas disponíveis na qualificação - destes - 32 confirmaram a presença, e dentre os 08 não 

confirmados, 03 não atenderam e 05 foram para a caixa postal. Feito isso, iniciamos o contato 

a lista de espera, onde tivemos a confirmação de 01 - com isto – confirmamos a presença de 

33 alunos matriculados no curso. 

Para viabilizar a comunicação, foi criado o grupo de WhatsApp com todas as 

informações referentes ao curso, para a comunicação dos alunos com o instrutor e com o 

departamento de qualificação profissional da SEMTEPI. Com isto, foram transmitidas as 

informações e comunicados com orientações e regras do uso do aplicativo para seus devidos 

fins. Assim, foram dadas as orientações e instruções para a liberação da meia passagem 

estudantil aos alunos matriculados e presentes no primeiro dia de curso, como também foram 

reiteradas a regras básicas e execução da qualificação profissional, quanto o horário de 

entrada e saída, limites e tolerâncias, intervalo para alimentação, uso e acesso aos espaços 

públicos e privados, emissão de declarações e certificação, e limite de faltas para tal direito. 

 O curso foi iniciado no horário e data prevista conforme o cronograma, no hall de 

atendimento do Sine, com 28 alunos presentes no primeiro dia (07/10), na ocasião não foi 

possível à presença do instrutor Windson Brandão, que teve uma urgência familiar a ser 

atendida quando estava a caminho do curso. Com isto comunicou à instituição que 

prontamente comunicou o coordenador, que fez a abertura com as apresentações formais da 

parceria responsável por ministrar o curso, da secretaria e seus serviços, e do departamento 

responsável pela supervisão da qualificação profissional dos presentes, prestando todas as 

orientações quanto: acesso ao local, horário de chegada e saída, tolerâncias, regras e condutas, 

assim como: banheiros, bebedouros, locais para alimentação, reiterando as orientações e 

instruções da liberação dos passes estudantis para atender o período do curso, e por fim, 

recebeu a documentação dos alunos e coletou a frequência do dia. 

 No segundo dia, quando foi possível a presença do instrutor, então, foi entregue todo 

material inerente ao curso, Na ocasião o mesmo, identificou a falta do equipamento para 
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projeção da parte teórica- não solicitado antecipadamente ao coordenador -, dai, percebeu que 

o ambiente não estava adequado, pois não havia cadeiras com braço aptas para escrever e que, 

por ser no hall de atendimento, poderia haver interrupções por parte do público atendido no 

Sine em busca de informações. Visto isso, prontamente o coordenador buscou amenizar as 

dificuldades dando total suporte ao instrutor, mesmo demostrando sua insatisfação com o 

local de curso, continuou a ministrar sua aula. Só que antes do termino da aula, solicitou a 

mudança de local, por encontrar “dificuldades de trabalho”. Assim, foi liberado para ser 

realizado na sala 2 da galeria dos remédios, porém, também não satisfez o instrutor, devido o 

mesmo identificar não conformidades na sala de aula, repassando sua observação a empresa 

parceira. Então, solicitou a última mudança para a sede da Iemac. Com tudo, o mesmo 

dedicou toda sua experiência e especialização das técnicas para a transmissão dos 

conhecimentos aos alunos.  

 Em supervisão e acompanhamento do curso, puderam ser notadas ausências 

justificadas e não justificadas, havendo alta evasão no curso. Com isto, foi prejudica a meta a 

ser atingida, com um quantitativo muito abaixo do esperado, com isto, foram tomados os 

planos de ação para o atendimento das próximas turmas. No entanto, foram esclarecidas as 

dúvidas pertinentes ao limite de faltas, termino do curso, avaliação institucional - teórico-

prática -, e recebimento de declaração e certificado. Dessa forma, o curso pôde ser finalizado 

com 20 alunos, sendo 18 concludentes e aprovados na avaliação institucional e frequência de 

aproveitamento. No fim, o encerramento pôde ser realizado pelo coordenador de cursos 

aplicando a pesquisa de satisfação do departamento, e fazendo os agradecimentos a todos os 

envolvidos no programa de qualificação, conforme os registros fotográficos abaixo:  
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Fotografia 14: Coordenador realizando a abertura do curso. 

 

 

Fotografia 15: Instrutor em seu primeiro dia com os alunos. 
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Fotografia 16: Alunos finalistas. 

 

 

Fotografia 17: Encerramento e agradecimento a parceria. 
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TREINAMENTO EM NR10 - SEGURANÇA NO TRABALHO E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE - TURMA 2. 

Este curso foi programado para ser realizado de 21 de outubro a 01 de novembro, das 

13hàs 17h, no Sine Phelippe Daou, lotado no Shopping Phelippe Daou, localizado na Av. 

Camapuã, 2.985. Bairro Cidade de Deus. Mas foi transferida de local devido os atendimentos 

do Sine, para a sala de qualificação nº 02 da Galeria dos Remédios localizada na Rua Miranda 

Leão, nº 82, no Centro da cidade. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 40 alunos selecionados para as 

40 vagas disponíveis na qualificação - destes - 20 confirmaram a presença, e dentre os 20 não 

confirmados, 08 não atenderam, 07 foi para a caixa postal e 06 desistiram por motivos 

pessoais. Visto isso, iniciamos o contato a lista de espera, onde tivemos a confirmação de 08 - 

com isto – iniciamos o plano de ação para captação de público nos Sines, porém, sem sucesso, 

no fim, foram confirmados somente 28 alunos no curso. No entanto, devido o instrutor não 

alinhar o trabalho com a instituição, solicitou dos alunos presentes no primeiro dia de curso a 

comprovação de noções básicas de elétrica - pré-requisito não solicitado - na primeira turma, 

para que os mesmos pudessem iniciar o treinamento, com isto, o supervisor presente na 

abertura, não ciente de tal ementa, transferiu os alunos não aptos para o curso, para o curso de 

logística – já em andamento na sala de vidro.  

Assim, foi evidenciada uma grande evasão devido às mudanças de local e exigências 

de pré-requisito não solicitado nas inscrições iniciais, sendo gerado um transtorno para os 

envolvidos. Contudo, executamos um segundo plano de ação, divulgando as vagas em aberto, 

mesmo assim, não foi possível atrair público desejado nesta qualificação. No fim, foi 

finalizado o curso na instituição parceira, com 19 alunos aprovados na avaliação institucional 

e frequência de aproveitamento, e o encerramento não pôde ser realizado pelo coordenador de 

cursos devido atendimento a outras demandas urgentes. Com isto, seguem os registros 

fotográficos abaixo:  
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Fotografia 18: Alunos aguardando em sala. 

 

 

Fotografia 19: Encerramento. 

 

TREINAMENTO EM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA - SEP TURMA 1 
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Este curso foi programado para ser realizado no período de 07 a 18 de outubro, das 

13hàs 17h, no Sine Constantino Nery, localizada na Av. Constantino Nery, 1272, São 

Geraldo. Porém, devido as atividades e serviços oferecidos no Sine teve a data de inicio 

alterada para o dia 10 de outubro, atualizando a data de finalização para o dia 23 de outubro, 

no mesmo local. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 40 alunos selecionados para as 

40 vagas disponíveis na qualificação - destes - 27 confirmaram a presença, e dentre os 13 não 

confirmados, 01 não atendeu, 03 foram para a caixa postal, 07 desistiram por falta de interesse 

e 02 por estarem trabalhando. Feito isso, iniciamos o contato a lista de espera, onde tivemos 

02 confirmações - com isto - confirmamos a presença de 29 alunos matriculados no curso. 

Para viabilizar a comunicação, foi criado o grupo de WhatsApp com todas as 

informações referentes ao curso, para a comunicação dos alunos com o instrutor e com o 

departamento de qualificação profissional da SEMTEPI. Com isto, foram transmitidas as 

informações e comunicados com orientações e regras do uso do aplicativo para seus devidos 

fins. Assim, foram dadas as orientações e instruções para a liberação da meia passagem 

estudantil aos alunos matriculados e presentes no primeiro dia de curso, como também foram 

reiteradas a regras básicas e execução da qualificação profissional, quanto o horário de 

entrada e saída, limites e tolerâncias, intervalo para alimentação, uso e acesso aos espaços 

públicos e privados, emissão de declarações e certificação, e limite de faltas para tal direito. 

O curso foi iniciado no horário e em nova data atualizada no cronograma, no hall de 

atendimento do Sine, com 30 alunos presentes no primeiro dia (10/10), e o instrutor Abraham 

Linconl, expondo sua insatisfação com o local e com a falta de equipamentos, não solicitados 

antecipadamente pela parceria, com isto comunicou à instituição que prontamente comunicou 

o coordenador, que compareceu até o local e deu todo suporte resolvendo a situação. Assim, 

fez a abertura com as apresentações formais da parceria responsável por ministrar o curso, da 

secretaria e seus serviços, e do departamento responsável pela supervisão da qualificação 

profissional dos presentes, prestando todas as orientações quanto: acesso ao local, horário de 

chegada e saída, tolerâncias, regras e condutas, assim como: banheiros, bebedouros, locais 

para alimentação, reiterando as orientações e instruções da liberação dos passes estudantis 

para atender o período do curso, e por fim, recebeu a documentação dos alunos e coletou a 

frequência do dia. 
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Em supervisão e acompanhamento do curso em andamento e sendo realizado já na 

sala de treinamento e seleção do Sine, foram observadas desistências justificadas e não 

justificadas, que resultou na evasão de alunos cientes do limite de faltas para certificação. 

Com isso, não foi mantido o quantitativo mínimo esperado, e como não poderiam ser aceitos 

novos alunos, vista a carga horária exigida para tal treinamento. No entanto, nestas, foram 

esclarecidas as dúvidas dos alunos, em relação à emissão de declarações e certificado, assim 

como a devida atualização do cadastro no sistema dos Sines, que é responsabilidade do 

próprio aluno certificado.  

Contudo, o curso pôde ser finalizado no dia 21/10, sendo adiantado o conteúdo 

cumprindo 02 dias antes do programado, com 27 alunos finalistas - e destes - 24 aprovados, 

na avaliação institucional – teórico-prática - e na frequência de aproveitamento. Para os 03 

não aprovados, foi agendada segunda avaliação institucional com mesmo assunto da primeira, 

diretamente na Semtepi, a fim de dar chances ao aluno de aprender e se qualificar para o 

mercado de trabalho, que é nosso objetivo. Com os 03 sendo aprovados, com isto, tivemos 27 

alunos certificados. E como evidencias da realização do treinamento apresentamos os 

registros fotográficos abaixo: 

 

Fotografia 19: Alunos recebendo as orientações do curso. 
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Fotografia 20: Abertura de curso. 

 

TREINAMENTO EM EXCEL AVANÇADO – TURMA 1 

Este curso foi programado para ser realizado de 11 a 14 de novembro, das 13hàs 17h, 

no Laboratório de informática da Iemac, localizado na sede da mesma, no Edifício Milhomem 

Center. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 15 alunos selecionados para as 

15 vagas disponíveis na qualificação - destes - 10 confirmaram a presença, e dentre os 05 não 

confirmados, 02 foram para a caixa postal, 01 desistiu por estar trabalhando e 02 desistiram 

por outros compromissos. Visto isso, iniciamos o contato a lista de espera, onde tivemos a 

confirmação de 03 - com isto – iniciamos o plano de ação para captação de público nos Sines, 

tendo 02 encaminhamentos, assim, foram confirmados os 15 alunos no curso.  

O curso foi iniciado no horário e data prevista com 09 alunos presentes em sala e o 

instrutor Jean Holguim no primeiro dia (11/11) na sala de informática da empresa parceira. Na 

abertura realizada pela servidora Tatiana Guimarães, foram observadas as ausências, assim 

foram divulgadas as vagas em aberto nos grupos dos alunos já qualificados em outros cursos, 

porém não tivemos público interessado. Contudo, no encerramento tivemos 10 alunos 

finalistas e aprovados na avaliação institucional e frequência de aproveitamento, atingindo 
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assim, a meta mínima deste curso. Com isto, o encerramento pôde ser realizado pela servidora 

Monik Daniele, aplicando a pesquisa de satisfação do DQP, que posteriormente analisada 

recebeu nota atribuída de bom a excelente aos serviços do departamento, e por fim, coletando 

os registros fotográficos abaixo:  

 

Fotografia 21: Alunos no laboratório de informática. 
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Fotografia 22: Alunos recebendo instruções na sala de treinamento da Iemac. 

 

 

Fotografia 23: Alunos concludentes. 
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TREINAMENTO EM EXCEL AVANÇADO – TURMA 2 

Este curso foi programado para ser realizado de 18 a 21 de novembro, das 13hàs 17h, 

no Laboratório de informática da Iemac, localizado na sede da mesma, no Edifício Milhomem 

Center. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 15 alunos selecionados para as 

15 vagas disponíveis na qualificação - destes - 09 confirmaram a presença, e dentre os 07 não 

confirmados, 04 não atenderam, 01 foi para a caixa postal e 01 não pode por estar 

trabalhando. Visto isso, iniciamos o contato a lista de espera, onde tivemos a confirmação de 

05 - com isto – iniciamos o plano de ação para captação de publico nos Sines, tendo 01 

encaminhamento, assim, foram confirmados os 15 alunos no curso.  

O curso foi iniciado no horário e data prevista com 08 alunos presentes em sala e o 

instrutor Jean Holguim no primeiro dia (18/11) na sala de informática da empresa parceira, 

onde não foi possível realizar a abertura, devido os servidores estarem atendendo demandas 

urgentes. Já em supervisão de curso realizada pela servidora Monik Daniele, foram 

observadas as ausências, mais não puderam ser preenchidas, por não antederem mais a carga 

horaria exigida no treinamento. Contudo, no encerramento tivemos 10 alunos finalistas e 

aprovados na avaliação institucional e frequência de aproveitamento, atingindo assim, a meta 

mínima deste curso. Não havendo encerramento nem pesquisa de satisfação do DQP, mais 

sendo coletados os registros fotográficos abaixo:  

 

Fotografia 24: Alunos recebendo instruções na sala. 
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Fotografia 25: Alunos em atividade prática. 

 

TREINAMENTO BÁSICO OPERACIONAL – TBO - TURMA 1 

Este curso foi programado para ser realizado de 18 a 29 de novembro, das 13hàs 17h, 

no Sine Constantino Nery, localizado na Av. Constantino Nery, 1.272, São Geraldo. Mas foi 

transferida de local devido os atendimentos do Sine, para a sala de qualificação nº 02 da 

Galeria dos Remédios localizada na Rua Miranda Leão, nº 82, no Centro da cidade. Porém 

não foram realizadas as ligações aos alunos, informando esta mudança, assim 15 dos 40 

selecionados compareceram no local inicial. 

Com isto, além de pedir desculpas pela falha, iniciamos as atividades emergenciais 

com as ligações aos outros 35 alunos selecionados para comunicar a mudança de local e 

confirmar a presença no curso- destes - 02 confirmaram a presença, e dentre os 23 não 

confirmados, 08 não atenderam, 07 foi para a caixa postal e 08 desistiram por não terem 

condições de ir até o novo local. Visto isso, iniciamos o contato a lista de espera, onde não 

tivemos a confirmação de nenhum - com isto – iniciamos o plano de ação para captação de 

publico nos Sines, porém, sem sucesso, no fim, foram confirmados somente os 17 alunos no 

curso que foi iniciado com os 17 alunos e a instrutora Aurea presentes na sala 02 da galeria 

dos remédios. 
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Com todo o trabalho corretivo e plano de ação executados, não foi possível atender a 

meta mínima desejada nesta qualificação. No fim, foi finalizado o curso na instituição 

parceira, com 17 alunos aprovados na avaliação institucional e frequência de aproveitamento, 

e o encerramento pode ser realizado pela servidora Monik Daniele, aplicando a pesquisa de 

satisfação do DQP, que posteriormente analisada recebeu nota atribuída de bom a excelente 

aos serviços do departamento, mesmo com todo o transtorno gerado aos alunos, devido o 

coordenador não ter contatado os mesmos. Por fim, foram coletados os registros fotográficos 

abaixo: 

 

Fotografia 26: Alunos recebendo instruções pela instrutora Aurea. 
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Fotografia 26: Alunos realizando a prática. 

 

 

Fotografia 27: Alunos finalizando o treinamento com um lanche. 
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Fotografia 28: Alunos concludentes. 

 

 

TREINAMENTO BÁSICO OPERACIONAL – TBO - TURMA 2 

Este curso foi programado para ser realizado de 02 a 13 de dezembro, das 13hàs 17h, 

no Sine Phelippe Daou, lotado no Shopping Phelippe Daou, localizado na Av. Camapuã, 

2.985. Bairro Cidade de Deus. Mas foi transferida de local devido os atendimentos do Sine, 

para a sala de qualificação nº 02 da Galeria dos Remédios localizada na Rua Miranda Leão, nº 

82, no Centro da cidade. Porém como foram observadas e informadas dificuldades impostas 

pela instrutora Aurea em ministrar o treinamento na sala 02. Foi acordado pela parceria que o 

mesmo seria realizado do inicio ao fim na sede da Iemac.  

Com isto, foram feitas as ligações aos 40 alunos selecionados com mais 10 do 

processo de remanejamento, para as 40 vagas disponíveis na qualificação - destes - 30 

confirmaram a presença, e dentre os 20 não confirmados, 07 não atenderam, 11 foi para a 

caixa postal e 02 desistiram por motivos pessoais. Visto isso, iniciamos o contato a lista de 

espera, onde tivemos a confirmação de 05 - com isto – foram confirmados 35 alunos para o 

primeiro dia (02/12). 
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O curso foi iniciado no horário e data programada conforme edital, na sala 20 da 

instituição parceira – Iemac -, com 35 alunos e a instrutora Aurea presentes em sala. Com isto, 

o coordenador de cursos fez a abertura com as apresentações formais e os agradecimentos à 

parceria, representada pela Gerente da empresa – Franciele -, e aos alunos pela confiança nos 

serviços oferecidos pelo departamento e secretaria. Prestando também todas as orientações 

quanto: acesso ao local, horário de chegada e saída, tolerâncias, regras e condutas, assim 

como: banheiros, bebedouros, locais para alimentação, e das orientações e instruções da 

liberação dos passes estudantis para atender o período do curso, e por fim, entregou todo 

material pertinente a empresa, como a documentação dos alunos para serem inseridas nas 

fichas, as pesquisas de satisfação antecipadamente para serem aplicadas no ultimo dia pelo 

servidor ou servidora escalada para tal atividade e por fim, coletou a frequência do dia 

enviada posteriormente em fotos via Whatsapp ao contato do departamento.  

O encerramento do ultimo curso da parceria, no dia 13 de dezembro, não contou com a 

presença do coordenador de cursos devido o mesmo estar em atendimento a outras demandas 

do departamento. Mais foi realizado pela servidora Monik Daniele, que com todo seu 

profissionalismo e dedicação nos trabalhos, aplicou a pesquisa de satisfação, que 

posteriormente analisada recebeu nota atribuída de bom a excelente aos serviços do 

departamento e principalmente da SEMTEPI, visto isso, podemos dizer que mesmo com a 

evasão percebida nas supervisões do curso, encerramos o treinamento com 40 alunos 

finalistas aprovados na avaliação institucional e na frequência de aproveitamento, concluindo 

a qualificação profissional com sucesso de público atendido. E com isto, seguem os registros 

fotográficos abaixo:  
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Fotografia 29: Coordenação realizando a abertura. 

 

 

Fotografia 30: Alunos em sala recebendo as orientações e instruções do treinamento. 
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PARCERIA SEMTEPI - INNOVATECH 

EDITAL 

 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a InnovaTech Educação 

Profissional e a Marinho Comércio Exterior (Comex), lançou o edital que contempla 180 

vagas gratuitas para cursos profissionalizantes e na área do empreendedorismo. 

Os cursos fazem parte do programa Manaus Mais Empreendedora, desenvolvido pela 

Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que tem como 

missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, 

desenvolvimento social e econômico. 

Os interessados compareceram ao posto do Sine Manaus do Shopping Phelippe Daou, 

localizado avenida Camapuã, 2.985, no Jorge Teixeira, nos dias 20 e 21/8, terça e quarta-feira, 

respectivamente, de 8h às 12h, com a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda 

(disponíveis no edital) e o currículo atualizado. 

O público-alvo foram jovens a partir de 17 anos, cursando o Ensino Médio e os 

trabalhadores a partir de 18 anos, cadastrados no Sine Manaus e com ensino médio completo. 

 

 

https://semtepi.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/site.jpg
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ROTINAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 26 de Agosto à 06 de Setembro ocorreu o curso de Rotinas Administrativas. O 

primeiro dia de curso não teve o início com o sucesso esperado devido a falta de 

acompanhamento e organização da sede. Este curso estava previsto para ser realizado no Polo 

I da Innovatech, na Cidade de Deus, porém a sala de aula estava sem estrutura para a 

realização do curso (o ar condicionado estava danificado). Então os alunos aceitaram a 

proposta de fazer o curso na Innovatech- Centro, localizada no endereço Av. Floriano 

Peixoto, 394- Centro. O curso foi realizado no horário de 13h as 15h. 

Foram contatados 20 alunos para serem qualificados, sendo 15 da lista de selecionados 

e 05 da lista de espera. A reposição do primeiro dia de aula foi realizada com 14 iniciantes e 

10 concludentes.  

O Professor que ministrou este curso foi o Edigar Medeiros, o mesmo é Coordenador 

Institucional da Innovatech-Centro. 

 

 

 

 

Figura 6 - Início da turma de Rotinas 

Administrativas. 

Figura 5 - Confraternização de encerramento do 

curso de Rotinas Administrativas. 
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OPERADOR DE CAIXA 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 23 de Agosto a11 de Outubro ocorreu o curso de Operador de Caixa realizado 

pela Innovatech em parceria com a SEMTEPI. Este curso ocorreu na Innovatech – Centro. A 

meta para este curso era de qualificar 12 alunos, o quantitativo de iniciantes foi de 10 alunos e 

08 concludentes A professora que ministrou o curso foi a Elane Ribeiro. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 8H ÀS 10H 

No dia 23 de Agosto de 2019 teve início o curso de 

Informática Básica na Innovatech Polo I (Cidade de 

Deus), no horário de 8h às 10h. A turma cuja meta 

era 05 alunos, iniciou com 02 e finalizou com 02 

alunos no dia 11 de Outubro de 2019. O ministrante 

deste curso foi o professor Kevin Costa. 

 

 

Figura 7 - Início do curso de Operador de Caixa. 

Figura 8 - Confraternização dos alunos de Informática. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 10H ÀS 12H 

 Outra turma de Informática Básica teve início no dia 23 de Agosto à 11 de Outubro de 

2019, desta vez no horário de 10h às 12h. Com o quantitativo de alunos de 02 pessoas. 

Ministrado pelo Professor Kevin Costa. 

INFORMÁTICA BÁSICA 10H ÀS 11H 

 No dia 02 de Setembro à 30 de Setembro foi realizado o curso de Informática Básica 

no horário de 10h às 11h com o quantitativo de 03 iniciantes e 05 concludentes. O professor 

que ministrou o curso foi Kevin Costa. 

INFORMÁTICA BÁSICA 14H ÀS 15H 

 O curso de Informática Básica no horário de 14h às 15h teve início no dia 02 de 

Setembro à 30 de Setembro, de segunda à quarta-feira. Com o quantitativo de 03 iniciantes e 

03 concludentes.  

INFORMÁTICA BÁSICA 15H ÀS 16H 

 Este curso ocorreu no período de 02 à 30 de Setembro (segunda, quarta e sexta), com o 

quantitativo de 05 iniciantes e 05 concludentes. 

EXCEL ESSENCIAL 14H ÀS 17H 

 No dia 23 de Agosto à 13 de Setembro ocorreu o curso de Excel, na Innovatech-

Centro, com o quantitativo de 02 alunos iniciantes e 03 concludentes. Este curso foi 

ministrado pelo facilitador Professor Kevin Costa. 

AGENTE DE PORTARIA I 

O curso de Agente de Portaria foi ministrado na 

Innovatech- Centro pelo Professor Harley Ulisses. O 

curso teve início no dia 06 de Setembro à 25 de 

Outubro, às sextas-feiras no horário de 10h às 12h. 

Figura 9 - Alunos do curso de Agente de Portaria da 

turma I. 
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Segundo o coordenador da Innovatech, turma teve grande evasão por conta dos períodos 

chuvosos, devido à confusão dos horários e locais onde seria ministrado o curso. A meta deste 

curso era qualificar 15 alunos, porém o quantitativo de concludentes foi de 03 pessoas. 

AGENTE DE PORTARIA II 

 A segunda turma de Agente de Portaria foi realizada no horário de 13h às 15h, foi 

ministrada pelo professor Harley Ulisses. Com o quantitativo de 04 concludentes a meta 

esperada não foi alcançada e não houve comunicação da instituição com a SEMTEPI para 

relatar as evasões. 

AGENTE DE VENDAS 

 

 

O Agente Comercial é um profissional autônomo que atua diretamente nas vendas de 

produtos de uma determinada empresa. Ele é responsável por manter a imagem da empresa 

que representa, por isso é necessário que tenha habilidade em vendas, boa comunicação com o 

público. O curso de Agente de Vendas teve início no dia 23 de Agosto à 11 de Outubro de 

2019, na Innovatech – Centro, no horário de 8h às 10h.  Com o quantitativo de 08 iniciantes a 

turma de Agente de vendas teve o acompanhamento da Professora Elane Ribeiro. 

 

 

 

 

Figura 10 - Turma de Agente de Vendas. 
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GESTÃO DE PESSOAS 

Gestão de Pessoas foi um curso ofertado pela 

Innovatech em parceria com a SEMTEPI, que 

teve início no dia 26 de Agosto à 06 de Setembro. 

O curso atendeu o quantitativo de 11 

alunos iniciantes e 09 concludentes que não 

puderam ser substituídos por terem se ausentado 

somente no ultimo dia de curso. O curso de 

buscava qualificar os alunos nas áreas de 

movimento de liderança, capacitação da equipe e 

formas de organização.A professora que ministrou este curso foi a Professora Franciele 

Gomes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após a realização dos cursos concluímos que a Innovatech Polo I (Cidade de 

Deus) necessita de uma supervisão institucional mais precisa, de uma estrutura mais 

preparada para ofertar os cursos, de recursos materiais para o registro do trabalho realizado e 

de um acompanhamento mais eficiente com os alunos. 

 A meta pretendida não foi alcançada, pois ao solicitarmos as listas e registros não 

tínhamos retorno dentro do prazo solicitado. Necessita-se de mais atenção e comunicação 

entre a Instituição e os alunos. 

 Foram realizadas 06 supervisões e reuniões, sendo 03 reuniões na Innovatech 

(Cidade de Deus) na qual o Diretor do Departamento de Qualificação Profissional da 

SEMTEPI Giovani Caldas, participou para levar as fichas de inscrição, passar orientações 

para os coordenadores do local, porém não nos foi comunicado que a INNOVATECH POLO 

I estava incomunicável, por este motivo não conseguimos registros fotográficos, listas e não 

conseguimos entrar em contato com a instituição (eles estavam sem telefone). 

 

Figura 11 - Turma de Gestão de Pessoas. 
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PARCERIA SEMTEPI -INOVAR 

 

MÊS DA MULHER 

OPrograma foi lançado no dia 11 de março de 2019 pela Prefeitura Municipal, por meio da 

Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo (SEMTEPI), com a assinatura dos 

termos de colaboração entre a Prefeitura e a empresa INOVAR – Capacitação Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“As ações da secretaria neste mês serão destinadas exclusivamente para promover o 

desenvolvimento profissional e empreendedor das mulheres, reforçando o empoderamento 

feminino de acordo com as diretrizes da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro e do 

prefeito Arthur Virgílio Neto” declara a Subsecretaria Larisse Albuquerque. 

Foram disponibilizadas 210 vagas para o publico feminino com a intenção de qualificação 

empreendedora e profissional para mulheres de baixa renda, em busca do primeiro emprego 

ou potenciais empreendedores. 

As inscrições ocorreram nos dias 12, 13 e 14 de março e foram realizadas no escritório do 

empreendedor, na sede da SEMTEPI, no total foram sete cursos ofertados à população, cada 

um contendo 30 vagas, sendo eles: Gestão de Pessoas, Marketing de Vendas, Elaboração de 

Currículo Perfeito, Como se Comportar em uma Entrevista de Emprego, atendendo com 

Excelência, Modelagem de Negócios e Gestão de Projetos. 

Subsecretária Larisse Drummond de Andre 
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TURMAS 

GESTÃO DE PESSOAS 

O Primeiro curso ofertado pela SEMTEPI em parceria com a inovar foi Gestão de Pessoas 

que teve inicio no dia 20 de março com duração até o dia 23, como todos os outros cursos fora 

realizado na capital amazonense, localizado no Centro da cidade manauara, na Galeria dos 

Remédios e fora ministrado no horário de 14h às 18h. 

No primeiro dia o servidor que realizou a ação foi Tatiana Guimarães, que se deslocou da 

SEMTEPI para à galeria levando lista de presença e iniciando a abertura do curso com as boas 

vindas aos alunos. 

O curso atendeu uma demanda de 30 alunos iniciantes e 28 concludentes que não 

puderam ser substituídos por terem se ausentado somente no ultimo dia de curso.  

O curso de Gestão de Pessoas buscava qualificar as mulheres nas áreas de movimento 

de liderança, capacitação da equipe e formas de organização.  
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MARKETING DE VENDAS 

Segundo curso ofertado pela secretaria em parceria com a INOVAR – capacitação 

profissional foi Marketing de Vendas que teve inicio no dia 25 de março com duração até o 

dia 27, na Galeria dos Remédios e fora ministrado no horário de 14h às 18h. 

O curso atendeu uma demanda de 18 alunos iniciantes e 16 concludentes e que não 

puderam ser substituídos por terem se ausentado somente no ultimo dia de curso. 

A baixa demanda do curso se deu em relação ao fato de o prazo de inscrições terem sido 

breves impossibilitando a divulgação necessária que a programação exigia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A turma iniciou com 30 alunos e concluiu com 28 

alunos. 

 

Abertura do curso 

Turma de Gestão de Pessoas. 
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OFICINA ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO PERFEITO 

 

           O Terceiro curso ofertado pela secretaria em parceria com a INOVAR – Capacitação 

Profissional foi na verdade uma oficina de elaboração de currículos, visando à dificuldade que 

muitas pessoas encontram em produzir seus certificados.  

A Oficina Elaboração de Currículo Perfeito teve inicio no dia 28 de março com 

duração de 4h, na Galeria dos Remédios e fora ministrado no horário de 14h às 18h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerramento do curso 

 

COMO SE COMPORTAR EM UMA ENTREVISTA DE EMPREGO 

           Diante da visualização de baixas demandas de alunos nas realizações dos cursos, o 

departamento de qualificação entrou em ação promovendo ações para impulsionar mais 

pessoas a participarem dos cursos.  

Foram realizadas ligações para listas de espera dos demais cursos oferecendo mais 

qualificação levando assim as pessoas a irem se envolvendo e participando.  

A oficina de como se comportar em uma entrevista de emprego como o próprio titulo 

já indica, orientou as alunas no quesito comportamento e orientação de como conseguir a 

seleção numa oportunidade de emprego.  
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A oficina contou com a presença de 22 alunas e teve duração de 4h ministradas pela 

professora Rafaela Bruce da empresa parceira INOVAR – Capacitacão Profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Teórica  

 

ATENDENDO COM EXCELENCIA 

            Após as novas medidas de motivação de publico o quinto curso oferecido pela 

secretaria teve uma demanda bem maior de alunos iniciantes e concludentes, foram 34 

pessoas iniciando o curso e 32 finalizando-o, tudo graças à movimentação da equipe em 

mobilizar um publico maior.  

Como todos os outros cursos do projeto, atendendo com excelência visava à 

qualificação empreendedora de mulheres para o mercado de trabalho, visto que o lema da 

secretaria é empreender e inovar.  

O curso teve inicio dia 04 e durou ate o dia 06 de abril. 
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MODELAGEM DE NEGOCIOS 

        O Penúltimo curso oferecido pela parceria prefeitura e INOVAR – Capacitação 

Profissional foi Modelagem de Negócios que abordava a temática de organização e 

administração de empreendimento de cada aluna, diante da baixa demanda de alunos 

inscritos, o departamento de qualificação adotou novas medidas mudando as diretrizes de 

seleção passando então a matricular alunos do sexo masculino, tudo em busca de uma 

qualificação completa para a população – fazendo ressalva que só eram aceitos alunos homens 

quando não havia mais nenhuma candidata mulher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO DE PROJETOS 

            Gestão de Projetos foi o ultimo curso ofertado e teve um ótimo quantitativo, iniciado 

dia 15 com duração até o dia 18 de abril de 2019. 

 Tivemos 38 iniciantes e 29 concludentes.  

A turma teve 39 iniciantes e 37 concludentes ultrapassando a meta esperada. 
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A ultima interação foi à supervisão na galeria e os agradecimentos aos alunos por 

terem caminhado conosco até o final saindo então qualificados e preparados para o mercado 

de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encerramento do curso 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É indubitável que o trabalho exercido pela secretaria municipal do trabalho, 

empreendedorismo e inovação através do departamento de qualificação profissional é 

extremamente imprescindível na sociedade e no ambiente manauara. Através do primordial 

trabalho exercido com muito carinho e atenção, milhares de pessoas são qualificadas 

diariamente, saindo da secretaria apta para exercer as mais diversas profissões no mercado de 

trabalho e inovar empreendendo seu próprio negocio. 

Fica evidente que nada é perfeito e que estamos numa constante busca pela renovação 

profissional, é visto isso nas ações exercidas pelo departamento nesta linda parceria, tivemos 

dificuldades de contato e comunicação com os parceiros, dificuldades com a baixa demanda 

de inscritos, mas tudo foi solucionado da melhor forma possível e viável para todos. 

Ao todo foram 170 pessoas qualificadas neste projeto tão bonito, mais de 100 

mulheres aptas para o mercado de trabalho, mais de 100 vidas renovadas e reestruturadas, 

gratidão por um trabalho tão belo.  
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PARCERIA SEMTEPI – INTELECTUS 

 

 

 

  

 

 

 

Assinatura do acordo de Cooperação 

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a Intelectus Formação 

Profissional apresenta o relatório da execução do edital de nº 003/2019, lançado em 29 de 

março de 2019 no site oficial (www.semtepi.manaus.am.gov.br), onde foram ofertados cursos de 

qualificação profissional para trabalhadores cadastrados no SINE e Jovens em busca do 

primeiro emprego, por meio da parceria público privado, levando aos cidadãos qualificação 

ou requalificação profissional, as quais abrem portas para o mercado de trabalho. Foram 

ofertadas 445 vagas gratuitas para 12 cursos de qualificação profissional, e tivemos um 

quantitativo de 1.077 inscritos no total, sendo 03 dias de inscrições na Galeria dos Remédios, 

localizada na rua Miranda Leão, nº82, (1º andar) – Centro. 

