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O Programa Manaus Mais Empreendedora 
 

O Programa tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à 
geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, cujo propósito é disponibilizar 
qualificação profissional à população, por considerar que a “cultura empreendedora” é o alicerce 
para fomentar o desejo empreendedor e o consequente surgimento de novos negócios e novos 
postos de trabalho. 

Os projetos que fazem parte do programa no Ano de 2020 
 

Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – Edição: Colônia de Férias 
 

No presente relatório iremos abordar, o desenvolvimento das oficinas de colônia de 

férias em parceria com a FabLab, ControlBot e Manaós Tech junto com a 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 com a Fab Lab e Manaós Tech, ambos assinados no dia 07 de janeiro de 2020, 

onde fechou-se com o objetivo de 120 vagas (sendo 60 da Fab Lab e 60 da Manaós Tech) para 

a Oficina de Colônia de férias e no dia 15 de janeiro foi assinado o acordo de cooperação com a 

ControlBot, onde fechou-se com o objetivo de 31 vagas, totalizando 151 vagas para a colônia de 

férias. 

O período para o processo seletivo foi divido em duas etapas: A seleção para as oficinas 

da Fab Lab e Manaós Tech ocorreram do dia 09 a 10 de janeiro de 2020, sendo realizado no 

Escritório do Empreendedor (Rua Rio Jamary, 77 – Conjunto Vieiralves). E a seleção para as 

oficinas da ControlBot ocorreu no dia 16 de janeiro de 2020, sendo realizado no SINE 

(Constantino Nery, 1272 – São Geraldo) 

Após todo o processo, deu-se o início nas oficinas. Informações relacionadas as turmas, 

como quantitativos e registros fotográficos se encontrarão ao longo desse relatório. 
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Parceiro: FABLAB 
 

A SUPERVISÃO 

 

Antes de iniciar, de fato, o relato sobre as turmas, é necessário fazer um adendo sobre o 

processo de supervisão e coordenação da parceria/oficina. 

Antes de cada turma tomar partida, os supervisores responsáveis foram divididos para 

fazer supervisão, e assim concluir e acompanhar as turmas, 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 o material para a execução das aulas práticas foi disponibilizado pelo próprio parceiro 

“FabLab”    

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 

organizadas e atualizadas conforme as informações necessárias e precisas dos alunos. 

 

TURMAS 

CIRCUITO DE PAPEL 

Este curso foi realizado na sala de Reunião/SEMTEPI, localizado na rua Rio Jamary, 77 

– Conjunto Vieiralves, por meio de instrutores da empresa FabLab Manaus, empresa contratada 

para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) encontro de 3h, 

com um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino das 14h às 17h, 

no dia 14 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 16 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

08 a 11 anos, para 15 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 14 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 
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estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 

 

 

Início da aula com a apresentação do professor. 
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Professores esclarecendo as dúvidas dos alunos. 

 

PROGRAMAÇÃO COM SCRATCH 

Este curso foi realizado na sala de Reunião/SEMTEPI, localizado na rua Rio Jamary, 77 

– Conjunto Vieiralves, por meio de instrutores da empresa FabLab Manaus, empresa contratada 

para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) encontro de 3h, 

com um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino das 14h às 17h, 

no dia 16 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 17 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

08 a 11 anos, para 15 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 17 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 
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Início da aula com a apresentação do professor. 

 

Alegria e satisfação dos alunos na conclusão do curso. 

 

CARRINHO ROBÔ 

Este curso foi realizado na sala de Reunião/SEMTEPI, localizado na rua Rio Jamary, 77 

– Conjunto Vieiralves, por meio de instrutores da empresa FabLab Manaus, empresa contratada 

para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) encontro de 3h, 

com um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino das 14h às 17h, 

no dia 21 de janeiro de 2020. 
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Para o mesmo, foram selecionados 17 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

08 a 11 anos, para 15 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 17 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 

 

 
Professores explicando e tirando dúvida dos alunos. 

 

 
Alegria e satisfação dos alunos e professores na conclusão do curso. 

 

REALIDADE AUMENTADA 

Este curso foi realizado na sala de Reunião/SEMTEPI, localizado na rua Rio Jamary, 77 

– Conjunto Vieiralves, por meio de instrutores da empresa FabLab Manaus, empresa contratada 

para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) encontro de 3h, 

com um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino das 14h às 17h, 

no dia 23 de janeiro de 2020. 
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Para o mesmo, foram selecionados 16 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

08 a 11 anos, para 15 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 16 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores 

 

 
Professores tirando as dúvidas dos alunos. 
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Alunos concentrados fazendo as atividades. 

 

Parceiro: CONTROLBOT 
 

A SUPERVISÃO 

 

Antes de iniciar, de fato, o relato sobre as turmas, é necessário fazer um adendo sobre o 

processo de supervisão e coordenação da parceria/oficina. 

Antes de cada turma tomar partida, os supervisores responsáveis foram divididos para 

fazer supervisão, e assim concluir e acompanhar as turmas, 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 o material para a execução das aulas práticas foi disponibilizado pelo próprio parceiro 

“ControlBot”    
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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 

organizadas e atualizadas conforme as informações necessárias e precisas dos alunos. 

 

TURMAS 

 

Minicurso de Robótica – Turma 01 

 

Este curso foi realizado na Praça de Alimentação do Millennium Shopping, localizado na 

Djalma Batista, 1661 – Chapada, por meio de instrutores da empresa ControlBot, empresa 

contratada para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em três (3) 

encontros de 1h, com um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário matutino 

das 10h às 11h, nos dias 20, 22 e 24 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 08 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

07 a 10 anos, para 08 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 08 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 
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Alunos no minicurso de robótica. 

 

Professores, alunos e responsáveis no último dia do minicurso. 

 

Minicurso de Robótica – Turma 02 

 

Este curso foi realizado na Praça de Alimentação do Millennium Shopping, localizado na 

Djalma Batista, 1661 – Chapada, por meio de instrutores da empresa ControlBot, empresa 

contratada para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em dois (2) 
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encontros de 1h, com um total de 2h de curso, cumprindo a programação no horário noturno das 

19h às 20h, nos dias 21 e 23 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 07 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

07 a 10 anos, para 06 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 07 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 

 

 
Professores auxiliando os alunos. 
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Alunos no último dia de curso. 

 

NOVO PROGRAMA STEM FIRST LEGO LEAGUE JR. 

Este curso foi realizado na Praça de Alimentação do Millennium Shopping, localizado na 

Djalma Batista, 1661 - Chapada, por meio de instrutores da empresa ControlBot, empresa 

contratada para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em seis (6) 

encontros de 1h, com um total de 6h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino 

das 15h às 16h, do dia 20 ao dia 25 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 08 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

06 a 10 anos, para 06 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 08 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 
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Professores auxiliando os alunos. 

OFICINA DE ROBÔS CORREDORES 

Este curso foi realizado na Praça de Alimentação do Millennium Shopping, localizado na 

Djalma Batista, 1661 - Chapada, por meio de instrutores da empresa ControlBot, empresa 

contratada para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) 

encontro de 1h, com um total de 1h de curso, cumprindo a programação no horário matutino das 

19h às 20h, no dia 25 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 05 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

07 a 10 anos, para 06 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 05 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 
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Alunos prestando atenção nos professores. 

 

OFICINA DE ROBÓTICA 

  

Este curso foi realizado na Praça de Alimentação do Millennium Shopping, localizado na 

Djalma Batista, 1661 - Chapada, por meio de instrutores da empresa ControlBot, empresa 

contratada para facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) 

encontros de 1h, com um total de 1h de curso, cumprindo a programação no horário noturno das 

18h às 19h, no dia 26 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 05 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

07 a 10 anos, para 05 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 1 iniciaram e concluíram o curso, por conta do horário 

noturno e ser em um domingo houve uma grande evasão. 
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Parceiro: MANAÓS TECH 
 

A SUPERVISÃO 

 

Antes de iniciar, de fato, o relato sobre as turmas, é necessário fazer um adendo sobre o 

processo de supervisão e coordenação da parceria/oficina. 

Antes de cada turma tomar partida, os supervisores responsáveis foram divididos para 

fazer supervisão, e assim concluir e acompanhar as turmas, 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 o material para a execução das aulas práticas foi disponibilizado pelo próprio parceiro 

“Manaós Tech”    

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 

organizadas e atualizadas conforme as informações necessárias e precisas dos alunos. 

 

TURMAS 

 

ROBÓTICA 

 

Este curso foi realizado Instituto Batista Ida Nelson, localizado na rua Terezina, 567 – 

Adrianópolis, por meio de instrutores da empresa Manaós Tech, empresa contratada para 

facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) encontro de 3h, com 

um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino das 14h às 17h, no dia 

15 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 14 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

06 a 09 anos, para 15 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 14 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 
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estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 

 

 
Alunos aprendendo sobre robótica. 

 

 
Professores auxiliando os alunos na montagem dos robôs. 
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CODER – TURMA 01 

 

Este curso foi realizado Instituto Batista Ida Nelson, localizado na rua Terezina, 567 – 

Adrianópolis, por meio de instrutores da empresa Manaós Tech, empresa contratada para 

facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) encontro de 3h, com 

um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino das 14h às 17h, no dia 

20 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 11 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

12 a 16 anos, para 15 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 11 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 

 

 
Professores e alunos no encerramento da oficina. 
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Professores explicando para os alunos 

 

OFICINA GAMER 

 

Este curso foi realizado Instituto Batista Ida Nelson, localizado na rua Terezina, 567 – 

Adrianópolis, por meio de instrutores da empresa Manaós Tech, empresa contratada para 

facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) encontro de 3h, com 

um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino das 14h às 17h, no dia 

22 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 17 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

10 a 11 anos, para 15 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 17 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 
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Professora tirando as dúvidas dos alunos. 

 

 
Alunos, supervisores e professores reunidos no final da oficina. 
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CODER – TURMA 02 

 

Este curso foi realizado Instituto Batista Ida Nelson, localizado na rua Terezina, 567 – 

Adrianópolis, por meio de instrutores da empresa Manaós Tech, empresa contratada para 

facilitar o aprendizado das crianças e jovens, que se reuniram em um (1) encontro de 3h, com 

um total de 3h de curso, cumprindo a programação no horário vespertino das 14h às 17h, no dia 

24 de janeiro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 15 alunos do público infanto-juvenil na faixa etária de 

10 a 11 anos, para 15 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 10 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo de seus pais e/ou responsáveis que os transportavam até o local do curso, 

estes demostraram o interesse com grande animação e se dedicaram a aprender por meio da 

experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa dos professores. 

 

 

Professor explicando sobre Coder para os alunos. 
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Alunos focados na aula. 

 

Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – Edição: Indústria Básica 
(Parceiro: IEMAC) 

 

O presente relatório, descreve a execução do edital 003/2020, lançado em 09 de fevereiro de 

2020, ofertando 440 vagas para cursos gratuitos da área da indústria, e o edital 005/2020 

lançado dia 13 de março de 2020, ofertando 30 vagas para cursos gratuitos na 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 Sampaio, pelo secretário Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, 

Marco Pessoa, e pelo diretor geral do 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, 
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desenvolvimento social e econômico. E o público-alvo, foram 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 10,11 e 12 fevereiro, sendo os 3 

dias na Sala de Vidro - Galeria dos remédios - 1º andar, no horário das 8h00min às 12h00min, 

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. E como regra 

geral 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 17 de fevereiro, a partir das 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 isto, 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. Com isto, os alunos 

matriculados eram orientados quanto as 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 do coordenador de 

cursos – Lucas Sena -, sendo o responsável por todo o processo de desenvolvimento dos 

cursos, desde o primeiro contato com os alunos via telefone coorporativo 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. E as supervisões 

ficaram a cargo dos servidores com orientações do Diretor do departamento de qualificação 

profissional (DQP) da Semtepi, 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.  
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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 na própria 

sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-000. 

 

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

Edital 005/2020 

CURSO LOCAL PERÍODO HORÁRIO VAGAS CARGA HORÁRIA 

Matemática Básica Voltado á 
Industria / Março Lilas 

IEMAC - 
Unidade Japiim 

16/03 a 
20/03/20 

08h às 12h 30 20h 

 

DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS 

Matemática Básica Voltado a Industria  

Este curso foi programado para ser realizado de 16 a 20 de março, das 08h00min às 

12h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 30 alunos selecionados para as 

30 vagas disponíveis na qualificação - destes - 30 confirmaram a presença, – confirmamos a 

presença de 35 alunos matriculados no curso contando a lista de espera.  

Contudo, infelizmente diante da grande massa de alunos desmotivados diante do covid-

19, em um momento vulnerabilidade e confinamento dentro das casas, o curso foi cancelado. 

Sendo assim, respeitando as prerrogativas e o distanciamento social. 
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Edital 003/2020 

CURSO LOCAL PERÍODO HORÁRIO VAGAS CARGA HORÁRIA 

Matemática Básica - Turma 1 
IEMAC - 

Unidade Japiim 
09/03 a 13/03 08h às 12h 50 20h 

Matemática Básica - Turma 2 
IEMAC - 

Unidade Japiim 
09/03 a 13/03 14h às 18h 50 20h 

Matemática Básica - Turma 3 
IEMAC - 

Unidade Japiim 
16/03 a 20/03 08h às 12h 50 20h 

Soldador em Eletrodo Revestido 
IEMAC - 

Unidade Djalma 
Batista 

13/03 a 14/03; 

20/03 a 21/03 

27/03 a 28/03; 

03/04 a 04/04. 

