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a próxima segunda-feira, 8 de dezembro, a Semtec vai entregar, no Americel Hall, em Brasília, os prêmios 

Técnico Empreendedor e Práticas Pedagógicas Empreendedoras no Ensino Médio. Enquanto o primeiro 

foi criado para alunos de instituições federais de educação tecnológica e de centros de educação N
profissional, o segundo tem como público-alvo professores de ensino médio da rede pública.

O prêmio técnico empreendedor vai premiar cinco soluções técnicas e tecnológicas para a criação de negócios 
que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico de comunidades, empresas ou órgãos e o de práticas 
pedagógicas empreendedoras no ensino médio premia cinco melhores práticas pedagógicas empreendedoras de 
sala de aula.

Cefet-CE inaugura unidade em Pirambu

O que pode iniciar uma parceria entre uma escola da rede federal, outra das forças armadas, uma organização 
não-governamental, um fabricante da indústria eletrônica e um provedor de internet? Se a instituição de ensino for o 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará (Cefet-CE), basta um comentário infeliz de um morador de uma 
das regiões mais pobres de Fortaleza.

Pelo menos foi dessa maneira que o Cefet-CE transformou um projeto de recreação com crianças de 
Pirambu, em uma nova unidade da instituição. Tudo começou há dez anos, quando o projeto Escola Santa Elisa, 
mantido pelo Cefet em parceria com a comunidade Emaús e a Escola de Aprendizes de Marinheiro, levava alunos 
voluntários da instituição para desenvolver atividades socioculturais com os pequenos moradores da região de 
Pirambu, vizinha da elegante Aldeota, tem nome de peixe e 250 mil habitantes.

Certo dia, o diretor da escola, professor Mauro Oliveira, ouviu um morador do lugar perguntar a uma criança 
que descia do ônibus do Cefet: “Ô abestado! Que você está fazendo empoleirado aí?”. Ao ouvir da boca do 
estudante que ele voltava da “escola tecs”, deu o troco: “Cabra abestado. Essa escola não é para ti”. Foi a deixa que 
levou o professor Mauro a tentar levantar o moral daquela gente estigmatizada com educação, cultura e 
entretenimento.

Desde novembro deste ano, o Cefet-CE mantém em Pirambu duas turmas, uma de técnico em informática e 
outra de ensino médio. A partir de 2004, ainda em conjunto com a Emaús e a Escola de Aprendizes de Marinheiro, 
com o apoio da LG Electronics e da Fortalnet, quatro novas turmas serão montadas, cada uma com 30 estudantes. 
A responsabilidade de cada parte é clara: os professores são do Cefet-CE, as instalações físicas da ONG Emaús, a 
Marinha cede a estrutura desportiva e de lazer, a LG Electronics vai doar 60 computadores e a Fortalnet, o acesso à 
Internet. À comunidade, cabem a segurança e a limpeza.
Com a chegada dos 120 estudantes de Pirambu, em março, o Cefet-CE, que tem hoje 5 mil estudantes, vai se tornar 
maior.

Proep quer fortalecer ensino profissional na Bahia

O diretor executivo do Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep) da Semtec, Aldo Arantes, 
visitou, nos dias 17 e 18 de novembro, em Salvador, a Escola de Música Pracatum, instituição criada há quatro anos 
pelo músico Carlinhos Brown.
Em um prédio de três andares, do Candeal Pequeno, 310 jovens têm aulas de percussão, música, artes plásticas e 
dança, durante o dia. À noite, a escola mantém cursos de alfabetização de adultos.
O convênio foi assinado em 2000. Os instrumentos musicais, no valor de R$ 400 mil, já foram comprados e, 
atualmente, a instituição está sendo reformada. A licitação para sua ampliação, orçada em R$ 573,3 mil, já está em 
andamento.

Semtec entrega prêmios no dia 8
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