Durante a cerimônia de assinatura do Termo de Cooperação Técnica, que ocorreu na 

sede da Prefeitura de Manaus, na Compensa, zona Oeste, o prefeito Arthur, que estava 

acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko 

Ribeiro, destacou os avanços transformadores que vêm ocorrendo na Semtepi. 
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Secretário da Semtepi, Prefeito e Primeira Dama de Manaus e Diretor da Intelectus em reunião 

 

 

“Buscamos fazer o máximo que pudemos para ajudar quem quer entrar ou voltar ao 

mercado de trabalho. Esses cursos serão ministrados para atender uma demanda do mercado 

por pessoas que possuem essa qualificação. O reflexo positivo disso está no fato de 

alcançarmos 70% na taxa de conversão, que representa a aprovação das indicações do SINE. 

A média nacional é de 24%”, explicou Arthur. 

Ainda segundo o prefeito, a secretaria se tornou uma referência para outras 

administrações públicas municipais com o trabalho de alavancar o empreendedorismo, 

principalmente entre o público mais jovem. Ele citou entre outras coisas o Escritório do 

Empreendedor. “A Semtepi inova ao trabalhar o empreendedorismo desde as escolas. 

Antigamente quem era empreendedor era tolhido por dificuldades, burocracias e falta de 

informação. Agora tem um caminho com todos os projetos que compõe a Manaus Mais 

Empreendedora, coordenada pela secretaria”, explicou. 
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DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS 

TÉCNICAS DE VENDA 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, nos dias 08 a 12 de abril 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludentes do curso 

 

Para o curso, foram selecionados 44 alunos ao total, sendo 40 alunos selecionados e 04 

na lista de espera. Do quantitativo inicial de 44 alunos, 29 iniciaram e 27 concluíram o curso, 

estes se dedicaram a aprender por meio do conteúdo ministrado pelo instrutor e diretor da 

Intelectus – Adson Cardoso, sendo muito elogiado pela turma. 

MARKETING 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h. Para o curso, foram 

selecionados 60 alunos ao total, sendo 40 alunos selecionados e 20 na lista de espera. 
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Do quantitativo inicial de 40 alunos, 39 iniciaram e 33 concluíram o curso, no horário diurno 

8h ás 12h, no período de 15 a 19 de abril 2019. O curso foi ministrado pelo instrutor e diretor 

da Intelectus – Adson Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos realizando os exercícios 

TREINAMENTO COM EXCEL 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da Intelectus 

Profissional, que fica localizada na rua Alfredo Valois, n 305, Conjunto Hiléia I – Redenção, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 15 a 19 de 

abril 2019. Para o curso, foram selecionados 17 alunos além das 05 vagas ofertadas para o 

curso relacionado em edital.Do quantitativo inicial de 05 alunos selecionados e matriculados, 

05 iniciaram e dentre as variações do quantitativo nas aulas, 04 concluíram o curso. 

PROFISSIONAL DE RH 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 22 a 26 de 

abril 2019. 

Para o mesmo, foram selecionados 61 alunos para as 40 vagas ofertadas, sendo 40 

alunos selecionados e 21 na lista de espera, para o curso relacionado em edital. 
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Diálogo em sala, na supervisão de Jimme Alexandre Sessarego 

 

Do quantitativo inicial de 40 alunos matriculados, 25 iniciaram e dentre as variações 

do quantitativo nas aulas, 27 concluíram o curso, estes se dedicaram a até o término do curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrutor Wanderlan Cardoso 

 

ROTINAS ADMINISTRATIVAS 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 29 abril 

2019 a 03 de maio 2019. 

Para o mesmo, foram selecionados 53 alunos além das 40 vagas ofertadas para o curso 

relacionado em edital.Do quantitativo inicial de 40 alunos selecionados e matriculados, 33 
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iniciaram e dentre as variações do quantitativo nas aulas, 30 concluíram o curso, estes se 

dedicaram e parabenizaram a parceria SEMTEPI e Intelectus.  

CONTABILIDADE 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 06 a 10 de 

maio 2019.Para o mesmo, foram selecionados 40 alunos, das 40 vagas ofertadas para o curso 

relacionado em edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos em atividade prática 

 

Do quantitativo inicial de 40 alunos selecionados e matriculados, 32 iniciaram e dentre 

as variações do quantitativo nas aulas, 20 concluíram o curso, as evasões foram devido a 

conseguir uma vaga de emprego, conatos inexistentes e outros por não terem vale transportes.  

 

 

 

 

 

 

 

Instrutor Gildeone 
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Do quantitativo inicial de 40 alunos selecionados, 19 iniciaram e devido a 

substituições, 20 concluíram o curso, estes se dedicaram a aprender e se qualificar para o 

mercado de trabalho que dia a dia se torna mais exigente, por meio do conteúdo ministrado 

pelo instrutor – Gildeone de Oliveira Mimoria 

ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 13 a 17 de 

maio 2019.Para o mesmo, foram selecionados 46 alunos, das 40 vagas ofertadas para o curso 

relacionado em edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do quantitativo inicial de 40 alunos selecionados e matriculados, 30 iniciaram e dentre as 

variações do quantitativo nas aulas, 31 concluíram o curso devido às substituições. 

AGENTE DE PORTARIA – TURMA 1 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 20 a 24 de 

maio 2019. 
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Encerramento do curso 

 

Para o curso, foram selecionados 40 alunos, e 10 na lista de espera, para 40 vagas 

ofertadas para o curso relacionado em edital. 

Do quantitativo inicial de 40 alunos selecionados e matriculados, 41 iniciaram 

incluindo a lista de espera, e dentre as variações do quantitativo nas aulas, 40 concluíram o 

curso, estes se dedicaram a aprender por meio do conteúdo ministrado, o instrutor foi muito 

elogiado por seus alunos devido sua metodologia e forma pedagógica de aplicar o conteúdo 

em sala de aula pelo instrutor– Wanderlan Cardoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, em aulas 

com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 27 a 31 de maio 

2019. 
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Confraternização da turma 

 

Para o curso, foram selecionados 40 alunos para as vagas ofertadas no curso 

relacionado em edital, e mais 10 em lista de espera. Do quantitativo inicial de 40 alunos 

selecionados e matriculados, 33 iniciaram incluindo a lista de espera, e dentre as variações 

do quantitativo nas aulas, 34 concluíram o curso. 

Tivemos um resultado positivo dos alunos quanto ao instrutor Wanderlan Cardoso, o 

qual tinha total propriedade do conteúdo programático e o diferencial em sua forma 

pedagógica aplicada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos finalistas agradeceram a oportunidade realizada entre a Prefeitura de Manaus por 

meio da Semtepi e a Intelectus, dando oportunidade de uma qualificação e o diferencial para 

o mercado de trabalho. 
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AGENTE DE PORTARIA – TURMA 2 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 03 a 07 de 

maio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o curso, foram selecionados 40 alunos, e 10 na lista de espera, devido a demanda 

ser grande para esse curso foi montado essa turma extra, para 40 vagas ofertadas para o curso 

relacionado em edital. 

Do quantitativo inicial de 40 alunos selecionados e matriculados, 25 iniciaram e 

concluíram o curso, os alunos se dedicaram a aprender por meio do conteúdo ministrado, o 

instrutor foi muito elogiado pela turma devido sua metodologia e forma pedagógica de aplicar 

o conteúdo em sala de aula pelo instrutor– Wanderlan Cardoso. 
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CONTROLE DE QUALIDADE 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 10 a 14 de 

maio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o curso, foram selecionados 40 alunos, e 15 na lista de espera, para 40 vagas 

ofertadas para o curso relacionado em edital. Do quantitativo inicial de 40 alunos 

selecionados e matriculados, 26 iniciaram o curso, e dentre as variações de substituições com 

alunos da lista de espera no primeiro dia, 33 alunos concluíram o curso. Houve uma dedicação 

por parte dos alunos a aprender por meio do conteúdo ministrado, e muitos elogios ao 

instrutor por sua metodologia aplicada em sala de aula. Instrutor– Wanderlan Cardoso. 
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METROLOGIA BÁSICA / MATEMÁTICA BÁSICA 

 

Este curso foi realizado em sala estruturada de cursos e treinamentos da 

Qualificação/Semtepi, que fica localizada na Galeria dos Remédios, nº 82, 1º andar- Centro, 

em aulas com carga horária de 4h, no horário diurno das 08h às 12h, no período de 17 a 21 de 

junho 2019. 

Para o curso, foram selecionados 40 alunos, e 4 na lista de espera, para 40 vagas ofertadas 

para o curso relacionado em edital. 

Do quantitativo inicial de 40 alunos selecionados e matriculados, 26 iniciaram o curso, 

e dentre as variações de substituições com alunos da lista de espera no primeiro dia, 30 alunos 

concluíram o curso. Os alunos parabenizaram a parceria e dedicaram-se a aprender por meio 

do conteúdo ministrado, houve muitos elogios ao instrutor por sua metodologia aplicada em 

sala de aula. Instrutor– Wanderlan Cardoso. 

 

PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE OS ALUNOS ENFRENTARAM: 

As principais dificuldades que impediram os alunos desistentes nos cursos 

relacionados no relatório foram às questões financeiras, o desemprego e administração do 

tempo com o trabalho, faculdade, escola, doenças, outros por ter conseguido um emprego, e 

alguns pelo próprio fato do desinteresse em fazer o curso (exemplo: viagens pessoais, ida ao 

cinema ou simplesmente por não querer mais o curso). 

Mesmo diante desse contexto, os alunos que continuaram no curso tiveram a oportunidade 

de se qualificar e requalificar para o mercado de trabalho, e também tiveram a oportunidade 

de aprender toda teoria em cada curso específico e tiveram a prática dos exercícios 

realizados em sala de aula.  

 

RELAÇÃO DE CURSOS E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

 

Curso: Técnica de vendas – 40 vagas 

Data: 08/04 a 12/04/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 - Centro. 
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Curso: Marketing – 40 vagas (não houve demanda para o curso) 

Data: 15/04 a 19/04/2019 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 

 

Curso: Treinamento em Excel – 5 vagas 

Período de realização: 15/04 a 19/04/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Sede da Intelectus - Rua Alfredo Valois, 305 Cj Hileia I - Redenção 

 

Curso: Profissional em RH – 40 vagas 

Data: 22/04 a 26/04/2019 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 

 

Curso: Rotinas administrativas – 40 vagas  

Período de realização: 29/04 a 03/05/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 
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Curso: Contabilidade – 40 vagas 

 Período de realização: 06/05 a 10/05/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 

 

Curso: Administração empresarial – 40 vagas  

Período de realização: 13/05 a 17/05/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 

 

Curso: Agente de Portaria (turma 1) – 40 vagas  

Período de realização: 20/05 a 24/05/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 

 

Curso: Logística – 40 vagas  

Período de realização: 27/05 a 31/05/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 
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Curso: Agente de Portaria (turma 2) – 40 vagas  

Período de realização: 03/06 a 07/06/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 

 

Curso: Controle de qualidade – 40 vagas  

Período de realização: 10/06 a 14/06/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 

 

Curso: Metrologia básica / matemática básica – 40 vagas  

Período de realização: 17/06 a 21/06/19 

Horário: 8h às 12h 

Carga Horária: 20h 

Pré-requisito: idade mínima de dezoito anos e ensino médio completo 

Local: Galeria dos Remédios - Rua Miranda Leão, nº 82 – Centro. 
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PARCERIA SEMTEPI -LS CONSULTORIA & TREINAMENTOS 

A parceria público-privada Lucas Sena – Consultoria & Treinamentos foi acordada, 

junto ao representante da parceria, Lucas Luã Sena, e o atual Secretário Municipal da 

Secretaria do Trabalho Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI –, Marco Antônio Pessoa, 

no dia 13 de junho de 2019. Tendo o Termo de Cooperação Técnica, de ordem 009.2019, 

rubricado na Prefeitura Municipal de Manaus. 

Foram disponibilizadas 270 vagas para o público geral com a intenção de qualificação 

empreendedora e profissional para à população de baixa renda, em busca do primeiro 

emprego, assim como de potenciais empreendedores. 

As inscrições para o Processo Seletivo ocorreram nos dias 17 e 18 de junho na Galeria 

dos Remédios –Av. Miranda Leão, Centro –, espaço onde também foram ministrados os 

cursos.  

No total, foram nove cursos ofertados à população, cada um contendo 30 vagas – essas 

podendo ser redefinidas com base na procura –. Sendo eles: Gestão de Pessoas: 

Gerenciamento de Conflitos; Liderança, Empregabilidade e Coaching; Marketing Pessoal: 

Sendo um Diferencial no Mercado; A Importância do Relacionamento Interpessoal; Sendo um 

Empreendedor de Sucesso; Profissionais Resilientes: Inteligência Emocional; Professores 

Criativos: Professores Acima da Média; Atendimento ao Cliente: Técnicas para um Bom 

Atendimento, esse tendo a formação de duas turmas; e, por último, Desenvolvimento 

profissional: Técnicas para Elaboração de Currículo.  

A disposição das turmas aqui explanadas seguirão a ordem estabelecida pelo edital do 

Processo Seletivo. 

Para além dessas informações, segue-se esse relatório, no qual encontra-se dados sobre 

as turmas realizadas, assim como feedbacks e outros dados julgados importantes. 
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GESTÃO DE PESSOAS: GERENCIAMENTO DE CONFLITOS 

A turma de Gestão de Pessoas teve início no dia 24 de junho estendendo-se até o dia o 

28 de junho, sendo de segunda à sexta-feira. Realizada na Galeria dos Remédios – situada na 

Rua Miranda Leão, número 82, no Centro –, e teve a duração de 4 horas diárias – 8h às 12h. 

 

Figura 12: Atividade desenvolvida dentro do curso de Gestão de Pessoas. Galeria dos 

Remédios. 

O curso teve por objetivo qualificar os alunos nas áreas de movimento de liderança, 

capacitação de equipe e formas de organização. Por conseguinte, atendeu uma demanda de 35 

alunos iniciantes e 38 concludentes – o quantitativo aumentou pela tomada do plano de ação 

padrão de remanejamento.  

 

Figura 13: Registro fotográfico da supervisão final da turma de Gestão de Pessoas. 

Galeria dos Remédios. 



 
 

76 
 

LIDERANÇA, EMPREGABILIDADE E COACHING 

A turma de Liderança, Empregabilidade e Coaching iniciou no dia 22 de agosto e 

findou no dia 26, do mesmo mês. Esse, por sua vez, foi desempenhado no SINE Constantino 

Nery, e teve a duração de 4 horas diárias – 13h às 17h. 

 

Figura 14: Acompanhamento de curso.. SINE Constantino Nery. 

Quanto ao quantitativo, iniciaram no curso 30 alunos e concluíram 42, esse número 

alto dá-se pelo grande índice de procura pela temática abordada nas aulas.  
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Figura 15: Encerramento de curso. SINE Constantino Nery. 

MARKETING PESSOAL: SENDO UM DIFERENCIAL NO MERCADO 

A turma de Marketing Pessoal teve início no dia 05 estendendo-se até o dia 09 de 

agosto. Sendo de segunda à sexta-feira. Realizada na Galeria dos Remédios – situada na Rua 

Miranda Leão, número 82, no Centro –, e teve a duração de 4 horas diárias – 13h às 17h. 

 

Figura 16: Registro fotográfico da atividade desenvolvida pelos discentes do curso. 

Galeria dos Remédios. 

Neste curso, foram disponibilizadas 30 vagas pelo Processo Seletivo, das 30 vagas 

ofertadas, 35 alunos iniciaram no primeiro dia de aula, e, contando apenas com uma evasão, 

finalizou-se com 34 concludentes. 
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Figura 17: Encerramento de curso. Galeria dos Remédios. 

A IMPORTÂNCIA DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

A turma de A Importância do Relacionamento Interpessoal iniciou no dia 02 de 

setembro e teve a sua duração até o dia 06.  Também foi realizada na Galeria dos Remédios – 

situada na Rua Miranda Leão, número 82, no Centro –, e teve a duração de 4 horas diárias – 

13h às 17h.  

 

Figura 18: Registro fotográfico de acompanhamento de curso. Galeria dos Remédios. 

Dado o número de vagas, 30, o curso iniciou com apenas 10 alunos. No entanto, após 

a equipe de supervisão responsável proceder o plano de ação padrão, esse número aumentou 

para 26, sendo essa mesma quantia a de concludentes.  
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Ao analisar as Pesquisas de Satisfação feitas na supervisão de encerramento, notou-se 

que as avalições variaram entre o número 3 “regular”, 4 “bom” e 5 “excelente”. Dentro dos 

critérios estabelecidos estavam as áreas de Organização, Conteúdo do Curso, Atividades de 

Ensino e Material Didático, além de Avaliação Geral. No campo de Avaliação do 

Instrutor/Professor, quando perguntado sobre domínio de assunto, didática de ensino, 

relacionamento com a turma, administração do tempo de aula e adequação das atividades 

práticas, a numeração variou entre 4 “bom” e 5 “excelente”, sendo de grande maioria a 

numeração 5 assinalada. 

Esse feedback é de fundamental importância para que haja um retorno de como a 

parceria mantém sua relação com os discentes, permitindo que a equipe de supervisão mais a 

direção consiga observar as condições vividas ao longo do período das aulas. 

 

SENDO UM EMPREENDEDOR DE SUCESSO 

A turma de Sendo um Empreendedor de Sucesso ocorreu no período de 23 a 27 de 

setembro. Sendo ofertada na Galeria dos Remédios – situada na Rua Miranda Leão, número 

82, no Centro –, e teve a duração de 4 horas diárias – 08h às 12h.  

 

 

Figura 19: Turma de Sendo um Empreendedor de Sucesso. Galeria dos Remédios. 

 Das 30 vagas ofertadas ao público, apenas 10 foram efetivadas no primeiro dia de aula 

do curso. Contudo, por consequência do plano de ação tomado pela equipe, junto a 

supervisora responsável, teve-se o aumento desse quantitativo para 21 integrantes. 

Quando observado as Pesquisas de Satisfação, notou-se alto o índice de eficiência do 

instrutor na entrega do seu trabalho. Além disso, as numerações avaliativas variaram, em 
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suma, entre 4 “bom’ e 5 “excelente”. Também se encontrou comentários de agradecimentos 

pela oportunidade oferecida à população.  

PROFISSIONAIS RESILIENTES: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

A turma de Profissionais Resilientes: Inteligência Emocional teve seu início no dia 07 

de outubro e o seu encerramento no dia 08 de outubro, acontecendo apenas em dois dias – o 

que pode ser considerado como um treinamento. Também foi exercida na Galeria dos 

Remédios – situada na Rua Miranda Leão, número 82, no Centro –, e teve a duração de 4 

horas diárias – 13h às 17h.  

Inicialmente, o curso contou com presença de 20 alunos efetivados. Entretanto, 3 

evasões ocorreram, fazendo com que apenas houvesse o quantitativo de 17 concludentes.  

 

 

PROFESSORES CRIATIVOS: PROFESSORES ACIMA DA MÉDIA 

A turma de Professores Criativos ocorreu dentro de dois dias, sendo dia 10 de outubro 

e dia 11 de outubro. Tal período se dá pelo fato de ser um treinamento, o que não caracteriza 

insuficiência do trabalho desenvolvido pelo instrutor Lucas Sena e pelos alunos.  

O local de realização do curso foi, novamente, na Galeria dos Remédios – situada na 

Rua Miranda Leão, número 82, no Centro –, e teve a duração de 4 horas diárias – 08h às 12h.  

O curso contou com 22 alunos iniciantes, das 30 vagas ofertadas, e finalizou com 

apenas 18 concludentes, tendo uma evasão de 4 alunos. 

ATENDIMENTO AO CLIENTE: TÉCNICAS PARA UM BOM ATENDIMENTO 

Sem dúvidas, foi o curso mais concorrido e procurado pela população após a 

divulgação do Processo Seletivo. Por conta disso, criou-se a necessidade e oportunidade de 

oferecer duas turmas desse mesmo curso. Decisão essa tomada pela direção, regida pelo 

Giovani Caldas, junto ao representante da parceria, Lucas Sena. Logo, essa seção divide-se 

em duas subseções. 

TURMA 1 
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A primeira turma de Atendimento ao Cliente aconteceu no período de 18 de março a 

22 de março. Sendo promovida na Galeria dos Remédios – situada na Rua Miranda Leão, 

número 82, no Centro –, e teve a duração de 4 horas diárias – 08h às 12h.  

 

Figura 20: Atividade desenvolvida na turma de Atendimento ao Cliente. Galeria dos 

Remédios. 

O curso iniciou com a presença de 22 alunos efetivados, tendo apenas 1 evasão ao 

longo das aulas. Finalizando assim com 21 alunos concludentes. 
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Figura 21: Registro fotográfico de encerramento da primeira turma de Atendimento ao 

Cliente. Galeria dos Remédios. 

 

TURMA 2 

A segunda turma de Atendimento ao Cliente aconteceu no período de 21 de outubro a 

23 de outubro. Realizada na Galeria dos Remédios – situada na Rua Miranda Leão, número 

82, no Centro –, e teve a duração de 4 horas diárias – 08h às 12h.  

 

Figura 22: Registro fotográfico da segunda turma de Atendimento ao Cliente. Galeria 

dos Remédios. 

O curso iniciou com a presença de 26 alunos efetivados, tendo em vista que foram 30 

vagas ofertadas. Como de praxe, o plano de ação foi tomado e a equipe de supervisão, com a 
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orientação da supervisora responsável Sarah Mariah, reverteu o quantitativo para 39 alunos, 

sendo esses o número de concludentes, ultrapassando a meta.  

Dado a Pesquisa de Satisfação, excelentes comentários foram traçados, dos mais 

variados tipos, como agradecimentos, parabenizações, elogios ao desenvolvimento do 

instrutor e do atendimento da equipe de supervisão, por exemplo. Na área avaliativa, a grande 

maioria das pesquisas transitavam entre os números 4 “bom” e 5 “excelente”, comprovando a 

eficácia do procedimento pedagógico, administrativo e supervisional. 

 

Figura 23: Registro fotográfico da aula ministrada pelo instrutor Lucas Sena. Galeria 

dos Remédios. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL:  

TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO 

A turma de Desenvolvimento Profissional teve seu início no dia 04 e seu encerramento 

no dia 08 de novembro. Segundo o edital vigente do Processo Seletivo, essa seria a última 

turma da parceria. No entanto, por motivações que serão explicadas para mais adiante, essa 

passa a ser a penúltima turma. Como as demais, as aulas foram ministradas na Galeria dos 

Remédios – situada na Rua Miranda Leão, número 82, no Centro –, e teve a duração de 4 

horas diárias – 13h às 17h.  

Com a oferta de 30 vagas disponibilizadas à população, 30 foram o que compareceram 

para efetivar a matrícula no primeiro dia de aula. Além disso, também foi com o quantitativo 

de 30 alunos que obtivemos o número de concludentes. Cumprindo assim a meta estabelecida. 
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Figura 24: Registro fotográfico de uma das aulas de Desenvolvimento Profissional. 

Galeria dos Remédios. 

GESTÃO DE PESSOAS & LIDERANÇA 

A última turma da parceria público-privada Lucas Sena – Consultoria e Treinamentos, 

teve sua realização no espaço do Tribunal de Justiça, no Fórum Henoch Reis, na Sala do 

Reeducar. Essa turma foi idealizada, junto a equipe do Departamento de Qualificação 

Profissional, pelo Projeto Reeducar. Com o objetivo de trazer qualificação, além de 

desenvolver ações educativas, assim como capacitação profissional, e, por ventura, reinserção 

no mercado de trabalho para os liberados provisórios. 
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Figura 25: Registro fotográfico da turma de Gestão de Pessoas & Liderança. 

 A turma contou com a inscrição de 46 alunos, apesar disso, 21 foram os que 

conseguiram concluir o curso ofertado. 

 Ao observar as Pesquisas de Satisfação, encontram-se comentários de agradecimento 

pela oportunidade de qualificação, aprimoramento e reintegração, alguns enfatizaram o valor 

dado a eles com a oportunidade do curso. A única ocorrência prestada foi a de que o curso 

poderia ter uma carga horária maior, sinal de que houve eficácia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É indubitável que o trabalho exercido pela Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação, através do Departamento de Qualificação Profissional, é 

extremamente imprescindível na sociedade manauara, não se limitando nessa, mas também 

procurando acolher comunidades rurais e àqueles que vêm de outras localidades.  

Através do primordial trabalho exercido, centenas de pessoas são qualificadas a cada 

Processo Seletivo divulgado, proporcionando a esses cidadãos qualificação e aprimoramento 

profissional. 

Apesar das implicações enfrentadas, como as evasões, ainda sim a equipe de 

supervisão responsável procurou exercer o plano de ação padrão – o de remanejamento – a 

fim de solucionar os desfalques nas turmas e conseguir cumprir as metas estabelecidas. O que 

mostra interesse e responsabilidade pelo trabalho exercido, e compromisso com o público 

atendido. 

Por estarmos lidando com cursos em sua maioria da área de empreendedorismo, que é 

uma área em desenvolvimento na cidade, a demanda muitas vezes é menor que a esperada, 

mas diariamente estamos conquistando novos espaços e mudando a visão de muitas pessoas. 

A integração do Projeto Reeducar junto a parceria Lucas Sena – Consultoria & 

Treinamentos, foi de fundamental importância, pois notou-se a procura de um novo público 

que constantemente é subjugado e mantido à margem da sociedade. A Equipe encontra-se 

realizada pela ação prestada e já tem visão para novas ofertas e oportunidades. 

Em vista disso, observa-se o grande interesse e desejo em atender os mais diferentes 

públicos, visando a pluralidade de ensino e de qualificação. Através disso, cria-se projetos e 

criações mais acessíveis, para que consigamos atingir todos aqueles que buscam por 

aprimoramento profissional. 
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PARCERIA SEMTEPI – MARINHO COMEX 

2019 

 

APRESENTAÇÃO 

 No presente relatório é apresentada a execução do edital de nº 008/2019, lançado em 

13 de agosto de 2019 no site (www.semtepi.manaus.am.gov.br) da secretaria municipal do 

trabalho, empreendedorismo e inovação (SEMTEPI), onde foram ofertadas 680 vagas para os 

cursos de qualificação profissional e oficinas de desenvolvimento pessoal e empreendedor 

para os trabalhadores cadastrados no Sine, potenciais empreendedores e 

microempreendedores jovens com idade a partir de 18 anos de idade, incluindo o público 

estrangeiro residente e refugiado na região, e destas, 440 eram em parceria firmada com a 

empresa Marinho Comércio Exterior (Marinho Comex), atendendo ao programa “Manaus 

Mais Empreendedora” que tem como missão disseminar e promover politicas públicas 

voltadas à geração de emprego, renda desenvolvimento social e econômico na cidade de 

Manaus e adjacências. Onde seu propósito é disponibilizar qualificação profissional à 

população, por considerar que a cultura empreendedora é o alicerce para fomentar o desejo 

empreendedor das pessoas visionárias que, consequentemente, farão de seus projetos e 

empreendimentos o surgimento de novos negócios e novos postos de trabalho, fortalecendo a 

economia do município, do Estado e do País.  

Conforme o edital foi disponibilizado 40 vagas para cada uma das 11 oficinas, que 

foram desenvolvidas no Sine Manaus da unidade Phelippe Daou, lotado no Shopping 

Phelippe Daou, localizado na Av. Camapuã, 2.985. Bairro Cidade de Deus, seguindo a 

programação de datas e horário descrito em cronograma - Anexo1-. Com isto, levamos aos 

cidadãos contemplados uma qualificação empreendedora e inovadora que faz a evolução do 

empreendedor e microempreendedor no seu caminho trilhado para o sucesso, atribuída a 

qualidade dos cursos e oficinas coordenados e supervisionados pelo departamento de 

qualificação profissional da Semtepi e principalmente ao trabalho desenvolvido pela empresa 

parceira Marinho Comex, que buscou em seus métodos facilitadores a transmissão dos 

conhecimentos e experiências adquiridas na área de atuação, potencializar as ideias dos alunos 

e participantes para que eles atinjam o sucesso profissional e dos negócios, que 

consequentemente proporcionará a realização pessoal que tanto desejam.  

http://www.semtepi.manaus.am.gov.br/
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Em acordo assinado, foi disponibilizado o transporte da parceria até o local de 

realização das oficinas, ficando a cargo da coordenação de cursos, a supervisão, 

acompanhamento, e a organização e preparação do local e material didático utilizado em sala 

de aula, assim como todo o suporte necessário no desenvolvimento das oficinas. Com isto, 

iniciamos o processo de inscrição, cumprindo o cronograma de ações. Nos 02 dias de 

inscrições realizadas na sala de vidro da Galeria dos Remédios, foi vivenciada a baixa procura 

das oficinas, justificada pelo desinteresse por parte das pessoas, tanto por motivos culturais e 

acomodações familiares, por outras prioridades do momento vivido, como no caso dos 

desempregados, que buscavam qualificações que oportunizassem sua entrada ou reentrada no 

mercado de trabalho, e outro motivo bem comum, pela falta de conhecimento do mundo do 

empreendedorismo. Mesmo assim, dedicamos todo nosso trabalho com planos de ação para 

captar o público ideal, e assim atender o máximo de pessoas interessadas nessa área que esta 

em grande expansão na cidade de Manaus. 

DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS 

COMO DESENVOLVER AS SOFT SKILLS (HABILIDADES INTERPESSOAIS) E 

HARD SKILLS (HABILIDADES DIFÍCEIS) 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 34 alunos selecionados para as 40 vagas 

disponíveis na oficina, destes, 19 confirmaram a presença, e dentre os 15 não confirmados, 08 

não atenderam, 04 foi para a caixa postal e 03 desistiram por desinteresse na qualificação. 

Com isto, executamos o plano de ação de captação do público para o preenchimento das 21 

vagas em aberto, onde logramos preencher 11 vagas, e assim confirmar e iniciar com 30 

alunos no primeiro dia (26/08). 

A oficina foi realizada nos dias 26 e 27 de agosto, no horário da 14h00min as 

18h00min, na sala estruturada para treinamentos e seleção do Sine Phelippe Daou. Em 

abertura as atividades, houve as apresentações formais do parceiro Marinho Comex e do 

coordenador de cursos e oficinas do departamento de qualificação profissional da Semtepi, em 

seguida foram transmitidas as orientações básicas do local, quanto à água potável, locais para 

alimentação e banheiros, assim, como as regras de utilização do espaço do Sine. Logo, foi 

iniciada a facilitação do conteúdo teórico por meio da metodologia dinâmica aplicada pela 

instrutora Olinda Marinho aos 30 alunos presentes, estes, criaram o grupo de Whatsapp para a 

comunicação entre os alunos e facilitadores que, se comprometeram a compartilhar material 

didático reforçador da aprendizagem. 
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No segundo dia (27/08) de oficina, continuamos com 30 alunos presentes – neste - foi 

trabalhada a prática por meio de uma atividade em dupla, sendo no hall utilizando as baias de 

atendimento do Sine para a apresentação pessoal e integração dos participantes, continuando 

no corredor de acesso as salas administrativas, onde as duplas puderam desenvolver as soft 

skill e hard skills, aplicando o aprendido em sala. O encerramento foi realizado somente pela 

parceria, que foi muito elogiada pelos servidores do Sine, que puderam participar alegremente 

das atividades da oficina, No fim, foram registradas a gratidão e a alegria expressadas nos 

rostos dos 30 alunos finalistas e concludentes na 1ª oficina. 

Em supervisão e acompanhamento da oficina, estiveram presentes o Diretor do 

departamento e o coordenador da parceria que vivenciaram e registraram o momento das 

atividades do grupo. Observando também que diante a evasão de alunos inscritos e 

selecionados no processo, foi possível atingir a meta mínima de 30 alunos na qualificação 

empreendedora proposta pelo programa e pelo departamento de qualificação profissional, e 

como evidência é apresentado o registro fotográfico abaixo: 

 

Fotografia 1: Instrutora desenvolvendo a oficina do hall de atendimento. 

Feedback dos alunos: “Fiquei muito grata pela oportunidade em participar desta oficina de 

qualificação, que desenvolveu o conteúdo com dinamismo e incentivo pessoal para encarar 

os desafios do atual cenário do mercado de trabalho por meio de uma visão empreendedora 

de sucesso”. Comentário de aluna concludente. 
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BRAINWRITING (ORGANIZAÇÃO DE PENSAMENTOS) 

Sendo esta uma técnica criativa que resulta de forma simples e eficaz a coleta de ideias 

inovadoras, onde um grupo de pessoas trabalhando em equipe registram por escrito inúmeras 

formas possíveis de como resolver uma problemática, desenvolvendo um projeto ou 

melhorando uma situação do momento. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 14 alunos selecionados para as 

40 vagas disponíveis na oficina, destes, 03 confirmaram a presença, e dentre os 11 não 

confirmados, 04 não atenderam, 03 foi para a caixa postal, 02 desistiram por falta de tempo e 

02 por falta de recursos financeiros para arcar com o transporte até o local de curso. Com isto, 

executamos o plano de ação de captação de público para o preenchimento das 37 vagas em 

aberto, onde logramos preencher 17 vagas, confirmando assim 20 alunos para o primeiro dia 

(28/08). 

A oficina foi realizada nos dias 28 e 29 de agosto, no horário da 14h00min as 

18h00min, com 23 alunos presentes em sala, sendo que um deles era um menor de 12 anos 

que estava acompanhando a mãe - participante da oficina -. Em abertura as atividades da 

oficina, houve as apresentações formais pelo parceiro e pelo coordenador de cursos e oficinas, 

que repassou as orientações básicas do local, quanto à água, locais para alimentação e 

banheiros, assim como as regras de utilização do espaço do Sine. Logo - foi iniciada a 

facilitação da teoria por meio da metodologia dinâmica aplicada, pela instrutora Olinda 

Marinho aos 23 alunos presentes. 