 

Sexta: 
18h30 à 
21h30 

Sábado: 

08h às 12h 

 

15 30h 

Metrologia - Turma 1 
IEMAC - 

Unidade Japiim 
06/04 à 09/04, e 

13/04 
08h às 12h 30 20h 

Metrologia - Turma 2 
IEMAC - 

Unidade Japiim 
06/04 à 09/04, e 

13/04 
14h às 18h 30 20h 

Metrologia - Turma 3 
IEMAC - 

Unidade Japiim 
22/04 a 24/04, e 
27/04 a 28/04 

08h às 12h 30 20h 

Metrologia - Turma 4 
IEMAC - 

Unidade Japiim 
22/04 a 24/04, e 
27/04 a 28/04 

14h às 18h 30 20h 

Eletricista Residencial e Predial 
IEMAC - 

Unidade Djalma 
Batista 

18/05 a 17/06 08h às 12h 40 

90h 

(2h serão usadas 
para atividades 

extracurriculares) 

Soldador em Eletrodo Revestido 
IEMAC- Unidade 
Djalma Batista 

08/05 a 09/05; 

15/05 a 16/05; 

22/05 a 23/05; 

Sexta: 
18h30 à 
21h30 

15 30h 
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29/05 a 30/05 Sábado: 

08h às 12h 

 

Desenho Técnico Industrial - 
Turma 1 

IEMAC - 
Unidade Japiim 

01/06 a 05/06 08h às 12h 25 20h 

Desenho Técnico Industrial - 
Turma 2 

IEMAC - 
Unidade Japiim 

01/06 a 05/06 14h às 18h 25 20h 

Desenho Técnico Industrial - 
Turma 3 

IEMAC - 
Unidade Japiim 

15/06 a 19/06 08h às 12h 25 20h 

Desenho Técnico Industrial - 
Turma 4 

IEMAC - 
Unidade Japiim 

15/06 a 19/06 14h às 18h 25 20h 

 

DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS 

Matemática Básica - Turma 1 

Este curso foi programado para ser realizado de 09 a 13 de março, das 08h00min às 

12h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 50 alunos 

selecionados para as 50 vagas disponíveis na qualificação - destes - 50 confirmaram a presença.  

Contudo, diante do cenário da pandemia o curso teve que ser adiado sem data prevista 

para iniciar, visando preservar a saúde e bem-estar dos alunos e professores. 

 

 

 



 
 

32 
 

Matemática Básica - Turma II 

Este curso foi programado para ser realizado de 09 a 13 de março, das 14h00min às 

18h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 50 alunos 

selecionados para as 50 vagas disponíveis na qualificação - destes - 50 confirmaram a presença.  

Contudo, diante do cenário da pandemia o curso teve que ser adiado sem data prevista para 

iniciar, visando preservar a saúde e bem-estar dos alunos e professores. 

Matemática Básica - Turma III 

Este curso foi programado para ser realizado de 16 a 20 de março, das 08h00min às 

12h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 50 alunos 

selecionados para as 50 vagas disponíveis na qualificação - destes - 50 confirmaram a presença.  

Contudo, diante do cenário da pandemia o curso teve que ser adiado sem data prevista para 

iniciar, visando preservar a saúde e bem-estar dos alunos e professores. 

Soldador em Eletrodo Revestido – Turma I 

Este curso foi programado para ser realizado de 19 de junho a 11 de julho, das 

18h00min às 21h30min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim 

foram iniciadas as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus 

- AM, 69078-000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 15 alunos 

selecionados para as 15 vagas disponíveis na qualificação - destes - 15 confirmaram a presença.  

Contudo, o curso foi finalizado no dia (11/07) como programado, infelizmente diante do 

cenário da pandemia concluímos com e aprovação de 08 alunos, na avaliação institucional - 

prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 
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sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

 

Matemática Básica – Turma 03 

Este curso foi programado para ser realizado de 13 a 17 de julho, das 08h00min às 

12h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 45 alunos 

selecionados para as 45 vagas disponíveis na qualificação - destes - 45 confirmaram a presença.  

Contudo, o curso foi finalizado no dia (17/07) como programado, infelizmente diante do 

cenário da pandemia concluímos com e aprovação de 09 alunos, na avaliação institucional - 

prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Metrologia – Turma 01 

Este curso foi programado para ser realizado de 20 a 24 de julho, das 08h00min às 

12h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 25 alunos 

selecionados para as 25 vagas disponíveis na qualificação - destes - 25 confirmaram a presença.  

Contudo, o curso foi finalizado no dia (24/07) como programado, infelizmente diante do 

cenário da pandemia concluímos com e aprovação de 09 alunos, na avaliação institucional - 

prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Metrologia – Turma 02 
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Este curso foi programado para ser realizado de 20 a 24 de julho, das 14h00min às 

18h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 25 alunos 

selecionados para as 25 vagas disponíveis na qualificação - destes - 25 confirmaram a presença.  

Contudo, o curso foi finalizado no dia (24/07) como programado, infelizmente diante do 

cenário da pandemia concluímos com e aprovação de 02 alunos, na avaliação institucional - 

prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Metrologia – Turma 03 

Este curso foi programado para ser realizado de 27 a 31 de julho, das 08h00min às 

12h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 25 alunos 

selecionados para as 25 vagas disponíveis na qualificação - destes - 25 confirmaram a presença.  

Contudo, o curso foi finalizado no dia (31/07) como programado, infelizmente diante do 

cenário da pandemia concluímos com e aprovação de 09 alunos, na avaliação institucional - 

prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Metrologia – Turma 04 

Este curso foi programado para ser realizado de 27 a 31 de julho, das 14h00min às 

18h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 
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Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 25 alunos 

selecionados para as 25 vagas disponíveis na qualificação - destes - 25 confirmaram a presença.  

Contudo, o curso foi finalizado no dia (31/07) como programado, infelizmente diante do 

cenário da pandemia concluímos com e aprovação de 04 alunos, na avaliação institucional - 

prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Soldador Eletrodo Revestido – Turma 02 

Este curso foi programado para ser realizado de 07 a 29 de agosto, das 18h30min às 

21h30min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 15 alunos 

selecionados para as 15 vagas disponíveis na qualificação - destes - 15 confirmaram a presença.  

Contudo, o curso infelizmente foi cancelado pelo senhor Marchelli, devido o momento 

atípico em decorrência do covid-19, onde uma grande massa da população manauara se oprime 

com a insegurança de sair de casa e se contaminar com o vírus, e a alta no desemprego 

fazendo que os poucos interessados não tenham condições para manter sua passagem até o 

local do curso.  

Desenho Técnico Industrial – Turma 01 e 03 

Este curso foi programado para ser realizado de 08 a 14 de setembro, das 08h00min às 

12h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 50 alunos 

selecionados para as 25 vagas disponíveis na qualificação - destes - 25 confirmaram a presença. 

As turmas foram unificadas a fim, de atender à solicitação do senhor Marchelli, para um 

relevante quantitativo na conclusão do curso. 
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Contudo, o curso foi finalizado no dia (14/09) como programado, infelizmente diante do 

cenário da pandemia concluímos com e aprovação de 08 alunos, na avaliação institucional - 

prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

 

Desenho Técnico Industrial – Turma 02 e 04 

Este curso foi programado para ser realizado de 08 a 14 de setembro, das 14h00min às 

18h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram iniciadas 

as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 69078-

000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 50 alunos 

selecionados para as 25 vagas disponíveis na qualificação - destes - 25 confirmaram a presença. 

As turmas foram unificadas a fim, de atender à solicitação do senhor Marchelli, para um 

relevante quantitativo na conclusão do curso. 

Contudo, o curso foi finalizado no dia (14/09) como programado, infelizmente diante do 

cenário da pandemia concluímos com e aprovação de 07 alunos, na avaliação institucional - 

prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Eletricista Residencial e Predial – Turma 01 

Este curso foi programado para ser realizado de 21/09 a 14 de outubro, das 08h00min 

às 12h00min, no local pré-estabelecidos para melhor atender o público-alvo. Assim foram 

iniciadas as turmas na própria sede da IEMAC, localizado Av. Tefé, 2539 - Japiim, Manaus - AM, 

69078-000. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 40 alunos 

selecionados para as 25 vagas disponíveis na qualificação - destes - 25 confirmaram a presença.  

Contudo, diante do cenário da pandemia o curso teve que ser adiado sem data prevista para 
iniciar, visando preservar a saúde e bem-estar dos alunos e professores. 
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Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – Edição: Saúde (Parceiro: 
Instituto Giga) 
 

O presente relatório, descreve a execução do edital 004/2020, lançado em 26 de 

fevereiro de 2020, ofertando pela primeira vez 20 vagas para cursos gratuitos da área da saúde, 

firmados pela Prefeitura de Manaus em parceria com Instituto GIGA INSTITUTO 

EDUCACIONAL -. Com o Acordo de Cooperação Técnica, assinado em 21 de fevereiro de 2020, 

pelo secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Marco Pessoa, e pela 

diretora geral da GIGA, senhora Maria de Lourdes Andrade Mendes, na sala de reunião do 

gabinete do secretário, na Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação – 

SEMTEPI. 

 

Assinatura do Acordo de Cooperação Técnico 

 Os cursos fazem parte do programa “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – 

Edição Saúde”, 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. E o público-alvo, foram 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. 
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  As inscrições foram realizadas no dia 28 de fevereiro, de forma presencial na Galeria 

dos Remédios, localizado na Rua Miranda Leão, 82, Centro- Sala de vidro, 1° andar. E como 

regra geral limitou a inscrição a apenas um curso por candidato por ordem de inscrição. Logo, a 

divulgação dos selecionados foi lançada no dia 03 de março, a partir das 17h, foi divulgado a 

lista de Selecionados no site da Semtepi. Orientando os selecionados onde será realizado o 

curso, data e horário. 

 

Inscrição dos alunos no curso de Atendimento nas Urgências e Emergências 

As supervisões ficaram a cargo dos servidores com orientações do Diretor do 

departamento de qualificação profissional (DQP) da Semtepi, 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, foi iniciado a turma cumprindo-se o cronograma do edital: 
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ANEXO I – QUADRO DE VAGAS 

Curso Módulo Período Local Horário Vagas Carga horária 
 
 
 

Atendimento 
nas Urgências 
e Emergências 

Suporte Básico de 
Vida 

10/03  
Sala 24 – A 

Térreo 
Edifício 

Milhomem 
Center ao 

lado do 
Manaus 
Plaza 

Shopping 

18 às 21h  
 
 
 

20 

 
 
 
 

12h 

Emergências 
Neurológicas 

12/03 18 às 21h 

Exames 
complementares 
em Urgência e 

Emergência 

17/03 18 às 21h 

Emergências 
Toxicológicas, 
Convulsões e 
Queimaduras 

19/03 18 às 21h 

 

DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

Atendimento nas Urgências e Emergências 

Este curso foi realizado na sala 24 – A, Térreo Edifício Milhomem Center, localizado 

na Av. Djalma Batista, 86-368 - Nossa Sra. das Graças, por meio de instrutores da empresa 

GIGA INSTITUTO EDUCACIONAL, empresa contratada para facilitar o aprendizado dos alunos, 

que se reuniram em quatro (4) encontros de 3h, com um total de 12h de curso, cumprindo a 

programação no horário noturno das 18h às 21h, no dia 19 de março de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 20 alunos do público adulto na faixa etária a partir de 

18 anos, para 20 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 20 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo pessoal e de seus instrutores, estes demostraram o interesse com grande 

animação e se dedicaram a aprender por meio da experiência, habilidade e metodologia lúdica e 

interativa dos professores. 
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Certificação dos alunos, respeitando as normas de segurança devido a covid-19, respeitaram o isolamento social 

liberando os certificados em horários diferentes tomando todos os devidos cuidados. 

 

Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – Edição: Comércio 
(Parceiro: Mega Cursos) 

 

O presente relatório, descreve a execução do edital 013/2020, lançado em 08 de agosto de 

2020, ofertando 1.400 vagas para cursos gratuitos da área da indústria, firmados pela Prefeitura 

de Manaus em parceria com Instituto MegaCursos e Treinamentos -. Com o Acordo de 

Cooperação Técnica, assinado em 30 de outubro de 2019, pelo secretário municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Marco Pessoa, e pelo diretor geral da MegaCursos, 

senhor Antônio Carlos Queiroz da Silva, na sala de reunião do gabinete do prefeito, na sede da 

prefeitura. 

 Os cursos fazem parte do programa “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro - 

Online”, 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. E o público-alvo, foram 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 foram realizadas no dia 08 de agosto, através do link disponibilizado no 

edital, a fim de evitar aglomeração e respeitar as prorrogativas do Tele trabalho. E como regra 
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geral limitou a inscrição a apenas um curso por candidato por ordem de inscrição. Logo, a 

divulgação dos selecionados foi lançada no dia 09 de Agosto, a partir das 17h, foi divulgado a 

lista de Selecionados no site da Semtepi. Orientando os selecionados a entrarem em contato 

com o responsável da MegaCursos, para a liberação do login e senha para acesso as aulas, 

conforme solicitado no edital. 

 A coordenação dos cursos da parceria com a MegaCursos e Treinamentos, ficou a cargo 

do coordenador de cursos – Lucas Sena -, sendo o responsável por todo o processo de 

desenvolvimento dos cursos, desde o primeiro contato com os alunos via telefone coorporativo 

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 50 qualificados por curso. 

