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Introdução
Em 2014, o Instituto Paramitas alinhou seu conhecimento na aplicação
de cursos para a inclusão digital com a vontade da Prefeitura de Madre de
Deus (BA) e a Secretaria Municipal de Educação para a criação do Centro de
Formação Tecnológica de Madre de Deus (CFTMD).
Para sua concretização, o Instituto Paramitas e a Secretaria de Educação
fazem uma parceria técnica e analisam o perfil e demanda da população de
Madre de Deus, verificando a necessidade de capacitação tecnológica.
Partindo disso, o Instituto Paramitas, como ONG certificada para aplicar
os cursos da Microsoft Educação e Intel Educação, estruturou um plano
pedagógico para aplicação dos cursos.
Em 25 de abril de 2014, o CFTMD foi inaugurado no prédio da Biblioteca
Municipal, com dois modernos laboratórios de informática onde são aplicados
os cursos Primeiros Cliques, Aluno Monitor, Intel Aprender e Microsoft Virtual
Academy.
Ao longo de doze meses o CFTMD mostrou-se capaz de atender por meio do
parceiro Técnico, uma grande demanda da população nos cursos de inclusão
tecnológica. Neste relatório você encontrará os caminhos percorridos, além
de nossos desafios e conquistas para atendimento da comunidade nestes
meses de realização do trabalho.

Inauguração do CFTMD
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Laboratório de informática

Faixada do prédio

8

Relatório de Avidades 2014 - 2015

Cursos Oferecidos
Microsoft Aluno Monitor

Carga horária presencial: 32 horas
Horas de estudo dirigido: 28 horas
O Curso Aluno Monitor abrange conceitos mais atuais
da tecnologia e seus benefícios. O conteúdo inclui
atividades práticas para que o aluno conheça hardware,
softwares, aplicativos e web 2.0. Além da formação na
área tecnológica, o objetivo é que o aluno amplie a sua
visão quanto à tecnologia e sua aplicação no dia a dia.

Microsoft Virtual Academy

Carga horária presencial: 32 horas
Horas de estudo dirigido: 28 horas
Preparação para a Prova: 8 horas
O Microsoft Virtual Academy é um
ambiente virtual de treinamento que
oferece cursos gratuitos. No Brasil, por
meio da parceria com o Instituto Paramitas,
é a primeira vez que os cursos são aplicados presencialmente com o suporte
de um monitor presencial.
Os alunos inscritos recebem a formação no curso introdutório e depois podem
escolher uma das três trilhas de conhecimento para seguir: infraestrutura,
desenvolvimento ou produtividade. Nesse processo os monitores irão
acompanhar o desenvolvimento dos alunos nessas trilhas, a cada etapa
concluída o aluno recebe um certificado. Completando alguns estágios o
aluno faz uma prova oficial da Microsoft, para receber a certificação da trilha
escolhida.
A Microsoft fez a doação de 60 Vouchers, em um investimento indireto de 12
mil reais, para ofertarmos gratuitamente para os 60 melhores alunos do MVA,
que cursaram pelo CFTMD, para fazerem a certificação Internacional de MCPs.
O Instituto Paramitas, é um Centro Certificador na Bahia e os alunos aptos
farão seus exames de certificação em Maio de 2015.
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Intel Educar

Carga horária presencial: 32 horas
Este curso faz parte dos programas da Intel Aprender.
Sua meta é ajudar jovens em comunidades com pouco ou
nenhum acesso à tecnologia a desenvolver as habilidades
necessárias ao sucesso no mercado de trabalho. O curso
trabalha o pensamento crítico, a cooperação e o domínio
das ferramentas de informática, e incentiva que os
projetos criados durante o curso sejam aplicados na comunidade onde vivem.