No segundo dia (29/08), foi realizada uma atividade que levou os alunos a área 

comercial do shopping popular Phelippe Daou, para observarem a diversidades de 

empreendimentos do local, trabalhando assim a organização de pensamentos na 

familiarização com o empreendedorismo. Terminado as atividades, foi encerrada a oficina 

com os agradecimentos ao parceiro e aos alunos. No fim, foram registradas a gratidão e a 

alegria, expressadas nos rostos dos 23 alunos finalistas e concludentes da qualificação 

empreendedora.   

Em supervisão e acompanhamento da oficina, foi percebido que o horário de saída 

(18h), estava sendo muito tarde para os alunos e principalmente para o coordenador, que 

precisava fechar o Sine, e se deslocar até a faculdade a fim de chegar às 18h30min. Visto isso, 

foi solicitada pelo Diretor do departamento de qualificação, a redução da carga horária para 

03 horas, sendo assim, o termino das oficinas mudou para as 17h. Onde também, foi possível 

observar a evasão de alunos desde as ligações até no último dia de oficina. E isso, colaborou 
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para não atender a meta mínima de 30 alunos qualificados, proposta pelo programa e 

definidas pelo departamento de qualificação profissional. Com isto, iniciamos o plano de 

ação, que consistiu na presença do coordenador no local, para divulgar e selecionar pessoas 

interessadas nos cursos e oficinas, que aguardavam atendimento no Sine. -Estas – passando 

por uma entrevista técnica, para levantar informações que levem a identificar os possíveis 

potenciais empreendedores. Assim, apresentamos as evidências do desenvolvimento desta 2ª 

oficina com o registro fotográfico abaixo: 

 

Fotografia 2: Alunos em sala atentos a apresentação do facilitador. 

Feedback de aluno: “Agradeço a Semtepi por me ajudar com a qualificação profissional 

para melhorar o meu negocio”. Comentário de aluno concludente. 

 

CULTURA MAKER (CULTURA CRIADORA) 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 37 alunos selecionados para as 40 vagas 

disponíveis na oficina, destes, 19 confirmaram a presença, e dentre os 18 não confirmados, 05 

não atenderam, 04 foram para a caixa postal, e 09 desistiram por motivos pessoais não 

informados. Com isto, executamos o plano de ação de sempre para captação do público 

necessário para o preenchimento das 21 vagas em aberto, onde logramos preencher somente 

03 vagas, confirmando assim, 22 alunos para o primeiro dia (16/09). 
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A oficina foi realizada nos dias 16 e 17 de setembro, no horário das 14h00min as 

17h00min, com 12 alunos presentes em sala. Em abertura as atividades da oficina, houve as 

apresentações formais do parceiro - Marinho Comex - e do coordenador de cursos e oficinas, 

que transmitiu as orientações principais do ambiente, quanto à agua, locais para refeição e 

banheiros, assim como as regras de utilização do espaço do Sine. Logo, foi iniciada a 

facilitação da teoria por meio da metodologia dinâmica aplicada pela instrutora - Ianca 

Linhares. No termino da aula, foi criado o grupo de Whatsapp para a comunicação entre os 

alunos e facilitadores que, se comprometeram a compartilhar material didático reforçador do 

aprendizado. 

No segundo dia (16/09), estavam presentes somente 10 alunos, que participaram das 

dinâmicas de grupo desenvolvidas em sala de aula. E no encerramento, foram feitos os 

agradecimentos tanto a parceria quanto aos alunos pela participação no programa e pela 

credibilidade dada aos serviços tanto do departamento quanto da secretaria. No fim, foram 

registradas a gratidão e a alegria expressadas nos rostos dos 10 alunos finalistas, sendo 09 

concludentes que participaram nos dois dias de oficina, más, foi informado aos alunos que 

participaram somente 01 dia, que os mesmos iriam receber a declaração de participação na 

qualificação empreendedora.    

Em supervisão e acompanhamento da oficina, foi vivenciada a evasão de alunos 

selecionados, observando mais uma vez, que as justificativas eram diversas, desde o 

desinteresse por não saber de que se tratava o tema, nem o que era - empreendedorismo -, até 

a falta de dinheiro para o transporte até o local, devido estarem na condição de 

desempregados. Mesmo com o plano de ação em andamento, na captação do público, nos 

postos do Sine. Contudo, não foi atendida a meta proposta pelo programa e pelo departamento 

de qualificação profissional. Assim, apresentamos as evidências do desenvolvimento da 3ª 

oficina com o registro fotográfico abaixo: 
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Fotografia 3: Alunos no primeiro dia (16/09) da oficina. 

 

Fotografia 4: Alunos no segundo dia (17/09)  de oficina. 
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Feedback dos alunos: “Mesmo não conhecendo nada sobre a cultura maker, só tenho de 

agradecer pelos conhecimentos ensinados neste curso, isto esta abrindo minha mente e esta 

me ajudando a ter uma nova visão do empreendedorismo”. Comentário de aluno concludente. 

DESIGN THINKING (PENSAMENTO DE DESIGN) 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 26 alunos selecionados para as 40 vagas 

disponíveis na oficina, destes, 09 confirmaram a presença, e dentre os 17 não confirmados, 05 

não atenderam, 10 foi para a caixa postal, 01 desistiu por estar em outro curso, e 01 não teve o 

contato registrado na relação. Com isto, executamos o plano de ação de captação de público 

necessário para o preenchimento das 31 vagas em aberto, destas logramos preencher somente 

14 vagas, assim confirmamos 23 alunos para primeiro dia (23/09). 

A oficina foi realizada nos dias 23 e 24 de setembro, no horário das 14h00min as 

18h00min, com 28 alunos presentes na sala de treinamentos e seleção do Sine Phelippe Daou. 

Em abertura as atividades da oficina, houve a apresentação formal do parceiro (Marinho 

Comex) e do coordenador de cursos e oficinas, que transmitiu as orientações principais do 

ambiente e as regras de utilização do espaço cedido. Logo - foi iniciada a facilitação do 

conteúdo teórico por meio da metodologia dinâmica aplicada pela instrutora Ianca Linhares.  

No segundo e ultimo dia da oficina, foi possível atrair 02 novos alunos para integrar a 

turma de 23 alunos presentes, devido às ausências registradas, logo foram realizadas as 

atividades práticas por meio da criação e desenvolvimento de projetos trabalhados em grupos, 

estes foram apresentados de forma expositiva na aula. Onde foi possível perceber as ideias 

tomando forma palpável com objetivos e metas. Para este trabalho, foram utilizadas a sala de 

reunião e a sala da gerência que estava desocupada e foi cedida pela Sra Neide, assim, foi 

desenvolvida a parte prática da oficina, com a criatividade e interação dos alunos no grupo 

aplicando e compartilhando o aprendido em sala.  

Para o encerramento da oficina, foram feitos os agradecimentos tanto a parceria quanto 

aos alunos pela participação no programa e credibilidade dada a nossos serviços. Neste 

momento houve a manifestação de uma aluna expressando sua satisfação na qualificação 

profissional oferecida. No fim, foram registradas a gratidão e a alegria expressadas nos rostos 

dos 25 alunos finalistas, sendo 23 concludentes da qualificação empreendedora.   

Em supervisão e acompanhamento da oficina foi possível vivenciar a produtividade 

dos alunos participantes, na construção de suas ideias. No entanto, não foi possível atender a 
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meta mínima. Contudo, foi percebida a dedicação dos alunos nas atividades realizadas. 

Assim, apresentamos as evidências do desenvolvimento da 4ª oficina com o registro 

fotográfico abaixo: 

 

Fotografia 5: Abertura da oficina com o representante da SEMTEPI e da parceira 

Marinho Comex. 
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Fotografia 6: Instrutora dividindo as equipes de trabalho. 

 

Fotografia 7: Equipes recebendo as orientações das atividades a serem realizadas. 
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Fotografia 8: Equipe  trabalhando sua  ideia na sala da gerência. 

 

 

 

Fotografia 9: Equipes fazendo a apresentação de suas criações. 
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Fotografia 10: Agradecimentos aos alunos no encerramento da oficina. 

 

PITCH DE SUCESSO (PASSO DE SUCESSO) 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 10 alunos selecionados para as 40 vagas 

disponíveis na oficina, destes, 02 confirmaram a presença, e dentre os 08 não confirmados, 2 

não atenderam, 03 foi para a caixa postal, 02 desistiram por estarem em outras atividades, e 

01 por não ter dinheiro para a o transporte. Com isto, executamos o plano de ação de captação 

de público para o preenchimento das 38 vagas em aberto, onde logramos preencher somente 

13 vagas, confirmando assim, 15 alunos para o primeiro dia (01/10). 

A oficina foi realizada nos dias 01 e 02 de Outubro, no horário das 14h00min as 

18h00min, com 15 alunos presentes na sala de treinamento e seleção do Sine Phelippe Daou. 

Em abertura as atividades da oficina, houve a apresentação formal do parceiro e do 

coordenador de cursos e oficinas, quem repassou as orientações principais do ambiente e 

regras de utilização do espaço cedido. Logo, foi iniciada a facilitação do conteúdo teórico por 

meio da metodologia dinâmica aplicada pela instrutora Ianca Linhares.  

No segundo e ultimo dia (02/10) da oficina, foi possível atrair 04 novos alunos para 

integrar a turma com 16 alunos presentes, logo foram realizadas as atividades práticas por 

meio da criação e apresentação de projetos trabalhados em grupos. No encerramento da 
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oficina, foram feitos os agradecimentos tanto a parceria quanto aos alunos pela participação 

no programa e credibilidade dada a nossos serviços. No fim, foram registradas a gratidão e a 

alegria expressadas nos rostos dos 20 alunos finalistas, sendo 11 concludentes da qualificação 

empreendedora.   

Em supervisão e acompanhamento da oficina foi possível vivenciar a aprendizagem 

dos alunos, assim como o interesse em se aprofundarem nos assuntos abordados. No entanto, 

não foi possível atender a meta mínima. Contudo, foi percebida a dedicação dos alunos nas 

atividades realizadas. E aqui apresentamos as evidências do desenvolvimento da 5ª oficina 

com o registro fotográfico abaixo: 

 

Fotografia 11: Primeiro dia da oficina Pitch de sucesso. 
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Fotografia 12: Agradecimentos aos alunos no encerramento da oficina Pitch de sucesso. 

 

 

MODELO DE NEGÓCIO 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 17 alunos selecionados para as 40 vagas 

disponíveis na oficina, destes, 07 confirmaram a presença, e dentre os 10 não confirmados, 01 

não atenderam, 05 foi para a caixa postal, 03 desistiram por estarem em outras atividades, e 

01 por fazer parte da equipe Marinho Comex. Com isto, executamos o plano de ação de 

captação de público para o preenchimento das 33 vagas em aberto, onde logramos preencher 

somente 02 vagas, confirmando assim, 09 alunos para o primeiro dia (07/10). 

A oficina foi realizada nos dias 07 e 08 de Outubro, no horário das 14h00min as 

18h00min, com 12 alunos presentes na sala de treinamento e seleção do Sine Phelippe Daou. 

Em abertura as atividades da oficina, houve a apresentação formal do parceiro e do 

coordenador de cursos e oficinas, quem repassou as orientações principais do ambiente e 

regras de utilização do espaço cedido. Logo, foi iniciada a facilitação do conteúdo por meio 

da metodologia dinâmica aplicada pela instrutora Olinda Marinho. 
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No segundo dia (08/10) de oficina, continuamos com 12 alunos presentes, realizando 

as atividades práticas por meio da apresentação de seus produtos para o fechamento de 

negócios. No encerramento da oficina, foram feitos os agradecimentos à parceria e aos alunos 

pela participação no programa e credibilidade dada a nossos serviços. Neste momento foi 

solicitada a palavra por uma aluna participante, que manifestou “total gratidão pela 

oportunidade de conhecer a Instrutora Olinda Marinho com sua metodologia motivacional de 

ensino, que despertou nela a valorização pessoal e levantou sua autoestima para continuar se 

qualificando para o mercado do trabalho e para a realização de seus projetos futuros”. No fim, 

foram registradas a gratidão e a alegria expressadas nos rostos dos 12 alunos finalistas e 

concludentes da qualificação empreendedora.   

Em supervisão e acompanhamento da oficina foi possível a contribuição do 

coordenador com uma historia real de força e determinação para a motivação dos alunos “a 

buscarem cada vez andarem no caminho para o sucesso, enfrentando as dificuldades com 

garra e determinação”. No entanto, não foi possível atender a meta mínima. Contudo, foi 

percebida a dedicação dos alunos nas atividades realizadas. E aqui apresentamos as evidências 

do desenvolvimento da 6ª oficina com o registro fotográfico abaixo: 

 

 

Fotografia 13: Apresentações dos participantes na oficina Modelo de Negócios. 
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Fotografia 14: Agradecimentos à parceria MarinhoComex. 

 

 

 

Fotografia 15: Atividade dos alunos na oficina Modelo de Negócios. 
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PLANO DE AÇÃO 

Com a alta evasão dos alunos inscritos e selecionados no 1º processo, foram 

disponibilizadas e ofertadas as vagas, por meio das redes sociais e do site oficial da Semtepi, 

com objetivo de captarmos mais público para as oficinas e assim, atingir as metas propostas 

pelo programa, qualificando mais a população empreendedora na cidade de Manaus.  

Apesar dos esforços com os planos de ação executados, não logramos atingir o 

quantitativo de público desejado. Mesmo assim, continuamos a disponibilizar as vagas por 

meio dos grupos de Whatsapp e nos postos do Sine Manaus. 

 

 

Fotografia 16: Noticia do site da Semtepi. 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 26 alunos selecionados, somados os do 

remanejamento para as 40 vagas disponíveis na oficina, destes, 11 confirmaram a presença, e 

dentre os 15 não confirmados, 04 não atenderam, 05 foi para a caixa postal, 03 desistiram por 

estarem em outras atividades, 02 informaram que iriam confirmar até o dia de inicio da 

oficina, e 01 estava sem contato registrado na relação. Com isto, mantivemos o plano de ação 
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para captação de público para o preenchimento das 29 vagas em aberto, onde logramos 

preencher somente 03 vagas, confirmando assim, 14 alunos para o primeiro dia (04/11). 

A oficina foi realizada nos dias 04 e 05 de Novembro, no horário das 14h00min as 

18h00min, com 15 alunos presentes na sala de treinamento e seleção do Sine Phelippe Daou. 

Em abertura as atividades da oficina, houve a apresentação formal do parceiro e do 

coordenador de cursos e oficinas, quem repassou as orientações principais do ambiente e 

regras de utilização do espaço cedido. Logo, foi iniciada a facilitação do conteúdo por meio 

da metodologia dinâmica aplicada pela instrutora Olinda Marinho. 

No segundo dia (05/11) de oficina, foi notada a ausência de 04 alunos, mesmo assim, 

continuamos com os 11 presentes em sala, realizando as atividades práticas por meio da 

apresentação de soluções para as problemáticas identificadas na comunidade de cada aluno. 

No encerramento, foram feitos os agradecimentos pelo coordenador das oficinas à parceria 

Marinho Comex e aos alunos participantes do programa. No fim, o diretor do departamento 

de qualificação profissional compareceu para parabenizar os participantes, e assim foram 

registradas a gratidão e a alegria expressadas nos rostos dos 11 alunos finalistas e 

concludentes da qualificação empreendedora.  No entanto, não foi possível atender a meta 

mínima de qualificados. Contudo, foi percebida a dedicação dos alunos nas atividades 

realizadas.  

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 72 alunos selecionados, somados os do 

remanejamento para as 40 vagas disponíveis na oficina, destes, 17 confirmaram a presença, e 

dentre os 55 não confirmados, 15 não atenderam, 12 foi para a caixa postal, 20 desistiram por 

estarem em outras atividades, 05 informaram que iriam confirmar até o dia de inicio da 

oficina, e 03 contatos eram de outras pessoas. Foi impressionante tanta evasão, mesmo assim, 

mantivemos o plano de ação para captação de público para o preenchimento das 23 vagas em 

aberto, onde logramos preencher somente 04 vagas, confirmando assim, 21 alunos para o 

primeiro dia (18/11). 

A oficina foi realizada nos dias 18 e 19 de Novembro, no horário das 14h00min as 

17h00min, com 19 alunos presentes. Em abertura as atividades da oficina, houve a 

apresentação formal do parceiro e do coordenador de cursos, quem repassou as orientações 
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principais do ambiente e regras de utilização do espaço cedido. Logo, foi iniciada a facilitação 

do conteúdo por meio da metodologia dinâmica aplicada pela instrutora Olinda Marinho, e 

como apoio, convidou um de seus parceiros para interagir com os alunos, na apresentação de 

projetos já em desenvolvimento e execução pelas empresas e suas parcerias.  

No segundo dia (19/11) de oficina, foi notada a ausência de 06 alunos, assim, 

continuamos com os 13 presentes em sala, realizando as atividades práticas por meio do 

trabalho em equipe elaborando projetos para atender a comunidade. Neste dia as atividades 

fora desenvolvidas na sala de reunião, devido estar disponível e ser o ambiente ideal para o 

trabalho. No encerramento, foram feitos os agradecimentos pelo coordenador das oficinas à 

parceria Marinho Comex e seu convidado pela contribuição na oficina e aos alunos 

participantes do programa. No fim, foram registradas a gratidão e a alegria expressadas nos 

rostos dos 13 alunos finalistas, sendo 12 concludentes da qualificação empreendedora, 

contudo, não foi possível atender a meta mínima de qualificados, no entanto, foi percebida a 

dedicação dos alunos nas atividades realizadas. Com isto, são apresentadas as evidências do 

desenvolvimento da 8ª oficina com os registros fotográficos abaixo: 

 

 

Fotografia 17: Comunicando os alunos de seu convidado parceiro. 

 



 
 

106 
 

 

Fotografia 18: Apresentação do convidado 

 

 

Fotografia 19: Apresentação dos projetos elaborados pelos alunos. 
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Fotografia 20: Interação do convidado com os alunos. 

 

METODOLOGIAS ÁGEIS 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 35 alunos selecionados, somados os do 

remanejamento para as 40 vagas disponíveis na oficina, destes, 15 confirmaram a presença, e 

dentre os 20 não confirmados, 07 não atenderam, 08 foi para a caixa postal, 02 desistiram por 

estarem em outras atividades, e 01 contato era de outra pessoa. Assim, mantivemos o plano de 

ação para captação de público para o preenchimento das 25 vagas em aberto, onde logramos 

preencher somente 04 vagas, confirmando assim, 19 alunos para o primeiro dia (25/11). 

A oficina foi realizada nos dias 25 e 26 de Novembro, no horário das 14h00min as 

17h00min, com 13 alunos presentes. Em abertura as atividades da oficina, houve a 

apresentação formal do parceiro e do coordenador de cursos, quem repassou as orientações 

principais do ambiente e regras de utilização do espaço cedido. Logo, foi iniciada a facilitação 

do conteúdo por meio da metodologia dinâmica aplicada pela instrutora Ianca Linhares e seu 

apoio técnico.  

No segundo dia (26/11) de oficina, continuando com os 13 alunos presentes em sala, 

realizando na prática a aplicação das metodologias ágeis, por meio das instruções de trabalho 

transmitidas no primeiro dia e utilizando os materiais (mini banner, pinceis e post-its) 
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distribuídos nas equipes. Neste dia as atividades fora desenvolvidas na sala de reunião, devido 

estar disponível e ser o ambiente ideal para o trabalho. No encerramento, foram feitos os 

agradecimentos pelo coordenador das oficinas à parceria Marinho Comex e aos alunos 

participantes do programa, fazendo o convite aos mesmos para continuarem a participar das 

ultimas oficinas do ano.  

No fim, foram registradas a gratidão e a alegria expressadas nos rostos dos 13 alunos 

finalistas e concludentes da qualificação empreendedora, contudo, não foi possível atender a 

meta mínima de qualificados, no entanto, foi percebida a dedicação dos alunos nas atividades 

realizadas. Com isto, são apresentadas as evidências do desenvolvimento da 9ª oficina com os 

registros fotográficos abaixo: 

 

 

Fotografia 21: Parte teórica da oficina. 

 



 
 

109 
 

 

Fotografia 22: Alunos aplicando o aprendido em sala. 

 

Fotografia 23: Equipe discutindo o trabalho a ser realizado. 
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Fotografia 24: Aluna apresentando o trabalho de equipe. 

 

COMO DESENVOLVER UM PERFIL EMPREENDEDOR 

Iniciamos as atividades com as ligações aos 39 alunos selecionados, somados os do 

remanejamento para as 40 vagas disponíveis na oficina, destes, 09 confirmaram a presença, e 

dentre os 30 não confirmados, 08 não atenderam, 11 foi para a caixa postal, 10 desistiram por 

estarem em outras atividades, e 01 contato não estava registrado na relação. Com isto, 

mantivemos o plano de ação para captação de público para o preenchimento das 31 vagas em 

aberto, onde logramos preencher somente 07 vagas, confirmando assim, 16 alunos para o 

primeiro dia (03/12).       

A oficina foi realizada nos dias 03 e 04 de Dezembro, no horário das 14h00min as 

17h00min, com somente 07 alunos iniciantes. Em abertura as atividades da oficina, houve a 

apresentação formal do parceiro e do coordenador de cursos, quem repassou as orientações 

principais do ambiente e regras de utilização do espaço cedido. Logo, foi iniciada a facilitação 

do conteúdo por meio da metodologia dinâmica aplicada pela instrutora Ianca Linhares e seu 

apoio técnico (Rellysonn Grandal).   

No segundo dia (04/12) de oficina, foram captados mais 03 participantes do público 

presente no Sine, logo, iniciamos com 11 alunos em sala, realizando a prática por meio de um 
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teste para identificar o seu perfil empreendedor. No encerramento, foram feitos os 

agradecimentos pelo coordenador das oficinas à parceria Marinho Comex e aos alunos 

participantes do programa, convidando-os a participarem da última oficina do Ano. No fim, 

foram registradas a gratidão e a alegria expressadas nos rostos dos 11 alunos finalistas, sendo 

05 concludentes da qualificação empreendedora, contudo, este foi o quantitativo mais baixo 

do programa não sendo possível atender a meta mínima de qualificados, mesmo com todo 

esforço dedicado a captação de público, contudo, foi percebida a dedicação dos alunos nas 

atividades realizadas. Com isto, são apresentadas as evidências do desenvolvimento da 10ª 

oficina com os registros fotográficos abaixo: 

 

 

Fotografia 25: Alunos dando atenção ao assunto abordado 
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Fotografia 26: Apoio técnico da instrutora, contribuindo na oficina. 

 

FORMAÇÃO DE TIMES DE ALTA PERFORMANCE 

Para esta última oficina, executamos nosso último plano de ação, por meio do 

googleforms, onde criamos o link: https://forms.gle/JTn8TWZuoAJHKd136 para as 

inscrições online, sendo divulgado em todos os grupos, podendo ser compartilhado para o 

público em geral. Assim, iniciamos as atividades com as ligações aos 11 alunos inicialmente 

selecionados, somados aos 37 inscritos, via link, totalizando 48 alunos para as 40 vagas 

disponíveis na oficina, deste total, 17 confirmaram a presença, e dentre os 31 não 

confirmados, 11 não atenderam, 9 foi para a caixa postal, 7 desistiram por estarem em outras 

atividades, e 04 contatos não existentes. Com isto, mantivemos o plano de ação para captação 

de público para o preenchimento das 23 vagas em aberto, onde logramos preencher somente 

02 vagas, confirmando assim, 19 alunos para o primeiro dia (09/12).       

A oficina foi realizada nos dias 09 e 10 de Dezembro, no horário das 14h00min as 

17h00min, com 19 alunos iniciantes. Em abertura as atividades da oficina, houve a 

apresentação formal do parceiro e do coordenador de cursos, quem repassou as orientações 

principais do ambiente e regras de utilização do espaço cedido. Logo, foi iniciada a facilitação 

do conteúdo por meio da metodologia aplicada pelo instrutor Relysonn Grandal e seu apoio 

https://forms.gle/JTn8TWZuoAJHKd136


 
 

113 
 

técnico. Neste dia, já foram iniciadas as atividades práticas trabalhadas em equipes, com a 

simulação de uma linha de produção industrial e sua gestão.  

No segundo dia (10/12) de oficina, foi notada a ausência de 04 participantes, logo, 

iniciamos com 15 alunos em sala, continuando com as atividades práticas de trabalhos em 

equipe, com a simulação de equipes de trabalho frente à construção de um prédio utilizando 

cartas de baralho, e outra simulação do trabalho jornalístico, onde se prepara uma matéria e 

logo é editada pelo líder responsável da equipe, onde foi possível a participação do 

coordenador de cursos que, no encerramento, fez os agradecimentos à satisfatória parceria da 

Marinho Comex e aos alunos participantes do programa, desejando assim, as boas 

comemorações de fim de ano e o sucesso de todos em seus empreendimentos e projetos 

pessoais. Comunicando também as propostas de cursos e oficinas a serem oferecidas no ano 

2020.  

No fim, foram registradas a gratidão e a tristeza expressadas nos rostos dos 15 alunos 

finalistas e concludentes da qualificação empreendedora, contudo, não foi possível atender a 

meta mínima de qualificados, no entanto, foi gratificante trabalhar com a parceria e 

principalmente com as pessoas em busca de qualificação profissional com o desejo de 

colocarem em pratica seus projetos e suas ideias empreendedoras, a fim de alcançarem o 

sucesso. Com isto, são apresentadas as evidências do desenvolvimento da 11ª oficina com os 

registros fotográficos abaixo: 
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Fotografia 27: Facilitador trabalhando o conteúdo da aula. 

 

Fotografia 28: Equipe 1 apresentando seu trabalho. 

 

 

Fotografia 29: Equipe 2 apresentando seu trabalho. 
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Fotografia 30: Os 15 alunos concludentes, o facilitador, o coordenador de cursos e a gerente do Sine Phelippe 

Daou. 
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PARCERIA SEMTEPI – MEGA CURSOS E TREINAMENTOS 

Regida pelo Acordo de Cooperação Técnica 016.2019, assinado pelo representante da 

parceria público-privada Mega Cursos & Treinamentos, Antônio Carlos da Silva, junto ao 

Secretário Municipal da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 

SEMTEPI - Marco Antônio Pessoa, a Cerimônia de Assinatura aconteceu no dia 30 de 

outubro de 2019, na presença do atual Prefeito Arthur Virgílio Neto.  

 

 
Figura 1: Cerimônia de Assinatura do Termo de Cooperação. Representante da parceria Mega Cursos & 

Treinamentos, Antônio Carlos, à esquerda do registro. 

A parceria objetivou desenvolver capacitação de pessoas a partir dos 16 anos, 

cursando ou tendo completado o ensino médio, que apresentassem interesse em inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho.  

Para o cumprimento do objetivo, foi ofertado ao público os cursos de Secretariado, 

Auxiliar de RH e Gestão de Pessoas; Atendente, Balconista de Farmácia e Noções de 

Primeiros Socorros; e, Técnicas de Vendas, Atendimento ao Cliente e Marketing Pessoal, 

através do Processo Seletivo, amparado pelo edital 011.2019, lançado no dia 09 de novembro 

de 2019. As inscrições ocorreram no dia 13 de novembro, no período de 08h às 12h, na 

Galeria dos Remédios, localizada na Rua Miranda Leão, 82, Centro. 

Demais informações, como relação das turmas realizadas, quantitativos finais, e 

análise da parceria, encontram-se no corpus desse relatório. 
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SECRETARIADO, AUXILIAR DE RH & GESTÃO DE PESSOAS 

 O primeiro curso teve seu período de realização iniciado no dia 18 e finalizado no dia 

22 de novembro, sendo de 08h às 12h, na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda 

Leão, número 82, no Centro -, sala de treinamentos de número 01.  

 
Figura 2: Registro fotográfico da turma de Secretariado, Auxiliar de RH & Gestão de Pessoas, ao fundo pode-se 

perceber a presença da instrutora responsável pela ministração do curso. Galeria dos Remédios. 

Contou com 40 matriculados, mas somente 33 pessoas efetivaram e concluíram o 

curso. Nota-se que houve estabilidade com a quantidade de iniciantes e de concludentes, 

sendo o mesmo quantitativo, levando em consideração os dias e horário de realização. Não 

houve nenhuma desistência. 

Quanto as Pesquisas de Satisfação, se mostraram bastante satisfatórias. As avaliações 

variaram entre 3 “regular” a 5 “excelente”, em campos como Sequência lógica do assunto e 

Adequação das atividades práticas, por exemplo. 

Alguns comentários foram feitos, sobretudo comentários de agradecimento ao apoio e 

a oportunidade dada ao cidadão que está em busca de qualificação profissional. 
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Figura 3: Registro fotográfico de encerramento do curso. Galeria dos Remédios. 

Em suma, a turma se mostrou bastante interessada e comprometida em seguir o roteiro 

estabelecido pela instrutora responsável, ocasionando um ambiente agradável e propício à 

aprendizagem e ao desenvolvimento de habilidades. 

ATENDENTE, BALCONISTA DE FARMÁCIA 

& NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS 

O segundo curso, assim como os demais, iniciou no dia 18 e encerrou no dia 22 de 

novembro, no período de 08h às 12h. Também sendo ministrado na Galeria dos Remédios - 

situada na Rua Miranda Leão, número 82, no Centro -, mas dessa vez na sala de treinamentos 

de número 02. 

 
Figura 4: Registro fotográfico realizado durante o Exercício Avaliativo aplicado pela instrutora responsável. 

Galeria dos Remédios. 

 Foram disponibilizadas 40 vagas, conforme o edital, no entanto, 27 foi o número de 

iniciantes efetivados, assim como também é o número de concludentes. Assim como na turma 

anterior, nessa também não houve desistências 
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Dada a Pesquisa de Satisfação, variações entre 3 “regular” a 5 “excelente” foram 

dispostas nos campos de avaliação. Quando perguntado sobre a avaliação direta dos 

instrutores, tendo critérios como Domínio do conteúdo, Didática de ensino e Relacionamento 

com a turma, por exemplo, a grande maioria atribuiu uma média entre 4 “bom” e 5 

“excelente”. 

 
Figura 5: Registro fotográfico de encerramento da turma. Galeria dos Remédios. 

 Na seção de comentário, selecionou-se um, feito por uma aluna, que pode ilustrar o 

desempenho obtido durante as aulas: “O curso é excelente e satisfatório, promove o 

conhecimento e a qualificação de jovens e adultos que desejam se adequar ao mercado de 

trabalho, o que é ótimo.” Ao passo que sugestões também foram dadas, como o aumento de 

carga horária dos cursos, o investimento na divulgação dos processos seletivos e a mudança 

de local para melhor aproveitamento das aulas. 

TÉCNICAS DE VENDAS, ATENDIMENTO AO CLIENTE 

& MARKETING PESSOAL 

 O terceiro, e último, curso iniciou no dia 18 e encerrou no dia 22 de novembro, a partir 

de 13h até às 17h. Foi exercido na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, 

número 82, no Centro -, na sala de treinamentos de número 01. 

 



 
 

120 
 

 
Figura 6: Registro fotográfico feito durante a supervisão do curso. Galeria dos Remédios. 

 Das 40 vagas disponibilizadas, apenas 27 efetivaram a matrícula no primeiro dia de 

aula. Dado o histórico, o quantitativo de alunos concludentes também foi 27. Tal qual as duas 

últimas turmas, nessa não houve ocorrências de desistências. 

 Nas seções dispostas para avaliação na Pesquisa de Satisfação, a variação numérica-

avaliativa continuou entre 3 “regular”, 4 “bom” e 5 “excelente”. Quando observado o campo 

de avaliação do instrutor, nota-se a variação consiste em 4 “bom” e 5 “excelente”, o que nos 

permite confiar ainda mais no trabalho que, junto as parcerias, estamos realizando para a 

qualificação dos cidadãos.  

 Algumas sugestões foram dadas, como a solicitação de aulas mais práticas, assim 

como a otimização do tempo de aula. Por fim, declarações também foram encontradas, essa 

feita por um aluno: “Eu gostei muito do curso, estou muito satisfeito com o meu crescimento 

nas áreas abordadas pelo curso e, sinceramente, não esperava que fosse tão bom e aplicável 

como tem sido!!! Obrigado, SEMTEPI!”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A parceria público-privada Mega Cursos & Treinamentos mostrou-se de grande 

importância e comprometimento com o seu objetivo. Brevemente, poucas ou quase nenhuma 

dificuldade foi encontrada, o relacionamento entre supervisor-instrutor foi excelente, as 

solicitações foram devidamente atendidas e a atenção para o que era importante foi dada.  

Ainda que o quantitativo não tenha sido alcançado - as 40 vagas ofertadas para cada 

um dos três cursos -, podemos evidenciar o alto índice de produtividade e estabilidade das 

turmas, ao pontuar que em nenhuma houve desistências ou ocorrências, além dos pontos 

positivos indicados nos feedbacks das Pesquisas de Satisfação. 

Satisfatórias foram as impressões obtidas sobre a parceria. De fato, procurou-se ter um 

bom relacionamento com os instrutores, além de a equipe de supervisão sempre se manter 

disposta a auxiliar e tratar de possíveis causalidades.  
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PARCERIA SEMTEPI – MOTIRÕ CRIATIVO 

 

 O presente relatório visa abordar, de modo ordenado, o desenvolvimento da parceria 

público-privada MOTIRÕ CRIATIVO junto à Prefeitura de Manaus, na gestão do Prefeito 

Arthur Virgílio Neto.  

 

 

 

 
 

 

 

A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Motirõ Criativo, PFC Cursos e 

Treinamentos e Mega Treinamentos, oferta a partir desta segunda-feira, 11/11, 440 vagas 

gratuitas para cursos de qualificação profissional. 

Os cursos fazem parte do projeto Sine Jovem, da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), que tem como missão disseminar e promover 

políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, 

cujo propósito é disponibilizar qualificação profissional ao jovem que está em busca do 

primeiro emprego. Para este pacote, o público-alvo é formado por jovens entre 16 e 29 anos 

de idade, que estejam, no mínimo, cursando o Ensino Médio. 

 

INSCRIÇÕES 

 

Para efetivar a inscrição, os interessados compareceram à Galeria dos Remédios, 

localizada na Rua Miranda Leão, 82, Centro, nos dias 11, 12 e 13/11, segunda, terça e quarta-

feira, respectivamente, de 8h às 12h, com a ficha de inscrição, declaração de renda e o 

currículo atualizado em mãos. O candidato deve atentar para o cronograma com datas, 

horários e endereço da inscrição de cada curso. 
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Caso o candidato seja menor de idade, ele deverá entregar além da documentação 

exigida, o termo de autorização de pais ou responsáveis disponível no edital. É importante 

ressaltar que o candidato deveria optar por apenas um curso. A realização da inscrição não 

garante a participação no curso escolhido e ao ser atingido o dobro da quantidade de vagas de 

cada curso, as inscrições serão encerradas. 