E as supervisões ficaram a cargo dos servidores com orientações do Diretor do departamento de 

qualificação profissional (DQP) da Semtepi, 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: 

 

 

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

 

CURSO PARCEIRO PERÍODO VAGAS VAGAS Link de Inscrição 

Rotinas Administrativas  
MegaCursos e 
Treinamentos  

15 dias após o 
Inicio 

100 20h 
https://forms.gle/pB68id

BQPPEET4MMA 

Atendente de Farmácia  
MegaCursos e 
Treinamentos  

15  dias após o 
Inicio  

100 20h 
https://forms.gle/pJ2Fb

ZQdgDDUEjwy8 

Total de vagas:   200   
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DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS 

ROTINAS ADMINISTRATIVAS  

Este curso foi programado para ser realizado de 15 dias após o lançamento do edital, 

em horário flexível onde os alunos escolhem dentro de sua disponibilidade de tempo em 

desenvolver seus estudos e atividades na plataforma. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 100 alunos selecionados para as 

100 vagas disponíveis na qualificação - destes - 100 confirmaram seu interesse e manifestação 

no contato com a supervisão do Departamento de Qualificação, quanto com parceiro da 

MegaCursos. 

Curso foi iniciado conforme o cronograma, na plataforma da Instituição da MegaCursos e 

Treinamentos predeterminado. Em supervisão e acompanhamento, foram observadas 

desistências justificadas e não justificadas. Mas infelizmente diante do cenário imprevisível por 

conta da Covid-19, e pela falta de um posicionamento de resiliência por parte dos alunos, não 

alcançamos a meta. Contudo, o curso foi finalizado no dia (25/08) como o programado, com a 

conclusão e aprovação de apenas 16 alunos. 

 

ATENDENTE DE FARMÁCIA 

Este curso foi programado para ser realizado de 15 dias após o lançamento do edital, 

em horário flexível onde os alunos escolhem dentro de sua disponibilidade de tempo em 

desenvolver seus estudos e atividades na plataforma. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 100 alunos selecionados para as 

100 vagas disponíveis na qualificação - destes - 100 confirmaram seu interesse e manifestação 

no contato realizado tanto pela supervisão do Departamento de Qualificação, quanto com o 

parceiro da MegaCursos. 

Curso foi iniciado conforme o cronograma, na plataforma da Instituição da MegaCursos e 

Treinamentos predeterminado. Em supervisão e acompanhamento, foram observadas 

desistências justificadas e não justificadas. Mas infelizmente diante do cenário imprevisível por 

conta da Covid-19, e pela falta de um posicionamento de resiliência por parte dos alunos, não 
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alcançamos a meta. Contudo, o curso foi finalizado no dia (25/08) como o programado, com a 

conclusão e aprovação de apenas 14 alunos. 

 

Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – Edição: Preparatório para 
o Mercado de Trabalho (Parceiro: MultiEnsino) 

 

O presente relatório, descreve a execução do edital 005/2020 e lançado em 11 de março de 

2020, ofertando 80 vagas para cursos gratuitos da área da indústria, e o edital 007/2020 lançado 

dia 15 de maio de 2020, ofertando 200 vagas para cursos gratuitos na área da indústria, e o 

edital 009/2020 lançado dia 10 de Junho, ofertando 100 vagas para cursos gratuitos, firmados 

pela Prefeitura de Manaus em parceria com Instituto de Educação MultiEnsino -. Com o Acordo 

de Cooperação Técnica, assinado em 10 de março, pelo Subsecretário municipal de Assuntos 

Administrativos da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Paulo 

Tyrone, e pelo diretor geral da MultiEnsino senhor Juleandro do Nascimento Feitosa, na sala de 

reunião do gabinete do secretário Marco Pessoa, na sede da Semtepi. 

 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. E o público-alvo, foram 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 foram realizadas, através do link disponibilizado no edital, a fim de evitar 

aglomeração e respeitar as prorrogativas do Tele trabalho devido a Covid-19. E como regra geral 

limitou a inscrição a apenas um curso por candidato por ordem de inscrição. Logo, a divulgação 

dos selecionados foi lançada e divulgada conforme as datas dos cronogramas estipulados nos 

editais. Orientando os selecionados a entrarem em contato com o responsável da MultiEnsino 

cursos, para a liberação do login e senha para acesso as aulas, conforme solicitado no edital. 

 A coordenação dos cursos da parceria com a MultiEnsino, ficou a cargo do coordenador 

de cursos – Lucas Sena -, sendo o responsável por todo o processo de desenvolvimento dos 

cursos, desde o primeiro contato com os alunos via telefone coorporativo para confirmar a 
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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. E as supervisões 

ficaram a cargo dos servidores com orientações do Diretor do Departamento de Qualificação 

Profissional (DQP) da Semtepi, 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: 

 

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

Edital 005/2020 

CURSO LOCAL PERÍODO HORÁRIO VAGAS CARGA HORÁRIA 

Preparatório para o mercado de 
trabalho  

Online 
16/03 a 

20/03/20 
08h às 12h 80 20h 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

 

Preparatório para o Mercado de Trabalho – Turma 01 a 08 

Este curso foi programado para ser realizado de 16 a 20 de março, em horário flexível 

para os discentes, através de uma plataforma da própria instituição da MultiEnsino, com suporte 

pedagógico do Diretor Juleandro e da estagiaria Isabela. A fim, de dar base de apoio para os 

alunos realizarem da melhor forma as atividades. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 80 alunos selecionados para as 

80 vagas disponíveis na qualificação - destes - 80 confirmaram a presença, – confirmamos a 

presença de 80 alunos matriculados no curso contando a lista de espera.  
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Contudo, o curso foi finalizado no dia (20/03) como programado, infelizmente diante de 

um momento atípico e vulnerável em decorrência a covid-19. Somado a falta de suporte de 

internet e aparelhos celulares, tablets e computadores dos alunos não tivemos quantitativo de 

alunos aprovados.  

 

Edital 007/2020 

CURSO LOCAL PERÍODO HORÁRIO VAGAS CARGA HORÁRIA 

Preparatório para o mercado de 
Trabalho -01 

Online 25 a 29/05 Flexível  100 20h 

Preparatório para o mercado de 
Trabalho -02 

Online 01 a 05/06 Flexível  100 20h 

 

DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

Preparatório para o Mercado de Trabalho – Turma 01 e 02 

Este curso foi programado para ser realizado de 25 a 29 de maio 1° turma, e no dia 01 a 

05 de junho a 2°turma, em horário flexível para os discentes, através de uma plataforma da 

própria instituição da MultiEnsino, com suporte pedagógico do Diretor Juleandro e da estagiaria 

Isabela. A fim, de dar base de apoio para os alunos realizarem da melhor forma as atividades. 

Com isto, iniciamos as atividades com as ligações aos 100 alunos selecionados para as 

100 vagas disponíveis na qualificação - destes - 100 confirmaram a presença, – confirmamos a 

presença de 100 alunos matriculados no curso contando a lista de espera.  

Contudo, o curso foi finalizado no dia (29/05) como programado, infelizmente diante do 

cenário incerto da Covid-19 e diante de inúmeras situações de vulnerabilidade de nossos alunos, 

como falta de verba para aquisição de uma internet e a grande eminência de infectados, não 

houve alunos concluintes. 

 

Edital 009/2020 
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CURSO LOCAL PERÍODO HORÁRIO VAGAS CARGA HORÁRIA 

Treinamento em Word Online 16 a 21/06 Flexível  50 20h 

Treinamento em Excel Online 16 a 21/06 Flexível  50 20h 

Preparatório para o Mercado de 
Trabalho 

Online 22 a 26/06 Flexível  100 20h 

 

DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

Treinamento em Word 

Este curso foi programado para ser realizado de 16 a 21 de maio, em horário flexível 

para os discentes, através de uma plataforma da própria instituição da MultiEnsino, com suporte 

pedagógico do Diretor Juleandro e da estagiaria Isabela. A fim, de dar base de apoio para os 

alunos realizarem da melhor forma as atividades. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 50 alunos 

selecionados para as 50 vagas disponíveis na qualificação - destes - 50 confirmaram a presença.  

Contudo, infelizmente diante do cenário de pandemia, o curso foi finalizado no dia 

(21/06) como programado, com a conclusão e aprovação de 04 alunos, na avaliação institucional 

- prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Treinamento em Excel  

Este curso foi programado para ser realizado de 16 a 21 de maio, em horário flexível 

para os discentes, através de uma plataforma da própria instituição da MultiEnsino, com suporte 

pedagógico do Diretor Juleandro e da estagiaria Isabela. A fim, de dar base de apoio para os 

alunos realizarem da melhor forma as atividades. 
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Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 50 alunos 

selecionados para as 50 vagas disponíveis na qualificação - destes - 50 confirmaram a presença.  

Contudo, infelizmente diante do cenário de pandemia, o curso foi finalizado no dia 

(21/06) como programado, com a conclusão e aprovação de 04 alunos, na avaliação institucional 

- prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Preparatório para o Mercado de 

Trabalho 

Este curso foi programado para 

ser realizado de 22 a 26 de junho, em 

horário flexível para os discentes, através 

de uma plataforma da própria instituição 

da MultiEnsino, com suporte pedagógico 

do Diretor Juleandro e da estagiaria Isabela. A fim, de dar base de apoio para os alunos 

realizarem da melhor forma as atividades. 

Com isto, iniciamos as atividades de supervisão com as ligações aos 100 alunos 

selecionados para as 100 vagas disponíveis na qualificação - destes - 100 confirmaram a 

presença.  

Contudo, infelizmente diante do cenário de pandemia, o curso foi finalizado no dia 

(21/06) como programado, com a conclusão e aprovação de 26 alunos, na avaliação institucional 

- prático-teórico - e na frequência de aproveitamento. Sendo assim, encerrado o curso com 

sucesso de aprendizagem e muita gratidão por parte dos alunos à instituição parceira e a 

Semtepi. 

Plano de Ação de Qualificação Profissional em Virtude da COVID-19: Uma 
nova forma de Qualificar 

 

Objetivo de Qualificação Profissional: 
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Ofertar qualificações no ramo da Indústria Básica, Indústria Técnica, Indústria 4.0, 

Administração/Gestão, Gastronomia, Tecnologia e Desenvolvimento Profissional através de 

cursos, oficinas e palestras tanto para Área Rural como para Área Urbana de forma gratuita para 

os trabalhadores e jovens em busca do primeiro emprego residentes no município de Manaus.  

A Escolha do Programa/Projeto: 
 

O programa continuado foi o “Manaus Mais Empreendedora”, que tem como missão 

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

desenvolvimento social e econômico. O projeto adaptado para a atividade on-line foi o 

“Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – Edição: On-line”, cujo propósito 

definido foi “disponibilizar qualificação profissional virtual à população, por considerar que a 

capacitação à distância também é de extrema importância para surgimento de novos negócios e 

novos postos de trabalho”, o projeto atende indivíduos a partir de 16 anos, com ensino médio 

cursando. 

Justificativa: 
 

A COVID-19 vem causando 3 grandes impactos no Mercado de Trabalho, sendo eles:  

1. Demissão e Redução de Salários de Funcionários; 

2. Redução de contratação de funcionários por parte de empresas de médio e grande 

porte; 

3. Crise econômica por conta do isolamento social 

praticado no final do mês de março e durante o mês de abril 

de 2020. 

 Partindo das causas externadas, entende-se que o 

mercado de trabalho está sentindo o impacto do isolamento 

social e que as grandes organizações estão desacelerando 

seu ritmo. O trabalhador/cidadão manauara antes da COVID-19 já se encontrava em situação de 

vulnerabilidade social por conta do desemprego e de outros fatores como a violência. Com a 

crise viral de acordo com a OIT (Organização Internacional do Trabalho) o número de 

desempregados pode chegar a 25 milhões em todo o mundo em virtude da pandemia, que já se 

encontra presente na região. 
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 A Capital 

tem um grande 

Polo Industrial, 

mas os empregos 

não têm somente 

este ponto de 

partida. A cidade 

também tem 

força econômica 

em Agronegócios 

e Comercio 

(Atacado e 

Varejista / 

Comercial e 

Prestação de 

Serviços), sendo responsável por 46,2% da economia incluindo o Turismo e Ecoturismo.  

 Por fim, conclui-se que preparar o trabalhador manauara para as áreas como 

Comércio, Atividades Administrativas, Comunicação, Logística, Turismo, Transportes e Serviços 

em Geral, é investir no capital intelectual da cidade para se recuperar da crise financeira e 

trabalhista que a COVID-19 provocou na localidade, gerando competitividade no mercado de 

trabalho e ocasionando condições favoráveis do trabalhador em situação de desemprego e de 

baixa renda concorrer de emprego a uma vaga de forma digna. 

Etapas do Plano de Ação: 
 

Etapa Período Etapa concluída em: 

Estudar Melhor forma de qualificar 

Descrição: Observamos a forma que outras 

instituições/órgãos começaram a ofertas cursos. 

15 e 20/03/2020 20/03/2020 
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Implementar no Departamento 

Descrição: Pesquisa de taxa de evasão em cursos on-

line / Verificação de como podemos colocar os cursos 

EaD voltado ao público atendido pela secretaria. 

Resultado:  

- Plataforma para Cursos à Distância: Google Sala de 

Aula; 

- Plataforma para Eventos, Palestras e Oficinas On-

line: Zoom Meeting. 

23 e 24/03/2020 24/03/2020 

Fazer Teste 

Turma piloto em execução 

Curso:  

- Auxiliar Administrativo (Turma 01 e 02). 

Observação:  

- Não esperamos.  

19/03 a 02/05 
Turma Finalizada em: 

06/05/2020 

Validação com o Secretario 23/03/2020 

No dia 23/03/2020 ocorreu 

à apresentação do Plano 

de Ação para o Secretário 

e a Aprovação 

Reestruturar o Departamento para situação 

pandêmica 
26/03/2020 

Reunião com 

colaboradores 26/03/2020 

Elaboração de Materiais e Avaliação Até 30/03/2020 

Ocorreu até dia 

23/09/2020, com a criação 

do curso de Libras I que 

iniciou no dia 25/09/2020. 
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Colocar em Prática 07/04/2020 Iniciado em 07/04/2020 

Execução Até os dias de Hoje! 
Previsão de Término 

14/12/2020. 