Primeiros Cliques

Carga horária presencial: 16 horas
O curso Primeiros Cliques foi desenvolvido
pelo Instituto Paramitas com seu eixo temático
em introdução à tecnologia. O objetivo é que
os alunos reconheçam que já existe tecnologia
presente no dia a dia deles e que possam
conhecer as ferramentas básicas e importantes para o seu desenvolvimento
pessoal e profissional.
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Comunidade Impactada
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Comunidade Impactada
O CFTMD começou seu funcionamento com capacidade máxima.
Inicialmente, foram abertas turmas nos períodos matutino e vespertino para
os cursos Primeiros Cliques, Aluno Monitor, Intel Comunidade e Microsoft
Virtual Academy.
A grande demanda superou as expectativas, gerando uma lista de espera
para próximas turmas. Somente no mês de maio foram aproximadamente 25
inscrições novas por dia, totalizando até o dia 30 de maio de 2014, uma lista
de espera com 975 nomes, principalmente para os cursos de introdução à
tecnologia como o Primeiros Cliques e o Aluno Monitor Microsoft.

Aulas no laboratório do CFTMD

Aulas no laboratório do CFTMD
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Aulas no laboratório do CFTMD
Como uma estratégia para manter o interesse pelos cursos e atender a
demanda da comunidade de Madre de Deus, as inscrições para os cursos
ficaram abertas ininterruptamente. Com isto, conforme novas turmas são
abertas, elas já possuem uma relação de nomes da lista de espera que são
chamados.
O Centro de Formação Tecnológica completou em abril, 12 meses em
pleno funcionamento com 5 turmas com aproximadamente 2 mil alunos
matriculados e 980 alunos certificados em todos os cursos oferecidos.
Conseguimos atender diretamente 10,2% da população e 52% da população
escolar madre-deusense do nível fundamental e médio.
Matrículas por nível
Madre de Deus
4,000

Matrículas por nível
Fundamental: 3113

Pré-escolar
Fundamental
Médio

3,000

2,000

1,000

Matrículas por nível
Médio: 673

População es mada 2014

19.985

População 2010

17.376

Área da unidade territorial ( km2 )

32.201
2

Densidade demográfica ( hab/km )
Código do Município

0

Matrículas por nível

Genlico

539.61
2919926
madre-deusense

IBGE – Censo Brasileiro 2013 - goo.gl/9msJlK
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Todos alunos formados durante 2014 receberam o certificado em cerimônia
junto com a Secretaria de Educação, o Instituto Paramitas considera a
entrega do certificado individualmente a cada aluno uma forma de valorizar
o aprendizado do aluno e incentivar que eles continuem a procura por novos
conhecimentos. Por isso também, ao longo dos meses, o convite para a
certificação foi reforçado com uma série de comunicados, com carro de som,
entrega de convites nas casas dos alunos, ligações, divulgação em redes
sociais e comunicados no próprio CFTMD, para que todos comparecessem
nas cerimônias.

1.805

0

67

484

500

340

1000

825

980

2000

294

3000

2.081

Total de Alunos

2014
Matriculados

Capacidade
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Concluintes

Desistentes

2015

Entrega de Certificados

Alunos com seus certificados

Entrega de Certificados
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Entrega de Certificados
Total de formados por cursos