A divulgação da lista de selecionados foi realizada no dia 14 de novembro de 2019, a 

partir das 17h, no site da SEMTEPI. Os candidatos que ficaram em lista de espera não 

precisaram comparecer ao local dos cursos, devendo aguardar contato via telefone pelo 

departamento de Qualificação Profissional da SEMTEPI para informar sobre a nova seleção. 

 

 

RELATÓRIO REFERENTE À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: 

MOTIRÕ CRIATIVO, CURSO DIGITAL INFLUENCER 

 

A supervisão e coordenação da parceria/curso foram supervisionadas pela supervisora 

Monik sempre fazendo a abertura dos cursos e contando com ajudas dos colegas de trabalho 

em alguns encerramentos. 

Antes de cada curso se iniciar, os supervisores responsáveis levam os materiais necessários 

como as: fichas dos candidatos matriculados; dos candidatos da lista de espera; dos candidatos 

inclusos; dos candidatos excedentes; assim como deve constar também as listas-padrão de 

supervisão, e de frequência - ou de assinatura, sendo determinada pelo supervisor e com uma 

semana de antecedência solicitar os materiais didáticos solicitados e disponibilizados pelo 

instrutor, se for necessário que, nesse caso, limitaram-se apenas as apostilas e projetor. Logo, 

trabalha-se no processo de reprodução e organização destas para serem enviadas no primeiro 

dia do curso junto aos demais materiais já descritos. 

 Logo em seguida ao processo da organização da turma, é necessário fazer as pastas de 

acompanhamento, tanto digital quanto analógica, pois são nelas que serão organizadas as 

informações e dados de cada turma. E sempre a pasta tem que esta organizada e atualizada. 

 Conforme o acordado, também se manteve dentro das atividades de supervisão toda a 

solicitação feita pelas Instrutoras de troca de salas e materiais. 

 Ao decorrer do curso deve-se ter - e teve-se - contato direto com as instrutoras, além 

de sempre deixar ciente o diretor do departamento, assim como os demais servidores, sobre as 

situações enfrentadas. 

 Ao finalizar o curso, foi entregue conforme norma do setor: pesquisa de satisfação, 

lista-padrão de assinatura de supervisão, frequência dos alunos e recolhimento destes 

devidamente conferidos e o restante dos materiais entregues para o Instrutor que este 

solicitou, como: computador, projetor e caixa de som. 
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OFICINA DIGITAL INFLUENCER 

 A primeira turma da parceria entre a SEMTEPI e MOTIRÔ iniciou-se no dia 19 de 

novembro e encerrou-se no dia 21 de novembro, sendo realizada na Galeria dos Remédios, 

situada na Rua Miranda Leão, número 82, no Centro. As aulas eram ministradas na sala da 

ESPI com as professoras Jessica Zany e Emyle Araújo. 

Assim que foram divulgados os nomes dos selecionados começamos a digitar as lista 

de selecionados e presença e com uma semana de antecedência do curso, fazemos as ligações 

para confirmar a participação dos alunos no curso e tirando qualquer duvida referente ao 

local, data e horário. 

 

 

 

 
Figura 26 - Abertura do Curso. 
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Figura 27- Alunos do Curso de Digital Influencer. 

 

 

A oficina contou com 40 alunos matriculados, tendo o objetivo de 60 vagas. No 

entanto, apenas 12 iniciaram o curso que não foi satisfatório, talvez pelo o curso não ter sido 

muito atrativo para a população e pelo fato de ser apenas 3 dias, observamos que mesmo com 

o quantitativo de poucos alunos, houve uma interação boa entre alunos nas atividades 

desenvolvidas, e uma grande harmonia entre os alunos e Instrutores e finalizamos com 16 

alunos.  

Tirando o ponto negativo de não ter concluído com a meta estabelecida, tivemos 

resultados positivo dos alunos com relação ao curso e a didática das Instrutoras onde os 

alunos relataram que foi excelente. Na pesquisa de satisfação realizada, ao final do curso os 

alunos saíram 100% satisfeitos e pedindo para participar dos próximos cursos. 
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Figura 28- Apresentação da Instrutora Jéssica Zany. 

 

OFICINA DE SOCIAL MEDIA 

A segunda oficina realizou-se no dia 26 de novembro e encerrou-se no dia 28 de 

novembro, iniciou-se no Sine Manaus – Shopping Popular Phellippe Daou – Av. Camapuã, 

número 2985, Jorge Teixeira as aulas iniciou na sala de seleção, por motivos de logísticas dos 

funcionários a Supervisora Monik Danielle fez um acordo com Estagiário Jimme Alexandre 

para acompanhar a Oficina de Social Média, sendo que o mesmo mora nas regiões próximas 

ao Sine Phellippe Daou.  

Antes de se iniciar o curso foram realizadas as ligações para confirmação da 

participação dos alunos e tirando qualquer duvida referente ao local, data e horário. 

Essa turma teve uma mudança no local do curso, devido confronto das atividades 

realizadas no Sine, no dia 27 de novembro teria uma seleção para o primeiro emprego com 

essa falta de comunicação tivemos que transferir o local do curso para Semtepi - Rio Jamary, 

77 - Conjunto Vieiralves, na sala de reunião. 

Iniciamos com número de 15 alunos, no dia seguinte começamos uma forca tarefa 

para conseguir aumentar o numero de alunos, porém não tivemos sucesso, como estávamos 

com muitas inscrições em aberto de vários outros cursos em áreas administrativas e industriais 

e um dos cursos mais procurados pela população isso fez com que a demanda pela oficina de 

Social Media não fosse tão atrativa. 

A supervisão da Oficina de Social Media foi acompanhada do inicio ao fim pelo 

estagiário Jimme Alexandre que não conseguiu registrar abertura do curso devido problemas 

na câmera do celular, onde o mesmo esteve presente auxiliando e dando todo suporte 

necessário as Instrutoras e alunos. 
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Mesmo com número de poucos alunos as aulas foram ministradas com grande eficácia 

todo conteúdo programático foi ministrado, os alunos interagiram , tirando todas as dúvidas 

com as Instrutoras. 

 

Figura 29- Instrutora Jéssica Zany tirando as dúvidas das alunas. 

  

 
Figura 30- Instrutora Emely Araújo conversando com os alunos 
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 Embora a meta não tenha sido alcançada, o que torna o maior ponto negativo dessa 

turma que teve 16 concludentes de 34 matriculados justifica-se pelo fato de que é um curso 

novo e pouco divulgado não despertou tanto o interesse para a população.  

 

           Mesmo sem conseguir alcançar as metas, sempre o feedback é positivo pelos alunos 

referentes as Instrutoras, conteúdo aplicado, material didático disponibilizado, as atividades 

executadas dentro da sala de aula, embora o quantitativo de alunos seja baixo a qualidade de 

ensino sempre é eficaz e sempre causando resultados esperados pelos alunos que continuam 

se matriculando nos próximos cursos. 

 
Figura 31- Oficina Social Media 
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OFICINA DE BRANDING: MARCA PESSOAL & DIGITAL 

A terceira oficina iniciou no dia 03 dezembro e se encerrou no dia 05 de dezembro, 

sendo realizado no Sine Constantino Nery, situada na Avenida Constantino Nery, número 

1272, no São Geraldo. As aulas eram ministradas no hall de atendimento do Sine. 

Antes de se iniciar o curso foram realizadas as ligações para confirmação da 

participação dos alunos e tirando qualquer duvida referente ao local, data e horário. 

Ao fazer a supervisão do curso percebi e fui chamada pela professora Jessica Zanny 

sobre o espaço que não era apropriado para aplicação do curso, onde no hall os alunos ficam 

dispersos, toda hora alguém passava tirando atenção dos alunos e as cadeiras não tinha braço 

para os alunos escreverem e também os alunos reclamaram do espaço, mesmo com todas as 

dificuldades, ajustamos o espaço para melhor conforto tanto para os alunos como para as 

professoras. 

 
Figura 32- Inicio da Oficina Social Media os alunos se conhecendo através das redes sociais. 

 

Nessa turma, em relação às duas anteriores houve um maior número de alunos tanto 

matriculados como iniciantes e mesmo assim não obtivemos a meta alcançada, reabrimos as 

inscrições novamente via link, onde número de matriculados, sendo 66, mesmo assim ligamos 

confirmando a participação, no dia compareceu apenas 31 alunos iniciantes com um grande 

número de evasão no dia seguinte, liguei novamente para os alunos e alguns relataram que 
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não tinham transporte ou estavam fazendo outro curso, então mesmo com todas as 

contrapartidas tomada pelo setor para poder alcançar as metas, notei que o curso não foi tão 

atrativo para o publico pelo fato de muitas pessoas não conhecerem o que iria se tratar no 

decorrer das oficinas e muitas das vezes ao fazerem as inscrições, fazem de qualquer jeito sem 

ler o edital causando essas evasões, concluímos com 27 alunos. 

O curso, foi finalizado pela supervisão da estagiária Isabela Lima pois a mesma esta 

cumprindo com seu horário de trabalho no Sine, no dia anterior deixei a pesquisa de 

satisfação, a Professora Jessica Zanny fez questão de tirar as fotos de encerramento. 

 

 

Figura 33 - Encerramento da Oficina de Branding : Marca Pessoal & Digital 

 

Novamente a interação entre as professoras e alunos foi harmônica, os feedbacks 

positivos em relação à didática e conteúdos ministrados, muitos falaram que as oficinas 

podiam estender-se por mais dias e que saíram como uma nova visão e todo conteúdo 

ministrado trouxe grande impacto de Branding que nem imaginam como seria impactante na 

sua marca pessoal. Então se conclui que as metodologias aplicadas sempre são de qualidade 

independente do quantitativo sempre prezam pela qualidade do ensino. 

 

 

OFICINA CONSULTOR DE IMAGEM 

A quarta, e última turma, iniciaram-se no dia 10 de dezembro encerrou dia 12 de 

dezembro, sendo realizado no Sine Constantino Nery, número 1272, no São Geraldo, a aula 
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nessa oficina foi ministrada pela Instrutora Jéssica Zany, na sala de pré-seleção. Antes de 

iniciar o curso foram realizadas as ligações para confirmação da participação dos alunos e 

tirando qualquer dúvida referente ao local, data e horário. 

Nessa turma em relação a todas as turmas foi o menor número de alunos, mesmo com 

todas as divulgações abrindo novas vagas online, ligando para confirmar a presença de cada 

aluno muitos não confirmaram, por conta da distância o curso seria ministrado no Sine 

Manaus – Shopping Popular Phellippe Daou – Av. Camapuã, número 2985, Jorge Teixeira, 

por motivos de incompatibilidade de espaço devido as grandes seleções que ocorreram no 

Sine, principalmente final de ano não foi possível usar a estrutura do Sine Popular Phellippe 

Daou, sendo transferida para Sine Constantino onde se deu essa grande evasão, ao ligar 

muitos relataram que era muito distante de sua residência e não iriam mesmo oferecendo a 

meia passagem, não confirmaram, onde se deu um grande número de desistência, onde o 

número de matriculados, sendo 36, no dia compareceu 13 alunos iniciantes, 9 alunos 

concludentes. 

                 Ao fazer as supervisões dos cursos, notei que mesmo com poucos alunos as aulas 

não perderam o seu padrão, aulas foram ministradas, com muita interação, fizeram trabalhos 

em sala de aula. Fiz abertura do curso com o senhor Giovani e as fotos da supervisão do curso 

foram registradas na maquina fotográfica do mesmo. 

 

Figura 34- Encerramento da Oficina Consultor de Imagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não me estendendo muito em concluir esse relatório, há maior dificuldade encontrada, 

no geral, foi cumprir a meta dos inscritos e concludentes o desinteresse nas oficinas foi 

notório desde o início das inscrições, que muitos candidatos optaram pelo outros cursos que 

estavam sendo ofertados na semana de inscrições e também apesar de estarmos vivendo na 

era digital, muitas vezes estamos nos limitamos a viver no modo automático de somente usar 

para o básico que são nossas redes sociais e não conhecendo a importância de nos promover 

através das redes sociais.  

Acreditamos que também a mudança de localidade influenciou muito também para 

evasão dos alunos. Quanto ao material didático, apresentou-se com clareza, possibilitando 

melhor compreensão e pesquisa, além de dispor de referências, fazendo com que o aluno 

esteja ciente das origens das informações ali apresentadas.  

No que se refere à relação da parceria público-privada Motirô Criativo com a 

SEMTEPI, nas duas primeiras oficinas não tivemos problemas de comunicação entre as 

Instrutoras em relação a relações de frequências, já no ultimo curso tive dificuldade de receber 

as relações dos iniciantes, mesmo deixando no primeiro dia de aula todas as listas 

padronizadas pelo setor a professora não seguiu nosso padrão, assim dificultando nosso 

trabalho, cobrei por varias vezes via ligação e pedi para o senhor Giovani solicitar, ainda 

assim não tive resultados. Tirando essa problemática, em relação da parceria com a Semtepi 

foi boa, didáticas aplicadas pelas Instrutoras foram bem produtivas os alunos dando o 

feedback positivos e parceria confirmada para os próximos cursos.    
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PARCERIA SEMTEPI - PFC 

 

No presente relatório iremos abordar o desenvolvimento da parceria público-privada 

PFC Cursos e Treinamentos junto à Prefeitura de Manaus, na gestão do Prefeito Arthur 

Virgílio Neto. 

Através da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 

SEMTEPI - na gestão do Secretário Marco Antônio Pessoa, por meio do Departamento de 

Qualificação Profissional, sendo liderado pelo Diretor Giovani Caldas, que foi possível a 

realização do acordo de cooperação. Onde fechou-se com objetivo de 80 Qualificados, e 40 

vagas para cada curso, sendo dois cursos da mesma parceria PFC- Leitura de Componentes, 

SMD & Solda Eletrônica e Almoxarife e Controle de Estoque, aptos para o mercado de 

trabalho da Cidade de Manaus, fazendo parte do projeto “SINE JOVEM MANAUS”. 

O período para o processo seletivo ocorreu entre os dias 11,12, 13 de Novembro de 

2019, sendo realizado na Galeria dos Remédios, localizada na Rua Miranda Leão, 82, 

Centro, das 8h às 12h. 

Após todo o Processo de inscrição, deu-se início do curso. Informações relacionadas 

às turmas, como pontos positivos e negativos, quantitativos, entre outros iremos visar nesse 

relatório. 

 

SUPERVISÃO 

 

Antes de darmos partida, é necessário fazer o processo de supervisão que foi realizado 

sobre a coordenação parceria/curso, pela supervisora - coordenadora Isabela Lima, que seguiu 

o planejamento de supervisão.  

 Esse planejamento ajuda o responsável pela parceria a seguir uma estrutura 

organizada. Para o início de uma supervisão é necessário levar uma pasta contendo: fichas dos 

candidatos matriculados; dos candidatos da lista de espera; dos candidatos inclusos; dos 

candidatos excedentes; assim também a lista de frequência – ou de assinatura, sendo 

determinada pelo supervisor, e os matérias didáticos disponibilizados pelo instrutor, que nesse 

caso solicitou Datashow, notebook e quadro branco (Lousa). 

 Enfim dar-se início, Logo, trabalha-se no processo de organização destas para serem 

entregues no primeiro dia de curso juntos aos demais materiais solicitados. É necessário fazer 

as pastas de acompanhamento do curso, tanto a digital e a analógica, pois nelas contém todas 

as informações sobre os alunos, o supervisor do curso, deve mantê-las devidamente 
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organizadas e atualizadas conforme as informações necessárias e precisas dos alunos. 

Conforme o acordo entre a Semtepi e a PFC, devido a demanda necessária de materiais como 

apostilas, datashow e notebook. Essa responsabilidade foi dividida entre a SEMTEPI e PCF- 

Cursos e Treinamentos. Ao longo de todo o curso deve-se ter contato direto com o instrutor, 

além de deixar ciente o diretor do departamento, assim também todos os servidores sobre as 

situações enfrentadas.  

No processo de finalização, devem-se ter os seguintes materiais, pesquisa de 

satisfação, lista padrão de assinatura de supervisão e as declarações para serem entregues aos 

concludentes. No último dia de aula o supervisor precisa solicitar o instrutor às listas que 

foram entregues no primeiro dia, para que assim consiga ter o controle de dados, e fazer 

alguns registros fotográficos. 

 

TURMA 1 

A primeira turma iniciou no dia 18 de Novembro e findou dia 06 de Dezembro, sendo 

realizado de segunda à sexta, no SINE, situada Av. Constantino Nery, número 1272, no bairro 

São Geraldo AM 69010-160. 

 

 

Figura 1: Abertura de curso, Leitura de Componentes, SMD & Solda Eletrônica, feita pela supervisora Isabela 

Lima, no SINE Constantino Nery. 
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Figura 2: Instrutor Williams Costa no segundo dia de aula, Leitura de Componentes, SMD & Solda 

Eletrônica. 

 

 

Figura 3: Instrutor Williams Costa Aplicando a aula Prática de Leitura de Componentes, SMD& Solda 

Eletrônica. 
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 Figura 4: Aluna na aula prática aplicando o que aprendeu sobre Leitura de Componentes, SMD & Solda 

Eletrônica. 

 

O curso contou com 40 alunos Matriculados, tendo o objetivo de 40 vagas. No entanto 

apenas 28 efetivaram, houve evasão, pois nesse período houve feriado, e no retorno do curso 

apenas 30 continuaram, e no dia 26, 27, e 28 de novembro o curso de Leitura de 

Componentes, SMD e Solda Eletrônica teve que ser cancelado, pois o SINE precisou da sala 

aonde é feito o curso para ser realizada a pré-seleção. O curso retornou no dia 02 de 

Dezembro, dando retorno as suas atividades normais, e o encerramento no dia 06 de 

Dezembro cumprindo a carga horária do curso.  

Apesar disso, tivemos um bom retorno de impressão dos alunos ao fim do curso. Na 

pesquisa de satisfação realizada com os alunos da primeira turma de Leitura de Componentes, 

SMD & Solda eletrônica, 100% dos alunos concludentes responderam que SIM para a área 

Gostou do curso? 
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Os alunos se mostraram interessados nas realizações das atividades e, com isso, houve 

grande engajamento durante a duração do curso. 

 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 40 

Alunos iniciantes 33 

Alunos concludentes 28 

Tabela 1: Relação geral de quantitativos, turma 1. 

 

Figura 5: Turma reunida com o certificado para o registro de encerramento do curso. 

 

TURMA 2 

A segunda turma iniciou no dia 09 de Dezembro e findou dia 12 de Dezembro, sendo 

realizado de segunda à sexta no SINE, situada Av. Constantino Nery, número 1272, no Bairro 

São Geraldo AM 69010-160. 



 
 

138 
 

Figura 6: Instrutor JóseHedion no primeiro dia de aula, Almoxarife e Controle de 

Estoque. 

Nesta turma tivemos um número maior de matriculados, sendo 47 pela evasão da 

turma passada. Inclusive, começamos a remanejar alunos para que conseguíssemos cumprir a 

meta de 40 concludentes. No entanto, dos 47 matriculados, apenas 35 compareceram no 

primeiro dia de aula, e somente 36 concluíram o curso, como se pode ver no quadro abaixo:         

 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 47 

Alunos iniciantes 35 

Alunos concludentes 36 

Tabela 2: Relação geral de quantitativos, turma 2. 

 

Na supervisão da turma 2 foram o então diretor Giovani Caldas e a supervisora 

Isabela Lima. Na abertura eles repassaram as principais informações e reforçaram a 

importância da qualificação profissional para o mercado de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Concluindo o presente relatório, pode-se dizer que a maior dificuldade encontrada, no 

geral, foi o cumprimento da meta de alunos concludentes da turma 1, pois houve feriado dia 

20 de novembro (dia da consciência negra) e no dia 26, 27, 28 de novembro o SINE precisou 

da sala de pré-seleção aonde é realizado o curso, devido o feriado e esses três dias que o curso 

foi cancelado, houve evasão no retorno.  

Na segunda turma apesar de ter um grande número de matriculados houve evasão, 

porém 37concluíram o curso. 

A PFC junto com a SEMTEPI padronizou 40 vagas para serem cumpridas para cada 

curso, conforme informado no início desse relatório. Quanto ao material didático, apresentou-

se com clareza, possibilitando melhor compreensão e pesquisa, além de dispor de referências, 

fazendo com que o aluno esteja ciente das origens das informações ali apresentadas. 

Além de cultivamos um relacionamento mais saudável entre a parceria público-

privada PFC-Cursos e Treinamentos esperamos que os resultados da continuação sejam ainda 

mais positivos, que consigamos aumentar ainda mais o nível de produtividade, e esclarecer as 

dúvidas que surgirem. 
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PARCERIA SEMTEPI – POLLARIS 

APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Pollaris Junior, lançou na quinta-feira, 

25/7/2019, inscrições para 600 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional dentro 

de quatro eixos: “Empreendedorismo, Informática, Administração e Gestão”. O pacote é 

parte do projeto SINE Jovem, desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que busca promover políticas públicas voltadas à 

geração de emprego e oferta de qualificação profissional gratuita aos jovens. 

As inscrições foram realizadas na Galeria dos Remédios, na Rua Miranda Leão, 82, 

1º andar - Centro, nos dias 25 e 26/7/2019, quinta e sexta-feira, respectivamente, de 8h às 12h, 

os jovens entregaram a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda (disponíveis no 

edital) e o currículo atualizado. 

O público-alvo do pacote são os jovens de 14 a 29 anos, que estivessem cadastrados 

no SINE Manaus e em busca do primeiro emprego.  

Todos os cursos serão realizados nas salas de qualificação da SEMTEPI, no primeiro 

andar da Galeria dos Remédios, com exceção dos cursos do eixo de Informática, que serão 

realizados no posto do SINE Manaus localizado na Avenida Constantino Nery, 1.272, no São 

Geraldo. 

Sob esses novos paradigmas e conceitos, buscamos sempre parceiros que possam 

capacitare ofertar bolsas 100% gratuita aos nossos jovens. 

“Fazemos parcerias como a Vanessa e um grupo de estudantes da Universidade 

Federal do Amazonas, a UFAM, e eles têm condições de nos oferecer 600 vagas para dar 

noções de empreendedorismo e mercado de trabalho, de informática, de gestão. Isso é 

impressionante”, ressaltou o prefeito. 

Durante o lançamento do edital, o prefeito falou ainda de sua vontade de entregar, até 

o final do ano que vem o prédio do antigo Café Cassina totalmente restaurado, para que seja 

ocupado pelo Polo Digital de Manaus. “A nossa idéia é restaurar essa preciosidade que é o Café 

Cassina e entregar para que a Semtepi instale o Polo Digital para Startup de empresas que se 

iniciam no ramo da alta tecnologia”, apostou Arthur. 

Abaixo demonstramos um quadro dos cursos realizados em parceria entre Pollaris 

Junior e SEMTEPI no ano de 2019, com o projeto SINE Jovem: 
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EIXO CURSO LOCAL PERÍODO HORÁRIO 
CARGA 

HORÁRIA 
VAGAS 

Empreendedorismo 

MINDSET EMPRESARIAL 
GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

05/08/2019  

A 
09/08/2019 

13h ÀS 17h 20h 40 

DESING THINKING: 
EMPREENDEDORISMO 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

12/08/2019  

A 

16/08/2019 

13h ÀS 17h 20h 40 

GENTE E GESTÃO: 
RECURSOS HUMANOS E 

DEPARTAMENTO PESSOAL 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

19/08/2019  
A 

23/08/2019 

13h ÀS 17h 20h 40 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO E 
EMPREENDEDORISMO 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

26/08/2019  

A 
30/08/2019 

13h ÀS 17h 20h 40 

Informática 

INICIAÇÃO À INFORMATICA: 
MS WORD 

SINE 
CONSTANTINO 

09/09/2019  

A 

13/09/2019 

14h ÀS 18h 20h 20 

INICIAÇÃO À INFORMATICA: 

MS EXCEL 

SINE 

CONSTANTINO 

16/09/2019  

A 

20/09/2019 

14h ÀS 18h 20h 20 

INICIAÇÃO À INFORMATICA: 

MS POWER POINT 

SINE 

CONSTANTINO 

23/09/2019 A 

27/09/2019 
14h ÀS 18h 20h 20 

INICIAÇÃO À INFORMATICA: 

MS EXCEL 

SINE 

CONSTANTINO 

30/09/2019  

A 
04/10/2019 

14h ÀS 18h 20h 20 

Administração 

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

07/10/2019  

A 

11/10/2019 

13h ÀS 17h 20h 40 

RECEPCIONISTA 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

14/10/2019  

A 

18/10/2019 

13h ÀS 17h 20h 40 

ALMOXARIFE 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

21/10/2019 
 A 

25/10/2019 

13h ÀS 17h 
20h 

40 

SECRETARIADO 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

28/10/2019 

 A 
01/11/2019 

13h ÀS 17h 
20h 

40 

Gestão 

GESTÃO DE QUALIDADE 
&8'S 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

04/11/2019 

 A 

08/11/2019 

13h ÀS 17h 
20h 

40 

GESTÃO DE PROJETOS 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

11/11/2019 
 A 

18/11/2019 

13h ÀS 17h 
20h 

40 

LOGISTICA 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

25/11/2019  

A 
29/11/2019 

13h ÀS 17h 
20h 

40 

E-COMMERCE E MIDIAS 
DIGITAIS 

GALERIA DOS 

REMÉDIOS 

02/12/2019 

 A 

06/12/2019 

13h ÀS 17h 
20h 

40 

ASSITENTE 
ADMNISTRATIVO TURMA II 

GALERIA DOS 
REMÉDIOS 

09/12/2019 

A 

 13/12/2019 

13h ÀS 17h 
20h 

40 

Total 600 
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REGISTROS DA PARCERIA 

DESDE O LANÇAMENTO ATÉ A REALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS CURSOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lançamento da parceria com Pollaris Junior e “Projeto SINE Jovem da 

SEMTEPI” 

Data: 04/10/18 
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EIXO : EMPREENDEDORISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma de MINDSET EMPRESARIAL  
05/08/2019 A 09/08/2019 

Data: 05/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turma de DESING THINKING: EMPREENDEDORISMO  
Data: 12/08/2019 A 16/08/2019 
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EIXO : INFORMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E EMPREENDEDORISMO 

DATA: 26/08/2019 A 30/8/2019 

INICIAÇÃO À INFORMÁTICA: MS WORD 

DATA: 09/09/2019 A 13/09/2019 
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EIXO: ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIAÇÃO À INFORMÁTICA: MS EXCEL 

DATA: 16/09/2019 A 20/09/2019 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Turma I 

DATA: 16/09/2019 A 20/09/2019 
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RECEPCIONISTA 

DATA: 14/10/2019 A 18/10/2019 

 

ALMOXARIFE 

DATA: 21/10/2019 A 25/10/2019 
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SECRETARIADO 

DATA: 28/10/2019 A 01/11/2019 

 

GESTÃO DA QUALIDADE & 8’S 

DATA: 04/11/2019 A 08/11/2019 
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GESTÃO DE PROJETOS 

DATA: 11/11/2019 A 18/11/2019 

 

LOGÍSTICA 

DATA: 25/11/2019 A 29/11/2019 
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PARCERIA SEMTEPI – PROAGILE 

 

 O presente relatório visa abordar, de modo ordenado, o desenvolvimento da parceria 

público-privada Proagile Service junto à Prefeitura de Manaus, na gestão do Prefeito Arthur 

Virgílio Neto.  

Foi através da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Inovação - SEMTEPI -, na gestão do Secretário Marco Antônio Pessoa, por meio do 

Departamento de Qualificação Profissional, tendo como primeira liderança do Diretor Fabio 

Castro, e segunda liderança do Diretor Giovani Caldas, que foi possível a realização do 

acordo de cooperação, assinado no dia 27 de maio de 2019, onde fechou-se com o objetivo de 

320 qualificados, 40 vagas para cada turma, no curso de Agente de Portaria, aptos para o 

mercado de trabalho da cidade de Manaus, fazendo parte do projeto “Qualifica Manaus”. 

 
Figura 1: Cerimônia de Assinatura do Acordo de Cooperação, dia 27 de maio. Prefeitura de 

Manaus. 

O período para o processo seletivo ocorreu entre os dias 28, 29 e 30 de maio, sendo 

realizado na Galeria dos Remédios, localizada na Rua Miranda Leão, 82, Centro, das 8h às 

12h.  

Após todo o processo, deu-se o início do curso. Informações relacionadas às turmas, 

como quantitativos, pontos positivos e negativos, e outros dados, se encontrarão ao longo 

desse relatório. 
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RELATÓRIO REFERENTE À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: 

PROAGILE SERVICE, CURSO AGENTE DE PORTARIA. 

A SUPERVISÃO 

Antes de iniciar, de fato, o relato sobre as turmas, é necessário fazer um adendo sobre 

como foi o processo de supervisão e coordenação da parceria/curso. 

Antes de cada turma tomar partida, os supervisores responsáveis - neste caso, o 

supervisor-coordenador Francinei Alves -, seguiu um planejamento de supervisão. Esse 

planejamento ajudou o responsável pela parceria a seguir uma estrutura de organização. Para 

a supervisão de inicialização foi necessário levar uma pasta contendo: fichas dos candidatos 

matriculados; dos candidatos da lista de espera; dos candidatos inclusos, pelo processo de 

remanejamento; dos candidatos excedentes; e dos candidatos desistentes (pré-curso), assim 

como deve constar também as listas-padrão de supervisão, e de frequência - ou de assinatura, 

sendo determinada pelo supervisor. E, por fim, os materiais didáticos solicitados e 

disponibilizados pelo instrutor, que, nesse caso, limitou-se apenas as apostilas, sendo 

reproduzidas e organizadas para serem enviadas no primeiro dia do curso junto aos demais 

materiais já descritos.  

 Além disso, foi ainda atividade do supervisor elaborar as pastas de acompanhamento, 

tanto digital quanto física, pois nelas são organizadas as informações e dados de cada turma. 

Constantemente houve atualizações das informações, a fim de prezar pela produtividade e 

eficácia do serviço. 

 Ademais, conforme o acordado,também se manteve dentro das atividades de 

supervisão a solicitação de reabastecimento de produtos de limpeza e de água. Essa 

responsabilidade foi dividida entre a SEMTEPI e a Proagile Service. 

 Ao longo de todo o curso, houve contato direto com os instrutores da parceria, além de 

sempre ter mantido ciente o Diretor do departamento, assim como os demais servidores, sobre 

as situações enfrentadas. 

 Na finalização de cada turma, foi preciso levar os seguintes materiais para a 

supervisão, conforme o planejamento: pesquisa de satisfação, na maioria das vezes de forma 

física; lista-padrão de assinatura de supervisão; e as declarações para serem entregues aos 

concludentes – essas declarações nem sempre eram entregues no fim de cada curso, dentre 

algumas turmas orientou-se que os alunos concludentes fossem buscar o documento na 

Secretaria. Dado ao fato de ser o último dia de aula, era de praxe a solicitação, para o 

instrutor, das listas que foram entregues no primeiro dia de aula; das apostilas sobrantes, caso 

haja; e ainda fazer alguns registros fotográficos. 

 Assim finaliza-se este complemento de caráter extremamente importante para que haja 

entendimento de algumas atitudes que foram tomadas ao longo do curso. 

TURMA 1 

 A primeira turma iniciou no dia 08 de junho e findou no dia 22 de junho, sendo 

realizada aos sábados, na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 82, 

no Centro. As aulas eram ministradas na sala de treinamentos de número 01 pelo 

professor/instrutor Eduardo Alencar. 
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Na semana anterior ao dia do curso, foi executado o processo de ligação para a 

confirmação de ida dos alunos. Para mais, um dia antes do começo, foi criado um grupo na 

rede de comunicação intitulada WhatsApp, a fim de sanar dúvidas e informá-los sobre o 

procedimento de cadastro do vale transporte, por exemplo. 

 
Figura 2: Abertura de curso, Agente de Portaria, coordenada pelos responsáveis dirigentes da 

parceria Proagile Service. Galeria dos Remédios. 

 
Figura 3: Instrutor Eduardo Alencar no início da Turma 1 de Agente de Portaria, na Galeria 

dos Remédios. 
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Figura 4: Alunos, à frente, e Representantes da parceria público-privada Proagile Service, ao 

fundo, no primeiro dia do curso de Agente de Portaria, na Sala 01. 

O curso contou com 42 alunos matriculados, tendo o objetivo de 40 vagas. No entanto, 

apenas 38 efetivaram, de fato, as suas matrículas, o que pode se considerar um bom número, 

levando em consideração o dia da semana a ser realizado - sábado - e o período - de 8h às 

15h. Durante os três sábados, observamos grande movimentação dos alunos em querer fazer 

parte do curso, ou seja, houve entrega nas atividades desenvolvidas, assim como em se 

qualificar. Apesar disso, houve mais 4 evasões, finalizando assim com apenas 34 

concludentes. Podemos ver abaixo um quadro geral de todos esses quantitativos para melhor 

entendimento: 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 40/42 

Alunos iniciantes 38 

Alunos concludentes 34 

Tabela 1: Relação geral de quantitativos, Turma 1. 

 Alguns foram os pontos negativos. Além das evasões, notou-se, durante o curso, 

dificuldades de cumprimento quanto às solicitações feitas ao instrutor, como a entrega das 

listas de presença e dos registros, por exemplo.  

 No entanto, tivemos um bom retorno de impressão dos alunos ao fim do curso. Na 

pesquisa de satisfação realizada, de modo digital, com os alunos da primeira turma de AGP, 

100% dos alunos concludentes responderam que SIM para a área Gostou do curso?,o mesmo 

aconteceu quando perguntado se houve êxito na conclusão do curso referido.Outrossim, como 
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já dito, os alunos se mostraram interessados nas realizações das atividades e, com isso, houve 

grande engajamento durante a duração do curso. 

 
Figura 5: Turma reunida na escadaria da Galeria dos Remédios para registro de encerramento 

do curso. 

 É importante salientar que nenhuma consideração final será tomada a cada turma 

finalizante, somente no final do relatório, pois fica claro as características positivas e 

negativas quando se observa os dados expostos no corpus.  