 

Descrição Metodológica Criada: 
 

O Departamento desde 19/03/2020 vem observando o grande número de instituições de 

ensino nacionais e internacionais que estão ofertando qualificação profissional através de cursos 

on-line. 

Observamos que o trabalhador manauara de área urbana e rural não conclui esses cursos 

nessas instituições pelas seguintes causas:  

o O curso não tem tutoria adequada e desvincula a vivencia aluno e professor; 

o O curso não possui interação, não havendo interação aluno x aluno; 

o O processo de ensino aprendizagem é por vídeo aula e os 

trabalhadores/cidadãos de Manaus não contam 

com uma internet de grande qualidade para uso 

desse recurso em massa; 

 

o Os conteúdos não condizem com a realidade do 

município de Manaus; 

o Parte das instituições não certificam; 

o As apostilas e vídeo-aulas possuem uma linguagem extremamente técnica, 

dificultando o entendimento dos tópicos nos cursos; 

o Não tem acompanhamento pedagógico deixando o aluno por conta própria; 

o Conexão de internet instável. 
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A crise causada no pela covid-19 fez com que o departamento tivesse uma nova 

estrutura. 

Nos dias 23 e 24/03/2020 o departamento se 

estruturou como divisão de Educação a Distância 4.0, 

adotando os seguintes pilares com base metodológica nas 

causas observadas aos alunos que não concluírem os 

cursos on-line: 

o Tutoria: Todos os cursos on-line do 

SEMTEPI/DQP terão um tutor para mediar 

o ensino on-line; 

o Teoria: O curso terá como base teórica apostilas, links, vídeos e e-books 

criados ou pesquisados pelos próprios integrantes do Departamento 

correlacionados ao conteúdo/curso; 

o Prática: Os cursos serão divididos em módulos e disciplinas com material de 

apoio vídeos que podem ser: vídeo-aulas, reportagem. Gerando a aplicação da 

Andragogia como parte principal do ensino prático. 

o Conectividade: Usaremos a 

ferramenta Classroom da Google, onde os alunos 

conseguem manter contato com os demais alunos e 

com o Tutor, fazendo com que o aprendizado seja 

compartilhado e não individualizado. 

o Avaliação: Todos as disciplinas ou 

módulos serão avaliados por uma atividade 

avaliativa de múltipla escolha, uma atividade 

avaliativa dissertativa como uma redação ou 

projeto, e ainda podendo ocorrer o método de 

seminário via vídeo chamada. 
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Estrutura de Departamento Durante Isolamento Social: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atividades:  
1. Programação de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem; 
2. Cronograma de Curso; 
3. Conteúdo Programático; 
4. Execução/Participação  de  Eventos  e 

Acompanhamento de Estrutura; 
5. Criação de Editais; 
6. Verificação  de  Melhor  data  para 

divulgação; 
7. Elaboração de Relatórios deste Setor. 

Programação de 
Conteúdo Pedagógico – 

PCP 
 

Coordenadores:  
‐ Giovani Caldas; 
‐ Lucas Sena; 

Coordenação Pedagógica 
e Tutoria (CPT) 

 
Operadores: 

‐ Giovani Caldas; 
‐ Tatiana Guimarães; 
‐ Adriane Pacheco; 

‐ Lucas Sena. 

Gestão 
Educacional 

Giovani 
Caldas 

Atividades:  
‐     Tutoria de Cursos; 
- Correção de Avaliações; 
- Elaboração de Avaliação; 
- Relacionamento Aluno X Tutor; 
- Elaboração  de  Relatórios  deste 

Setor. 

Central de 
Relacionamento com o 

Aluno – CRA 
 

Coordenadores:  
‐ Monik Viana; 
- Lucas Sena; 

- Tatiana Guimarães 
 - Adriane Pacheco. 

Atividades: 
- Administrativo de Notas; 
- Administrativo de Controle de Certificação; 
- Ligação  de  Orientação  p/  Alunos 

desistentes; 
- Controle de Entrada e Saída de Sala. 
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Método de Avaliação de Metodologia: 

 Os processos de validação dos cursos foram feitos pelo CAV (Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial); 

 Pesquisa de Satisfação Obrigatória 

o As pesquisas de Satisfação são analisadas ao fim de cada curso; 

o Quando a taca de Avaliação fica menor que 80% são tomadas decisões diante 

da queixa principal do aluno. 

Trabalho de “Imagem” do Departamento de Qualificação Profissional com Cursos à 
Distância 

O Departamento de Qualificação Profissional da SEMTEPI era conhecido através dos 

cursos oferecidos de 2016 a 2019 de forma presencial, onde para se inscrever o trabalhador 

acordava cedo para enfrentar uma grande fila como na foto abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 Para os Cursos à Distância começarem a dar certo o Departamento de Qualificação 

Profissional em parceria interna com a Assessoria de Comunicação deu início ao trabalho de 

Imagem do Departamento nessa “nova atividade” nos quesitos de: Respeito, Reputação, 

Credibilidade e Reconhecimento para alcançar a Garantia de Público para todas as atividades 

programadas de forma on-line do ano. 

Após um trabalho inicial no mês de abril de 2020, este departamento atingiu a procura 

de diversos cidadãos residentes de todas as zonas do município para participarem dos cursos à 

distância. O departamento de Qualificação Profissional atingiu o maior número de curtidas, 

comentários, engajamento e compartilhamentos de todas as postagens do Instagram da 

SEMTEPI, as evidências de crescimento nas redes sociais estão nas fotos abaixo: 
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Número de Curtidas no Instagram – Fornecido em: 02/05/2020 pela ASSCOM SEMTEPI 

 
Número de Compartilhamentos no Instagram - Fornecido em: 02/05/2020 pela ASSCOM SEMTEPI 
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Número de Comentários - Fornecido em: 02/05/2020 pela ASSCOM SEMTEPI 
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Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – Edição: On-line 
 

O projeto Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro – Edição On-line, lançado no 
mês de março do decorrente ano de 2020, pela Qualificação/SEMTEPI, com reunião entre os 
representantes do DDP/SEMTEPI, devido o DECRETO Nº 4.780, DE 16 DE MARÇO DE 2020, 
onde “DECLARA situação anormal, caracterizada como emergencial, no Município de Manaus, e 
dá outras providências”. 

O PREFEITO DE MANAUS, no uso da competência que lhe conferem os 
artigos 80, inc. XXIII e 128, inc. I, da Lei Orgânica do Município de Manaus; 
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do 
art. 196 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO a confirmação do primeiro caso de novo Coronavírus 
(COVID-19) no Estado do Amazonas ocorrido no dia 13 de março de 2020, 
conforme entrevista coletiva concedida a imprensa local pelos gestores da 
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, Secretaria de Estado de Saúde - 
SUSAM e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - FVS; 

O prefeito Arthur Virgílio Neto decretou Estado de Calamidade Pública em Manaus para 
fazer frente aos efeitos da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, nos aspectos sociais e 
econômicos. O decreto 4.787 foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município 
(DOM) de segunda-feira (23) de marco de 2020, e, de imediato, o prefeito encaminhou 
mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) solicitando o 
reconhecimento, conforme exigido no artigo 65 da Lei Federal Complementar 101 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). Diante do contexto o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou 
o regime de “Teletrabalho”. Com o Decreto 4.789, publicado no Diário Oficial do Município 
(DOM) de terça-feira, dia 24 de marco de 2020, a prefeitura evita a circulação e concentração de 
pessoas. Sobretudo reduz as condições de contágio para o novo corona vírus. Tendo o cuidado 
e zelo para com os alunos em seu atendimento, visando a excelência de um atendimento 
diferenciado e personalizado para cada cidadão, e uma formação de qualidade no ambiente 
presencial e agora EaD para que este seja qualificado e inserido/ reinserido no mercado de 
trabalho. 

Através de um excelente atendimento e serviço prestado de alta qualidade, o aluno irá 
de forma muito positiva falar a respeito das qualificações da Prefeitura de Manaus, sendo assim 
indicará outras pessoas a fazerem os cursos da SEMTEPI. Diante disso, tivemos alguns pontos 
de suma importância para a execução e aperfeiçoamento dos cursos EaD. 

Público Alvo: 

Faz-se necessário sabermos quem é o nosso público, quem vamos atender para que 
façamos uma abordagem correta ao ter contato com o aluno. Dessa forma realizamos a inclusão 
e um atendimento personalizado diante de cada situação, isso foi primordial para que tenhamos 
êxito e assegurar que o aluno estivesse presente em nossos cursos EaD, e o número de evasão 
foi o mínimo possível, citamos aqui o que incluímos na abordagem: 
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· Crença 

· Raça 

· Escolaridade (área de formação) 

· Sexo (respeitar sempre sua opção e escolha até mesmo para os que não tem alteração no 
documento) 

· Idade (verificar se ele atende a idade solicitada no edital, pois para cada edital lançado o púbico 
é informado devido termos vários projetos que atende crianças, jovens e adultos) 

· Sua geográfica atual (onde reside, para que possamos ajuda-lo ou encaminha-lo para fazer o 
curso mais próximo de sua zona, diminuindo assim o número de evasão) 

· Sua vulnerabilidade (seus riscos e questões sociais) 

Quanto ao Edital para melhor execução dos cursos e atividades realizadas pelo Departamento 
de Qualificação profissional - DQP, tivemos como base para os Editais lançados com os pacotes 
de vagas disponíveis, as informações dos Projetos da Prefeitura, tais como: 

· Programa Manaus mais Empreendedora 

· Empreende Manaus 

· Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 

· Qualifica Manaus 

· SINE Jovem 

· Colônia de Férias (voltado somente para o público infantil) 

Esses são alguns projetos dentre vários que temos na SEMTEPI, cada projeto tem suas 
especificações e vai nortear quem serão nossos próximos alunos, nos projetos constam as 
informações detalhadas desde a idade, escolaridade, sexo e etc. Ressaltamos que nossos 
cursos ofertados da SEMTEPI/Qualificação a população foram com parceria a custo zero, 
economizando mais de um milhão para os cofres público municipal. 

Para o lançamento do edital nossa base foi o Decreto-Lei nº 2.494, de 10 de fevereiro de 
1998, do Ministério da Educação, regulamentando o Art. 80 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, o qual regulamentada a Educação a Distância. 

Devido a pandemia tivemos que inovar em nossos projetos de cursos presenciais, 
alterando para cursos EaD, passamos ao “Teletrabalho” após a publicação no DOM, de 
segunda-feira (23) de marco de 2020, evitando contatos físicos e aglomerações. Ressaltamos 
que a modalidade EaD foi muito bem aceita por parte de nosso público. O Curso EaD por ser 
flexível, possibilita ao aluno criar seu próprio horário de estudo. Os editais são divulgados, 
contendo todas as informações necessárias para que o trabalhador/aluno possa se inscrever. Os 
interessados ao acessarem as nossas redes sociais Semtepi Manaus, são direcionados ao link 
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de nosso site (https://semtepi.manaus.am.gov.br/), possibilitando fazer a sua inscrição online 
diretamente na plataforma. A meta de alunos já estipulada no edital é de 150 alunos por sala 
virtual. 

 É criado um link na plataforma que direciona o aluno para o grupo de WhatsApp, caso 
queira participar, além da plataforma damos as boas-vindas e passamos todas as informações 
necessárias, ajudando os alunos a se familiarizarem com o ambiente on-line. Criamos o 
departamento Central de Planejamento e Relacionamento com o Aluno - CPRA – que de forma 
muito ativa acompanhou todo o andamento do curso, verificando quais alunos estão tendo 
dificuldades em usar a plataforma, verificará o motivo da ausência na sala de aula e 
encaminham o certificado via e-mail. As ligações para os alunos off-line foram feitas desde o 
primeiro dia de aula, para verificarmos de que forma poderíamos ajudar, e juntos encontrarmos 
uma solução. A meta é não ter evasão. 

São feitas encontros via aplicativo Zoom com os alunos para que houvesse uma maior 
aproximação entre Tutores e alunos, nesse encontro tentamos sanar todas as dúvidas ainda 
existente. Promovendo assim, um acompanhamento não só virtual da tecnologia, mas um 
acompanhamento humano que ajudou bastante o aluno no processo de ensino e aprendizagem 
EaD. 