Alunos

2014

2015

Primeiros Cliques

582

Matriculados

2.081

340

Aluno Monitor

281

Capacidade

1.805

484

Intel

316

Concluintes

980

294

Microso Virtual Academy

95

Desistentes

825

67

A importância do CFTMD para os alunos é vista na fala da aluna Miriam
Andrade, do curso Intel Aprender, formada na primeira turma, que contou
sobre o aprendizado adquirido durante o curso, as expectativas alcançadas e a
importância do curso para o futuro profissional de cada um:
“Ao fazer a minha inscrição para o curso, pensei: ‘vou fazer apenas para ter
um certificado chancelado pela Microsoft e Intel, pois sei que o que eles
irão ensinar é o básico, como muitos outros curso que já participei’. Ledo
engano, visto que não era um curso comum, mas sim aulas que, além de
proporcionarem conhecimento, serviram como autoajuda, ministradas com
calma, sem expressões ríspidas ou grosseiras e com a paciência dos grandes
mestres, que fazem a diferença entre viver ou não.” Miriam Andrade, aluna do
curso Intel Aprender.
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Com a grande procura ao Centro, a equipe do Instituto Paramitas observou
junto com a equipe da Secretaria de Educação, que tínhamos uma demanda
reprimida e com isto a necessidade de abertura de novas turmas no horário
noturno para atender pessoas que trabalham ou tem outra ocupação durante o
dia. Assim, em julho foi aberta a primeira turma no período noturno do curso
Primeiros Cliques, que era o curso com maior número de inscritos na lista de
espera. Em novembro, também para atender a essa demanda demos início a
turma do curso Microsoft Aluno Monitor.
O perfil dos alunos mostrou-se nesse um ano muito variado, foram atendidos
desde jovens até a terceira idade.
O Centro de Formação Tecnológica durante estes 12 meses
de atuação, certificou 370 mulheres.
Outro dado verificado com a demanda pelos cursos foi que 95% dos alunos
formados no CFTMD retornaram para participar de outros cursos. Esse
percentual comprova que os cursos oferecidos suprem a necessidade da
população da região e mostram o interesse de cada um em se aperfeiçoar.
De janeiro a abril de 2015 foram formados mais 249 alunos nos cursos
Primeiros Cliques, Microsoft Aluno Monitor, Intel Comunidade e MVA. Entre
os formandos, pela primeira vez, estavam duas alunas com deficiência auditiva,
Josileide da Silva, do curso Intel Comunidade, e Jucimeire Faria, do curso
Primeiros Cliques e Intel Aprender.

Depoimentos
“Sou deficiente auditiva me sinto muito feliz
por esta oportunidade de realizar os cursos aqui
no CFTMD, porque antes de entrar pensei que
fosse impossível dominar os recursos do mundo
tecnológico. Agora sei o quanto é importante
aprender com segurança.”
Jucimeire Faria

Tive o privilegio de realizar o curso e aprender muito
sobre tecnologia mesmo sendo deficiente auditiva
coisa que nunca imaginei que fosse acontecer na
minha vida, hoje consigo manusear o computador,
acessar a internet e realizar pesquisas.
Josileide Da Silva Amorim
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Curso de programação de Games para adolescentes com Microsoft KODU
Lab Games
Como atividade extra, para testarmos a adesão e o aproveitamento dos
participantes, foi oferecido um curso intensivo de programação de Games
para 33 jovens e adolescentes, no período de 13 a 17 de abril de 2015.
Kodu Game Lab
O Kodu Game Lab é uma ferramenta desenvolvida pela Microsoft Research
que possibilita a iniciação à programação. Possui ferramentas de simples
entendimento para desenvolvimento dos cenários, e uma linguagem
extremamente simples onde permite a programação através de comandos
prontos.
O Kodu possibilita a expressão de conceitos de designers avançados do jogo
de uma forma simples, direta e intuitiva, ajudando a desenvolver a lógica, a
matemática e a criatividade, possibilitando várias atividades que contribuem
para o desenvolvimento do raciocínio lógico e criatividade .

18 Relatório de Avidades 2014 - 2015

Ações para Empregabilidade
Relatório de Avidades 2014 - 2015

19

Ações voltadas para Empregabilidade
Em junho de 2014, o Instituto Paramitas fez um levantamento dos alunos que
não tinham carteira de trabalho e carteira de identidade e encaminhou para
o Serviço Nacional de Emprego (SINE), atuante e Madre de Deus, para que
pudessem retirar os documentos. Com essa parceria os alunos não arcaram
com nenhum custo para tirar os documentos, mesmo os que eram segunda via.
Em paralelo, foram selecionados currículos dos alunos para encaminhamento
para processos seletivos que estavam abertos no SINE.