TURMA 2 

A segunda turma iniciou no dia 06 de julho e findou no dia 20 de julho, sendo 

realizada aos sábados, na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 82, 

no Centro. As aulas eram ministradas na sala de treinamentos de número 01 pelo 

professor/instrutor Eduardo Alencar. 
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O mesmo procedimento de pré-início de curso foi realizado, ligações para 

confirmação da matrícula foram feitas, assim como o grupo no WhatsApp. 

Nesta turma tivemos um número maior de matriculados, sendo dessa vez 48, pela 

situação das evasões da turma passada. Inclusive, começamos a remanejar alunos para que 

conseguíssemos cumprir a meta de 40 concludentes. No entanto, dos 48 matriculados, apenas 

36 compareceram no primeiro dia de aula, e somente 30 concluíram o curso, como se pode 

ver no quadro abaixo: 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 40/48 

Alunos iniciantes 36 

Alunos concludentes 30 

Alunos remanejados* 6 

*Alunos remanejados da Lista de Espera da Turma 1 + Turma 8 de Agente de Portaria. 

Tabela 2: Relação geral de quantitativos, Turma 2. 

 Na supervisão da turma 2 foram o então Diretor, da antiga gestão, Fábio Castro e a 

coordenadora Tatiana Guimarães. Na abertura, eles repassaram as principais informações e 

reforçaram a importância da qualificação profissional para o mercado de trabalho. 

 

 
Figura 5: Abertura, com supervisão, da Turma 2 do curso de Agente de Portaria. 
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Figura 6: Alunos no primeiro dia do curso de Agente de Portaria. 

 Dado ao grande número de evasão, o que torna o maior ponto negativo dessa turma, 

tendo apenas 30 concludentes de 48 matriculados, procurou-se entender o porquê. Desde o 

início da organização a turma 2 já demonstrava sinais de insuficiência, muitos foram os 

desistentes, e, por causa disso, tivemos que iniciar o procedimento de remanejamento. Além 

disso, ao perguntar aos alunos o motivo da desistência, algumas respostas como “falta de 

interesse”, “sem condições de comprar passe transporte”, e até mesmo “consegui um 

emprego” foram nos dada. Muitos não apresentaram justificativas. 

 
Figura 7: Supervisão de finalização de curso com o antigo Diretor Fábio Castro. 
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Figura 8: Turma 2 de Agente de Portaria reunida para registro fotográfico. 

Entretanto, foi nessa turma que tivemos um grande salto de feedback, absolutamente 

todos os alunos concludentes comentaram que recomendariam o curso, assim como 

apreciaram a metodologia do professor-instrutor, resultado esse que pode ser visto nas 

Pesquisas de Satisfação realizadas no fim do curso, os alunos marcaram, em sua maioria, a 

opção BOM para EXCELENTE nos critérios estabelecidos. Ou seja, apesar da evasão de 

alunos, houve alta qualidade de ensino e aprendizado.  

TURMA 3 

A terceira turma iniciou no dia 03 de agosto e findou no dia 17 de agosto, sendo 

realizada aos sábados, na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 82, 

no Centro. As aulas eram ministradas na sala de treinamentos de número 01 pelo 

professor/instrutor Eduardo Alencar. 

Novamente, o mesmo planejamento de início de curso, descrito nas turmas anteriores, 

foi seguido.  

Dessa vez, levando em consideração o número de evasão da turma anterior - mais uma 

vez -, decidimos aumentar o número de matriculados, sendo 68 de 40. Entretanto, não houve 

eficácia, dos 68 apenas 38 alunos iniciaram. Mesmo com a grande quantidade de 

matriculados, já tínhamos ciência de que haveria tamanha desistência, justamente pelo 

histórico das demais turmas. As justificativas se repetem, sendo-as “não possuir mais 

disponibilidade”, “já ter feito o curso”, entre outras.  

Todavia, a formação de agentes desta turma elevou-se comparada a turma 2, desta vez 

tendo 32 concludentes.  

Relação Quantidade 
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Alunos matriculados 40/68 

Alunos iniciantes 38 

Alunos concludentes 32 

Alunos remanejados* 21 

*Alunos remanejados da Lista de Espera da Turma 1, anteriormente da Turma 2, de Agente 

de Portaria. 

**Alunos remanejados da Lista de Excedentes de Agente de Portaria. 

***Alunos remanejados da Lista de Inclusão de Agente de Portaria. 

Tabela 3: Relação geral de quantitativos, Turma 3. 

 

 

Quanto as Pesquisas de Satisfação - feita de forma impressa -, variou entre a 

numeração 3 e 5, sendo 3 “regular”, 4 “bom”, e 5 “excelente”. Muitos foram os comentários 

de agradecimentos, declarando que o curso foi muito produtivo e elogiando a metodologia do 

instrutor, além de pontuações de sugestões e observações para melhor performance, como a 

proposta de que tornássemos a carga horária maior para que assim fossem realizadas mais 

aulas práticas, afim de se ter melhor aproveitamento. Todas as sugestões feitas são tomadas 

pela a equipe de supervisão e coordenação de forma estratégica para que haja progresso na 

abordagem e na forma de planejamento. 
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Figura 9: Registro fotográfico da Turma 3 reunida no fim do curso, tendo a supervisão do 

atual Diretor Giovani Caldas. Galeria dos Remédios. 

TURMA 4 

A quarta turma iniciou no dia 21 de setembro e findou no dia 05 de outubro, sendo 

realizada aos sábados, na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 82, 

no Centro. As aulas eram ministradas na sala de treinamentos de número 01 pelo 

professor/instrutor Eduardo Alencar. 

De fato, o que estava previsto para essa turma era o período de 14 de setembro a 20 de 

setembro. Contudo, devido ao curto circuito na rede elétrica da Galeria dos Remédios, o início 

do curso teve que ser adiado. Mais informações sobre o ocorrido encontram-se na imagem 

“Nota de Esclarecimento”, enviada ao grupo da turma, abaixo: 
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Figura 10: Nota de Esclarecimento enviado dia 14 de setembro, via WhatsApp. 

Além disso, apesar do grande número de matriculados, sendo 74, seguindo o mesmo 

planejamento estratégico das demais turmas, poucos foram aqueles que realmente 

compareceram no primeiro dia de aula, ao todo apenas 37 dos 74, fazendo com que o número 

de evasão se elevasse. Nesta turma, conclui-se que não é a quantidade de matriculados que 

resolverá o alto índice de desistentes, mas sim um acompanhamento mais minucioso, ou seja, 

incentivando e mantendo ainda mais os alunos por perto. 

Abaixo pode-se encontrar, assim como nas demais turmas, o quadro das relações 

gerais dos quantitativos: 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 40/74 

Alunos iniciantes 37 

Alunos concludentes 31 

Alunos remanejados* 18 

*Alunos remanejados da Turma 3 de Agente de Portaria. 

**Alunos remanejados da Lista de Lista de Inclusão de Agente de Portaria. 

Tabela 4: Relação geral de quantitativos, Turma 4. 

 O curso, dessa vez, foi finalizado sem a supervisão de nenhum dos coordenadores, 

dado a situação de não haver rota disponível. Por isso, não houve o recolhimento das 
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assinaturas, nem dos materiais sobrantes, nem de registros fotográficos, e nem foi realizada a 

pesquisa de satisfação. No entanto, as listas foram enviadas via fotografia no aplicativo de 

comunicação WhatsApp. Entretanto, mesmo após solicitações, as listas físicas – com exceção 

de uma –, que foram entregues ao instrutor no início da aula, não foram encaminhadas para a 

Secretaria. Por conta disso, na pasta física encontram-se apenas as listas impressas 

disponibilizadas e a lista de assinatura do último dia de aula, que havia sido entregue junto aos 

demais materiais no primeiro dia de aula. 

 Novamente, dificuldades com a interação do professor-supervisor foram encontradas, 

além da comunicação não suficiente, e da falta de encargo com o material disponibilizado, 

também se percebeu atitudes que não condizem com o eu profissional, mediante ao cargo e ao 

período exercido. Medidas foram tomadas, o supervisor responsável conversou com o 

instrutor, a fim de levá-lo à reflexão e fazê-lo capaz de perceber o seu ato. Após a medida, o 

relacionamento entre o supervisor e instrutor ficou ainda mais corporativo.  

Quanto aos alunos, percebeu-se uma boa interação na relação discente-docente. 

Aqueles que se faziam presentes na sala se aula deram um feedback positivo e bem contente 

quanto a didática e metodologia abordada pelo professor.  

TURMA 5 

A quinta turma iniciou no dia 19 de outubro e findou no dia 26 de outubro, sendo 

realizada aos sábados, na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 82, 

no Centro. As aulas eram ministradas na sala de treinamentos de número 01 pelo 

professor/instrutor Eduardo Alencar. 

Decorrido a alteração do período de realização da Turma 4, a data de ocorrência dessa 

turma também foi redefinida, sendo, anteriormente, no dia 05 de outubro a 19 de outubro e 

passando a ser na data já informada no primeiro parágrafo dessa seção, tendo a duração de 

apenas dois sábados, com horário estendido para cumprimento da carga horária. O quadro de 

Relação de Cursos e Períodos de Realização, presente no edital, foi redefinido e colocado no 

fim desse relatório, intitulado como ANEXO I. 

Foi a partir dessa turma que, junto a equipe de supervisão/coordenação mais o Diretor, 

ficou decidido não mais criar grupos no WhatsApp. Percebemos que com a criação dos 

grupos, alguns participantes acabavam causando tumulto, derivado da desinformação, já que 

todas as informações necessárias estavam presentes no edital desse processo, além da equipe 

sempre se manter disponível para atendimento.  

Desta vez, foram matriculadas 57 pessoas, tendo a confirmação de participação via 

ligação. No entanto, tivemos o menor índice de iniciantes comparada as demais turmas já 

listadas, apenas 18 alunos iniciaram o curso. Esse número aumentou quanto a relação de 

concludentes, já que houve um processo de remanejamento interno. Apesar da tentativa de 

aumento do quantitativo, apenas 19 alunos concluíram o curso, como pode-se ver na tabela 

apresentada abaixo: 

 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 40/57 
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Alunos iniciantes 18 

Alunos concludentes 19 

Alunos remanejados* 20 

*Alunos remanejados da Turma 3 de Agente de Portaria. 

**Alunos remanejados da Lista de Lista de Inclusão de Agente de Portaria. 

Tabela 5: Relação geral de quantitativos, Turma 5 

Assim como na Turma 4, nessa turma não houve a supervisão de encerramento, pelo 

mesmo motivo da turma anterior. Logo, também não houve o recolhimento das assinaturas, 

nem dos materiais sobrantes, nem de registros fotográficos, e nem foi realizada a pesquisa de 

satisfação. Após numerosas solicitações, somente uma única lista – a de assinatura – foi 

encaminhada via fotografia no aplicativo de comunicação WhatsApp. Além disso, a lista de 

alunos aptos a serem certificados foi disponibilizada pelo instrutor através de uma fotografia 

feita a partir de um bloco de notas – vê-se melhor no anexo abaixo -, dado ao fato de não ter 

encontrado o arquivo impresso, segundo a sua própria fala. 
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Figura 351: Lista de Concludentes disponibilizada pelo instrutor. Foi colocado um efeito 

com a finalidade de preservar o nome daqueles que estavam listados. 

Por conta disso, na pasta física encontram-se apenas as listas impressas 

disponibilizadas pelo instrutor, assim como as listas-padrão. 

Repetidamente, quando se trata do quesito relacionamento professor-supervisor, não 

houve avanço. Como pode-se atentar, as solicitações feitas - e expostas nesse texto - não 

foram atendidas, a comunicação foi quase nula, e o contato foi perdido. 

  Nessa turma, também houve perda de contato direto com os alunos, logo, não há 

como descrever como foi a relação aluno-instrutor, nem como saber sobre os feedbacks. Erro 

da supervisão. 

TURMA 6 (TURMA I) 
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A sexta turma iniciou no dia 09 de novembro e findou no dia 23 de novembro, sendo 

realizada aos sábados, na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 82, 

no Centro. As aulas eram ministradas na sala de treinamentos de número 01 pelo 

professor/instrutor Eduardo Alencar, sendo a sua última turma responsável. 

A questão do adiamento das turmas anteriores não afetou o período de realização 

dessa turma, logo, se ocorreu nos dias descritos no primeiro parágrafo dessa parte. 

É importante destacar que, devido ao baixo quantitativo de concludentes, foi realizado 

um Processo Seletivo - de Remanejamento -, em conjunto com as parcerias Marinho 

Comércio Exterior (Comex), Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim 

(IEMAC), Lucas Sena – Consultoria & Treinamentos, e com a referida Proagile Service – 

Cursos e Aperfeiçoamento Profissional. As inscrições foram processadas na própria 

SEMTEPI, tendo o atendimento no Escritório do Empreendedor desempenhada pela equipe 

do Departamento de Qualificação Profissional, nos dias 30 de outubro e 31 de outubro. Outras 

informações sobre o Processo podem ser encontradas no anexo abaixo ou no 

linkhttps://semtepi.manaus.am.gov.br/prefeitura-oferta-360-vagas-gratuitas-para-cursos-de-

empreendedorismo-e-qualificacao-profissional/. 

Dado ao Processo, tem-se a intitulação de I a III a partir dessa turma, tendo em vista a 

melhor compreensão na hora da inscrição. Apesar disso, internamente, considerou-se a ordem 

primária estabelecida, de 1 a 8, nesse caso, de 6 a 8. 

 

 

https://semtepi.manaus.am.gov.br/prefeitura-oferta-360-vagas-gratuitas-para-cursos-de-empreendedorismo-e-qualificacao-profissional/
https://semtepi.manaus.am.gov.br/prefeitura-oferta-360-vagas-gratuitas-para-cursos-de-empreendedorismo-e-qualificacao-profissional/
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Figura 12 e 13: Evidência do Processo Seletivo, com ênfase nos cursos ofertados pela 

Proagile Service. 

 Devido a nova seleção, tivemos 73 matriculados, incluindo os alunos confirmados e os 

alunos incertos, esses devido à falta de comunicação via ligação. Dado o histórico, já 

tínhamos em mente que, mesmo após o remanejamento, esse número elevado não se 

efetivaria. Apenas 33 iniciaram, com efeito, o curso de Agente de Portaria, sendo esse mesmo 

quantitativo os dos concludentes. Tornando-se assim a terceira maior turma no quadro de 

aprovações na relação geral, ficando atrás apenas da Turma 1. Segue abaixo o quadro para 

melhor entendimento: 

 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 40/73 

Alunos iniciantes 33 

Alunos concludentes 33 

Alunos remanejados* 12 

*Alunos remanejados da Lista de Lista de Inclusão de Agente de Portaria. 

Tabela 6: Relação geral de quantitativos, Turma 6. 

Quanto a supervisão final, nessa turma, assim como as duas últimas, também não foi 

realizada. O que, mais uma vez, reflete no processo de recolhimento dos arquivos entregues 

no primeiro dia de aula do curso, ou seja, não foi encaminhado à Secretaria as listagens, nem 

depois das solicitações feitas pelo supervisor ao instrutor, somente lhe foi enviado, como 

aconteceu nas vezes anteriores, uma fotografia de uma das relações via WhatsApp. 

Por ser a última turma encarregada ao instrutor Eduardo Alencar, a finalização das 

suas atividades junto a Secretaria, por meio da parceria, deu-se de forma não comunicativa, 

isto é, após o fim da Turma 6, nada foi dito ao supervisor sobre o status do seu 

posicionamento perante a mudança de instrutores. 

Sobre o feedback dos alunos, alguns foram os que entraram em contato com o 

Departamento de Qualificação para agradecer pela oportunidade. Os demais se absteram.  

 TURMA 7 (TURMA II) 

A sétima, e penúltima, turma iniciou no dia 03 de dezembro e findou no dia 06 de 

dezembro, sendo realizada no período de terça a sexta-feira, na Galeria dos Remédios - 

situada na Rua Miranda Leão, número 82, no Centro. As aulas eram ministradas na sala de 

treinamentos de número 01 pelo professor/instrutor, e Diretor Administrativo da Proagile 

Service, Everton Litaiff. 
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Para que houvesse melhor organização e planejamento das duas partes envolvidas, isto 

é, da equipe de supervisão/coordenação e da equipe da parceria, combinou-se, a partir dessa 

turma, o adiamento de um dia. Mudando assim o início do curso do dia 02 de dezembro para 

o dia 03 de dezembro, e o fim do dia 05 de dezembro para o dia 06 de dezembro. A alteração 

não causou nenhum infortúnio quanto aos alunos. 

Tanto a supervisão de inicialização quanto a de encerramento foram feitas, com êxito. 

Por conseguinte, os materiais disponibilizados, como as listagens, foram devidamente 

entregues ao supervisor.  

Quanto ao quantitativo, teve-se a confirmação, via ligação, de 74 matriculados – essa 

quantidade se dá pelo fato de ter havido o Processo Seletivo de Remanejamento, já aqui 

explicado, ou seja, juntou-se os selecionados tanto da primeira quanto da segunda Seleção. 

Apesar do alto número de confirmação, somente 35 compareceram no início do curso. 

Conquanto, não houve desistência ao longo da formação, encerrando assim com 35 alunos. 

Tornando a Turma 7 a primeira maior turma na relação de concludentes. Abaixo pode-se 

acompanhar a relação de alunos mais o quantitativo para melhor observação:  

 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 40/74 

Alunos iniciantes 35 

Alunos concludentes 35 

Alunos remanejados* 11 

*Alunos remanejados da Lista de Lista de Inclusão de Agente de Portaria. 

Tabela 7: Relação geral de quantitativos, Turma 7. 

Através da Pesquisa de Satisfação, notou-se que as avaliações variaram entre 3 

“regular” a 5 “excelente”, constatando assim que o instrutor conseguiu se adequar dos 

métodos de ensino. Há também comentários e sugestões, como o do aluno que elogia o 

desempenho do curso e o êxito na aprendizagem, mas que sugestiona uma melhora no aspecto 

do horário. Quando perguntado se os alunos se sentem capazes para aplicar os 

conhecimentos/práticas adquiridos durante o treinamento, todos os que responderam 

marcaram que SIM, dando reconhecimento ao conteúdo extenso e bem ministrado pelo 

instrutor.  

TURMA 8 (TURMA III) 

A oitava, e última, turma iniciou no dia 10 de dezembro e findou no dia 13 de 

dezembro, sendo realizada no período de terça a sexta-feira, na Galeria dos Remédios - 

situada na Rua Miranda Leão, número 82, no Centro. As aulas eram ministradas na sala de 

treinamentos de número 01 pelo professor/instrutor Célio Batista. 
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 Como já explicado, o período de curso passou por uma alteração, o que antes seria de 

09 de dezembro a 12 de dezembro, agora passou a ser nas datas informadas acima. 

 Com a mudança de instrutores, a comunicação entre supervisor-instrutor melhorou 

significativamente. As solicitações foram atendidas e muito bem processadas. Conseguiu-se 

cultivar e manter um bom desenvolvimento comunicacional desde a turma anterior, além de 

um bom relacionamento interpessoal.  Elevando a impressão obtida da parceria. 

 Bem como a supervisão de abertura, a supervisão de encerramento também foi 

realizada. A equipe atentou-se nesses procedimentos para que assim pudéssemos ter um 

melhor acompanhamento da trajetória dos alunos. À vista disso, todos os materiais solicitados 

e disponibilizados para a supervisão e assistência foram devidamente entregues e arquivados.  

 Nessa turma, 85 pessoas foram confirmadas, via ligação, para o início do curso, no 

entanto, apenas 35 alunos iniciaram, efetivamente. Embora o grande número de matriculados, 

é possível reparar tamanha desistência, mesmo após os planos de ações realizados pela 

equipe. Nenhuma justificativa nos é dada após a tomada de atitude. O esperado é que 

possamos ter, pelo menos, a quantidade necessária para atingirmos a meta estabelecida no 

Acordo de Cooperação, sendo a de 40 vagas/concludentes por turma. Infelizmente, dos 35 

iniciantes, apenas 32 concluíram o curso, tendo 3 evasões ocorridas. Vê-se melhor as 

informações de quantitativos no quadro abaixo: 

Relação Quantidade 

Alunos matriculados 40/86 

Alunos iniciantes 35 

Alunos concludentes 32 

Alunos remanejados* 4 

*Aluno remanejado da Turma 7 de Agente de Portaria. 

**Alunos remanejados da Lista de Lista de Inclusão de Agente de Portaria. 

Tabela 8: Relação geral de quantitativos, Turma 8. 

Alguns comentários, por cerca de três alunos, relacionados à administração foram 

feitos nas Pesquisas de Satisfação passadas no fim do curso, dia 13. Pontuaram a falta de 

apoio tecnológico para as aulas, como o (retro) projetor; sugestionaram uma mudança na 

forma de inscrição, orientando que seja, também, de forma online; sinalaram a desatenção na 

abertura da sala de aula; pontilharam a falta de orientação sobre o processo de 

recadastramento do vale transporte; e, virgularam sobre a ausência de informação sobre a 

entrega de certificados. 

É importante salientar que a equipe administrativa não está diretamente ligada com a 

coordenação dos cursos, isso se dá à equipe de supervisão. Logo, a fim de evitar 

desentendimento, esclarece-se que quanto ao suporte tecnológico é preciso haver solicitação 

do instrutor para que seja encaminhado, via supervisão, no primeiro dia do curso, conforme é 

evidenciado na seção intitulada A SUPERVISÃO; quanto a forma de inscrição, o 

Departamento de Qualificação segue o modelo-padrão de inscrições presenciais, determinadas 
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pelo Procedimento Operacional Padrão – correspondente do Processo de Seleção –, além 

disso, já contamos com o mecanismo de inscrições online, esses são realizados quando se 

precisa haver remanejamento, além de atender outras possibilidades que podem ser situadas e 

solicitadas ao longo do percurso; quanto a observação de abertura da sala, esta atividade está 

além dos serviços prestados pela equipe de supervisão, mesmo assim ainda é realizada por 

ela, essa função responsável pela equipe de segurança e administração da própria Galeria, isto 

é, a equipe é possuidora das chaves de ambas as salas de treinamentos; quanto ao 

recadastramento, em todas as supervisões iniciais há a passagem de informação de como se 

cadastrar e recadastrar no site do SINETRAN, a fim de fazer uso do benefício do vale 

transporte, também é passado a informação nos grupos das turma – quando existentes –, além 

de também ser orientado via ligação; e, por último, quanto a certificação, as informações 

relacionadas à cerimônia encontram-se no próprio edital do Processo Seletivo.  

Por conseguinte, nenhuma informação é privada dos alunos e/ou participantes dos 

Processos de Seleção, todas são passadas e repassadas, tanto via edital, quanto via ligação, 

quanto via supervisão. Em tal caso, busca-se sempre manter as partes participantes orientadas 

e direcionadas.  

Apesar disso, grande foi o elogio à metodologia de ensino do instrutor responsável 

pela turma, focando mais nos recursos práticos de aprendizagem e ensino, o que agradou os 

alunos. Dado as Pesquisas de Satisfação, pode-se notar uma variante nas avaliações entre 3 

“regular” e 5 “excelente”, o que caracteriza uma boa desenvoltura no processo de ensino e 

também no processo de supervisão.  Muitos foram os que agradeceram pela a oportunidade de 

se qualificar, além do ensejo do despertar para novas formas de aprendizagem e estudo. 

Quando perguntado se há capacidade para aplicar os conhecimentos/práticas adquiridas 

durante o treinamento, 100% dos que responderam à Pesquisa assinalaram a opção SIM, e 

algumas declarações como “Sou capaz de adquirir meus conhecimentos através desse curso e 

do treinamento”, “Me sinto totalmente preparado para as práticas fora da sala de aula”, e 

“Porque tudo que foi passado foi muito bem explicado, e também houve grande interesse da 

minha parte”, foram feitas. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De modo breve, pode-se dizer que a maior dificuldade encontrada, no geral, foi o 

cumprimento da meta de alunos concludentes de cada turma. A priori, padronizou-se 40 vagas 

para serem cumpridas, conforme informado no início desse corpus, mas todas as turmas 

apresentaram baixo índice de iniciantes, mesmo após tomado Planos de Ações para 

remanejamento. Acreditamos que o fator principal dessas evasões foi o período de realização 

das turmas, ter estendido o curso por oito meses fez com que os alunos classificados 

cultivassem desinteresse e, até mesmo, procurassem realizar o mesmo curso em outras 

localidades. 
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Quanto ao material didático, apresentou-se com clareza, possibilitando melhor 

compreensão e pesquisa, além de dispor de referências, fazendo com que o aluno esteja ciente 

das origens das informações ali apresentadas. A apostila foi disponibilizada pela parceria, 

todo conteúdo presente nela foi preparado pela própria e pensado para se ter um 

aproveitamento nas aulas.  

No que se refere à relação da parceria público-privada Proagile Service com a 

SEMTEPI, não foi a ideal. Durante as seis primeiras turmas, cujo instrutor responsável era o 

Eduardo Alencar, houveram alguns contratempos enfrentados durante as solicitações, como 

os certificados, as listas de assinatura, além de dificuldades na comunicação, conforme foram 

descritas no relatório. Após essas seis turmas, a partir da mudança de instrutor, agora tendo a 

responsabilidade voltada para o Everton Litaiff e o Célio Batista, grandes foram as mudanças 

ocorridas, tanto no processo comunicativo quanto no relacionamento instrutor-supervisor. As 

solicitações foram devidamente atendidas no tempo determinado, os feedbacks foram 

positivos e a imagem tida anteriormente da parceria elevou-se. 

Quanto a equipe de supervisão e o supervisor responsável pela parceria, tentou-se ao 

máximo trabalhar de forma consciente e respeitosa, proporcionando fácil acesso aos dados de 

cada turma ao instrutor responsável, como a lista de conclusão de cada curso, por exemplo, e 

propiciando aos professores-instrutores mais autonomia em suas aulas, a fim de se ter 

aproveitamento quanto a metodologia.  

 

ANEXO I 

RELAÇÃO DE CURSOS E PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

(ATUALIZADO APÓS ALTERAÇÕES) 

AÇÃO LOCAL SALA PERIODO HORÁRIO VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 

Agente de 

Portaria, T1 

(aos Sábados) 

GALERIA 

DOS 

REMEDIOS 

Sala 

01 

08/06/2019 

à 

22/06/2019 

8h às 15h** 40 20h 

Agente de 

Portaria, T2 (aos 

Sábados) 

GALERIA 

DOS 

REMEDIOS 

Sala 

01 

06/07/2019 

à 

20/07/2019 

8h às 15h** 40 20h 

Agente de 

Portaria, T3 (aos 

Sábados) 

GALERIA 

DOS 

REMEDIOS 

Sala 

01 

03/08/2019 

à 

17/08/2019 

8h às 15h** 40 20h 

Agente de 

Portaria, T4 (aos 

Sábados) 

GALERIA 

DOS 

REMEDIOS 

Sala 

01 

21/09/2019 

à 

05/10/2019 

8h às 15h** 40 20h 

Agente de 

Portaria, T5 (aos 

Sábados) 

GALERIA 

DOS 

REMEDIOS 

Sala 

01 

19/10/2019 

à 

26/10/2019 

8h às 15h** 40 20h 

Agente de 

Portaria, T6 (aos 

GALERIA 

DOS 

Sala 

01 

09/11/2019 

à 
8h às 15h** 40 20h 
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Sábados) REMEDIOS 23/11/2019 

Agente de 

Portaria, T7 

(Segunda a 

Quinta) 

GALERIA 

DOS 

REMEDIOS 

Sala 

01 

03/12/2019 

à 

06/12/2019 

8h às 15h** 40 20h 

Agente de 

Portaria, T8 

(Segunda a 

Quinta) 

GALERIA 

DOS 

REMEDIOS 

Sala 

01 

10/12/2019 

à 

13/12/2019 

8h às 15h** 40 20h 

** No último dia de curso o horário será das 8h às 14h 
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APRENDENDO PROFISSÕES,EMPREENDENDO O FUTURO 

APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da SEMTEPI – Secretaria Municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, propôs o projeto Aprendendo Profissões, 

Empreendendo o Futuro, tendo como foco a qualificação profissional e empreendedora de 

pessoas em busca de oportunidade de trabalho, emprego e renda. Dessa forma, o projeto tem 

como base oportunizar que cidadãos possam se qualificar nas profissões tradicionais e 

também se prepararem para as profissões do futuro.  

O projeto tem como objetivo atender mais de 900 (novecentas) pessoas que serão 

diretamente beneficiadas pelo pacote de cursos oferecidos no referido projeto de forma que se 

oferte qualificação profissional e empreendedora para crianças, jovens e adultos, mulheres, 

trabalhadores rurais e trabalhadores cadastrados no SINE. 

O processo do projeto consistiu em: Pesquisa sobre profissões do futuro, elaboração 

do projeto, lançamento do edital de chamamento público para seleção da instituição que 

realizará os cursos, lançamento do edital de inscrição e seleção de alunos, início dos cursos e 

acompanhamento/supervisão.   

O primeiro pacote foi lançado no dia 03/09/2018 pela Prefeitura de Manaus, por meio 

da SEMTEPI, através de um edital de chamamento público para execução de atividades 

contempladas em projetos nas áreas de qualificação profissional e empreendedora. O objeto 

do edital, por lote, consistiu em selecionar organizações da sociedade civil para formalização 

de parceria através de termo de colaboração, para execução de atividades que pudessem 

apresentar propostas de plano de trabalho que melhor se adequasse aos objetos a serem 

pactuados. As instituições selecionadas foram: Senai, Senar e Junior Achievement. 

O projeto teve início com um período de pré-inscrição online entre os dias 01 (data 

de lançamento do edital no site da SEMTEPI) e 03 de outubro de 2018, com mais de quarenta 

mil inscritos, e teve seu lançamento oficializado no dia 04 de outubro de 2018, no Auditório da 

Escola SENAI Antônio Simões, simultaneamente à confirmação presencial necessária para 

concorrer às vagas oferecidas no projeto, também no SENAI da Avenida Rodrigo Otávio, onde 

foi estimada a presença de aproximadamente oito mil pessoas. 

Após as datas apresentadas, nos dias 10, 11, 17 e 18 de outubro ocorreu no prédio da 

Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – SEMTEPI a entrega de 
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documentos e matrícula dos candidatos selecionados para o curso escolhido por eles no ato da 

pré-inscrição. Desde o lançamento do projeto até o fim do ano de 2018, vinte e seis cursos 

foram iniciados e concluídos pelas instituições SENAI e Junior Achievement, os cursos de área 

rural que serão realizados pelo Senar e outros cursos a serem executados pelas duas instituições 

já citadas acima serão realizados a partir de Fev/2019. 

Abaixo demonstramos um quadro dos cursos já realizados no ano de 2018 pelo projeto 

Aprendendo Profissões e Empreendendo o Futuro: 

Nº 
Curso/Oficina 

Período/Data e 

Horário 
Instituição realizadora 

01 
Almoxarifado 

26/11 a 14/12 

18h às 22h 
Escola SENAI Waldemiro Lustoza 

02 
Comandos Elétricos 

05/11 a 13/12 

7h30 às 11h30 
Escola SENAI Antônio Simões 

03 
Culinária Regional 

05/11 a 14/11 

13h às 17h 
Escola SENAI de Ações Móveis 

04 Montagem e Manutenção de 

Computadores 

05/11 a 18/12 

7h30 às 11h30 
Escola SENAI Antônio Simões 

05 
Leitura de Componentes 

05/11 a 29/11 

18h às 22h 
Escola SENAI Antônio Simões 

06 
Informática Básica 

12/11 a 06/12 

18h às 22h 
Escola SENAI Antônio Simões 

07 
Operador de Empilhadeira 

12/11 a 29/11 

18h às 22h 
Escola SENAI de Ações Móveis 

08 
Confeitaria 01 

21/11 a 30/11 

13h às 17h 
Escola SENAI de Ações Móveis 

09 Manutenção Básica de Tablets e 

Smartphones 

26/11 a 07/12 

7h30 às 11h30 
Escola SENAI Antônio Simões 

10 
Confeitaria 02 

04/12 a 13/12 

13h às 17h 
Escola SENAI de Ações Móveis 

11 Eletrônica Básica Aplicada a 

Automóveis 

05/12 a 18/12 

18h às 22h 
SENAI Waldemiro Lustoza 

12 
Brigadeiro Gourmet 

15/12 

7h30 às 10h30 
Escola SENAI de Ações móveis 

13 Instalação e Manutenção 

Hidráulica 

15/12 

8h às 17h 
Escola SENAI Demóstenes Travessa 

14 
Preparação de Drinks 

15/12 

11h às 14h 
Escola SENAI de Ações móveis 

15 
Preparação de Sucos Frozen 

15/12 

7h30 às 13h30 
Escola SENAI de Ações móveis 

16 
Preparação de Pizzas 

15/12  

14h30 às 17h30 
Escola SENAI de Ações móveis 

17 
Bolo de Pote 

15/12 

14h30 às 17h30 
Escola SENAI de Ações móveis 

18 
Técnicas de Pinturas e Reparos 

15/12 

8h às 17h 
Escola SENAI Demóstenes Travessa 
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Foram realizadas 20 turmas.  

 

 

 

ABAIXO ALGUNS DOS REGISTROS DO PROJETO. 

DESDE O LANÇAMENTO ATÉ A REALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS CURSOS: 

 

 

 

19 
Café Regional 01 

17/12 a 21/12 

13h às 17h 
Escola SENAI de Ações móveis 

20 Técnicas de Reparos em 

Revestimentos Cerâmicos 

20/12 

8h às 17h 
Escola SENAI Demóstenes Travessa 

Lançamento do Projeto 

“Aprendendo Profissões, 

Empreendendo o Futuro”. 

Data: 04/10/18 

Confirmação de Inscrição do Projeto 

“Aprendendo Profissões, 

Empreendendo o Futuro”. 

Data: 04/10/18 
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Turma de Comandos Elétricos  

Data: 05/11/2018 

 

Aula prática do curso 
de     Culinária 
Regional 
Data: 08/11/2018 

 

 

Aula Teórica do Curso de Culinária 
Regional 
Data: 05/11/18 

Turma de Design Thinking de 

Serviços 

Data: 08/11/2018  

Turma de Montagem e Manutenção de 

Computadores 

Data: 05/11/2018  

 

Turma de Operador de 

Empilhadeira 

Data: 12/11/2018  
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Turma de Informática 

Básica 

Data: 12/11/2018  

 

Turma de Preparação de Drinks 

Data: 15/12/2018 

 

Oficina de Instalação e 

Manutenção Hidráulica 

Data: 15/12/2018 

 

Oficina de Técnicas de 

Pinturas e Reparos 

Data: 15/12/2018 

Oficina de Bolo no Pote 

Data: 15/12/2018 

Oficina de Preparação de Pizza 

Data: 15/12/2018 

Abertura do Curso de Café Regional 

Data: 17/12/2018 
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 Como continuação do projeto, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), abriu no dia 02/01 as inscrições de outro pacote de cursos 

gratuitos que serão oferecidos no primeiro semestre de 2019. São 230 vagas para 8 cursos de 

qualificação profissional e empreendedorismo dentro do Projeto “Aprendendo Profissões, 

Empreendendo o Futuro 4.0”, a novidade são os cursos para o público infanto-juvenil. 

Oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Impact 

Hub, os cursos fazem parte do Programa “Manaus mais Empreendedora” que, desta vez, conta com 

vagas específicas para as profissões do futuro e Indústria 4.0. 

 

Abaixo está o cronograma de todos os cursos já programados para o primeiro semestre do 2019: 

 

Cronograma para 2019/1 

 

ENCERRADOS EM FEVEREIRO 

CURSO DATA HORÁRIO LOCAL 

DESIGNER DE MODAS 04/02/2019 a 15/02/2019 14h00 às 18h00 

SINE - 

CONSTANTINO 

NERY 

CUSTOMIZAÇÃO DE 

PEÇAS E VESTUÁRIO 
04/02/2019 a 15/02/2019 13h00 às 17h00 

SINE - 

CONSTANTINO 

NERY 

LOGÍSTICA E ESTOQUE 04/02/2019 a 15/02/2019 18h00 às 22h00 

ESCOLA SENAI 

WALDEMIRO 

LUSTOZA  

PREPARAÇÃO DE CAFÉ 

REGIONAL  
11/02/2019 a 15/02/2019 13h00 às 17h00 

ESCOLA SENAI 

DE AÇÕES 

MÓVEIS  

ENCERRADOS EM MARÇO 

BIG DATA 11/03/2019 a 28/03/2019 
13H30 às 

17h30 

SENAI - Antonio 

Simões 

REALIDADE VIRTUAL E 

AUMENTADA 
11/03/2019 a 22/03/2019 07h30 às 11h30 

SENAI - Antonio 

Simões 

INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL 
11/03/2019 a 26/03/2019 18h00 às 22h00 

SENAI- Antonio 

Simões 

LIDERANÇA: COMO 

DESENVOLVER TIMES DE 

ALTA PERFORMACE 

11/03/2019 a 27/03/2019 13h30 às 16h30 

Av. Djalma Batista, 

2469, 2 Anda 

(Altos da loja 

Persianas e 

Persianas.) 

ENCERRADOS EM ABRIL 

MECÂNICO DE 

REFRIGERAÇÃO E 
04/02/2018 a 03/04/2018 13h30 às 17h30 

SENAI ANTÔNIO 

SIMÕES  
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CLIMATIZAÇÃO 

RESIDENCIAL 

ELETRICISTA 

INSTALADOR 

RESIDENCIAL 

04/02/2018 a 03/04/2018 13h00 às 17h00 

SENAI 

DEMÓSTENES 

TRAVESSA  

CIBERSEGURANÇA 04/04/2019 a 26/04/2019 18h00 às 22h00 

FAB LAB 

manausEfigenio 

Sales 

ENCERRADOS EM MAIO 

MECÂNICA DE MÁQUINAS 

INDUSTRIAIS 
04/02/2019 a 13/05/2019 18h00 às 22h00 

SENAI 

WALDEMIRO 

LUSTOZA  

INSPETOR DA QUALIDADE 04/02/2018 a 14/05/2019 Noite 
SENAI ANTONIO 

SIMÕES  

  

APRESENTAÇÃO DO ANO DE 2019 

 

 Desde o ano de 2018 o projeto vem caminhando com sucesso, levando aos cidadãos 

comtemplados qualificação profissional e abrindo as possibilidades de empreender em áreas 

da formação.  

No ano de 2019 tivemos algumas evasões e desistências de alunos alegando que as 

inscrições ficaram longe demais do inicio do curso, falta de dinheiro para o transporte e/ou 

curso muito longo. Tirando os contratempos com os inscritos o projeto seguiu conforme o 

planejado. 
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RELATÓRIO POR TURMA 

 

PREPARAÇÃO DE CAFÉ REGIONAL 

 

Foram encaminhados 22 alunos para a Escola SENAI de Ações Moveis e 

Comunitárias, sendo 02 alunos a mais da meta de 20. Concluíram 19 alunos. 

Desde o primeiro dia de aula a turma demostrou-se bastante interativa e motivada 

entre si e com a professora Zenilde, que é carinhosamente chamada de Zezé, a turma se 

manteve muito participativa nas atividades propostas. 

A cozinha industrial onde os alunos realizaram a prática é equipada, segura e 

confortável, o que faz o rendimento do curso ser alto. A professora demostrou desde o inicio 

do curso grande domínio sobre a ementa e planejamento nas aulas. 
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LOGÍSTICA E ESTOQUE 

A turma de Logística e Estoque teve vários problemas com evasão, dos 20 alunos 

matriculados, 6 desistiram no meio do curso, onde já não era viável substituir. Parte dos 

alunos que desistiram informaram não ter conhecimento básico de matemática, mesmo com o 

professor fazendo toda a introdução básica os desistentes não tinha o interesse o suficiente 

para persistir. 

 O feedback dos alunos foi excelente sobre o professor e a metodologia usada, as 

instalações eram boas. 

O curso encerrou com 14 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura do Curso 
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DESIGNER DE MODAS 

Foram encaminhados 20 trabalhadores para realizarem o curso no SINE MANAUS, 

porém ouve uma grande evasão no curso e através do servidor Mario Felipe (Supervisor do 

Curso) ouve as substituições necessárias. 

Dentre a qualidade do curso, da preparação do professor e do material didático surge o 

grande desafio de realizar o curso no SINE MANAUS – Unidade: Constantino Nery, dado 

que o ambiente não era propicio para ser realizado o curso, durante todo o período do curso 

era necessário arrumar o hall com os equipamentos: busto/moulage, pranchetas enormes, 

cadeiras, maquinas de costura domestica e todos os demais utensílios necessários para 

realização do curso. 

Foram matriculados 21alunos, tiveram 04 desistentes e finalizaram 17 alunos com uma 

grande exposição dos trabalhos realizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos da turma na aula prática 

do modulo de costura 

Exposição final dos alunos 
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CUSTOMIZAÇÃO DE PEÇAS E VESTUÁRIO 

 Os cursos voltado a Moda demostraram um grande resultado mas demostraram 

também uma grande evasão, para o curso de Customização foram encaminhados 22 alunos, 

com a evasão tivemos que mandar outros alunos para preencher a turma. 

 Este curso aconteceu normalmente depois das substituições no primeiro dia, o 

resultado do curso foi excelente e o feedback dos alunos foi positivo a respeito da sala, 

professora e material. 

 O curso terminou com 20 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostruários de Roupas  

Customizadas pelas Alunas 

 

Alunas na Prática 

Turma Reunida 
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REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA 

O curso de Realidade Virtual e Aumentada terminou com 20 alunos. O SENAI se 

demostrou muito preparado no eixo da indústria 4.0, os professores são extremamente 

preparados para o ensino desses cursos. Esse levantamento foi realizado em dialogo com os 

alunos em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

O Professor do curso de Inteligência Artificial cativou os alunos de uma forma muito 

interessante, o feedback dos alunos foi muito positivo. Terminaram 18 alunos e desistiram 04 

alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro dia do curso 

Primeiro dia da Turma Alunos Concludentes 
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BIG DATA 

 

O curso de Big Data tiveram diversos problemas, que são listados abaixo: 

− A troca de professor no segundo dia do curso; 

− O SENAI precisava estabelecer um pré-requisito para os alunos, o que não foi feito; 

− O professor não estava bem psicologicamente para dar o curso e isso foi nítido por todos 

os alunos; 

− O curso deveria iniciar as 13h, mas o professor só iniciava 14h30; 

− Professor não disponibilizou apostila; 

− O professor não foi humilde o suficiente para reconhecer que não atendeu as expectativas 

dos alunos; 

− A ementa do curso não era atrativa para os alunos que entendiam do assunto e não eram 

introdutórias o suficiente aos que estavam iniciando na área; 

− Os alunos evadiram na metade do curso 

As soluções encontradas foram: 

− Trocar de professor; 

− Acordar com os alunos o horário de entrada e saída; 

− Entrega de apostila aos alunos; 

− Aulas extras com professores diferentes e com foco na prática x teoria. 

As Soluções encontradas para remediar os contratempos foram acertadas em conjunto 

com o SENAI, tivemos 15 alunos concludentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos na aula teórica 

Alunos na aula extra 
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MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO 

Com o histórico de evasão constante nos cursos do projeto foram encaminhados mais 

de 25 alunos para o curso de Mecânico de Refrigeração e Climatização, foram matriculados 

26 alunos no primeiro dia. 

O primeiro dia do curso foi voltado à integração dos alunos e uma apresentação sobre 

a ementa do curso. No segundo dia já iniciou todo o conteúdo teórico normalmente. Durante o 

período do curso tudo ocorreu normalmente dentro do possível, a turma se demostrou muito 

comprometida e interessada nas aulas, em termos menos técnicos a turma não deu trabalho. 

A turma terminou com 25 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alunos no 3° dia de aula 
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ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL 

Foi necessária uma grande mobilização para essa turma, alguns alunos desistiram 

antes de começar o curso, outros alunos desistiram no primeiro dia de curso e a equipe 

precisou ligar para os alunos da relação de inscritos que não foram selecionados para 

participarem do curso. O curso terminou com o quantitativo de 20 alunos concludentes.  

Os alunos foram participativos e sempre se demostraram interessados, a professora os 

estimulava constantemente e no final do curso os alunos solicitaram da SEMTEPI o curso de 

NR-10 e NR-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYBERSEGURANÇA 

No primeiro dia alguns alunos faltaram, a equipe ligou e os mesmos foram no segundo 

dia. Alguns alunos relataram através de conversa que o curso é muito bom e aborda conceitos 

básicos de cybersegurança e alguns termos técnicos utilizados na área. Durante a primeira 

semana, o conteúdo foi se desenvolvendo em torno do perfil de profissional do responsável 

pela segurança de dados em uma empresa, o perfil de criminosos virtuais, bem como as 

técnicas utilizadas para obtenção de informação sigilosa. Ao final da primeira semana, os 

discentes aprenderam também como se proteger de tais ameaças e evitar perda de informações 

pessoais e coorporativas. 

O curso aconteceu normalmente e o feedback foi positivo tanto para a aula do 

professor tanto para a instituição parceira. Tivemos 23 alunos concludentes. 

 

Alunos no 2º dia de Aula 

Aula de Empreendedorismo na 

área de Eletricista 
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MECÂNICA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 

Foram matriculados 20 alunos e tivemos 19 concludentes. A turma teve um bom 

desenvolvimento e bom aproveitamento, sem evasões no início do curso embora no final 

apenas um aluno tenha evadido do curso sendo considerado reprovado por nota.  

 

 

 

 

 

 

 

INSPETOR DA QUALIDADE 

A turma Inspetor da Qualidade teve início no dia 04/02/19 e término em 14/05/2019 

com 20 alunos matriculados e 14 concludentes, os alunos desistentes justificaram inicio no 

curso de graduação no mesmo horário do curso, curso extenso demais e falta de dinheiro para 

custear passagem. 

 

PTu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos na prova final do curso 

– 01 

Alunos na prova final do curso 

– 02 

Alunos manuseando as 

ferramentas da qualidade 

 

Primeiro dia da turma 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Instituição SENAI tinha como meta no ano de 2018 atender 250 vagas e atendeu 

204, sendo 250 matriculados. No ano de 2019, o parceiro tinha como meta atender 375 

cidadãos e atenderam 355, diante do previsto o parceiro atendeu 75% conforme edital.   

Quantidade Total de 

Vagas: 

Quantidade Total 

de Atendidos 

625 559 

Porcentagem de meta em 

edital: 
469 

Quantidade de alunos 

aproximadamente 

atendidos a mais da 

porcentagem desejada: 

90 
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PARCERIA SEMTEPI – UNISABER MAIS 

 

INTRODUÇÃO 

 No dia 13 de agosto de 2019 aconteceu, na Prefeitura de Manaus, a Cerimônia de 

Assinatura do Acordo de Cooperação vigente a firmação da parceria público-privada 

UNISABER MAIS junto à Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - 

SEMTEPI. Na cerimônia estavam presentes as representantes da parceria, Aline Karen Pereira 

e Marina Mariane de Oliveira, assim como o Secretário Municipal Marco Antônio Pessoa, da 

mesma maneira que a Secretária Municipal da Mulher Conceição Sampaio, representando o 

atual Prefeito Arthur Virgílio Neto. 

 
Figura 1: Registro fotográfico da Cerimônia de Assinatura do Acordo de Cooperação. Representantes da parceria 

UNISABER MAIS encontram-se à esquerda da imagem. 

 A parceria visou, em seu Processo Seletivo, desenvolver capacitação de pessoas com 

idade a partir dos 18 anos, com ensino médio completo, que apresentem interesse em inserção 

ou reinserção no mercado de trabalho com os cursos nas áreas de indústria e gestão. 

 Com a finalidade de cumprir com o objetivo, disponibilizou-se ao público os cursos de 

Treinamento Básico Operacional (Turma 1), Leitura de Componentes, Treinamento Básico 

Operacional (Turma 2), Metrologia Básica e Matemática Básica (Turma 1), Metrologia 

Básica e Matemática Básica (Turma 2), e Logística através do Processo Seletivo, amparado 

pelo edital 008.2019, lançado no dia 13 de agosto de 2019. As inscrições ocorreram no dia 14 
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de agosto, no período de 08h às 12h, na Galeria dos Remédios, localizada na Rua Miranda 

Leão, 82, Centro. 

 

TREINAMENTO OPERACIONAL BÁSICO - TURMA 1 

 O primeiro curso ofertado pela parceria UNISABER MAIS iniciou no dia 19 e encerrou 

no dia 23 de agosto, dentro do período de 08h às 12h. As aulas foram ministradas na sala de 

treinamentos de número 01, na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 

82, no Centro. 

 
Figura 2: Registro fotográfico de curso durante a supervisão. Galeria dos Remédios. 

 O curso contou com as 40 vagas disponibilizadas pelo edital, entretanto, o número de 

matriculados aumentou para 49 em decorrência do interesse voltado para a área, apesar disso, 

46 foram os que realmente efetivaram a sua matrícula no primeiro dia de aula, sendo esse o 

mesmo número o de concludentes. Finalizando assim a turma com o quantitativo além do 

objetivo previsto. 

 Quanto a Pesquisa de Satisfação realizada no último dia de aula, as avaliações 

variaram, em sua maioria, entre 4 “bom” e 5 “excelente”, quando perguntado sobre 

Organização, Conteúdo do Curso, Atividades de Ensino e Material Didático. Além disso, é 

notável que o desempenho da instrutora foi de grande valia e muito bem aceito pelos alunos, 

comprova-se pela avaliação recebida, sendo, quase que majoritariamente, a numeração 5 

“excelente”. 

 Pontos positivos foram dados a parceria quanto a relação supervisor-instrutor, já que 

todas as solicitações feitas foram devidamente correspondidas, sem exitação e sem demora. 

LEITURA DE COMPONENTES 

 O segundo curso teve seu período entre os dias 26 e 30 de agosto, sendo de 08h às 

12h, também desempenhado na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, 

número 82, no Centro -, as aulas foram ministradas na sala de treinamentos de número 01. 



 
 

189 
 

 
Figura 3: Alunos desenvolvendo a Atividade de Assimilação de Componentes. Galeria dos Remédios. 

 Foram disponibilizadas 40 vagas para matrícula, conquanto, 53 foi o número de 

matriculados, iniciando o curso com 52 efetivados, apesar disso, apenas 40 alunos concluíram 

o curso. Encerrando assim com o objetivo estabelecido cumprido. 

 
Figura 4: Registro fotográfico dos alunos durante a aula. Galeria dos Remédios. 

 Ao analisar as Pesquisas de Satisfação feitas no último dia de aula, pode-se ver que as 

avaliações variaram entre 2 “ruim”, 3 “regular”, 4 “bom” e 5 “excelente”. E quando avaliado 

a performance geral da instrutora, como Domínio do conteúdo, Didática de ensino, 

Relacionamento com a turma, Administração do tempo da aula  e Adequação das atividades 

práticas, as notas variaram entre 3 “regular”, 4 “bom” e 5 “excelente”.  
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TREINAMENTO BÁSICO OPERACIONAL - TURMA 2 

A segunda turma de TBO aconteceu nos dias 09 a 13 de setembro, sendo de 08h às 

12h, igualmente realizada na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 

82, no Centro -, tendo as aulas ministradas na sala de treinamentos de número 01. 

 Nenhum registro fotográfico foi feito nessa turma, falha da supervisão.  

 Foram matriculados, além das vagas disponibilizadas, 67 pessoas. Como já explicado 

na primeira turma, esse tipo de curso que envolve essa temática industrial chama mais atenção 

e desperta maior interesse dos cidadãos. Concordamos em atender o quantitativo além do 

previsto. Apesar do elevado número de matriculados, apenas 37 foram os que efetivaram a 

matrícula no primeiro dia de aula, sendo esse mesmo quantitativo o de concludentes. Essa 

turma não atingiu a meta acordada no edital. 

Quanto a análise das Pesquisas de Satisfação, as avaliações variaram entre 3 “regular”, 

4 “bom” e 5 “excelente” nos campos de Organização, Conteúdo do Curso, Atividades de 

Ensino e Material Didático. Na área de avaliação do instrutor, notou-se variações entre os 

número avaliativos 4 e 5, além de elogios como ter sido claro, didático, prático e dinâmico. 

Comentários foram feitos na seção disponível, entre eles encontra-se o desse aluno, que 

demonstra grande satisfação em ter realizado o curso: “O curso é bem dinâmico e ensina tudo 

demonstrando na prática e comentando suas possíveis aplicações. O instrutor é alguém que 

entende realmente e vai além do básico”. 

Sugestões como aumento de carga horária foram recorrentes em algumas Pesquisas. 

METROLOGIA BÁSICA & MATEMÁTICA BÁSICA - TURMA 1 

A primeira turma de Metrologia Básica e Matemática Básica tomou partida no dia 16 

e findou no dia 20 de setembro, sendo realizada no período de 8h às 12h. Desta vez, o curso 

foi desempenhado na sala de treinamentos do SINE Constantino Nery.  
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Figura 5: Registro fotográfico feito na supervisão de abertura do curso. SINE Constantino Nery. 

 A quantidade de matriculados foram 51, número elevado também por ser um curso 

que desperta interesse dos cidadãos. Ainda sim, 40 foram os que efetivaram a matrícula no 

primeiro dia, e apenas 37 foram os que concluíram o curso.  

 
Figura 6: Registro fotográfico feito na supervisão de encerramento do curso. SINE Constantino Nery. 

 Nessa turma, não foi realizada a Pesquisa de Satisfação. No entanto, comentários 

feitos no grupo do WhatsApp sobre a boa metodologia, dinamismo e didática do instrutor 

comprovaram a eficácia do curso. 
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METROLOGIA BÁSICA & MATEMÁTICA BÁSICA - TURMA 2 

 A segunda turma de Metrologia Básica e Matemática Básica foi desempenhada no 

período de 23 a 27 de setembro, das 8h às 12h. Por sua vez, executada no Terminal 

Rodoviário de Manaus, localizado na Djalma Batista, n. 2, Flores. 

 A SEMTEPI, junto a UNISABER MAIS, em co-parceria com a ACNUR, tiveram como 

público atendido nesse curso os refugiados integrados, sobretudo os cidadãos venezuelanos. 

Com o intuito de inserção e reintegração no mercado de trabalho, além de promoção de 

qualificação profissional. 

 
Figura 7: Registro retirado do LinkedIn, 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6583473242726514689/. 

 Das 40 vagas disponibilizadas, apenas 36 pessoas se matricularam, e dessa quantidade, 

apenas 14 efetivaram a matrícula. Apesar da baixa quantidade de ingressos, percebeu-se 

grande motivação dos que compareceram em todos os 5 dias de aula. O número de 

concludentes chegou a 15, tendo o acréscimo de 1 pessoa durante a realização do curso. 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6583473242726514689/
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LOGÍSTICA 

 O último curso, oferecido pela parceria UNISABER MAIS junto a SEMTEPI, iniciou 

no dia 30 de setembro e encerrou no dia 04 de outubro, sendo de 8h às 12h. Também 

desempenhado na Galeria dos Remédios - situada na Rua Miranda Leão, número 82, no 

Centro -, tendo as aulas ministradas na sala de treinamentos de número 01. 

 
Figura 9: Supervisão de abertura de curso. Galeria dos Remédios. 

 Segundo o edital, foram disponibilizadas 40 vagas para a população, todavia, 

houveram a matrícula de 62 pessoas aptas para realizar o curso. Apesar do elevado número de 

matriculados, apenas 20 pessoas foram efetivaram, sendo esse quantitativo também os de 

concludentes. 

 Nessa turma, também não houve a realização das Pesquisas de Satisfação, porém, 

comentários de agradecimentos e elogios ao instrutor responsável foram feitos. 
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Figura 10: Registro fotográfico de encerramento do curso. Galeria dos Remédios 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A parceria UNISABER MAIS, junto a Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e 

Inovação, desempenhou umimportante e significativo trabalho ao se colocar disposta a trazer 

vias de qualificação profissional, através dos cursos acordados no Acordo de Cooperação 

Técnica.  

Dado o período de realização dos cursos, pouquíssimas foram as dificuldades 

encontradas. Desde o primeiro contato com os instrutores, houve um excelente 

relacionamento, percebeu-se que ambos estavam realmente interessados em agir e fazer o 

projeto acontecer. Todas as solicitações e ocorrências foram devidamente atendidas e 

prestadas, sem muita demora.  

Apesar do quantitativo final não ter cumprido a meta estabelecida, a parceria se 

mostrou, através de comentários tecidos por alunos nas Pesquisas de Satisfação, assim como 

também observado nas supervisões feitas, apta; com instrutores preparados; e, bem planejada 

quanto ao dinamismo de suas aulas. 

Destarte, pode-se dizer que a parceria realizada com a UNISABER MAIS mostrou-se 

de caráter importante na inserção e reintegração de cidadãos - não somente manauaras, tendo 

em vista a co-parceria ACNUR - ao mercado de trabalho. Sua responsabilidade e interesse em 

desempenhar o projeto foram perceptíveis, assim como o compromisso com o cidadão que se 

fazia aluno.  
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AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 A SEMTEPI, além de promover qualificação e capacitação profissional através de 

cursos, preocupa-se também em oferecer oficinas e palestras que visam auxiliar os 

cidadãosem desafios diários que lhes cercarão em suas jornadas na busca de um novo 

trabalho. Dessa forma, a temática comportamental em entrevistas de emprego bem como 

métodos de elaboração de currículo e formação do marketing pessoalforam constantemente 

trabalhados (principalmente em parcerias com o CRAS, Atacadão, SESC e Literatus) visando 

facilitar momentos de tensão como o encontro entre o patrão e o futuro funcionário.  

Ainda, além do foco no preparo profissional, as ações institucionais promovidas pelo 

Departamento de Qualificação tiveram como objetivo promover atividades com públicos 

específicos aproveitando datas especiaisno ano como a como a Semana do Trabalhador, 

realizada no mês de maio e a Semana da mulher realizada nos mês de março no SINE, onde 

há o interesse em promover a independência feminina mediante a oferta de oficinas de 

manicure, limpeza de pele designer de sobrancelhas entre outras. 

Além disso, atentando aindaà necessidade da independência pessoal, o Departamento 

de Qualificação Profissional, também voltou sua atenção ao fomento da prática 

empreendedora ao oferecer palestras do que é ser um empreendedor e como ter sucesso 

abrindo o seu próprio negócio através do ciclo de palestras elaborado no SINE. Dessa 

maneira, o trabalhador terá não apenas o mercado formal como único meio de renda, mas 

também descobrirá novas oportunidades no mercado de trabalho.  

Dentre outros parceiros que colaboraram com a qualificação local está a ACNUR, o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que promoveu palestras tendo 

como meta a participação de imigrantes venezuelanos.Os workshops – Mundo Vuca, 

realizados no segundo semestre de 2019, tiveram como objetivo introduzir jovens e adultos no 

universo da indústria 4.0 na intenção a de apresentar uma nova variedade de empregos que 

podem ser oferecidos contando com a nova tecnologia no ambiente industrial.  

Dentre parcerias com outras instituições, órgãos e programações realizadas pela 

própria secretaria foram realizadas um total de sessenta e uma ações tendo iniciado em 

Janeiro e perdurando até o mês de outubro, ocorrendo da seguinte forma: 
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JANEIRO 

 
AÇÃO PALESTRAS DATA HORÁRIO 

QTD. 
PREVISTA 

QTD. 
INICIANTES 

QTD. 
ATENDIDOS 

LOCAL 

1 Ciclo de 
Palestras: CIPA - 
Atacadão Cidade 

Nova 

Falando 
sobre Saúde 

Mental: 
Prevenção 

como 
Alternativa 

29/01/2019 

10h às 
11h 

30 36 36 ATACADÃO - 
Av. Max 
Teixeira, 
3856 - 

Cidade Nova 
2 

14h às 
15h 

40 49 49 

3 

Ciclos de 
Palestras para 

Orientação 
Profissional - 

CRAS 

Elaboração 
de Currículo 

31/01/2019 
9h às 
12h 

40 45 45 

CRAS 
CIDADE 

NOVA - Av. 
C  

FEVEREIRO 

4 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

ELABORAÇÃO 
DE 

CURRÍCULOS 
06/02/2019 

08h às 
10h 

30 30 30 
SINE - 

CONSTANTI
NO NERY 

5 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Técnicas de 
elaboração de 

currículo e 
dicas de 

entrevistas 

15/02/2019 
9h às 
12h 

20 23 23 

CRAS 
PROURBIS - 
Rua Porto 
Mariscos, 
220, Jorge 
Teixeira II 

Etapa 

6 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Marketing, 
Imagem e 
Postura 

Profissional 

18/02/2019 
9h às 
12h 

20 23 23 

CRAS 
PROURBIS - 
Rua Porto 
Mariscos, 
220, Jorge 
Teixeira II 

Etapa 

7 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

Orientação 
Profissional / 5 
dicas de como 

fazer Marketing 
Pessoal 

23/02/2019 

08h às 
09h e 
09h às 

10h 

70 78 78 
SINE - 

Phelippe 
Daol 

8 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

ELABORAÇÃO 
DE 

CURRÍCULOS 
23/02/2019 

8h às 
10h 

30 30 30 
SINE - 

Phelippe 
Daol 

9 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Entrevista de 
emprego e 

apresentação 
pessoal 

26/02/2019 
9h as 
12h 

20 20 20 
CRAS - 

Cidade Nova 
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10 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Elaboração de 
Currículo 

28/02/2019 
9h as 
12h 

20 20 20 
CRAS - 

Cidade Nova 

MARÇO 

11 
Oficina para 

mulheres  
limpeza de pele  12/03/2019 

08h às 
12h 

10 6 6 SINE 

12 
Oficina para 

mulheres  
Spa para mãos 13/03/2019 

08h às 
12h 

30 39 39 SINE 

13 
Oficina para 

mulheres  
Manicure 14/03/2019 

08h às 
12h 

10 6 6 SINE 

14 
Oficina para 

mulheres  
Designer de 
Sobrancelha 

15/03/2019 
08h às 

12h 
15 15 15 SINE 

15 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

Apresentação 
pessoal no 

ambiente de 
trabalho  

13/03/2019 
9h às 
12h 

20 22 22 
SINE - 

Phelippe 
Daol 

16 

Ciclo de 
Palestras: 

CIPA - 
Atacadão 

Cidade Nova 

FEMINICIDIO E 
SUA 

CONSTRUÇÃO 
SOCIO 

HISTÓRICA  

08/03/2019 10h30 25 25 25 

ATACADÃO - 
Av. Max 
Teixeira, 
3856 - 

Cidade Nova 

17 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Preparação 
para entrevista 
de emprego e 

tipos de 
vestimentas 
adequada.  

25/03/2019 
13h às 

16h 
25 25 25 

CRAS - 
Cidade Nova 

18 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

Apresentação 
pessoal no 

ambiente de 
trabalho  

27/03/2019 
9h às 
12h 

25 27 27 
SiNE - 

Phelippe 
Daol 

19 
Oficina 

ACESSUAS  
Elaboração de 

Currículo 
27/03/2019 

09h às 
11h 

25 27 27 
Antonio 

Bittencourt 

20 
Oficina para 

mulheres  
Oficina de 

Alimentação 
28/03/2019 

08h às 
12h 

30 35 35 SINE 

ABRIL 

21 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Análise 
Profissional 

09/04/2019 
9h às 
12h 

20 25 25 

Conselho 
Interativo 

comunitário 
pública do 
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Profissional - 
CRAS 

Santa 
Etelvina.  

22 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Definindo o 
percurso 

profissional  
11/04/2019 

9h às 
12h 

20 25 25 

Conselho 
Interativo 

comunitário 
pública do 

Santa 
Etelvina.  

23 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Configurações 
atuais no 

mundo do 
trabalho 

16/04/2019 
9h às 
12h 

20 25 25 

Conselho 
Interativo 

comunitário 
pública do 

Santa 
Etelvina.  

24 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

Empreendedori
smo para 

Começar Bem 
17/04/2019 

9h às 
12h 

20 26 26 
SINE - 

Constantino 
Nery 

25 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Entrevistas de 
Sucesso  

23/04/2019 
9h às 
12h 

20 25 25 

Conselho 
Interativo 

comunitário 
pública do 

Santa 
Etelvina.  

26 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Construindo 
seu 

Profissionalism
o 

25/04/2019 
9h às 
12h 

20 25 25 

Conselho 
Interativo 

comunitário 
pública do 

Santa 
Etelvina.  

27 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

O que é ser um 
empreendedor 

e tipos de 
empreendedori

smo 

30/04/2019 
9h às 
12h 

20 25 25 

Conselho 
Interativo 

comunitário 
pública do 

Santa 
Etelvina.  

MAIO 

28 
SEMANA DO 

TRABALHADO
R 

Oficina de 
curriculo 

01/05/2019 
08h às 

10h 
30 40 40 

Sesi-Clube 
do 

trabalhador 

29 
SEMANA DO 

TRABALHADO
R 

Palestra: Como 
se comportar 

em uma 
entrevista de 

emprego 

01/05/2019 
10h 

às 12h 
30 43 43 

Sesi-Clube 
do 

trabalhador 

30 
SEMANA DO 

TRABALHADO
R 

Oficina de 
curriculo 

01/05/2019 
08h às 

10h 
30 42 42 

Sesi-Clube 
do 

trabalhador 
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31 Ação ACNUR 

Palestra: Como 
se comportar 

em uma 
entrevisat de 

emprego. 

07/05/2019 
09h às 

11h 
10 10 10 CARE 

33 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Noções básicas 
de elaboração 
de currículos e 
entrevistas de 

emprego 

14/05/2019 
13h às 

16h 
20 32 32 

CRAS 
PROURBIS - 
Rua Porto 
Mariscos, 
220, Jorge 
Teixeira II 

Etapa 

34 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

Qualidade nas 
relações 

interpessoais e 
no 

atendimento ao 
cliente 

08/05/2019 
9h às 
12h 

20 20 20 
SINE - 

Phelippe 
Daou 

35 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

Qualidade nas 
relações 

interpessoais e 
no 

atendimento ao 
cliente 

22/05/2019 
9h às 
12h 

20 48 48 
SINE - 

Constantino 
Nery 

JUNHO 

36 

Ciclos de 
Palestras 

para 
Orientação 

Profissional - 
CRAS 

Elaborando 
meu currículo 

12/06/2019 
9h às 
12h 

25 24 24 

CRAS 
COLONIA 
ANTONIO 

ALEIXO -Rua 
Raul Ribeiro, 
Comunidade 
11 de maio 

37 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE 

A importância 
da tecnologia 

no mercado de 
trabalho 

19/06/2019 
9h às 
12h 

25 28 28 
SINE - 

Phelippe 
Daol 

38 

Literatus - 
Jornada da 

Empregabilid
ade 

Empregabilidad
e 

26/06/2019 
8h30 às 
11h30 

25 28 28 
CEL 

Literatus 

39 

Literatus - 
Jornada da 

Empregabilid
ade 

Orientação 
Profissional 

27/062019 
19h às 

21h 
30 34 34 

CEL 
Literatus 

JULHO 
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40 

Ciclo de 
Palestras: CIPA 

- Atacadão 
Cidade Nova 

Levantament
o e 

Transporte 
Manual de 

Cargas. 
Momento: 
Ginástica 
Elaboral 

22/07/2019 
14h às 

15h 
60 60 60 

Atacadão - 
Av. Max 
Teixeira, 
3856 - 

Cidade Nova 

41 

Ciclo de 
Palestras: CIPA 

- Atacadão 
Cidade Nova 

Prevenção de 
Acidentes: 

Comportame
nto Seguro 

23/07/2019 
14h às 

15h 
60 60 60 

Atacadão - 
Av. Max 
Teixeira, 
3856 - 

Cidade Nova 

42 CERTIFICAÇÃO 
Certificação 
INOVAR e 

INNOVATECH 
27/07/2019 

15h às 
17h 

350 350 350 
Prefeitura 
de Manaus 

AGOSTO 

43 
CICLO DE 

PALESTRA - 
SINE  

Empreendedori
smos para 

Começar Bem 
21/08/2019 

9h às 
12h 

10 10 10 
SINE - 

Phelippe 
Daou 

44 

Literatus - 
Jornada da 

Empregabilid
ade 

Liderança/Adap
tação a 

Mudança  
21/08/2019 

09h30 
às 

10h30 
50 50 50 Sede Djalma 

45 
PROJETO 

MAIS SAÚDE  

Atendimento 
ao Cliente e 

Gerenciamento 
de conflitos 

27/08/2019 
14h às 

15h 
35 35 35 

Comunidade 
Canaranas 

46 SESC  
Bate-papo: 

como montar 
seu currículo 

30/08/2019 
09h às 

13h 
50 50 15 

Centro de 
Ens. Danilo 

Matos 
Areosa  

SETEMBRO 

47 

Literatus - 
Jornada da 

Empregabilid
ade 

Foco em 
Resultado/Trab
alho em Equipe 

25/09/2019 

09h3
0 às 
10h3

0 

30 31 31 Sede Djalma 

48 

Literatus - 
Jornada da 

Empregabilid
ade 

Foco em 
Resultado/Trab
alho em Equipe 

25/09/2019 
16h 
às 

17h 
30 20 20 Sede Djalma 

49 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

09/09/2019 

19h 

às 

20h 
80 83 83 

Uninorte 10 
- Centro 



 
 

201 
 

50 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

10/09/2019 
8h às 

10h 50 50 50 
Uninorte 10 

- Centro 

51 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

11/09/2019 

19h 

às 

20h 
50 66 66 

Uninorte 10 
- Centro 

52 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

12/09/2019 

19h 

às 

20h 
50 101 101 

E. M. DEP. 
ULISSES 

GUIMARÃES
  

53 
 

WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

17/09/2019 

19h 

às 

20h 
90 80 80 

Esc. Mun. 
Ambientalist

a Chico 
Mendes - 

KM 35 - AM 
010 

54 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

24/09/2019 

19h 

às 

20h 
150 173 173 

Esc.Municip
alAntiísthen

es Pinto  

55 

Literatus - 
Jornada da 

Empregabilid
ade 

Liderança/Adap
tação a 

Mudança  
25/09/2019 

19h 
às 

20h 
30 20 20 Sede Djalma 

56 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

25/09/2019 
19h 
às 

20h 
100 89 89 

E. M. DEP. 
ULISSES 

GUIMARÃES 

57 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

25/09/2019 
19h 
às 

20h 
60 63 63 

E. M. ANA 
SENA 

OUTUBRO 

58
  

WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

02/10/2019 
19h 
às 

20h 
50 40 40 

E. M. 
ARISTOPHA

NES 
BEZERRA DE 

CASTRO 

59 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

02/10/2019 
19h 
às 

20h 
100 150 150 

E. M. 
MARLY 

GARGANTA 

60 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

10/10/2019 19h 100 70 70 
E. M. 