Criamos o formulário de satisfação do curso, no qual é preenchido no último dia de curso 
e também é preenchido o formulário de solicitação de certificado. Ressaltamos que os alunos 
que participaram de nossos cursos EaD, possuem acesso as principais redes sociais (Facebook 
e Instagram) da SEMTEPI. Os alunos que não possuíam redes sociais acessam as informações 
através do site da SEMTEPI (https://semtepi.manaus.am.gov.br/) , onde consta todas as ações e 
informações da secretaria. Disponibilizamos um número coorporativo que possui WhatsApp (92) 
98842-1106, e um e-mail que serve de ponte entre Qualificação /Aluno 
(dqp.semtepi.manaus@gmail.com). Estamos sempre prontos para atender e dar o retorno aos 
nossos alunos o mais breve possível. 
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Qualificação: Abril de 2020  
 

Feedback de Alta Performance – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 31/03/2020 a 08/04/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Complementar), código da turma 2020.03, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 50 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
46 alunos, finalizou 46 alunos, tivemos 92% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos com 
esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de nossos 
alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Feedback 
de Alta 
Performance 

Qualificação 
Profissonal 
(Complementar) 

T-01 2020.03 31/03/2020 08/04/2020 20h 50 46 46 92% 

 
Feedback de Alta Performance – Turma 2 

 
O curso foi realizado do dia 18/04/2020 a 24/04/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Complementar), código da turma 2020.04, carga horária 140h. 
Foram ofertadas 130 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 130 alunos, finalizou 120 alunos, tivemos 92% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos 
com esse aproveitamento, cada vez mais estamos fazendo a diferença na vida de cada um de 
nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Feedback 
de Alta 
Performance 

Qualificação 
Profissional 
(Complementar) 

T-02 2020.04 18/04/2020 24/04/2020 20h 130 130 120 92% 

 
Tivemos um total de no mês de março a abril de 2020: 
 
Vagas do mês Iniciantes Concludentes Aproveitamento Economia aos 

Cofres Públicos 
180 176 166 92% R$ 10.798,20 
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Qualificação: Maio de 2020  
 

Auxiliar Administrativo – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 20/03/2020 a 06/05/2020, tem formação Profissional, código da 
turma 2020.01, carga horária 120h. 
Foram ofertadas 90 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
75 alunos, finalizou 52 alunos, tivemos 68% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos com 
esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de nossos 
alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Auxiliar 
Administrativo 

Formação 
Profissional 

T-01 2020.01 20/03/2020 06/05/2020 120h 90 75 52 68% 

 

Auxiliar Administrativo – Turma 2 
 

O curso foi realizado do dia 20/03/2020 a 06/05/2020, tem formação Profissional, código da 
turma 2020.02, carga horária 120h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
38 alunos, finalizou 25 alunos, tivemos 83% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos com 
esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de nossos 
alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Auxiliar 
Administrativo 

Formação 
Profissional 

T-02 2020.02 20/03/2020 06/05/2020 120h 30 38 25 83% 

 

Auxiliar Administrativo – Turma 3 
 

O curso foi realizado do dia 07/04/2020 a 07/05/2020, tem formação Profissional, código da 
turma 2020.5, carga horária 120h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou 74 alunos, tivemos 49% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos 
com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de 
nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Auxiliar 
Administrativo 

Formação 
Profissional 

T-03 2020.05 07/04/2020 07/05/2020 120h 150 150 74 49% 
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Rotinas Administrativa em Departamento Pessoal – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 07/04/2020 a 07/05/2020, tem formação Profissional, código da 
turma 2020.06, carga horária 117h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou 87 alunos, tivemos 58% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos 
com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de 
nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Rot. 
Administrativas 
em Dep. 
Pessoal 

Formação 
Profissional 

T-01 2020.06 07/04/2020 07/05/2020 117h 150 150 87 58% 

 

Gestão de Pessoas e Gerenciamento de Conflitos – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 07/04/2020 a 04/05/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.07, carga horária 120h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou 77 alunos, tivemos 51% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos 
com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de 
nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão de 
Pessoas e 
Gerenciamento 
de Conflitos 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.07 07/04/2020 04/05/2020 120h 150 150 77 51% 

 
Gestão de Vendas – Turma 1 

 
O curso foi realizado do dia 07/04/2020 a 11/05/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.08, carga horária 120h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou 80 alunos, tivemos 53% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos 
com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de 
nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão 
de 
Vendas 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.08 07/04/2020 11/05/2020 120h 150 150 80 53% 
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Líder Coach – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 24/04/2020 a 02/05/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Complementar), código da turma 2020.09, carga horária 20h. 
 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 121 alunos, tivemos 81% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Líder 
Coach 

Qualificação 
Profissional 
(Complementar) 

T-01 2020.09 24/04/2020 02/05/2020 20h 150 150 121 81% 

 
Gestão da Produção – Turma 1 

 
O curso foi realizado do dia 01/05/2020 a 19/05/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.11, carga horária 68h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 110 alunos, tivemos 73% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão 
de 
Produção 

Formação 
Profissional 

T-01 2020.11 01/05/2020 19/05/2020 68h 150 150 110 73% 

 

Estratégia de Logística – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 01/05/2020 a 17/05/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.12, carga horária 64h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou 79 alunos, tivemos 53% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos 
com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de 
nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Estratégia 
Logística 

Formação 
Profissional 

T-01 2020.12 01/05/2020 17/05/2020 64h 150 150 79 53% 
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Recepcionista de Hotel – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 01/05/2020 a 19/05/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.13, carga horária 68h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 100 alunos, tivemos 67% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Recepcionista 
de Hotel 

Formação 
Profissional 

T-01 2020.13 01/05/2020 19/05/2020 68h 150 150 100 67% 

 
Logística Empresarial - Turma 1 

 
O curso foi realizado do dia 01/05/2020 a 19/05/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.14, carga horária 64h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 125 alunos, tivemos 83% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Logística 
Empresarial 

Formação 
Profissional 

T-01 2020.14 01/05/2020 19/05/2020 64h 150 150 125 83% 

 
Ecoturismo – Turma 1 

 
O curso foi realizado do dia 01/05/2020 a 19/05/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.15, carga horária 68h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 97 alunos, tivemos 65% de aproveitamento, o curso foi voltado as 
belezas naturais do Amazonas e seus pontos do turísticos. Ficamos felizes e gratos com esse 
aproveitamento, os alunos agradeceram a Prefeitura/SEMTEPI por essa iniciativa de valorizar 
nossas belezas naturais e poder vivenciar de forma real dentro do contexto Amazônico. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Ecoturismo Formação 
Profissional 

T-01 2020.15 01/05/2020 19/05/2020 68h 150 150 97 65% 

 
 
 
 

Rotinas Administrativa em Departamento Pessoal – Turma 2 
 

O curso foi realizado do dia 01/05/2020 a 30/05/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.16, carga horária 117h. 
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Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 134 alunos, tivemos 89% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Rot. 
Administrativas 
em Dept. 
Pessoal 

Formação 
Profissional 

T-02 2020.16 01/05/2020 30/05/2020 117h 150 150 134 89% 

 
Formação de Equipes de Alta Performance – Turma 1 

 
O curso foi realizado do dia 22/05/2020 a 26/05/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.17, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 102 alunos, tivemos 68% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Formação 
de Equipes 
de Alta 
Performance 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.17 22/05/2020 26/05/2020 20h 150 150 102 68% 

 

 
Tivemos um total de no mês de março a maio de 2020: 
 
Vagas do mês Iniciantes Concludentes Aproveitamento Economia aos 

Cofres Públicos 
1920 1913 1263 66% R$ 430.788,30 
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Qualificação: Junho de 2020 
 

Auxiliar Administrativo - Turma 4 
 

O curso foi realizado do dia 01/05/2020 a 17/06/2020, tem formação profissional, código da 
turma 2020.10, carga horária 120h. 
Foram ofertadas 250 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 230 alunos, finalizou com 124 alunos, tivemos 50% de aproveitamento, ficamos gratos com 
esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de nossos 
alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Auxiliar 
Administrativo 

Formação 
Profissional 

T-04 2020.10 01/05/2020 17/06/2020 120h 250 230 124 50% 

 

Apresentação em público – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 08/06/2020 a 23/06/2020, tem formação Desenvolvimento 
Profissional, código da turma 2020.19, carga horária 30h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 105 alunos, tivemos 70% de aproveitamento, ficamos gratos com 
esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de nossos 
alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Apresentação 
em Público 

Desenvolvimento 
Profissional 

T-01 2020.19 08/06/2020 23/06/2020 30h 150 150 105 70% 

 

Relações Humanas – Turma 1 
 

O curso foi realizado do dia 08/06/2020 a 23/06/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.20, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 142 alunos, tivemos 95% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Relações 
Humanas 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.20 08/06/2020 23/06/2020 20h 150 150 142 95% 
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Líder Coach - Turma 2 
 

O curso foi realizado do dia 08/06/2020 a 26/06/2020, tem formação Qualificação Profissional, 
código da turma 2020.21, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou 150 alunos, tivemos 100% de aproveitamento, ficamos felizes e gratos 
com esse aproveitamento e por saber que estamos fazendo diferença na vida de cada um de 
nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Líder 
Coach 

Qualificação 
Profissional 

T-02 2020.21 08/06/2020 26/06/2020 20h 150 150 150 100% 

 

Programa 8'S – Turma 02 
 

O curso foi realizado do dia 08/06/2020 a 27/06/2020, tem formação Qualificação Profissional, 
código da turma 2020.22, carga horária 64h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 152 alunos, finalizou com 152 alunos, tivemos 101% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento de mais de cem por cento e por saber que estamos impactando 
de forma muito positiva e fazendo a diferença na vida de cada um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Programa 
8’S 

Formação 
Profissional 

T-02 2020.22 08/06/2020 27/06/2020 64h 150 152 152 101% 

 

Tivemos um total de no mês de maio a junho de 2020: 
 
Vagas do mês Iniciantes Concludentes Aproveitamento Economia aos 

Cofres Públicos 
884 866 707 80% R$ 174.741,50 

 
 
  



 
 

68 
 

Qualificação: Julho de 2020 
 

Formação de Equipes de Alta Performance – Turma 2 

O curso foi realizado do dia 26/06/2020 a 13/07/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.23. Carga horária 30h. 
Foram ofertadas 110 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 110 alunos, finalizou com 104 alunos, tivemos 95% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Formação 
de Equipes 
de Alta 
Performance 

Formação 
Continuada 

T-02 2020.23 26/06/2020 13/07/2020 30h 110 110 104 95% 

 

Gerenciamento de Rotinas Administrativas – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 10/07/2020 a 29/07/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.24, carga horária 60h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 142 alunos, tivemos 95% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gerenciamento 
de Rotinas 
Administrativas 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.24 10/07/2020 29/07/2020 60h 150 150 142 95% 

 

Administração Logística – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 10/07/2020 a 29/07/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.25, carga horária 60h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 148 alunos, tivemos 99% de aproveitamento, ficamos felizes e 
com esse aproveitamento, o curso teve uma interação bem ativa, os alunos gostaram muito do 
material de estudo. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Administração 
Logística 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.25 10/07/2020 29/07/2020 60h 150 150 148 99% 
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Tivemos um total de no mês de junho a julho de 2020: 
 
Vagas do mês Iniciantes Concludentes Aproveitamento Economia aos 

Cofres Públicos 
410 410 394 96% R$ 31.997,00 
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Qualificação: Agosto de 2020 
Curso Secretariado Escolar – Turma 1  

 
 O curso foi realizado do dia 23/07/2020 a 10/08/2020, tem formação continuada, código da 
turma 2020.26, carga horária 60h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou 117 alunos, tivemos 78% de aproveitamento, ficamos felizes com esse 
aproveitamento, por saber que estamos fazendo diferença na vida de cada um de nossos 
alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Secretariado 
Escolar 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.26 23/07/2020 10/08/2020 60h 150 150 117 78% 

 

Relacionamento Interpessoal e Desenvolvimento Profissional – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 23/08/2020 a 05/08/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.27, carga horária 42h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 144 alunos, tivemos 96% de aproveitamento, ficamos felizes e 
gratos com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada 
um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Relacionamento 
Interpessoal 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.27 23/07/2020 05/08/2020 42h 150 150 144 96% 

 

Relações Humanas – Turma 2 

O curso foi realizado do dia 10/08/2020 a 24/08/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.28, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 92 alunos, tivemos 61% de aproveitamento, ficamos felizes por 
saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Relações 
Humanas 

Formação 
Continuada 

T-02 2020.28 10/08/2020 24/08/2020 20h 150 150 92 61% 
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Logística Empresarial – Turma 2 

O curso foi realizado do dia 10/08/2020 a 24/08/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.32, carga horária 40h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 106 alunos, tivemos 71% de aproveitamento, ficamos felizes com 
esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de nossos 
alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Logística 
Empresarial 

Formação 
Continuada 

T-02 2020.32 10/08/2020 24/08/2020 40h 150 150 106 71% 

 

Operador de Caixa – Turma 01 

O curso foi realizado do dia 12/08/2020 a 29/08/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.38, carga horária 50h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 180 alunos, finalizou com 160 alunos, tivemos 107% de aproveitamento, ficamos felizes e 
com esse aproveitamento, por saber que estamos fazendo a diferença na vida de cada um de 
nossos alunos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Operador 
de Caixa 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.38 12/08/2020 29/08/2020 50h 150 180 160 107% 

 

Tivemos um total de no mês de julho a agosto de 2020: 
 
Vagas do mês Iniciantes Concludentes Aproveitamento Economia aos 

Cofres Públicos 
950 780 649 68% R$ 163.994,00 
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Qualificação: Setembro de 2020 
 

Projeto de Pesquisa – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 12/08/2020 a 01/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.40, carga horária 40h. 
Foram ofertadas 90 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
73 alunos, finalizou com 35 alunos, tivemos 39% de aproveitamento, foi um aproveitamento 
abaixo do que se esperávamos. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Projeto 
de 
Pesquisa  

Formação 
Continuada 

T-01 2020.40 12/08/2020 01/09/2020 40h 90 73 35 39% 

 

Juventude e Foco – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 12/08/2020 a 01/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.41, carga horária 30h. 
Foram ofertadas 120 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 113 alunos, finalizou com 47 alunos, tivemos 39% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Juventude 
e foco 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.41 12/08/2020 120 113 120 113 47 39% 

 

Leitura e Interpretação de Desenho Mecânico – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 14/08/2020 a 09/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.36, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 139 alunos, tivemos 92% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Leitura e 
Interpretação 
de Desenho 
Mecânico 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.36 14/08/2020 09/09/2020 45h 150 150 139 92% 

 

 

Inglês Básico – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 17/08/2020 a 04/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.42, carga horária 40h. 
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Foram ofertadas 120 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 90 alunos, finalizou com 79 alunos, tivemos 63% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Inglês 
Básica 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.42 17/08/2020 04/09/2020 40h 120 90 79 63% 

 

Líder Coach – Turma 3 

O curso foi realizado do dia 17/08/2020 a 04/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.30, carga horária 30h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 81 alunos, finalizou com 58 alunos, tivemos 58% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Líder 
Coach 