Aproximação da Transpetro
Abrindo um canal de conversação com o Transpetro, empresa que atua na
região, o Secretário de Educação Luís Mário, o Diretor Pedagógico da SEDUC
Georgeton Correia, o vice-presidente do Instituto Paramitas Nilton Rodrigues
e a coordenadora administrativa do Centro de Formação Tecnológica de Madre
de Deus Daiane Pedreira, participaram, em junho, de uma visita à empresa.
O objetivo foi a apresentação do CFTMD e a abertura de um diálogo para
o desenvolvimento de um trabalho em conjunto visando a geração de
oportunidades para os alunos em formação. A ideia é que o CFTMD seja uma
fonte de profissionais para empresas que atuam na região e que muitas vezes
contratam pessoas de locais mais distantes.
Em julho, 13 alunos do curso MVA, acompanhados do monitor Rick
Boaventura, fizeram uma visita orientada à Transpetro. Os alunos conheceram
as instalações da empresa, passaram pelo setor de tecnologia, central de
monitoramento em Mirim, central de monitoramento e abastecimento de
navios. Para os alunos essa foi a oportunidade de saber como funciona a área
de tecnologia de uma empresa e conhecer a principal empresa que atua na
região.
Outra visita aconteceu em agosto com a participação dos alunos, SINE e a
equipe do Instituto Paramitas, os três apresentaram as suas ações. O Instituto
Paramitas mostrou o conteúdo dos cursos que desenvolvemos a importância
deles para melhorar a empregabilidade dos alunos, possibilitando o interesse
das empresas que atuam na região na mão de obra.
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Durante 2014, a equipe do Instituto Paramitas que atua na CFTMD participou
dos Fóruns Comunitários que acontecem mensalmente na sede da Transpetro
com o objetivo que mostrar os projetos desenvolvidos pela empresa e ouvir a
demanda da comunidade.
E em fevereiro o Instituto Paramitas participou do primeiro Fórum
Comunitário da Transpetro de 2015.

Portal do emprego
O Portal do emprego está no ar com todos os alunos que passaram
pelas formações e se certificaram já cadastrados no sistema. O Portal foi
desenvolvido em parceria com a Secretaria da Educação com o objetivo de
disponibilizar os currículos dos alunos do CFTMD para as empresas da região.
Dessa maneira, fecha-se o ciclo Formação -> Divulgação -> Mercado de
Trabalho.
portaldoempregomd.org.br
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Seleção e contratação de facilitadores
Foram selecionados em julho de 2014, dois alunos de CFTMD para compor
o quadro de facilitadores (estágio), Elisandra Santana de Andrade e Evaldo
Santana Graciliano, que receberam formação em Primeiros Cliques, Aluno
Monitor, Postura Profissional e Atendimento ao Cliente para assumirem as
turmas no período noturno. Os mesmos foram efetivados como Formador
Técnico I, em outubro de 2014, bem como a Formadora Técnica I, Marcleide
Pinho Santos, formada na primeira turma de MVA.
As contratações feitas em regime de CLT pelo Instituto Paramitas têm como
foco dar oportunidade para cursistas se tornarem Facilitadores dos cursos
oferecidos pelo Instituto, valorizando a mão de obra local, permitindo ter
em seu quadro de funcionários pessoas que conhecem a comunidade e
seus desafios. Em todo o cenário de contratações sempre tivemos esta
preocupação em empoderar as pessoas da própria comunidade onde atuamos.
Com isto fechamos o projeto em 2015 com 5 madre-deusense contratos
em regime de CLT, em um quadro de 7 pessoas, fixas no núcleo de Madre de
Deus.

Formação e atualização da equipe
O coordenador de tecnologia Lucas Thomas e os facilitadores Rick Boaventura
e João Motta participaram, em São Paulo, da formação de parceiros técnicos
da Microsoft para atualização dos cursos e ferramentas. Foi mostrada a
integração dos programas Aluno Monitor e Aprendizagem Colaborativa com
a um anova interface, a formação foi importante para oferecer sempre um
conteúdo atual e de qualidade para os alunos do CFTMD.
Como aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido, os colaboradores do
Instituto Paramitas que atuam no núcleo de Madre de Deus, receberam
em outubro, além das formações específica sobre a nova metodologia do
Microsoft Aluno Monitor, a formação em cursos básicos do próprio instituto,
para atuação em seus núcleos o curso de Postura Profissional.
Em novembro, aconteceu formação específica sobre produtos Google e suas
funcionalidades, com abordagens sobre o uso do gmail, assinatura, mensagem
de férias, mensagem predefinida, drive e agenda. Tudo isto como preparatório
para cursos aprofundados em ferramentas Google, já que o Instituto
Paramitas se transformou em um Parceiro Técnico da Google também, com a
possibilidade de trazer estas formações para a comunidade de Madre de Deus.
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Palestras
O Instituto Paramitas organizou ao longo desta parceria, encontros mensais
oferecendo palestras abertas a toda a comunidade, com temáticas voltadas à
empregabilidade e empreendedorismo. Ao todo foram impactadas com essa
ação 286 pessoas de diversas idades que passaram pelas palestras no CFTMD.
Atendimento ao cliente
30 de maio de 2014
Iraci Vitória, assistente pedagógica do Instituto Paramitas.
Postural Profissional
18 de julho de 2014
João Mota, facilitador do Instituto Paramitas.
Aprendendo a trabalhar: entrevista, elaboração de currículo e noções éticas
de comportamento
28 de agosto de 2014
Ana Lúcia da Silva Santos, Agente de Desenvolvimento no SEBRAE em Madre
de Deus (BA).