RUBENS 
SVERNER  
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61 WorkshopEJA 

Workshop 
Profissões do 

Futuro - Mundo 
Vuca 

18/10/2019 19h 100 82 82 
E. M. SABA 

RAPOSO 

 

Foram alcançadas e certificadas em 2019 cerca de 3024 (três mil e vinte e quatro) 

pessoas na cidade de Manaus, o que representou um aumento de aproximadamente 277,45% 

em relação ao ano anterior (2018) onde foram atendidas 1090 (mil e noventa pessoas) e um 

aumento aproximado de 457% em relação ao ano de 2017 onde participaram das ações 662 

seiscentas e sessenta e duas pessoas, mostrando um aumento exponencial e considerável 

evidenciando o sucesso desses projetos no município e transparecendo o interesse da 

população manauara em se qualificar.  

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

Workshop Profissões do futuro: Mundo Vuca 
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Palestras no Literatus 
 

Semana do trabalhador - SESI 
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PROGRAMA PREFEITURA MAIS PRESENTE 

 

O Programa Prefeitura Mais Presente, implantado pelo prefeito Arthur Neto e iniciado no ano 

de 2018, leva serviços e parcerias às comunidades localizadas na cidade de Manaus. Dentro 

desse projeto, o Departamento de Qualificação tem como objetivo levar palestras direcionadas 

ao empreendedorismo e emprego, principalmente acerca de como se portar numa entrevista. 

Dessa maneira, a Prefeitura de Manaus capacita e prepara a população para esse momento de 

extrema importância na vida de quem busca um novo trabalho. 

 As ações são feitas através de palestras onde são contatados professores e palestrantes 

voluntários e habilitados para levarem um bom treinamento aos interessados. Sendo assim, no 

ano de 2019, foram promovidas 30 palestras e alcançadas cerca de 794 pessoas. Abaixo, estão 

dispostas em tabela o tema de cada palestra, bem como seu palestrante, o local da ação e o 

quantitativo de pessoas treinadas.  

SE
Q 

PALESTRA 
PALESTR

ANTE 
DATA 

STAT
US 

ME
TA 

INIICIAN
TES 

ATENDI
DOS 

LOCAL 
OBSERVA

ÇÕES 

JANEIRO 

1 

Empreendendo e 
Aprendendo 

Isa 
Damascen

o 

12/01/2
019 

Realiz
ado 

10 12 12 

Escola 
Municipal 
São Dimas 

Total: 46 Comportamento em 
Entrevista de Emprego 

Ozineide 
Carvalho 

10 11 11 

Elaboração de Currículo 
Giovani 

Filho 
10 23 23 

2 

Comportamento em 
Entrevista de Emprego 

Felipe 
Brandão 

26/01/2
019 

Realiz
ado 

20 25 25 Escola 
Municipal 

Rosa 
Sverner 

Total: 54 
  

Planejamento Estratégico 
para 2019 

Rônima 
Max 20 29 29 

  

FEVEREIRO 

3 

Educação para o mercado 
de trabalho 

Giovani 
Filho 

16/02/2
019 

Realiz
ado 

30 29 29 
CMEI 

PROF. Caio 
Carlos 
Frota 

Medeiros 

Total: 113 
Como se comportar em 

uma entrevista de emprego 
Kevin 

Guedes 
30 35 35 

Empreendedorismo em 
tempos de crise 

Giovani 
Filho 

30 49 49 

MARÇO 

4 

A importancia da imagem 
pessoal 

Tatiana 
Guimarães 30/03/2

019 
Realiz
ado 

20 29 29 

E.M JOSÉ 
WANDEM

BERG 
RAMOS 

LEITE 

Total: 87 

Preparando-me para Lucas Sena 20 29 29 
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consquistar meu lugar no 
mercado de trabalho  

Equilibrio pessoal e 
profissional 

Nayane 
Costa  

20 29 29 

ABRIL 

5 

Etica profissional no 
trabalho 

Lucas Sena 

27/04/2
019 

Realiz
ado 

30 36 36 

E. M Lili 
Benchimol 

Total: 103 
As vantagens da educação 

no mercado de trabalho 
Giovani 

Filho 
30 39 39 

Construindo meu marketing 
profissional para o mercado 

de trabalho 
Lucas Sena 30 28 28 

MAIO 

6 

“Empreendedorismo – 
como Usá-lo?” 

Willes 
Cardoso de 

Oliveria 
11/05/2

019 
Realiz
ado 

40 42 42 
E.M PROF. 

SERGIO 
AUGUSTO 

PARÁ  

Total: 97 

“O Ato de Agradecer libera 
o fluxo de Receber” 

Nayane 
Costa  

50 55 55 

Empreendedorismo em 
tempos de crise 

Mariel 
Araujo da 

Justa 
25/05/2

019 
Realiz
ado 

10 14 14 

E.MFirme 
na Fé 

Total: 23 

Orientação Profissional  
Flávia 

Paula Silva 
Bueno 

10 9 9 

JUNHO 

7 Empreendedorismo 
Flávia 

Paula Silva 
Bueno 

08/06/2
019 

Realiz
ado 

10 12 12 
E.M. NOA 
ESPERANÇ

A  
Total: 12 

JULHO 

8 

Dicas de como se 
comportar em uma 

entrevista de emprego 
Lucas Sena 

06/07/2
019 

Realiz
ado 

15 15 15 

E.M SÃO 
VICENTE 

DE PAULA 
Total: 45 Empreendedorismo em 

tempo de crise 
Giovani 

Filho 
15 15 15 

Bate papo – De frente com 
o entrevistador 

Tatiana 
Guimarães 

15 15 15 

9 
Cuidados com a imagem 

pessoal e profissional 
Nayane 
Costa  

20/07/2
019 

Realiz
ado 

15 15 15 
E.M. CORA 
CORALINA  

Total: 45 
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O ato de agradecer  
Tatiana 

Guimarães 
30 30 30 

AGOSTO 

10 

“Postura profissional” 
Brenda 
Araújo  

10/08/2
019 

Realiz
ado 

15 15 15 
E. M. 

Francisca 
Pereira de 

Araújo  

Total: 30 

“Tema Livre (motivacional, 
empreendedorismo e 

qualificação profissional)”. 

Giovani 
Filho 

15 15 15 

SETEMBRO 

11 
"COMO SE COMPORTAR 
EM UMA ENTREVISTA DE 

EMPREGO" 

MONIK E 
TATIANA 

14/09/2
019 

Realiz
ado 

20 25 25 
E. M.Lirio 
do Vale 

TOTAL: 25 

OUTUBRO 

12 
Como se comportar em 

uma entrevista de emprego 
Tatiana e 

Leticia 
19/10/2

019 
Realiz
ado 

30 74 74 
E. .M. 

Zilda Arns 
Neuman 

74 

NOVEMBRO 

13 
Como se comportar em 

uma entrevista de emprego 
Tatiana e 
Isabela 

09/11/2
019 

Realiz
ado 

30 20 20 
E. M. 

Rodolpho 
Valle 

20 

 

DEZEMBRO 

13 
Como se comportar em 

uma entrevista de emprego 
Tatiana e 
Isabela 

09/11/2
019 

Realiz
ado 

30 20 20 
E. M. 

Rodolpho 
Valle 

20 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

Palestra sobre comportamento em entrevista de emprego - Julho/2019 

 

 

 

Palestra realizada no CMEI – Prof Caio Medeiros – Fevereiro/2019 
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Atendimento ao público – E. M. Firme na Fé –Maio/2019 

 

 

 

 

 

Palestra “Postura Profissional” – E.M. Francisca de Pereira – Agosto/2019 
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PROGRAMA EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS 

INTRODUÇÃO 

O programa Empreendedorismo nas Escolas, lançado no final do ano de 2017, pela 

Prefeitura de Manaus, começou o trabalho de execução em 2018, com reunião entre 

representantes das secretarias municipais do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento 

(SEMTRAD), hoje Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação 

(SEMTEPI), e de Educação (SEMED) e a entidade privada brasileira de serviço social - 

Sebrae, na antiga sede da SEMTRAD.  

 

A Prefeitura de Manaus, por meio das Secretarias Municipais do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI) e da Educação (SEMED), anunciou na quinta-

feira, 07/2/2019, no Auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, sede da 

prefeitura, no bairro Compensa, zona Oeste, a realização da segunda edição do projeto 

Empreendedorismo nas Escolas. 

O projeto, que dessa vez acontecerá em parceria com a Junior Achievement 

Amazonas, levará aos estudantes de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da rede pública 

municipal, técnicas de iniciação ao empreendedorismo. 

O diretor do Departamento de Qualificação Profissional da SEMTEPI, Fabio Castro, 

acredita que a escola é a parte mais importante no andamento do projeto. “Quando falamos do 

estímulo ao empreendedorismo, é fundamental que a escola atue de forma cooperativa nesta 

missão. Nem todas as escolas estão preparadas para trazer à tona esse tema, então é essencial 

que os gestores incentivem a participação dos alunos para que eles recebam o projeto de 

braços abertos”, declarou. 
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Para o titular da SEMTEPI, Marco Pessoa, Manaus deu mais um passo para a 

disseminação da cultura empreendedora nas escolas. “O evento mostrou que podemos iniciar 

uma nova era no ensino público municipal. Nos países de primeiro mundo, desde pequenas, 

as crianças recebem educação financeira, economia doméstica e conceitos de 

empreendedorismo ensinados e aplicados em escolas e pelas famílias, e isto nos comprova 

que podemos fazer o mesmo com nossas crianças”, declarou. 

 

A subsecretária de Gestão Educacional da SEMED, Euzeni Trajano, falou do desafio 

que é aplicar o projeto nas escolas públicas municipais. “O prefeito Arthur Virgílio Neto é 

uma pessoa visionária e acompanha todas as tendências do mercado e as insere nas diretrizes 

da Prefeitura. Então, neste ano, o desafio do projeto é capacitar 4 mil alunos e enraizar o 

empreendedorismo nas vidas deles, de forma que possam usar futuramente o que aprenderam 

durante o treinamento, disse ela. 

TEMA TRANSVERSAL NO CURRÍCULO ESCOLAR 

O projeto, que tem como objetivo implementar a cultura empreendedora nas escolas 

da educação de base do município, foi lançado em junho do ano passado e é parte integrante 

do programa “Manaus Mais Empreendedora”. Em sua edição piloto capacitou mais 1,5 mil 

estudantes. 
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Em outubro do ano passado, o prefeito Arthur Virgílio Neto sancionou a Lei nº 2.349, 

que altera a Lei 2.196, ao acrescentar o Empreendedorismo como tema transversal nos 

conteúdos programáticos das disciplinas do Ensino Fundamental. 

“É importante que essas crianças cresçam com uma visão diferente, desejando não 

somente se preparar para o mercado de trabalho, mais também desejar empreender e ter seu 

próprio negócio, gerando empregos para as pessoas. Dentro desta linha de raciocínio, 

seguimos a diretriz do prefeito Arthur Virgílio Neto que inseriu o empreendedorismo como 

disciplina transversal na rede municipal, por meio de lei”, relatou o secretário da SEMTEPI, 

Marco Pessoa. 
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RELATÓRIO BASEADO EM ACOMPANHAMENTOS DO PROJETO: 

“EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS, LEI Nº 2.349” 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA LIRA 

A escola bateu a meta de 25 a 34 alunos por turma no primeiro dia, a gestora abraçou 

o projeto desde o momento de nossa visita para apresentação de como iria ser realizado e isso 

foi primordial, em nenhum momento apresentou dificuldade quanto ao contra turno dos 

alunos.  
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O quantitativo consta na tabela abaixo. Para uma das primeiras escolas a serem 

atendidas pelo programa, a palavra que define a atuação nessa escola é sucesso. 

 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL VIDA NOVA 

A escola recebeu bem o projeto e toda a equipe de supervisão da SEMTEPI, e o 

instrutor da Junior Achievement Amazonas, no inicio do programa, a gestão da escola 

mostrou-se bastante interessada e agradecida devido a escola fazer parte do projeto tão 

enrequecedor para a vida profissional e pessoal dos alunos , o qual se transformou em lei 

muncipal.  

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 19/03/2019 20/03/2019 

EMEF. Prof.ª 

Maria Lira 

19/03/2019 à 

20/03/2019 
Matutino 5°ano 1 

25 

34 

19/03/2019 à 

20/03/2019 
Vespertino 5°ano 1 26 
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 A escola iniciou a primeira turma com o quantitativo exigido, mas na segunda turma 

houve uma redução de alunos, pouca mais houve, a  gestora fez uma mobilização maior para 

o segundo dia, mesmo  com toda atenção e dedicação do corpo pedagógico da escola não 

conseguimos atingir o quantitativo de alunos na 2 turma. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 19/03/2019 20/03/2019 

EMEFProf.ªNova 

Vida 

19/03/2019 à 

20/03/2019 
Matutino 5°ano 01 

25 

25 

19/03/2019 à 

20/03/209 
Vespertino 5°ano 01 21 
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Cursos aplicados: Empreendedores Climático. 

ESCOLA MUNICIPAL DR. JOÃO QUEIROZ 

A escola ficou feliz em particpar do projeto, nos recebeu muito entusiasmada, dando 

total atenção a equipe de supervisão da SEMTEPI, e a instrutora da Junior Achievement 

Amazonas, no inicio do programa a gestão da escola mostrou-se interessada, nos questinou 

alguns ponto, parabenizaram a SEMTEPI pelo projeto e estavam felizes em ser atendidos pelo 

projeto.  

 

Esta escola iniciou o programa com o quantitativo de alunos abaixo da meta exigida, 

mesmo coma mobilização do corpo pedagógico da escola não conseguimos alcançar a meta 

em duas turmas, mas na terceira turma ultrapassamos a meta. 
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ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 21/03/2019 29/08/2019 

EMEF Dr. 

João Queiroz 

21/03/2019 à 

22/03/2019 
Matutino 5º ano 1 

25 

22 

08/04/2019 à 

12/04/2019 
Matutino 9º A e B 21 

06, 07, 13 à 

14/06/2019 
Matutino 9º ano 9 

04/07/2019 à 

05/07/2019 
Matutino 6º ano 49 

20/08/2019 à 

21/08/2019 
Vespertino 7º ano  37 

26/08/2019 à 

29/08/2019 
Vespertino 8º ano 1 20 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos, Empresa em Ação e Introudução ao 

Mundo dos Negócios. 

ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO 

 

A escola recebeu bem o projeto e toda a equipe da SEMTEPI de supervisão, e a 

instrutora da Junior Achievement Amazonas, a gestão da escola mostrou-se feliz ao recber o 

projeto A escola iniciou o programa com o quantitativo de alunos exigido na meta, não houve 

evasão. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 21/03/2019 22/03/2019 

EMEF São João 21/03/2019 à 

22/03/2019 
Vespertino 5º ano 1 25 25 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 
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ESCOLA MUNICIPAL TEREZA ROSA AGUIAR ABTIBOL 

 

A escola recebeu bem o projeto e toda a equipe da SEMTEPI de supervisão, e o 

instrutor da Junior Achievement Amazonas, a gestão da escola mostrou-se bastante 

interessada e agradecida, parabenizaram a SEMTEPI pelo projeto e estavam felizes em fazer 

parte do projeto. 

 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 21/03/2019 22/03/2019 
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EMEF Tereza Rosa 

Aguiar Abtibol 

21/03/2019 à 

22/03/2019 
Matutino 5°ano A 

 

25 32 

 Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL  TEREZINHA MOURA BRASIL 

Essa escola se manteve muito acolhedora durante o programa, os alunos foram muito 

participativos, a meta da foi alcançada apenas em uma turma. 

 

 

 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 08/04/2019 24/09/2019 

EMEF Terezinha 

Moura Brasil  

08 /04/2019 á 

11/04/2019 
Vespertino 9º A e B 

25 
28 

21/03/2019 à 

22/03/2019 
Vespertino 5º ano 31 
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26/08/2019 á 

29/08/2019 
Vespertino 9º ano 2 12 

02/09/2019 à 

03/09/2019 
Vespertino 6º ano 1 33 

16/09/2019 à 

19/09/2019 
Vespertino 8º ano 1 33 

23/09/2019 à 

24/09/2019 
Matutino 7º ano 34 

 Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL DR. ANDERSON PEREIRA DUTRA 

 A escola alcançou a meta somente no primeiro dia, a coordenação pedagógica 

mobilizou todos os alunos e mesmo assim não alcançamos a meta na turma do 5º ano 

vespertino. Tivemos todo apoio do corpo docente.  
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ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 25/03/2019 27/03/2019 

EMEF Dr. 

Anderson 

Pereira Dutra 

25/03/2019 à 

26/03/2019 
Vespertino 5°ano 1 

25 

29 

26/03/2019 à 

27/03/2019 
Vespertino 5º ano 2 19 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR HELENO NOGUEIRA DOS SANTOS 

 A escola ultrapassou a meta estabelecida pelo projeto, tivemos apoio de todo o corpo 

docente da escola. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 01/04/2019 05/11/2019 

EMEFProfº.Heleno 

Nogueira 

01/04/2019 à 

02/04/2019 
Vespertino 5º ano 02 

25 

28 

04/11/2019 à 

05/11/2019 
Matutino 5º ano  65 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MAIA DE AMORIM 

 A escola ultrapassou a meta em todas as turmas, a participação dos alunos foi muito 

intensa, estavam felizes em fazer parte do projeto. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 01/04/2019 02/04/2019 

EMEF 

Francisco Maia 

de Amorim 

01/04/2019 à 

02/04/2019 
Matutino 5°ano 01 

 

 

25 

33 

01/04/2019 á 

02/04/2019 
Vespertino 5º ano 02 28 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL ARISTÓPHANES BEZERRA DE CASTRO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com 

os alunos, e mesmo assim, não conseguimos atingir a meta em quatro turmas no primeiro e no 

segundo dia de curso. A turma do 5º ano 2, foi a que mais teve evasão no primeiro dia 12 

alunos, no segundo dia apenas três alunos presentes.  

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 02/04/2019 16/09/2019 

EMEF 
02/04/2019 à 

03/04/2019 
Matutino 5°ano 01 25 23 
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Aristóphanes 

Bezerra de 

Castro 

29/04/2019 à 

30/04/2019 
Vespertino 5º ano 02 12 

04/06/2019 à 

07/06/2019 
Vespertino 9º ano 1 e 2 52 

13/08/2019 à 

14/08/2019 
Vespertino 6º ano 2 17 

15/08/2019 à 

16/09/2019 
Vespertino 7º ano 1 30 

19/08/2019 à 

22/08/2019 
Vespertino 8º ano 1 e 2 35 

26/08/2019 à 

27/08/2016 
Matutino 7º ano 2 18 

31/08/2019 Vespertino  6º ano 1 31 

Cursos aplicados:Empreendedores Climáticos, Introdução ao Mundo dos Negócios, 

Empresa em Ação, Economia Pessoal e Nosso Mundo. 

ESCOLA MUNICIPAL VINÍCIUS DE MORAES 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com 

os alunos, ultrapassando a meta nos dois dias. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 03/04/2019 04/04/2019 

EMEF Vinícius 

de Moraes 
03/04/2019 à 

04/04/2019 
Vespertino 5°ano 1 25 27 

Cursos aplicados:Empreendedores Climáticos 

ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CÂNDIDO RONDON. 

O projeto foi bem recebido pelo corpo docente da escola, fizeram a mobilização com 

osalunos, mas não foi alcançada a meta nas seis turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 08/04/2019 24/05/2019 

EMEF Marechal 

Cândido Rondon 

 

08/04/2019 à 

11/04/2019 
Matutino 9º ano 1 

 

 

 

 

25 

20 

07/05/2019 à 

08/05/2019 
Vespertino 7º ano 1 20 

09/05/2019 à 

10/05/2019 
Matutino 6°ano 2 10 

09/05/2015 à 

15/05/2019 
Vespertino 6º ano 1 11 
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20/05/2019 à 

21/05/2019 
Vespertino 7º ano 1 10 

21/05/2019 à 

24/05/2019 
Vespertino 9º ano 1 15 

Cursos aplicados: Empresa em ação e Nosso Mundo. 

ESCOLA MUNICIPAL ANA MOTA BRAGA 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com 

os alunos, mas não foi alcançada a meta em nove turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 08/04/2019 03/10/2019 

EMEF Ana 

Mota Braga 

 

08/04/2019 à 

11/04/2019 
Vespertino 9°ano 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

19 

22/04/2019 à 

26/04/2019 
Vespertino 9º ano 2 21 

06/05/2019 à 

09/05/2019 
Vespertino 9º ano 3 16 

06/05/2019 à 

07/05/2019 
Matutino 6º ano 1 18 

08/05/2019 à 

09/05/2019 
Matutino 6º ano 2 13 

20/05/2019 à 

21/05/2019  
Vespertino 7º ano A 01 13 

27/05/2019 à 

28/05/2019 
Vespertino 6 ano 3 15 

07/06/2019 à 

12/06/2019 
Vespertino 7º ano 2 33 

26/09/2019 à 

27/09/2019 
Vespertino 7º ano 1,2,3 e 4 9 

30/09/2019 à 

03/10/2019 
Vespertino 8º ano B e C 15 

Cursos aplicados: Empresa em ação. 

ESCOLA MUNICIPAL ÁUREO NONATO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com 

os alunos, mas não alcançamos a meta em duas turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 15/04/2019 30/04/2019 

EMEF Áureo 

Nonato 

15/04/2019 à 

16/04/2019 
Matutino 5°ano 1 

25 

14 

29/04/2019 à 

30/04/2019 
Matutino 

5º ano 

01(reposição) 
24 
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02 matutino 

29/04/2019 à 

30/04/2019 
Vespertino 5º ano 2 11 

 Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

 ESCOLA MUNICIPAL ANASTÁCIO ASSUNÇÃO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com 

os alunos, mas não alcançamos a meta em cinco turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA 
MET

A 
15/04/2019 24/10/2019 

EMEF 

Anastácio 

Assunção 

15/04/2019 à 

16/04/2019 
Vespertino 5°ano 1 

25 

21 

29/05/2019 à 

30/05/2019 
Matutino 6º ano A e C 28 

05/08/2019 à 

09/08/2019 
Vespertino 9º ano 1 8 

19/08/2019 à 

22/08/2019 
Matutino 8º ano 1 17 

07/10/2019 à 

08/10/2019 
Matutino 6º ano A, B e C 13 

23/10/2019 à 

24/10/2019 
Vespertino 7º ano 1 e 2 21 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos, Introdução ao Mundo dos Negócios e 

Nosso Mundo. 

ESCOLA MUNICIPAL OLGA FIGUEIREDO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, a meta foi alcançada em 

quatro turmas, mas não conseguimos alcançar em onze turmas como consta tabela abaixo. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 22/04/2019 26/09/2019 

EMEF Olga 

Figueiredo 

22/04/2019 à 

25/04/2019 
Matutino 9°ano 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

13/05/2019 à 

14/05/2019 
Matutino 7º ano 1 23 

15/05/2019 à 

16/05/2019 
Vespertino 7º ano 2 13 

13/05/2019 à 

14/05/2019 
Vespertino 7º ano 1 15 
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15/05/2019 à 

16/05/2019 
Vespertino 7º ano 2 

 

25 
16 

28/05/2019 à 

31/05/2019 
Matutino 8º ano 1 24 

28/05/2019 á 

29/05/2019 
Vespertino 6º ano 1 13 

30/05/2019 à 

31/05/2019 
Vespertino 6º ano 2 22 

05/06/2019 à 

06/06/2019 
Matutino 7º ano 3 23 

13/08/2019 à 

16/08/2019 
Matutino 8º ano 3 e 4 26 

13/08/2019 à 

16/08/2016 
Vespertino 8º ano 3 23 

16/09/2019 à 

19/09/2019 
Matutino 6º ano 3 19 

18/09/2019 à 

20/09/2019 
Matutino 9º ano 2 19 

23/09/2019 à 

24/09/2019 
Vespertino 6º ano 5,6 e 7 28 

25/09/2019 à 

26/09/2019 
Matutino 7º ano 2 31 

Cursos aplicados: Empresa em ação, Nosso Mundo e Introdução ao Mundo dos 

Negócios. 

 ESCOLA MUNICIPAL VICENTE CRUZ 

 O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, a meta não foi alcançada nas 

seis turmas, houve a mobilização do gestor (a) e corpo docente da escola, e mesmo assim não 

conseguimos atingir a meta.  

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 22/04/2019 03/09/2019 

EMEFVicente Cruz 

22/04/2019 à 

25/04/2019 
Matutino 9º ano 1 

 

 

 

 

 

 

 

25 

18 

22/04/2019 à 

25/04/2019 
Vespertino 9°ano 2 13 

22/07/2019 à 

23/07/2019 
Matutino 6º ano 1 14 

240/07/2019 

à 25/07/2019 
Vespertino 7º ano 1 13 

22/07/2019 à 

25/07/2019 
Vespertino 8º ano 1 16 

02/09/2019 à 

03/09/2019 
Matutino 7º ano 1 16 
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Cursos aplicados:Empresa em ação. 

ESCOLA MUNICIPAL OLAVO DAS NEVES 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, a meta foi alcançada em 

duas turmas, houve a mobilização do gestor (a) e corpo docente da escola, mas não atingimos 

a meta em três turmas que ocorreram na escola. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 02/05/2019 12/09/2019 

EMEFDr. Olavo 

das Neves 

02/05/2019 à 

03/05/2019 
Matutino 5°ano 1 

25 

40 

10/06/2019 à 

11/06/2019 
Vespertino 6 ano 1 22 

29/07/2019 à 

02/08/2019 
Vespertino 6º ano 02 16 

19/08/2019 à 

20/08/2019 
Matutino 7º ano 1 24 

09/09/2019 à 

12/09/2019 
Vespertino 8º a no 1 35 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL ARIBALDINA DE LIMA BRITO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com 

os alunos, conseguimos alcançar a meta em cinco turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 29/04/2019 20/09/2019 

EMEF Aribaldina de 

Lima Brito 

29/04/2019 à 

30/04/2019 
Matutino 5°ano 1 

25 

27 

27/05/2019 à 

31/05/2019 
Vespertino 9º a no 1 31 

04/07/2019 à 

05/07/2019 
Vespertino 6º ano 1 26 

12/08/2019 à 

13/08/2019 
Matutino 7º ano 1 20 

14/08/2019 à 

15/08/2019 
Vespertino 7º ano 2 26 

17/09/2019 à 

20/09/2019 
Vespertino 

8º ano 1e 

2 
33 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos e Introdução ao Mundo dos Negócios. 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCINETE ROCHA BRASIL 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, a meta foi ultrapassada.  
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ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 19/03/2019 20/03/2019 

EMEFFrancinete 

Rocha Brasil 
02/05/2019 à 

03/05/2019 
Matutino 5º ano 1 

 

25 29 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos 

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. MARIA AUXILIADORA SANTOS AZEVEDO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação docente da escola, houve mobilização 

com todas as turmas participantes, mas não conseguimos atingir a meta em sete turmas.  

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 13/05/2019 01/08/2019 

EMEF Profª. Maria 

Auxiliadora Santos 

Azevedo 

13/05/2019 à 

17/05/2019 
Matutino 9º ano 1 

25 

22 

13/05/2019 à 

17/05/2019 
Vespertino 9º ano 2 27 

21/05/2019 à 

22/05/2019 
Matutino 7º ano 1 30 

21/05/2019 à 

22/05/2019 
Vespertino 6º ano 1 21 

23/05/2019 à 

24/05/2019 
Matutino 7º ano 1 17 

23/05/2019 à 

24/05/2019 
Matutino 6 ano 1 25 

27/05/2019 á 

31/05/2019 
Matutino 9º ano 2 

10 

 

08/07/2019 à 

12/07/2019 
Vespertino 8º ano 1 21 

08/07/2019 à 

12/07/2019 
Matutino 8º ano 1 30 

15/07/2019 á 

19/07/2019 
Matutino 8º ano 1 38 

15/07/2019 à 

19/07/2019 
Vespertino 8º ano 1 24 

29/07/2019 à 

30/07/2019 
Matutino 6º ano 2 31 

31/07/2019 à 

01/08/2019 
Matutino 7º ano 2 11 

Cursos aplicados: Empresa em ação. 
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ESCOLA MUNICIPAL DOM LUIZ SOARES VIEIRA 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com 

os alunos, conseguimos alcançar a meta. 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE MAURO FANCELLO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com os 

alunos, conseguimos alcançar a meta somente em uma turma. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 10/06/2019 11/06/2019 

EMEF 

Padre 

Mauro 

Fancello 

10/06/2019 á 

11/06/2019 
Matutino 5º ano 1 

25 

27 

10/06/2019 à 

11/06/2019 
Vespertino 5 ano 1 15 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SOBREIRA DO NASCIMENTO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica da Comunidade Nossa Senhora 

de Fátima, fizeram a mobilização com os alunos, conseguimos alcançar a meta. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 24/06/2019 05/07/2019 

EMEF José 

Sobreira do 

Nascimento 

24/06/2019 à 

28/06/2019 
Matutino 9º ano 1 

25 

49 

01/07/2019 à 

03/07/2019 
Matutino 

8º ano 1 
26 

04/07/2019 á 

05/07/2019 

Cursos aplicados: Empresa em Ação. 

 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 10/06/2019 11/06/2019 

EMEF Dom 

Luiz Soares 

Vieira 

10/06/2019 á 

11/06/2019 
Matutino 5º ano 1 25 34 
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ESCOLA MUNICIPAL ESTER 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com 

os alunos, conseguimos alcançar a meta. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 08/07/2019 09/07/2019 

EMEF Ester 08/07/2019 à 

09/07/2019 
Vespertino 5º ano 1 

 

25 29 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos. 

ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com os 

alunos, mas não conseguimos alcançar a meta nas sete turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 11/07/2019 04/10/2019 

EMEF São 

Judas Tadeu 

11/07/2019 à 

12/07/2019 
Vespertino 6º ano 1 

 

 

 

 

 

 

25 

23 

11/07/2019 à 

12/07/2019 
Matutino 6º ano 1 17 

15/07/2019 à 

16/07/2019 
Vespertino 7º ano C 11 

15/07/2019 à 

16/07/2019 
Matutino 7º ano A 21 

01/10/2019 à 

04/10/2019 
Matutino 8º ano 1 13 

01/10/2019 à 

04/10/2019  
Vespertino 8º ano 1 20 

01/10/2019 à 

04/10/2019 
Matutino 9º ano 1 15 

Cursos aplicados: Introdução ao Mundo dos Negócios e Economia Pessoal. 

ESCOLA MUNICIPAL ABÍLIO ALENCAR 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica, fizeram a mobilização com os 

alunos, conseguimos alcançar a meta em duas turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 05/08/2019 08/08/2019 

EMEF Abílio 

Alencar 

05/08/2019 à 

06/08/2019 
Vespertino 6º ano 1 

25 

28 

05/08/2019 à 

08/08/2019 
Matutino  9º ano 1 27 

07/08/2019 à Vespertino 7º ano 1 22 
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08/08/2019 

 Cursos aplicados: Introdução ao Mundo dos Negócios, Empresa em Ação e Nosso 

Mundo. 

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. NEUZA DOS SANTOS RIBEIRO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica da escola, fizeram a mobilização 

com os alunos, não conseguimos alcançar a meta em quatro turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 18/06/2019 02/08/2019 

EMEF Profª. 

Neuza dos Santos 

Ribeiro 

18/06/2019 à 

19/06/2019 
Vespertino 5º ano 1 

25 

18 

18/06/2019 à 

19/06/2019 
Matutino 6º ano 1 10 

22/07/2019 à 

23/07/2019 
Matutino 7º ano 1 28 

22/0/07/2019 

à 26/07/2019 
Vespertino 8º ano 1 15 

29/07/2019 à 

02/08/2019 
Vespertino 9º ano 1 15 

Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos e Introdução ao Mundo dos negócios. 

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE MENDONÇA JÚNIOR 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica da escola, fizeram a mobilização 

com os alunos, mas não conseguimos alcançar a meta em seis turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 26/08/2019 18/10/2019 

EMEF Vicente 

Mendonça Júnior 

26/08/2019 à 

29/08/2019 
Matutino 8º ano 1 

25 

21 

02/10/2019 à 

04/10/2019 
Vespertino 8º ano 6 14 

02/10/2019 à 

04/10/2019 
Matutino 8º ano 3 14 

08/10/2019 à 

11/10/2019 
Vespertino 8º ano 7 11 

09/10/2019 à 

11/10/2019 
Matutino 8º ano 4 05 

16/10/2019 à 

18/10/2019 
Vespertino 8º ano 8 09 

16/10/2019 à 

18/10/2019 
Matutino 8º ano 5 52 
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Cursos aplicados: Empreendedores Climáticos, Introdução ao Mundo dos Negócios e 

Economia pessoal. 

ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA PEREIRA BRAGA 

 O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica da escola, fizeram a 

mobilização com os alunos, alcançamos a meta em quatro turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 02/09/2019 11/10/2019 

EMEF Etelvina 

Pereira Braga 

02/09/2019 à 

03/09/2019 
Vespertino 6º ano 1 

25 

28 

10/09/2019 à 

11/09/2019 
Matutino 6º ano 2 28 

10/09/2019 à 

11/09/2019 
Vespertino 6º ano 3 e 4  26 

11/09/2019 à 

13/09/2019 
Matutino 7º ano 1 26 

23/09/2019 à 

24/09/2019 
Vespertino 7º ano 2 21 

26/09/2019 à 

27/09/2019 
Matutino 7º ano 3 15 

02/10/2019 à 

03/10/2019 
Matutino 7º ano 4 24 

03/10/2019 à 

11/10/2019 
Matutino 6º ano 5 12 

Cursos aplicados: Introdução ao Mundo dos negócios. 

ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE PAULA 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica da escola, fizeram a 

mobilização com os alunos, não alcançamos a meta em quatro turmas. 

Escola Período Turno Turma META 09/09/2019 08/11/2019 

EMEF Vicente de 

Paula 

09/09/2019 à 

10/09/2019 
Vespertino 6º ano 1 

25 

10 

09/09/2019 à 

10/09/2019 
Matutino 6º ano 5 22 

11/09/2019 à 

12/09/2019 
Matutino 6º ano 2 17 

16/09/2019 à 

17/09/2019 
Matutino 6º ano 3 11 

19/09/2019 à 

20/09/2019 
Vespertino 6º ano 4 33 

25/09/2019 à Matutino 7º ano 1 31 
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26/09/2019 

07/10/2019 à 

10/10/2019 
Vespertino 9º ano 1 34 

14/10/2019 à 

18/10/2019 
Matutino 9º ano 2 34 

05/11/2019 à 

08/11/2019 

Matutino 

Vespertino 
9º ano 3 e 4 60 

Cursos aplicados: Introdução ao Mundo dos negócios, Empresa em Ação e Nosso Mundo. 

ESCOLA MUNICIPAL ANTÍSTHENES DE OLIVEIRA PINTO 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica da escola, houve a mobilização 

do corpo docente da escola, mas não conseguimos atingis a meta em oito turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 11/08/2019 29/09/2019 

EMEF 

Antísthenes 

de Oliveira 

Pinto 

31/08/2019 Mat/Vesp 6º ano 1 

25 

26 

31/08/2019 Mat/Vesp 6º ano 2 33 

31/08/2019 Mat/Vesp 6º ano 3 31 

31/08/2019 Mat/Vesp 6º ano 4 15 

31/08/2019 Mat/Vesp 6º ano 5 19 

31/08/2019 Mat/Vesp 7º ano 1 e 2 40 

31/08/2019 Mat/Vesp 7º ano 3 14 

21/09/2019 à 

28/09/2019 
Vespertino 8º ano 1 21 

21/09/2019 à 

28/09/2019 
Vespertino 8º ano 2 21 

21/09/2019 à 

28/09/2019 
Vespertino 8º ano 3 23 

21/09/2019 à 

29/09/2019 
Matutino 8º ano 4 16 

21/09/2019 à 

28/09/2019 
Vespertino 8º ano 5 23 

Cursos aplicados: Economia Pessoal. 

ESCOLA MUNICIPAL LUCILA FREITAS 
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O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica da escola, mas não atingimos a 

meta em duas turmas. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 21/10/2019 01/11/2019 

EMEF 

Lucila 

Freitas 

21/10/2019 à 

25/10/2019 
Vespertino 8º ano 1,2 e 3 

 

24 

30/10/2019 à 

01/11/2019 
Vespertino 8º ano 2 10 

Cursos aplicados: Economia Pessoal. 

 

ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO DE SOUZA MENDES 

O projeto foi bem recebido pela coordenação pedagógica da escola, atingimos a meta 

estabelecida pelo projeto. 

ESCOLA PERÍODO TURNO TURMA META 18/11/2019 19/11/2019 

EMEF 

Armando 

de Souza 

Mendes 

18/11/2019 à 

19/11/2019 
Mat/Vesp 6º ano 1,2,3,4 e 5 25 53 

Cursos aplicados: Introdução ao Mundo dos negócios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com todas as dificuldades que tivemos tanto para fazer as supervisões, quanto a 

mobilização dos alunos, autorização dos pais, mudanças nas datas estabelecidas e por ser em 

contra turno a realização do projeto, enfrentados junto com os parceiros (SEMED e Junior 

Achievement do Amazonas) de executar a 2ª edição, nós conseguimos atender 3.8001 alunos 

com o programa e iniciamos uma nova jornada na vida de cada um, plantamos a sementinha 

do empreendedorismo em 34 escolas diferentes. Todos os alunos participantes do projeto 

receberam o material didático.  

Pontos Positivos 

 Materiais distribuídos aos alunos; 

 A aceitação dos gestores e alunos em abraçar o projeto; 

 O impacto pessoal e social na vida dos alunos; 

 A grande procura por parte dos gestores em se prontificar e pedir para sua escola ser 

contemplada com o projeto. 

 As oficinas práticas foram executadas com sucesso e muitos alunos surpreenderam; 

 Os instrutores e os voluntários demonstraram-se dedicados e encantados com projeto. 

Pontos Negativos 

 A Junior Achievement do Amazonas demonstrou-se desorganizado quanto a escala 

dos instrutores, as zonas para os quais foram direcionados a ministrar as aulas (Longa 

distancia de uma zona para outra, conflitando o início e término das aulas); 

 Execução do projeto no contra turno; 

 Falta de metodologia para trabalhar com adolescentes, e serem mais didáticos; 

 As escolas nem sempre tinham o público, e com isso houve muita evasão nas turmas, 

algumas turmas nem chegaram a acontecer na data prevista, sendo necessário 

remanejar alunos de turmas diferentes para completar uma turma e alcançar a meta. 

Sugestões para o ano de 2020 

 A possibilidade da realização do programa ser realizado no turno que os alunos 

estudam; 

 Realizar sensibilização no corpo docente das escolas que receberão o programa 

futuramente; 
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 Instrutores mais qualificados e com uma metodologia mais prática do que apenas fazer 

a leitura da apostila; 
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ALGUMAS MATÉRIAS QUE SAÍRAM NAS MÍDIAS DIGITAIS 

https://roteirodenoticias.com.br/amazonas/prefeitura-anuncia-2a-edicao-do-

empreendedorismo-nas-escolas/ 

Prefeitura anuncia 2ª edição do Empreendedorismo nas Escolas 

07/02/2019 

Manaus (AM) – A realização da segunda edição do projeto Empreendedorismo nas 

Escolas foi anunciada nesta quinta-feira, 7/2, pela Prefeitura de Manaus, por meio das 

secretarias municipais do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI) e da 

Educação (SEMED), durante uma palestra voltada à gestores da rede municipal de ensino, no 

auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, no bairro 

Compensa, zona Oeste. 

O projeto, que dessa vez acontecerá em parceria com a Junior Achievement 

Amazonas, levará aos estudantes de 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da rede pública 

municipal, técnicas de iniciação ao empreendedorismo. 

Para o secretário da SEMTEPI, Marco Pessoa, Manaus deu mais um passo para a 

disseminação da cultura empreendedora nas escolas. “O evento de hoje mostrou que podemos 

iniciar uma nova era no ensino público municipal. Nos países de primeiro mundo, desde 

pequenas, as crianças recebem educação financeira, economia doméstica e conceitos de 

empreendedorismo ensinados e aplicados em escolas e pelas famílias, e isto nos comprova 

que podemos fazer o mesmo com nossas crianças”, observou. 

“O prefeito Arthur Virgílio Neto é uma pessoa visionária e acompanha todas as tendências do 

mercado e as insere nas diretrizes da Prefeitura. Então, neste ano, o desafio do projeto é 

capacitar 4 mil alunos e enraizar o empreendedorismo nas vidas deles, de forma que possam 

usar futuramente o que aprenderam durante o treinamento”, ressaltou a subsecretária de 

Gestão Educacional da SEMED, Euzeni Trajano, sobre o desafio que é aplicar o projeto nas 

escolas públicas municipais. 

Conforme o diretor do Departamento de Qualificação Profissional da SEMTEPI, 

Fábio Castro, a escola é a parte mais importante no andamento do projeto. “Quando falamos 

do estímulo ao empreendedorismo, é fundamental que a escola atue de forma cooperativa 

nesta missão. Nem todas as escolas estão preparadas para trazer à tona esse tema, então é 

essencial que os gestores incentivem a participação dos alunos para que eles recebam o 

projeto de braços abertos”, destacou. 

https://roteirodenoticias.com.br/amazonas/prefeitura-anuncia-2a-edicao-do-empreendedorismo-nas-escolas/
https://roteirodenoticias.com.br/amazonas/prefeitura-anuncia-2a-edicao-do-empreendedorismo-nas-escolas/
https://roteirodenoticias.com.br/amazonas/prefeitura-anuncia-2a-edicao-do-empreendedorismo-nas-escolas/
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Transversalidade 

O projeto, que tem como objetivo implementar a cultura empreendedora nas escolas 

da educação de base do município, foi lançado em junho do ano passado e é parte integrante 

do programa “Manaus Mais Empreendedora”. Em sua edição piloto capacitou mais 1,5 mil 

estudantes. 

Em outubro do ano passado, o prefeito Arthur Virgílio Neto sancionou a Lei nº 2.349, 

que altera a Lei 2.196, ao acrescentar o Empreendedorismo como tema transversal nos 

conteúdos programáticos das disciplinas do Ensino Fundamental. 

https://semtepi.manaus.am.gov.br/segunda-fase-do-projeto-empreendedorismo-nas-escolas-e-

iniciada/ 

 

Segunda fase do projeto Empreendedorismo nas Escolas é iniciada 

20/03/19 | 17:41 

Alunos de quatro escolas da rede pública municipal de ensino começaram a receber a 

partir desta terça-feira, 19/3, uma aula diferente do convencional. Agora, o empreendedorismo 

passa a fazer parte da grade curricular e da vida destes estudantes. 

Pelo menos 4 mil alunos, de 5º ao 9º ano, de 32 escolas municipais estão incluídos no 

projeto idealizado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação 

(Semtepi), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), e executado pela 

instituição Junior Achievement Amazonas. 

https://semtepi.manaus.am.gov.br/segunda-fase-do-projeto-empreendedorismo-nas-escolas-e-iniciada/
https://semtepi.manaus.am.gov.br/segunda-fase-do-projeto-empreendedorismo-nas-escolas-e-iniciada/
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O projeto Empreendedorismo nas Escolas visa disseminar a cultura empreendedora na 

vida dos alunos, para que estes possam começar a desenvolver as características e habilidades 

que um empreendedor precisa ter para criar e gerir um negócio de sucesso. 

A Escola Municipal Nova Vida, situada na rua Coréia do Norte, no bairro do 

Mauazinho, foi uma das primeiras escolas a receber o projeto em sua segunda fase. Os alunos 

das turmas de 5º ano da escola receberam as instruções no contraturno. 

As aulas foram iniciadas com o tema “Empreendedores Climáticos”, que visa 

apresentar aos estudantes os efeitos das ações impróprias do homem em relação a natureza e 

suas consequências. O objetivo principal é fazer com que os alunos enxerguem novas 

alternativas para a mudança desses efeitos, gerando hábitos de desenvolvimento sustentável. 

Para o aluno Ryan Marques, o primeiro dia de aula foi empolgante e cheio de 

novidades. “Eu não conhecia esse universo do empreendedorismo, só pela primeira aula, eu já 

fiquei bem ansioso para as próximas. O assunto é interessante e pode nos fazer mudar o 

mundo”, disse ele. 

Segundo a gestora da escola, Alessandra Carvalho, o curso está sendo recebido pela 

escola com grande valia e entusiasmo. “Nós vemos esta oportunidade como a chance de os 

alunos serem protagonistas de suas próprias histórias. Com essas aulas, eles têm a 

possibilidade de enxergarem novos horizontes e novas perspectivas”, concluiu a gestora. 

“É importante que essas crianças cresçam com uma visão diferente, desejando não 

somente se preparar para o mercado de trabalho, mais também desejar empreender e ter seu 

próprio negócio, gerando empregos para as pessoas. Dentro desta linha de raciocínio, 

seguimos a diretriz do prefeito Arthur Virgílio Neto que inseriu o empreendedorismo como 

disciplina transversal na rede municipal, por meio de lei”, relatou o secretário da Semtepi, 

Marco Pessoa. 
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Escola da rede municipal inicia projeto de empreendedorismo 

21/03/2019 

Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Maria Lira Pereira, 

em Petrópolis, zona Sul, tiveram uma aula diferenciada na manhã desta terça-feira, 19/3. Mais 

de 20 estudantes iniciaram o projeto de empreendedorismo da Prefeitura de Manaus, que 

neste ano é realizado em parceria com a Junior Achievement Amazonas.  

Ao menos 32 escolas participarão do projeto, que neste ano envolverá 4 mil alunos do 

5º ao 9º ano do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que 

receberão técnicas de iniciação ao empreendedorismo.  

A atividade é realizada no contraturno em que o aluno estuda. O tema trabalhado esse 

ano em todas as escolas da SEMED será o “Empreendedores Climáticos”, com carga horária 

de 5 horas. A intenção é ensinar aos alunos o atendimento e respeito das mudanças climáticas 

originadas pelas ações do homem, criando assim responsabilidade e cooperação, reduzindo os 

efeitos negativos e impulsionando hábitos de desenvolvimento sustentável.  

O primeiro dia de estudo sobre o assunto foi de conversa e orientação de como 

empreender de uma forma correta e sustentável. Para a instrutora 

da Junior Achievement Amazonas, Francilene Franco, que ministrou a aula, é muito comum 

às pessoas pensarem que empreendedorismo se trata apenas de investimento com fins 

lucrativos e sem responsabilidade com a sociedade. 

“Esse momento de conversa é muito importante para que esses futuros 

empreendedores tenham noção da responsabilidade que eles terão com a sociedade. A gente 

acredita que trabalhando isso desde criança acaba introduzindo essa responsabilidade na 

filosofia de vida desses estudantes e se um dia decidirem que serão empreendedores já 

saberão fazer de forma correta, preocupada e não apenas com o conceito ultrapassado de 

empreender, que é apenas visando o lucro sem nenhuma responsabilidade”, 

explicou Francilene. 

http://negocioseideias.com.br/
http://negocioseideias.com.br/
http://negocioseideias.com.br/2019/03/
http://www.manaus.am.gov.br/noticia/alunos-da-rede-municipal-participam-de-aulas-sobre-empreendedorismo/
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Para o aluno Geovane Góes, 10 anos, as ações sem responsabilidade interferem até na 

mudança do clima. “A gente precisa ter muita responsabilidade com as nossas ações, o lixo 

que é jogado nas ruas faz mal à sociedade e o meio ambiente e isso interfere até na mudança 

do clima. Agora vou observar mais isso em casa, na minha rua e na escola, com campanhas de 

orientação”, disse Geovane.  

A escola Municipal Maria Lira Pereira atende 690 alunos do 1º ao 5º ano, desses, dos 

quais 97 são do 5º ano e integram o projeto. De acordo com a gestora da unidade de 

ensino, Giane Fernandes, os alunos contemplados serão monitores e multiplicadores do 

objetivo do estudo para outros alunos. 

“Por mais que esse projeto seja voltado para as turmas de 5º ao 9º ano, os outros 

alunos também terão conhecimento e essa responsabilidade ficará para os alunos que 

participam da ação. Eles visitarão as outras turmas explicando de que forma será trabalhado o 

empreendedorismo na escola e também contaremos com a ajuda dos professores do 5º ano. A 

intenção é a de que todos participem e tenham conhecimento”, comentou.  

Temas 

Os temas abordados e a carga horária são diferenciados por turma. O 6º ano receberá 

orientação sobre “Introdução ao Mundo do Negócio”, 7º ano “Nosso Mundo”, cada tema com 

carga horária de 5 horas. O 8º ano trabalhará o tema “Economia pessoal”, com carga horária 

de 10 horas e o 9º ficará com o tema “Empresa em Ação” e 12 horas de estudo. 

“Essa visão de forma geral é a de trabalhar o empreendedorismo nas crianças e 

adolescentes com temas variados, do cuidado com o meio ambiente, sensibilizando ações de 

preservação da natureza”, observou o gerente pedagógico da Divisão Distrital Zonal (DDZ) 

Sul da SEMED, Anderson Rodrigues.  

http://www.manaus.am.gov.br/noticia/projeto-empreendedorismo-nas-escolas-entra-na-

segunda-fase/ 

Projeto Empreendedorismo nas Escolas entra na segunda fase 

20/03/2019 18h09 

  Alunos de quatro escolas da rede pública municipal de ensino começaram a receber a 

partir desta terça-feira, 19/3, uma aula diferente do convencional. Agora, o empreendedorismo 

passa a fazer parte da grade curricular e da vida destes estudantes. São 4 mil alunos, do 5º ao 

http://www.manaus.am.gov.br/noticia/projeto-empreendedorismo-nas-escolas-entra-na-segunda-fase/
http://www.manaus.am.gov.br/noticia/projeto-empreendedorismo-nas-escolas-entra-na-segunda-fase/
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9º ano de 32 escolas municipais, que estão incluídos no projeto Empreendedorismo nas 

Escolas idealizado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. 

O projeto é coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e 

Inovação (SEMTEPI), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e 

executado pela instituição Junior Achievement Amazonas. 

  O projeto Empreendedorismo nas Escolas visa disseminar a cultura empreendedora na 

vida dos alunos, para que estes possam começar a desenvolver as características e habilidades 

que um empreendedor precisa ter para criar e gerir um negócio de sucesso. 

 A Escola Municipal Nova Vida, situada na rua Coréia do Norte, no bairro do 

Mauazinho, foi uma das primeiras escolas a receber o projeto em sua segunda fase. Os alunos 

das turmas de 5º ano da escola receberam as instruções no contraturno. 

 As aulas foram iniciadas com o tema “Empreendedores Climáticos”, que visa 

apresentar aos estudantes os efeitos das ações impróprias do homem em relação à natureza e 

suas consequências. O objetivo principal é fazer com que os alunos enxerguem novas 

alternativas para a mudança desses efeitos, gerando hábitos de desenvolvimento sustentável. 

 Para o aluno Ryan Marques, o primeiro dia de aula foi empolgante e cheio de 

novidades. “Eu não conhecia esse universo do empreendedorismo, só pela primeira aula, eu já 

fiquei bem ansioso para as próximas. O assunto é interessante e pode nos fazer mudar o 

mundo”, disse ele. 

  Segundo a gestora da escola, Alessandra Carvalho, o curso está sendo recebido pela 

escola com grande valia e entusiasmo. “Nós vemos esta oportunidade como a chance de os 

alunos serem protagonistas de suas próprias histórias. Com essas aulas, eles têm a 

possibilidade de enxergar novos horizontes e novas perspectivas”, concluiu a gestora. 

 “É importante que essas crianças cresçam com uma visão diferente, desejando não 

somente se preparar para o mercado de trabalho, mas também desejar empreender e ter seu 

próprio negócio, gerando empregos para as pessoas. Dentro desta linha de raciocínio, 

seguimos a diretriz do prefeito Arthur Virgílio Neto que inseriu o empreendedorismo como 

disciplina transversal na rede municipal, por meio de lei”, relatou o secretário da SEMTEPI, 

Marco Pessoa. 

 Texto: Wesley Paiva / SEMTEPI 
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RELATÓRIO DE ALGUMAS ESCOLAS COM A VISÃO DOS INSTRUTORES 

INSTITUIÇÃO JUNIOR ACHIEVEMENT AMAZONAS 

Nome do instrutor: Renata Sevalho Agra Pereira 

Telefone: 92-992978244  

E-mail: renatasevalhoagra@gmail.com 

Nome da escola: Escola Municipal Aribaldina de Lima Brito 

Bairro da escola: Jorge Teixeira 

Nome do gestor ou pedagogo: Telma Malheiros 

 

A Escola Municipal Aribaldina de Lima Brito fez o meu recebimento bem, 

disponibilizando materiais extras como apagador e pincel que precisava para desenvolver as 

atividades dos alunos do 5º ano. A direção da escola apresentou compromisso com o 

Programa de Empreendedorismo com a divulgação, proporcionando também uma sala 

espaçosa, climatizada e confortável para que fossem ministradas as aulas do curso. O curso 

foi desenvolvido com sucesso, permitindo a participação de todos os alunos nas atividades e 

os mesmos demonstrando interesse e satisfação no processo de aprendizagem. No primeiro 

dia,o lanche foi ofertado às crianças, porém no segundo dia houve uma paralisação e os 

funcionários na maioria não vieram a escola, comprometendo até mesmo o lanche das 

crianças que não foi ofertado, mas mesmo assim nos dois dias a turma se tornou assídua e 

bastante interessada atingindo a meta com 27 alunos beneficiados. 

 

Nome do instrutor: Pablo Rosa Pinto 

Telefone: 92 99235-6150 

E-mail: pablo.pr002@live.com 

Nome da escola: E. M. Ana Mota Braga 

Bairro da escola: São Francisco 

Nome do gestor ou pedagogo: Luis Carlos Braga 

 

A equipe pedagógica da referida escola, Ana Mota Braga, me recepcionou com afeto e 

atenção, sucessivamente os alunos do 9º ano que receberam a aplicação do curso foram 

dedicados, assíduos e mostraram satisfação em relação ao mesmo. Ao passo que a gestão 

escolar, fez o acompanhamento em alguns momentos do curso, fazendo registros fotográficos 

e enfatizando para os educandos a importância que o mesmo terá para vossas vidas, sendo ela 

mailto:renatasevalhoagra@gmail.com
mailto:pablo.pr002@live.com
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profissional ou educacional. A escola dispôs para o instrutor e alunos, ambiente organizado e 

climatizado, para o desenvolvimento das aulas, suprindo assim as necessidades das partes 

envolvidas. Além, de oferecer o lanche para os educandos no intervalo das aulas. E ainda 

conseguimos ficar dentro da margem proposta do projeto EMPREENDEDORISMO NAS 

ESCOLAS, e tivemos uma turma com 21 alunos frequentes até o fim do curso. 

 

Nome do instrutor: Pablo Rosa Pinto 

Telefone: 92 99235-6150 

E-mail: pablo.pr002@live.com 

Nome da escola: E. M. Áureo Nonato 

Bairro da escola: Alfredo Nascimento 

Nome do gestor ou pedagogo: Andrea Raposo 

 

A equipe pedagógica da escola Áureo Nonato, me recepcionou com disposição e 

dedicação, sucessivamente os alunos dos 5º anos que receberam a aplicação do curso foram 

dedicados, assíduos e mostraram satisfação em relação ao mesmo.  

A gestão escolar foi atenciosa e fez o acompanhamento em alguns momentos do curso, 

fazendo registros fotográficos e perguntando, se eu quanto instrutor precisava de mais algum 

recurso. A escola dispôs para o instrutor e alunos ambiente organizado e climatizado, para o 

desenvolvimento das aulas, suprindo assim as necessidades das partes envolvidas. Além, de 

oferecer o lanche para os educandos no intervalo das aulas. Dessa forma conseguimos 

alcançar o quantitativo de 35 alunos dos dois 5º anos com o projeto EMPREENDEDORISMO 

NAS ESCOLAS. 

 

Nome do instrutor: Pablo Rosa Pinto 

Telefone: 92 99235-6150 

E-mail: pablo.pr002@live.com 

Nome da escola: E. M. Marechal Candido Rondon 

Bairro da escola: Tarumã 

Nome do gestor ou pedagogo: IsanaDulcira 

 

Apesar de no primeiro dia que seria aplicação do curso com os alunos do 6º ano, pelo 

horário da manhã, não ter acontecido por não haver educandos para o acontecimento do 

mailto:pablo.pr002@live.com
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mesmo, a gestão da escola Marechal Candido Rondon, me recepcionou com afeto e atenção, 

posteriormente no dia seguinte os alunos do 6º ano que então, receberam a aplicação do curso 

foram dedicados, assíduos e mostraram satisfação em relação ao mesmo. A escola dispôs para 

o instrutor e alunos ambiente organizado e climatizado, para o desenvolvimento das aulas, 

suprindo assim as necessidades das partes envolvidas. Além, de oferecer o lanche para os 

educandos no intervalo das aulas. Dessa forma conseguimos o quantitativo de 10 alunos do 6º 

ano no horário matutino, 20 alunos do 7º ano no horário do vespertino e 11 alunos do 6º ano 

vespertino, números baixos do esperado devido as fortes chuvas que caíram nos dias da 

aplicação do curso e consequentemente a dificuldade para se deslocar até a escola. 

Sucessivamente, foram 41 alunos alcançados pelo projeto EMPREENDEDORISMO NAS 

ESCOLAS. 

 

Nome do instrutor: Pablo Rosa Pinto 

Telefone: 92 99235-6150 

E-mail: pablo.pr002@live.com 

Nome da escola: E. M. Profª Maria Auxiliadora Santos Azevedo 

Bairro da escola: João Paulo 

Nome do gestor ou pedagogo: Eduardo 

 

A equipe pedagógica da escola Professora Maria Auxiliadora Santos Azevedo, me 

recepcionou com expressivo afeto e atenção, sucessivamente os alunos dos 9º, 7º e 6º anos 

que receberam a aplicação do curso foram dedicados, assíduos e mostraram além de interesse 

suma satisfação em relação ao mesmo. Dessa forma a gestão escolar, fez o acompanhamento 

em alguns momentos do curso, fazendo registros fotográficos e enfatizando para os educandos 

a importância que o mesmo terá para suas vidas, sendo ela profissional ou educacional. Ainda, 

com a ocorrência da ausência dos alunos de uma das turmas no dia que iria ocorrer à 

aplicação do curso e consequentemente o reagendamento do mesmo, conseguimos 

desempenhar um bom trabalho, com aproveitamento e dedicação. A escola dispôs para o 

instrutor e alunos ambiente organizado e climatizado, para o desenvolvimento das aulas, 

suprindo assim as necessidades das partes envolvidas. Além, de oferecer o lanche para os 

educandos no intervalo das aulas. Com essa parceria ministrei aulas para turmas com 49 

alunos dos 9º anos, 47 alunos dos 7º anos e 46 alunos dos 6º anos, uma margem bem 

expressiva, em relação ao proposto pelo projeto EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS. 
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Além, dos alunos dos 9º anos organizarem uma pequena confraternização de 

encerramento do curso. 

 

Nome do instrutor: Pablo Rosa Pinto 

Telefone: 92 99235-6150 

E-mail: pablo.pr002@live.com 

Nome da escola: E. M. Profº Olavo das Neves 

Bairro da escola: Tancredo Neves 

Nome do gestor ou pedagogo: Lucimar Santana 

 

A equipe pedagógica da escola Professor Olavo das Neves, me recepcionou com 

atenção e um lindo e grande painel, referente ao tema do projeto na sala onde o curso seria 

desenvolvido, sucessivamente os alunos do 5º ano que receberam a aplicação do curso foram 

dedicados, assíduos e mostraram empenho em relação ao mesmo. Logo, a gestão escolar 

acompanhou alguns momentos do curso, fazendo registros fotográficos e acompanhando a 

presença dos educandos em sala. A escola proporcionou para o instrutor e alunos, ambiente 

organizado e climatizado, para a ministração das aulas, suprindo assim as necessidades das 

partes envolvidas. Além, de oferecer o lanche para os educandos no intervalo das aulas. Com 

essa parceria conseguimos atender o quantitativo de 40 alunos em sala, quase o dobro 

proposto pelo projeto EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS, isso graças ao empenho da 

escola, dedicação dos alunos e trabalho do instrutor. 

 

Nome do instrutor: Pablo Rosa Pinto 

Telefone: 92 99235-6150 

E-mail: pablo.pr002@live.com 

Nome da escola: E. M. Olga Figueiredo 

Bairro da escola: Alfredo Nascimento 

Nome do gestor ou pedagogo: Maurício 

 

O gestor da escola Olga Figueiredo, me recepcionou com mérito e atenção, 

sucessivamente os alunos do 9º ano que receberam a aplicação do curso foram dedicados, 

assíduos e mostraram satisfação em relação ao mesmo. Sobre o acompanhamento assíduo e 

prestativo da professora da disciplina de história junto ao gestor, fizeram em alguns 
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momentos do curso, registros fotográficos e incentivaremos educandos a permanecerem até a 

conclusão das aulas.  A escola dispôs para o instrutor e alunos, ambiente organizado e 

climatizado para o desenvolvimento do curso, suprindo assim, as necessidades das partes 

envolvidas. Além, de oferecer o lanche para os educandos no intervalo das aulas. Dessa forma 

beneficiamos 36 alunos com o projeto EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS. E como 

forma de agradecimento pela participação dos alunos e trabalho desenvolvido pela equipe do 

projeto, o gestor providenciou uma singela confraternização de enceramento de curso. 

 

Nome do instrutor: Renata Sevalho Agra Pereira 

Telefone: (92) 992978244 

E-mail: renatasevalhoagra@gmail.com 

Nome da escola: Francinete Rocha  

Bairro da escola: Jorge Teixeira 

Nome do gestor ou pedagogo: Maria das Graças Câmara 

 

A Escola Municipal Francinete Rocha Brasil me recebeu de braços abertos para a 

execução do curso de Empreendedorismo ministrada para 5º ano do Ensino Fundamental. A 

recepção foi feita pela própria professora titular que demonstrou bastante interesse para inserir 

a participação de sua turma no curso. O espaço físico cedido atendeu as expectativas apesar 

de sala ser um pouco apertada para a quantidade de alunos, mas entende-se que as salas do 

prédio têm o mesmo espaço. A execução das atividades foi desenvolvida de maneira 

satisfatória, permitindo a participação dos alunos nas atividades para que fossem apreendidos 

os conhecimentos apresentados.  Nos dois dias, as crianças e eu instrutora fomos bem 

atendidos quanto ao lanche e a turma apresentou 100% de aproveitamento e fechando com 29 

alunos, atingindo assim, a meta do número de alunos que realizaram a participação. 

 

Nome do instrutor: Renata Sevalho Agra Pereira 

Telefone: (92) 992978244 

E-mail: renatasevalhoagra@gmail.com 

Nome da escola: Olga Figueiredo 

Bairro da escola: Alfredo Nascimento  

Nome do gestor ou pedagogo: Maurício Odilon 
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A escola Olga Figueiredo fez uma ótima recepção, pois a principio não conseguia 

encontrar o endereço e com a ajuda do gestor pude chegar ao local com segurança e presteza. 

Toda a equipe de funcionários da mesma demonstrou bastante entusiasmo para a execução do 

curso e a atenção a mim instrutora.  O curso ministrado aos 7º anos tornou-se um pouco 

desafiante, pois sendo um público excêntrico, precisou-se de um esforço a mais a fim de 

torná-los ativos no processo de aprendizagem, mas o objetivo foi alcançado para a maioria, já 

outra parte demonstrou desinteresse, porquanto grande parte tinha em mente que o curso seria 

toda semana, deixando a atenção e interesse em algumas situações apresentadas, mas isso 

dependeu da turma, pois as primeiras foram excelentes nas atividades enquanto as demais 

tiveram dificuldade pelo motivo da “Paralisação Nacional da Educação” houve uma lacuna na 

presença dos alunos, mesmo que o gestor tivesse feito a divulgação do curso (muitos se 

confundiram, pensavam que a escola não estaria aberta), tornando mais dificultosa a 

assiduidade dos mesmos. O espaço cedido atendeu as expectativas, juntamente com a 

prontidão do gestor, disponibilizando o que fosse necessário para a realização das aulas de 

empreendedorismo. O lanche foi servido todos os dias. Das 4 turmas dos 7º anos, somente 1 

entrou na margem da proposta do curso com 23 alunos e as demais pelo acontecimento da 

paralisação, números inferiores como 16 para baixo. 

 

Nome do instrutor: Renata Sevalho Agra Pereira 

Telefone: (92) 992978244 

E-mail: renatasevalhoagra@gmail.com 

Nome da escola: Escola Municipal Vicente Cruz 

Bairro da escola:Colônia Terra Nova 

Nome do gestor ou pedagogo: Silvia Banis  

 

A recepção na Escola Municipal Vicente Cruz foi agradável, foi feita calorosamente 

pela gestora Silvia. A escola foi primeira a manter contato para ministrar o curso: “Empresa 

em Ação” para o 9º ano. A execução do curso foi feita atendendo as expectativas e trazendo 

uma motivação aos estudantes, fazendo-os mais participativos também no processo de ensino- 

aprendizagem. Durante todo o processo de duração das aulas, a gestora, com os demais da 

equipe pedagógica, demonstrou bastante entusiasmo, pois fizeram o acompanhamento do 

início ao término, perguntando como estava o andamento das aulas e a presença dos alunos, 

além de ofertar um espaço climatizado e agradável para ministrar aula. Foram-lhes ofertados 
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lanche todos os dias do curso, tornando–os ressarcidos através do interesse da direção. A meta 

para a turma do turno vespertino (9º ano 2, ministrada no turno da manhã), não foi alcançada, 

sendo 15 inscritos, mas somente 13 beneficiados por motivo de faltas. Já a turma do turno 

matutino (9º ano 01, ministrada no turno vespertino) contou um número um pouco mais 

elevado com 20 inscritos, mas somente 18 beneficiados, fazendo uma meta abaixo da margem 

alunos por turma. 
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ANEXOS DE FOTOS DE MOMENTOS VIVENCIADOS EM ALGUMAS ESCOLAS 

QUE FIZERAM PARTE DO PROJETO 

 

 

 
Escola Municipal Vicente Cruz 

 

 
Escola Municipal Aribaldina de Lima Brito 
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Escola Municipal Áureo Nonato 

 

 
Escola Municipal Olavo das Neves 

 

 
Escola Municipal José Sobreira do Nascimento 
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Escola Municipal José Sobreira do Nascimento 

 

 

Escola Municipal José Sobreira do Nascimento 

 
Escola Municipal José Sobreira do Nascimento 



 
 

251 
 

 

 
Escola Municipal José Sobreira do Nascimento 
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REGISTROS DE ALGUNS MOMENTOS DA CERTIFICAÇÃO NA ARENA 

AMADEU TEIXEIRA DIA 04/12/2019 
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