Formação 
Continuada 

T-03 2020.30 17/08/2020 04/09/2020 30h 100 81 58 58% 

 

Gestão de Pessoas e Gerenciamento de Conflitos – Turma 3 

 
O curso foi realizado do dia 13/08/2020 a 10/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.31, carga horária 100h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 100 alunos, finalizou com 89 alunos, tivemos 89% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão de 
Pessoas e 
Gerenciamento 
de conflitos 

Formação 
Continuada 

2020.31 T-03 13/08/2020 10/09/2020 100h 100 100 89 89% 

 

Ética e Moral no Mercado de Trabalho – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 20/08/2020 a 07/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.39, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 35 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
27 alunos, finalizou com 24 alunos, tivemos 69% de aproveitamento  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Ética e 
Moral no 
Mercado 
de 
Trabalho 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.39 20/08/2020 07/09/2020 45h 35 27 24 69% 
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Gestão de Vendas – Turma 2 

O curso foi realizado do dia 10/08/2020 a 06/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.29, carga horária 98h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 131 alunos, tivemos 87% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão 
de 
Vendas 

Formação 
Continuada 

T-02 2020.29 10/08/2020 06/09/2020 98h 150 150 131 87% 

 

Vendedor de Alta Performance – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 20/08/2020 a 13/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.37, carga horária 52h. 
Foram ofertadas 74 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
59 alunos, finalizou com 47 alunos, tivemos 64% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Vendedor 
de Alta 
Performance 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.37 20/08/2020 13/09/2020 52h 74 59 47 64% 

 

Práticas de Atendimento via Delivery – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 11/08/2020 a 14/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.43, carga horária 48h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com , iniciou 
com 94 alunos, finalizou com 60 alunos, tivemos 60% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Práticas de 
Atendimento 
via Delivery 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.43 11/08/2020 14/09/2020 48h 100 94 60 60% 

 

 

Técnicas de Arquivamento – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 12/08/2020 a 05/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.45, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 61 alunos, finalizou com 61 alunos, tivemos 61% de aproveitamento. 
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Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Técnicas de 
Arquivamento 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.45 12/08/2020 05/09/2020 45h 100 61 61 61% 

 

Projetos: Desenvolvendo a Comunidade – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 17/08/2020 a 17/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.44, carga horária 64h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
19 alunos, finalizou com 19 alunos, tivemos 63% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Projetos: 
Desenvolvendo 
a Comunidade 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.44 17/08/2020 17/09/2020 64h 30 19 19 63% 

 

Gestão Estratégica de Eventos Turísticos– Turma 1 

O curso foi realizado do dia 13/08/2020 a 25/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.34, carga horária 170h. 
Foram ofertadas 80 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
52 alunos, finalizou com 29 alunos, tivemos 36% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão 
Estratégica 
de Eventos 
Turísticos 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.34 13/08/2020 25/09/2020 170h 80 52 29 36% 

 

Formação em Criação de Conteúdo, Programação e Tutoria pelo Google Sala de Aula – Turma 1 

O curso foi realizado do dia 25/08/2020 a 30/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.33, carga horária 48h. 
Foram ofertadas 20 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
20 alunos, finalizou com 12 alunos, tivemos 60% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Formação 
em 
Criação 
de 
Conteúdo 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.33 25/08/2020 30/09/2020 48h 20 20 12 60% 
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Gestão de Desenvolvimento de Carreira  - Turma 01 

O curso foi realizado do dia 10/08/2020 a 29/09/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.45.02, carga horária 60h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 90 alunos, finalizou com 72 alunos, tivemos 48% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão de 
Desenvolvimento 
de Carreira 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.45.02 10/08/2020 29/09/2020 60h 150 90 72 48% 

 

Tivemos um total de no mês de agosto a setembro de 2020: 
 
Vagas do mês Iniciantes Concludentes Aproveitamento Economia aos 

Cofres Públicos 
1419 937 898 63% R$ 270.864,90 
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Qualificação: Outubro de 2020 
 

A Matemática e o Raciocínio Lógico Turma 01 

O curso foi realizado do dia 19/09/2020 a 08/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.45.01, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 89 alunos, finalizou com 89 alunos, tivemos 89% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

A 
Matemática 
e o 
Raciocínio 
Lógico 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.45.01 19/09/2020 08/10/2020 45h 100 89 89 89% 

 

Boas Práticas de Manipulação e Higiene de alimentos Turma 01 

O curso foi realizado do dia 22/09/2020 a 05/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.46, carga horária 40h. 
Foram ofertadas 70 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
70 alunos, finalizou com 65 alunos, tivemos 93% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Boas 
Práticas de 
Manipulação 
e Higiene de 
alimentos 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.46 22/09/2020 05/10/2020 40h 70 70 65 93% 

 

Conceitos e Práticas de Coordenação Pedagógica I Turma 01 

O curso foi realizado do dia 25/09/2020 a 18/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.47, carga horária 40h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 109 alunos, finalizou com 77 alunos, tivemos 77% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Conceitos e 
Práticas de 
Coordenação 
Pedagógica 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.47 25/09/2020 18/10/2020 40h 100 109 77 77% 
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Gestão e Desenvolvimento Organizacional Turma 01 

O curso foi realizado do dia 19/09/2020 a 09/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.48, carga horária 40h. 
Foram ofertadas 85 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
85 alunos, finalizou com 77 alunos, tivemos 91% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão e 
Desenvolvimento 
Organizacional 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.48 19/09/2020 09/10/2020 40h 85 85 77 91% 

 

Liderança e Gestão de Equipes Turma 01 

O curso foi realizado do dia 21/09/2020 a 20/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.49, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 90 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
88 alunos, finalizou com 88 alunos, tivemos 98% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Liderança 
e Gestão 
de 
Equipes 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.49 21/09/2020 20/10/2020 45h 90 88 88 98% 

 

 

Descobrindo o Mundo Matemático Turma 01 

O curso foi realizado do dia 20/09/2020 a 08/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.50, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 30  vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
30 alunos, finalizou com 18 alunos, tivemos 60% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Descobrindo 
o Mundo 
Matemático 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.50 20/09/2020 08/10/2020 45h 30 30 18 60% 

 

Relações Humanas Turma 01 

O curso foi realizado do dia 25/09/2020 a 09/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.52, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 70 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
68 alunos, finalizou com 43 alunos, tivemos 61% de aproveitamento.  
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Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Relações 
Humanas 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.52 25/09/2020 09/10/2020 45h 70 68 43 61% 

 

Metrologia Aplicada a Mecânica Turma 01 

O curso foi realizado do dia 25/09/2020 a 18/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.51, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 100 alunos, finalizou com 52 alunos, tivemos 52% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Metrologia 
Aplicada a 
Mecânica 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.51 25/09/2020 18/10/2020 45h 100 100 52 52% 

 

Atendimento ao Cliente Turma 01 

 
O curso foi realizado do dia 22/09/2020 a 06/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.53, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 111 alunos, finalizou com 111 alunos, tivemos 111% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Atendimento 
ao Cliente 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.53 22/09/2020 06/10/2020 45h 100 111 111 111% 

 

Redação Dissertativa Turma 01 

O curso foi realizado do dia 21/09/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.54, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 60 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
54 alunos, finalizou com 40 alunos, tivemos 67% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Redação 
Dissertativa 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.54 21/09/2020 10/10/2020 45h 60 54 40 67% 

 

Agente de Educação em Saúde Ambiental Turma 01 

O curso foi realizado do dia 21/09/2020 a 11/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.55, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 70 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
66 alunos, finalizou com 56 alunos, tivemos 80% de aproveitamento.  
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Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Agente de 
Educação 
em Saúde 
Ambiental 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.55 21/09/2020 11/10/2020 45h 70 66 56 80% 

 

Empreendendo a Compostagem Doméstica Turma 01 

O curso foi realizado do dia 25/09/2020 a 03/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.56, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 10 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
10 alunos, finalizou com 10 alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Empreendendo 
a Compostagem 
Doméstica 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.56 25/09/2020 03/10/2020 45h 10 10 10 100% 

 

Processo Civil na Prática - Petição Inicial  Turma 01 

O curso foi realizado do dia 25/09/2020 a 19/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.57, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 10 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
9 alunos, finalizou com 9 alunos, tivemos 90% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Processo 
Civil na 
Prática 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.57 25/09/2020 19/10/2020 45h 10 09 09 90% 

 

Como Fazer Compostagem Turma 01 

O curso foi realizado do dia 25/09/2020 a 12/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.58, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
27 alunos, finalizou com 21 alunos, tivemos 70% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Como fazer 
Compostagem 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.58 25/09/2020 12/10/2020 45h 30 27 21 70% 
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Libras I Formação Continuada Turma 01 

O curso foi realizado do dia 25/09/2020 a 19/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.59, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 80 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
79 alunos, finalizou com 35 alunos, tivemos 44% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Libras Formação 
Continuada 

T-01 2020.59 25/09/2020 19/10/2020 45h 80 79 35 44% 

 

Marmita Saudável Turma 01 

O curso foi realizado do dia 25/09/2020 a 12/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.60, carga horária 45h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
33 alunos, finalizou com 13 alunos, tivemos 43% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Marmita 
Saudável 

Formação 
Continuada 

T-01 2020.60 25/09/2020 12/10/2020 45h 30 33 13 43% 

 

Atendente de Farmácia Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020AF, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php,iniciou com 30 alunos, finalizou com 30 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Atendente 
de 
Farmácia 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.AF 05/10/2020 10/10/2020 20h 30 30 30 100% 

 
Departamento Pessoal Turma 01 

O curso foi realizado do dia 07/10/2020 a 12/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.DP, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 24 alunos, finalizou com 24 
alunos, tivemos 80% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Departamento 
Pessoal 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.DP 07/10/2020 12/10/2020 20h 30 24 24 80% 
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Técnicas de Redação Turma 01 

O curso foi realizado do dia 12/10/2020 a 17/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma onlu.2020.TR1, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 15 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 15 alunos, finalizou com 8 
alunos, tivemos 53% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Técnicas 
de 
Redação 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.TR1 12/10/2020 17/10/2020 20h 15 15 08 53% 

 

Técnicas de Redação Turma 02 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.TR2, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 10 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 10 alunos, finalizou com 10 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Técnicas 
de 
Redação 

Formação 
Continuada 

T-02 only.2020.TR2 05/10/2020 10/10/2020 20h 10 10 10 100% 

 
Técnicas de Vendas Turma 01 

O curso foi realizado do dia 30/03/2020 a 04/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020TV, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 19 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 18 alunos, finalizou com 18 
alunos, tivemos 95% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Técnicas 
de 
Vendas 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.TV 30/09/2020 04/10/2020 20h 19 18 18 95% 

 

Autocad Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 23/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020AC, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 5 alunos, finalizou com 5 
alunos, tivemos 17% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Autocad Formação 

Continuada 
T-01 only.2020.AC 05/10/2020 23/10/2020 20h 30 05 05 17% 
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Contabilidade Profissional Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.CP01, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 21 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 10 alunos, finalizou com 9 
alunos, tivemos 43% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Contabilidade 
Profissional 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.CP01 05/10/2020 10/10/2020 20h 21 10 09 43% 

 

Telemarketing Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.TLM, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 18 alunos, finalizou com 18 
alunos, tivemos 60% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Telemarketing Formação 

Continuada 
T-01 only.2020.TLM 05/10/2020 10/10/2020 20h 30 18 18 60% 

 
Criação de Loja Virtual Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 09/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.LV, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 30 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 16 alunos, finalizou com 16 
alunos, tivemos 53% de aproveitamento. 
  

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Criação 
de Loja 
Virtual 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.LV 05/10/2020 09/10/2020 20h 30 16 16 53% 

 
PhotoShop Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.PS, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 29 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 19 alunos, finalizou com 19 
alunos, tivemos 66% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
PhotoShop Formação 

Continuada 
T-01 only.2020.PS 05/10/2020 10/10/2020 20h 29 19 19 66% 
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Marketing Digital - Formação Continuada T-01 

O curso foi realizado do dia 30/09/2020 a 05/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020MD, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 21 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 9 alunos, finalizou com 9 
alunos, tivemos 43% de aproveitamento. 
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Marketing 
Digital 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.MD 30/09/2020 05/10/2020 20h 21 09 09 43% 

 
Gestão de RH Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 05/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.GRH, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 15 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
13 alunos, finalizou com 13 alunos, tivemos 87% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Gestão 
de RH 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.GRH 05/10/2020 28/10/2020 20h 15 13 13 87% 

 

Rotinas Administrativas Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.RA, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 25 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 25 alunos, finalizou com 25 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Rotinas 
Administrativas 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.RA 05/10/2020 10/10/2020 20h 25 25 25 100% 

 
Tutor Operador Turma 01 

O curso foi realizado do dia 26/09/2020 a 31/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.TO, carga horária 80h. 
Foram ofertadas 15 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 15 alunos, finalizou com 15 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento. 
  