Banner de divulgação da palestra
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Palestra aprendendo a Trabalhar
Como ganhar dinheiro em casa usando o computador
26 de setembro de 2014
Rick Boaventura, Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.
Como montar o seu próprio negócio
31 de outubro de 2014, pelo coordenador de tecnologia do Instituto
Paramitas Lucas Thomas Santos do Vale.

Banner de divulgação da palestra
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Informática para a terceira idade
28 de novembro de 2014
Leda Brito, assistente pedagógica do Instituto Paramitas.

Grupo que participou da palestra Informática para a terceira idade
Debate: Internet segura – Construindo a Internet que queremos
27 de fevereiro de 2015
A mesa de debates foi composta pelo vice-presidente do Instituto Paramitas,
Nilton Rodrigues, Diretor Pedagógico da Seduc de Madre de Deus, Georgeton
Correia, a estagiária do Instituto Paramitas Nordeste Victória Rodrigues, o
Coordenador de Tecnologia e Inovação Lucas Thomas e os monitores João
Mota e Rick Boaventura.
O debate fez parte das ações do Dia da Internet Segura, lembrado em 07 de
fevereiro, mas com ações durante todo o mês. O tema de 2015 foi “Vamos
criar uma internet melhor juntos”, convidando todos a criar um ambiente
virtual seguro.

Debate Internet Segura
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Contato com escolas da região
A equipe do Instituto Paramitas participou nos dias 13 e 14 de agosto a convite do diretor
pedagógico da SEDUC, Georgeton Correia, do Dia da Família na Escola, uma das atividades da
Semana da Juventude. A Escola Antônio Carlos Magalhães Neto e ACM receberam as oficinas
práticas relacionadas à segurança na internet. Foram distribuídos para professores e país o
Guia Uso Seguro e Criativo da Web e dadas informações sobre os cursos disponíveis.
Em outubro e novembro, a escola Gente Inocente visitou o CFTMD levando seus alunos para
conhecerem as instalações e os cursos disponíveis. O CFTMD está aberto para visitas por
alunos das escolas da região como um canal para conhecer o espaço e, futuramente, participar
de algum curso.