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Tutor 
Operador 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.TO 26/09/2020 31/10/2020 80h 15 15 15 100% 

 
Cuidador de Idoso Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 09/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.Cl, carga horária 20h. 
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Foram ofertadas 6 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 6 alunos, finalizou com 6 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Cuidador 
de Idoso 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.CI 05/10/2020 09/10/2020 20h 06 06 06 100% 

 
Auxiliar de Necrópsia Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 09/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.AN, carga horária 13h. 
Foram ofertadas 6 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 6 alunos, finalizou com 6 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Auxiliar 
de 
Necrópsia 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.AN 05/10/2020 09/10/2020 13h 06 06 06 100% 

 
Operador de Caixa Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.OC, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 23 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 23 alunos, finalizou com 23 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Operador 
de Caixa 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.OC 05/10/2020 10/10/2020 20h 23 23 23 100% 

 
Contabilidade Profissional Turma 02 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.CP02, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 18 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou com 
18 alunos, finalizou com 15 alunos, tivemos 83% de aproveitamento. 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Contabilidade 
Profissional 

Formação 
Continuada 

T-02 only.2020.CP02 05/10/2020 10/10/2020 20h 18 18 15 83% 

 

Contabilidade Profissional Turma 03 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.CP03, carga horária 20h. 
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Foram ofertadas 8 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 8 alunos, finalizou com 8 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Contabilidade 
Profissional 

Formação 
Continuada 

T-03 only.2020.CP03 05/10/2020 10/10/2020 20h 08 08 08 100% 

 
Almoxarifado Turma 01 

O curso foi realizado do dia 05/10/2020 a 10/10/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.ALM, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 22 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 22 alunos, finalizou com 22 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento.  

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Almoxarifado Formação 

Continuada 
T-01 only.2020.ALM 05/10/2020 10/10/2020 20h 22 22 22 100% 

 
Tivemos um total de no mês de setembro a outubro de 2020: 
 
Vagas do mês Iniciantes Concludentes Aproveitamento Economia aos 

Cofres Públicos 
1458 1358 1123 77% R$ 190.640,00 
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QUALIFICAÇÃO: Novembro e Dezembro de 2020 
 

Gestão de pessoas e gerenciamento de conflitos - Turma 03 
 

O curso foi realizado do dia 30/10/2020 a 22/11/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.61, carga horária 90h. 
Foram ofertadas 150 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 180 alunos, finalizou com 114 alunos, tivemos 76% de aproveitamento. 
 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão de 
Pessoas e 
Gerenciamento 
de Conflitos 

Formação 
Continuada 

T-03 2020.61 30/10/2020 22/11/2020 90h 150 180 114 76% 

 
Gestão de vendas – Turma 03 

 
O curso foi realizado do dia 30/10/2020 a 26/11/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.62, carga horária 90h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 100 alunos, finalizou com 78 alunos, tivemos 78% de aproveitamento. 
 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Gestão 
de 
Vendas 

Formação 
Continuada 

T-03 2020.62 30/10/2020 26/11/2020 90h 100 100 78 78% 

 
Administração Logística - Turma 02 

 
O curso foi realizado do dia 02/11/2020 a 21/11/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.63, carga horária 60h. 
Foram ofertadas 100 vagas, foi realizado na plataforma https://classroom.google.com, iniciou 
com 150 alunos, finalizou com 110 alunos, tivemos 110% de aproveitamento. 
 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Administração 
Logística 

Formação 
Continuada 

T-02 2020.63 02/11/2020 21/11/2020 60h 100 150 110 110% 

 
Agente de portaria - Turma 01 

 
O curso foi realizado do dia 09/11/2020 a 18/11/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.AP, carga horária 20h. 
Foram ofertadas 50 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 67 alunos, finalizou com 67 
alunos, tivemos 134% de aproveitamento. 
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Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Agente 
de 
Portaria 

Formação 
Continuada 

T-01 only.2020.AP 09/11/2020 18/11/2020 30h 50 67 67 134% 

 
Atendente de farmácia - Turma 02 

 
O curso foi realizado do dia 09/11/2020 a 18/11/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma only.2020.AF, carga horária 30h. 
Foram ofertadas 50 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 81 alunos, finalizou com 81 
alunos, tivemos 162% de aproveitamento. 
 

Curso Categoria Turma Cód. Turma Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 
Atendente 
de 
Farmácia 

Formação 
Continuada 

T-02 Only.2020.AF 09/11/2020 18/11/2020 30h 50 81 81 162% 

 
Auxiliar Administrativo - Turma 05 

 
O curso foi realizado do dia 30/10/2020 a 14/12/2020, tem formação Qualificação Profissional 
(Continuada), código da turma 2020.64, carga horária 100h. 
Foram ofertadas 130 vagas, foi realizado na plataforma 
https://escolaavancada.com/iemac/metodo/login.php, iniciou com 150 alunos, finalizou com 130 
alunos, tivemos 100% de aproveitamento. 
 

Curso Categoria Turma Cód. 
Turma 

Início Fim C.H Vagas Iniciantes Finalistas % 

Auxiliar 
Administrativo 

Formação 
Continuada 

T-05 2020.64 30/10/2020 14/12/2020 100h 130 150 130 100% 

 
 
Tivemos um total de no mês de novembro a dezembro de 2020: 
 
Vagas do mês Iniciantes Concludentes Aproveitamento Economia aos 

Cofres Públicos 
580 728 580 100% R$ 160.396,00 
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Breve Resumo 

 Com todas as dificuldades enfrentadas em relação à internet, espaço para estudo em 
relação aos alunos, conseguimos cumprir com as datas do cronograma e os desafios 
enfrentados junto com os parceiros (.........) e executar os cursos EaD, nós conseguimos atender 
3.264 (três mil duzentos e sessenta e quatro) alunos do fundamental a pós graduando ou 
graduados e disseminar a educação em 20 cursos diferentes. Todos os alunos participantes 
receberam o material didático digital via plataforma Classroom.  

Pontos Positivos 

 Materiais distribuídos aos alunos em PDF, videoaula, links voltado ao tema do curso; 
 A aceitação dos alunos; 
 O impacto pessoal, profissional e social na vida de cada aluno; 
 O fato de empresas na área da educação nos procurarem para fazer parcerias; 
 Os cursos foram executadas com sucesso; 
 Horários flexíveis devido ser EaD. 
 Os tutores demonstraram-se dedicados via plataforma e grupo de WhatsApp. 

 

Pontos Negativos 
 

 Muitos alunos não possuíam internet o suficiente para realizar as atividades ou assistir 
as aulas on-line, mesmo que o edital informasse essa questão que era primordial para 
fazer a matrícula e assim poder acompanhar e executar a realização do curso; 

 Muitos alunos com a entrega atrasada das atividades devido não ter internet ou ter tido 
problemas com o celular; 

 Alguns alunos não se atentaram para a leitura do edital; 
 A falta de conhecimento em relação a plataforma, mesmo com todas as orientações 

repassadas no edital ou vídeos ilustrativos, alguns alunos apresentaram muita 
dificuldade ao usar, mas informavam e pediam desculpas por não terem tempo de ver as 
orientações.  

 Alguns alunos nem sempre se organizavam para seus estudos, mesmo os cursos sendo 
flexíveis e com isso tivemos evasões. 

Sugestões 
 Disponibilizar um local com acesso à internet para que os alunos que não tem condições 

de pagar um plano e assim poderem estudar EaD; 
 Realizar sensibilização nas escolas municipais a serem parceiras e ceder 2 ou 3 dias a 

sala de informática para a população estudar os cursos EaD da SEMTEPI, assim 
teríamos um aproveitamento 100%, pois o aluno iria estudar em sua zona ou próximo. 
Pois muitos não têm espaço para seus estudos e internet em casa. 

 

 



 
 

90 
 

 

 

Aprendendo Profissões, Empreendendo o futuro – On-line 

 

Relatório com a Visão dos Alunos 

 Pontos Positivos: 

- Oportunidade de adquirir conhecimentos teóricos e práticos para ser inserido ou reinserido no 

mercado de trabalho; 

- Desenvolver habilidades com os cursos ofertados e colocar em prática dentro do ambiente de 

trabalho e assim ter um resultado positivo junto a equipe; ou se destacar em uma entrevista para 

emprego e assim conseguir ocupar a vaga. 

Pontos Negativos: 

- A falta de internet, computador o telefone; 

- A falta de leitura quanto as orientações nos editais e na plataforma; 

- Falta de espaços alternativos com internet para que possamos estudar, já que em casa nem 

sempre temos. 

Sugestões: 

- Verificar a possibilidade de espaços com internet para nossos estudos. 

- Verificar a possibilidade de espaços para nossos estudos em nossas zonas. 
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Conexão de Aprendizagem 
 

Diante um Cenário de pandemia, em decorrência ao COVID-19, entramos em 
quarentena, nos recolocando e nos reeducando a uma nova postura de trabalho. Diante disso, 
nasceu a necessidade de continuarmos nosso trabalho de qualificação profissional, a fim de 
levarmos conhecimento, preparo e principalmente ocupação para os manauaras nesse momento 
de confinamento. O programa Conexão de Aprendizagem, nasceu diante do momento atípico em 
decorrência ao vírus.  

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Poder Público garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros 
agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal. 
 

CONSIDERANDO a confirmação do primeiro caso da nova Coronavírus (COVID-19) no 
Estado do Amazonas ocorrido no dia 13 de março de 2020, conforme entrevista coletiva 
concedida a imprensa local pelos gestores da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, 
Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM e Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - 
FVS; 

O prefeito Arthur Virgílio Neto decretou Estado de Calamidade Pública em Manaus para 
fazer frente aos efeitos da Covid-19, provocada pela nova Coronavírus, nos aspectos sociais e 
econômicos. O decreto 4.787 foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município 
(DOM) de segunda-feira (23) de marco de 2020, e, de imediato, o prefeito encaminhou 
mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) solicitando o 
reconhecimento, conforme exigido no artigo 65 da Lei Federal Complementar 101 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal). Diante do contexto o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou 
o regime de “Tele trabalho”. Com o Decreto 4.789, publicado no Diário Oficial do Município 
(DOM) de terça-feira, dia 24 de marco de 2020, a prefeitura evita a circulação e concentração de 
pessoas. Sobretudo reduz as condições de contágio para a nova corona vírus. Tendo o cuidado 
e zelo para com os alunos em seu atendimento, visando a excelência de um atendimento 
diferenciado e personalizado para cada cidadão, e uma formação de qualidade no ambiente 
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presencial e agora EaD para que este seja qualificado e inserido/ reinserido no mercado de 
trabalho. 

Criado e lançado no Início de Maio do ano de 2020, pelo Departamento de Qualificação 
Profissional, na pessoa do Diretor Giovani Caldas e sua equipe pedagógica, começou o trabalho 
de execução no ano vigente, com reunião entre o grupo do Departamento de Qualificação 
Profissional, da secretaria municipais do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (SEMTEPI), na 
pessoa do Secretário Marco Pessoa. Que diante da proposta de uma educação Inovadora e de 
suma importância para o momento de confinamento, nos deu liberdade para darmos início 
imediato ao projeto.  

 

 

O “Conexão de Aprendizagem” é um programa On-line, onde ministramos Palestras e 
Minis Cursos voltado para área de qualificação e formação profissional.  

Onde os interessados aos temas abordos poderão se escrever e participar gratuitamente 
através da plataforma ZOOM, no dia e horário estipulado o aluno deve entrar na sala e participar 
desse momento de Conexão e Imersão de conhecimento. Cada palestra será ministrada por 
Profissionais formados e renomados na área da temática abordada. Diante disso, os alunos irão 
fazer parte dessa sala online de conexão de aprendizagem com o palestrante e os participantes, 
promovendo assim uma network. 

Passo a passo de Inscrição do Conexão de Aprendizagem: 

1. As temáticas são divulgadas nas mídias sociais da Semtepi. (facebook e instagram) 
2. O aluno interessado deverá mandar mensagem para o WhatsApp disponível na 

divulgação. (Telefone do departamento) 
3. Através do Whatsapp o aluno faz sua inscrição com: Nome completo, CPF e E-mail. 
4. Depois de feito a inscrição o aluno receberá o link da sala online ZOOM. 
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5. No dia e horário estipulado da palestra o aluno entrará e participará das explanações 
que dura em média 1Hrs e 30 minutos. 

6. Ao Final da palestra alunos recebem um link de Solicitação de Certificado e a Pesquisa 
de Satisfação. 

7. Com o prazo de 15 a 30 dias o aluno participante da palestra receberá o certificado em 
seu e-mail pessoa. 

 

Público Alvo: 

Público em geral que tenha interesse nos temas abordados, desde de jovens a partir dos 16 
anos em busca do primeiro emprego, e ou formado ou cursando ensino médio. Candidatos 
cadastrados no Sine em busca de emprego ou empregado a fim de se qualificar ainda mais.  

Faz-se necessário sabermos quem é o nosso público, quem vamos atender para que façamos 
uma abordagem correta ao ter contato com o aluno. Dessa forma realizamos a inclusão e um 
atendimento personalizado diante de cada situação, isso foi primordial para que tenhamos êxito 
e assegurar que o aluno estivesse presente em nossos cursos EaD, e o número de evasão foi o 
mínimo possível, citamos aqui o que incluímos na abordagem: 

· Crença 

· Raça 

· Escolaridade (área de formação) 

· Sexo (respeitar sempre sua opção e escolha até mesmo para os que não tem alteração no 
documento) 

· Idade (verificar se ele atende a idade solicitada no edital, pois para cada edital lançado o púbico 
é informado devido termos vários projetos que atende crianças, jovens e adultos) 

· Sua geográfica atual (onde reside, para que possamos ajuda-lo ou encaminha-lo para fazer o 
curso mais próximo de sua zona, diminuindo assim o número de evasão) 

· Sua vulnerabilidade (seus riscos e questões sociais) 

Andamento da Palestra: 

As palestras ou Minicurso acontecerão no dia e horário estipulado e propriamente já 
divulgado, com o uso da plataforma ZOOM, onde cada aluno entrará através do link 
disponibilizado a ele no ato de inscrição. E de inteira responsabilidade do candidato interessado 
possuir um celular, notebook ou tablets com sinal de internet que possam lhe dar suportes para 
entrar na sala. 

O mesmo entrará na sala ZOOM, no dia e horário estipulado com a presença de um 
Anfitrião palestrante e um mediador da equipe da qualificação que estará presente durante toda 
a palestra dando suporte para alunos e o palestrante. A palestra tem duração de 1 hora e 30 
minutos (de 19:00 as 20:30), sendo destinado 15 minutos para perguntas e indagações e troca 
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de conhecimentos. No final o mediador fara as considerações finais e liberará os links de 
Solicitação de Certificado e Pesquisa de Satisfação. 

Certificação:  

Os alunos presentes na palestra e nos minicursos, devem participar do início ao fim da 
conexão, pois ao final sempre é feito chamadas e liberado o link de solicitação de certificado, 
onde o mesmo colocará seus dados pessoas. Os certificados são confeccionados e enviados de 
15 a 30 dias para os e-mails pessoais de cada um. Vale ressaltar que os certificados são para 
alunos com 100% de presença na Conexão de Aprendizagem, por isso temos chamadas ao final 
e possuímos a gravação de cada palestra, fora os links de solicitação de certificado que lhe 
exige um print que comprove sua presença. 

 

QUADRO GERAL DAS PALESTRAS E MINI-CURSOS 

 

N° PALESTRAS/MINICURSO PALESTRANTE MEDIADOR DATA PRESENTES 

- 
Lançamento do Conexão – 

Inteligência Emocional  Giovani Caldas  Lucas Sena 29/04 24 

- 
Lançamento do Conexão – Minha 
entrevista será por vídeo chamada  Giovani Caldas  Lucas Sena  06/05 25 

- Lançamento do Conexão -Imagem 
Pessoal: A primeira impressão é a 

que fica. 

Jessica Zany Giovani Caldas  14/05 37 

- Lançamento do Conexão -Trabalho 
em Equipe: Formação de Times de 

Alta Performance 

Giovani Caldas  Lucas Sena  15/05 12 

- Lançamento do Conexão – 
Pandemia, O que fazer? 

Marchelli de Almeida Giovani Caldas  21/05 80 

1  Oficina de Currículo Lucas Sena  Giovani Caldas  28/05 17 

2 Profissionais Resilientes Lucas Sena Giovani Caldas  29/05 12 

3 Mini Curso Gestão de Negócios que 
Influenciam   

Parceira da Motirô 
Jessica e Emily 

Lucas Sena  01 á 
05/06 

45 

4 A Arte de fazer sua estratégia de 
Marketing Pessoal Visando o 

Profissional 

Nayane Costa  Lucas Sena 09/06 70 
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5 Autoconhecimento: A Importância 
de se Reinventar para o Futuro 

Nayane Costa  Lucas Sena  16/06 38 

6 Pós-Pandemia: Desmistificando o 
Pessimista para Otimista 

Flávia Bueno  Lucas Sena  18/06 41 

7 Redação: A arte de se comunicar Wenderson Cruz Lucas Sena 24/06 39 

8 Técnicas e ferramentas para 
enriquecer sua rede social 

Felipe Brandão  Lucas Sena  25/06 61 

9 A Arte de Exercer a Liderança em 
Tempos de Teletrabalho 

Giovani Caldas  Lucas Sena  30/06 56 

10 Marketing Pessoal: Você é seu 
melhor Produto 

Thiago Sá  Lucas Sena  07/07 26 

11 Vamos falar de Sucesso  Thiago Sá  Lucas Sena  09/07 20 

12 MiniCurso- Primeiro Emprego: como 
chegar lá 

Thiago Sá e Flávia 
Bueno  

Lucas Sena  13 á 
17/07 

26 

13 MiniCurso- Foco e Planejamento: 
Uma questão de Crescimento 

Humano e Profissional 

Nayane Costa  Lucas Sena  22 á 
23/07 

42 

14 MiniCurso- Redação: A estrutura do 
tópico dissertativo 

Wenderson Cruz  Lucas Sena  30 á 
31/07 

56 

15 Criação de Currículo para seleção  Thiago Sá  Lucas Sena  05/08 27 

16 Abordagem Social: Qualificação 
Profissional e Mercado de Trabalho  

Isabela Martins  Lucas Sena  07/08 72 

17 Orientação Vocacional: Como isso 
pode me ajudar 

Isabela Martins  Lucas Sena  11/08 44 

18 Gestão das Emoções no Ambiente 
de Trabalho 

Alessandra Muniz  Lucas Sena  14/08 48 

19 MindSet de Sucesso Alessandra Muniz  Lucas Sena  19/08 47 

20 Redação: Argumentação no texto 
dissertativo 

Ana Picanço Lucas Sena  21/08 33 

21 MiniCurso- Imagem Pessoal e 
Metas Profissionais 

Nayane Costa  Lucas Sena  24 á 
28/08 

33 

22 Dicas para sair de Candidato para Isabela Martins  Lucas Sena  16/09 31 
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Contratado 

23 Branding Pessoal: Conhecendo sua 
Marca 

Thiago Sá Lucas Sena 23/09 28 

 

Totalizando 1.090 pessoas alcançadas através do Conexão de 
Aprendizagem 

 

Considerações Finais  
 

O  Conexão  de  Aprendizagem  sem  sombra  de  dúvidas  foi  de  grande  relevância  para  o 

andamento do trabalho no Departamento de Qualificação, mas principalmente de grande valia 

para os alunos que durante o período de quarentena puderam aproveitar para se qualificar e 

ocupar suas mentes nesse momento tão delicado e ocioso. 

Sendo assim, desde seu lançamento do Conexão do dia 14 de maio até o dia 23 de setembro 

do  ano  de  2020,  alcançamos  1.090  pessoas.  Levando  não  somente  conteúdo,  mas 

principalmente um ensino e uma  troca de experiências e  vivencias, promovendo assim uma 

network e uma aprendizagem significativa para todos os envolvidos. 

Gratidão a toda a equipe de Qualificação Profissional pelo desempenho e pela inovação diante 

de  um momento  desafiador  e  atípico  para  todos.  Ao  Diretor  Giovani  pela  liderança  e  visão 

ampliada e tecnológica, ao Secretário Marco Pessoa por acreditar em nosso trabalho e a todos 

que de forma direta e indiretamente nos ajudou a realizar o Conexão de Aprendizagem.  
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Anexos de fotos dos Eventos 
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Ação Institucional: Prefeitura Mais Presente 
 

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

Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI) vem implementando políticas públicas ofertando 

qualificação e capacitação profissional aos trabalhadores da área urbana e rural visando à 

geração de trabalho, emprego e renda. A partir desse princípio, a Secretaria busca sempre 

realizar ações voltadas para o segmento do empreendedorismo local e rural e ações que 

buscam qualificar a população nas diversas áreas do mercado de trabalho. 

Desse modo, com a intenção de aproximar o poder público e a comunidade o programa 

Prefeitura Mais Presente, iniciado em 2016, realiza palestras em variados locais do município 

com temas estratégicos, tais como: Ética Profissional, Regras Ortográficas, como elaborar 

currículo, Idiomas e o Mercado de Trabalho. Os palestrantes que se prontificam a ensinar a 

população o fazem de forma voluntária, pois entendem a necessidade da comunidade em 

aprender formas de alcançarem a independência financeira e buscam sempre fornecer as 

melhores informações àqueles que assistem às palestras. Logo, durante todo o ano, a prefeitura 

alcança centenas de cidadãos de forma rápida e eficaz ampliando o conhecimento daqueles que 

participam do projeto. No ano de 2018 mais de oitocentas pessoas foram alcançadas pelo 

programa. 

Além do projeto Prefeitura Mais Presente, há também outras ações gerenciadas pelo 

setor de qualificação profissional que acontecem durante todo o ano com o mesmo intuito de 

capacitar cidadãos, com ênfase em temas específicos dependendo da época do ano, tal como o 

mês da mulher ou dia da criança. Assim, além de capacitar, os projetos buscam emponderar 

mulheres e preparar as futuras gerações para as expectativas do mercado, que está em 

constante atualização. 

Em suas ações, a Secretaria, procura sempre atender não somente o centro urbano de 

Manaus, mas também procura realizar projetos nas áreas rurais e mais longínquas do município 

a fim de alcançar toda a comunidade e implantar o pensamento empreendedor fornecendo 

métodos que levam à autonomia do cidadão. Desse modo, juntamente com o SINE e instituições 

parceiras diversas oficinas são ministradas com ciclos de palestram que levam à capacitação da 

comunidade. No ano de 2018, as ações alcançaram mil e noventa pessoas, um número superior 

ao ano de 2017 que teve a participação de seiscentas e sessenta e duas pessoas, o que mostra 

um crescimento considerável e evidencia o sucesso desses projetos no município. 
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PROJETO PREFEITURA MAIS PRESENTE 

Além das rotinas das atividades, desde 2016 foi necessária a presença efetiva deste 

Departamento em ações sociais do Programa “Prefeitura Mais Presentes” desenvolvidas com 

outros órgãos da Administração Municipal. Nesse novo ano de 2020 o Departamento de 

Qualificação Profissional se propôs a levar uma nova didática para os participantes das ações, 

agora em formato de Oficinas de Qualificação, trabalhando assim uma (1 por sábado) oficina por 

ação com metodologias ativas e lúdicas para melhor compreensão dos participantes. 

 A agenda teve início no dia 18 de janeiro de 2020 e se estendeu até o dia 22 de 

fevereiro como consta na tabela abaixo: 

PALESTRA PALESTRANTE DATA QTD LOCAL 

Gestão e Liderança Giovani Caldas 18/01 25 E.M.Joaquim da Silva Pinto 

Gestão de Pessoas e Gerenciame
Conflitos 

Lucas Sena 25/01 25 E.M.Marly Garganta Barbosa 

Gestão de Pessoas  Giovani Caldas 01/02 7 E.M.Jorge de Resende Sobrinho 

Marketing Pessoal Lucas Sena 08/02 32 E.M.Zilda Arns Neuman 

A Importância da Imagem Pessoal Tatiana Guimarães 15/02 39 E.M Maria Leida Amorim 

Informações e Inscrições a Cursos Monik Danielle 22/02 11 E.M. PE. Raimundo Nonato Pinheiro 
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Fotos do projeto 
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Ação  na  escola  Joaquim  da 

Silva Pinto 
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Ação na escola Marly 

Garganta Barbosa 

Ação do Prefeitura mais Presente 
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Ação na Escola Municipal Joaquim 

da Silva Pinto 
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Projeto SINE JOVEM 
 

Parceiro SENAI 
 

 

Criação de Aplicativos 

Este curso foi realizado no Casarão da Inovação, localizado na Bernardo Ramos e, R. 

Gov. Vitório - Centro, por meio de instrutores do SENAI, empresa contratada para facilitar o 

aprendizado dos jovens e adultos, sendo iniciado no dia 23 de novembro e encerrando no dia 18 

de dezembro com uma carga horária de 60 horas, cumprindo a programação no horário matutino 

das 08h às 12h, no dia 18 de dezembro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 20 alunos do público adolescente e adultos na faixa 

etária de 16 a 29 anos, para 20 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 20 iniciaram e 11 concluíram o curso, por conta da 

nova covid-19 houve uma grande evasão. 

 
Alunos no início do curso 

 

 

Inteligência Artificial 

Este curso foi realizado no Casarão da Inovação, localizado na Bernardo Ramos e, R. 

Gov. Vitório - Centro, por meio de instrutores do SENAI, empresa contratada para facilitar o 

aprendizado dos jovens e adultos, sendo iniciado no dia 30 de novembro e encerrando no dia 21 

de dezembro com uma carga horária de 80 horas, cumprindo a programação no horário 

vespertino das 13h às 17, no dia 21 de dezembro de 2020. 
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Para o mesmo, foram selecionados 20 alunos do público adolescente e adultos na faixa 

etária de 16 a 29 anos, para 20 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 20 iniciaram e 13 concluíram o curso, por conta da 

nova covid-19 houve uma grande evasão. 

 

 
Encerramento do curso Inteligência Artificial 

 

 

Ceia de Natal 

Este curso foi realizado no SENAI, localizado na Av. Rodrigo Otávio, 2394 - Distrito 

Industrial I, por meio de instrutores do SENAI, empresa contratada para facilitar o aprendizado 

dos jovens e adultos, sendo iniciado no dia 14 de dezembro e encerrando no dia 18 de 

dezembro com uma carga horária de 50 horas, cumprindo a programação no horário matutino 

das 08h às 12h, no dia 18 de dezembro de 2020. 

Para o mesmo, foram selecionados 20 alunos do público feminino na faixa etária de 16 a 

29 anos, para 20 vagas ofertadas.  

Do quantitativo inicial selecionado, 20 iniciaram e concluíram o curso, por meio da 

motivação e incentivo da sua instrutora, estas demostraram o interesse com grande animação e 

se dedicaram a aprender por meio da experiência, habilidade e metodologia lúdica e interativa da 

instrutora. 
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Encerramento do curso Ceia de Natal 

 

 

 

 

Parceiro INDT 
 

Foram atendidas aproximadamente 320 pessoas, mas ainda não enviaram o relatório. 

 

 

PROGER 
 

Foram atendidas aproximadamente 1.040 pessoas, mas ainda não enviaram o relatório. 
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Resultados FINAIS 
 

 

 

Gravações de Eventos 
 

Acesse o link para abrir as gravações de algumas palestras: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1hUkHGouTbjV9vIgDMkrsfc7mrFWDwjp5  

Acesse o link para abrir o Case de Sucesso DQP: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yNWvFo1wMl_XgaIaA2QYtbqNx61ldsjY?usp=sharing 
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Ações Programadas para 2021 

Vagas programadas: 

Senai (Projetos com recurso) – 600 vagas 

Classroom - 6.000 vagas 

Ensino Online – 1.800 vagas 

Cursos de Parceria sem recurso presencial – 3.400 

ONG Acolhimento – 200 vagas 

Total de vagas: 12.000 vagas 

 