Considerações Finais
Completamos em Abril de 2015, doze meses de parceria com a Prefeitura de
Madre de Deus por meio da Secretaria Municipal de Educação. Nesse tempo
atendemos um grande número de jovens, adultos e pessoas da terceira idade,
por meio de ações socioeducativas, visando a inclusão no mundo digital e a
melhoria da empregabilidade da comunidade madre-deusense.
Durante este período como parceiros técnicos no Brasil, contamos com o
apoio de grandes nomes da tecnologia mundial, como Microsoft e Intel, com
seus cursos reconhecidos mundialmente.
Entendemos que apesar do alto impacto que tivemos, conseguido trazer
10,2% da comunidade para se matricularem no CFTMD e, tendo um
percentual de mais de 50% de concluintes, devemos nestas considerações
finais refletir sobre os desafios enfrentados durante estes meses de trabalho
que nos mostram também oportunidades e como caminhar para o sucesso
desta empreitada que traz a tecnologia como ferramenta e agente, que pode
mudar e impactar a vida das pessoas para melhor, quando lançamos mão de
ações socioeducativas transformadoras.
Temos que refletir sobre alguns pontos que foram mais relevantes em nossa
avaliação: o grau de maturidade tecnológica dentro da comunidade, que
ainda necessita de cursos na linha de emancipação digital, o que explica o
alto número de pessoas procurando pelo curso Primeiros Cliques e a pouca
qualificação destas para cursos mais complexos da Microsoft na linha do
MVA. E o segundo ponto, de aspecto administrativo, com mudanças por
parte da Seduc de agendas já fechadas com antecedência, para a certificação
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de turmas que por mais de uma vez foram trocadas em cima da hora, o que
gerou desconforto nos alunos. Pontos estruturais, como a constante falta
de eletricidade, barulho e cheiro de óleo provocados pelo uso do gerador em
substituição a rede elétrica, falta de ar condicionado e internet intermitente,
e finalmente, não conseguirmos fazer os exames de certificação no próprio
CFTMD, devido a não conformidade das licenças do sistema operacional que
necessitávamos utilizar.
Com isto posto, sentimos que devemos promover ações que provoquem
a investigação científica muito mais cedo, com ações que estimulem já as
criança nesta busca natural que possuem por estarem neste mundo digital, já
qualificando as que possuem habilidade e aptidão para as áreas de tecnologia,
para depois seguirem os cursos mais avançados como os oferecidos no MVA,
por exemplo.
Promover cursos que vinculem a tecnologia as questões do cotidiano desta
população adulta, que precisa se familiarizar com as novas questões da
tecnologia, mas que não possuem aptidão para cursos tão aprofundados na
área de TI.
Porém vale ressaltar que mesmo com estes pontos levantados, concluímos
este ciclo com grandes vitórias pois muitos de nossos alunos, principalmente
dos cursos Microsoft Aluno Monitor e MVA, conseguiram colocação de
emprego, mesmo sem ter concluído o curso, apenas com a indicação de
que estavam no CFTMD. Como já tínhamos validado a abertura de turmas
no noturno, foi possível que concluíssem seus cursos e que continuassem
trabalhando em seus novos empregos.
Outro ponto bastante positivo foram as diversas atividades que aconteceram
no CFTMD e que serviram para complementar e atender as pessoas que não
estavam inscritas nos cursos, mas que queriam se atualizar e melhorar sua
colocação no mercado de trabalho.
Estamos fechando este programa com o sentimento de dever cumprido,
percebido por meio dos diversos relatos dos alunos, participantes de nossas
palestras e pelo visível impacto causado na comunidade.
Equipe Instituto Paramitas
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CLIPPING e EQUIPES
Instituto Paramitas é parceiro de Madre de Deus (BA) para inclusão digital
15-04-2014
http://goo.gl/rCRp2M
Inaugurado o Centro de Formação Tecnológica de Madre de Deus
05-05-2014
http://goo.gl/TZwO3m
Primeiros alunos do CFTMD recebem certificados
06-08-2014
http://goo.gl/C7MXLl
Novos facilitadores assumem turmas em Madre de Deus (BA)
03-09-2014
http://goo.gl/7VfZ7U
Mais certificados entregues no CFTMD
24-09-2014
http://goo.gl/dtLw6L
Palestra no CFTMD deu dicas para empreender usando o computador
06-10-2014
http://goo.gl/2FhR6f
CFTMD recebe palestra sobre empreendedorismo
04-11-2014
http://goo.gl/yVWNBC
CFTMD completa seis meses com 441 alunos certificados e 366 matriculados
na terceira turma - 07-11-2014
http://goo.gl/zP88zH
Ferramentas do Gmail fazem parte de formação no CFTMD
11-11-2014
http://goo.gl/GXxPo6
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Palestra reúne a terceira idade no CFTMD
02-12-2014
http://goo.gl/l2Iu5z
Internet segura é tema de debate no CFTMD
24-02-2015
http://goo.gl/caLvRP

PREFEITURA MADRE DE DEUS
Prefeito
Jefferson Andrade
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