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1. APRESENTAÇÃO

N

o segundo trimestre de 2015, as ações em parceira com FUNTITEC nos Polos de Cultura
Digital tiveram como foco o aprimoramento das atividades oferecidas para a comunidade.
Foram duas as principais ações realizadas, a inauguração do Polo de Cultura Digital na
Biblioteca Municipal Arnold Silva e a reestruturação dos Polos de Cultura Digital.
Foi feito um plano de ação nesse trimestre que contou com a intensa divulgação dos cursos
oferecidos nos Polos, a fim de aumentar o número de inscritos e formandos. A abertura do
novo Polo foi um marco na união do tradicional com o inovador, a Biblioteca por ser um espaço
que contempla o conhecimento abriu uma porta para o uso e incentivo da tecnologia.
Além dessas duas ações, durante o trimestre o Instituto Paramitas participou ativamente de
eventos com a comunidade.
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2. FACILITADORES

O

quadro de facilitadores no segundo
trimestre permaneceu o mesmo, com
60 estagiários contratados pela FUNTITEC,
sendo que as estagiárias Tuane Gonçalves
e Mayane Aquino foram remanejadas para
trabalhar diretamente na Fundação.

2.1 Seleção de Facilitadores
As seleções de facilitadores ocorreram no mês
de abril. Dos 21 candidatos escolhidos para
entrevista compareceram 16 e foi contratada
uma candidata para estagiar na FUNTITEC. Os
candidatos foram entrevistados pelo diretor
do Instituto Paramitas Nilton Rodrigues e pela
gerente geral Tatiana Carneiro, e passaram
por avaliação de informática e português.
Uma candidata foi entrevistada e selecionada
no mês de junho para atuar no Polo de
Cultura de Jaguara, quando recomeçarem as
atividades no mesmo, que encontra-se em
reforma.

Primeiros Cliques, Postura Profissional,
Atendimento Telefônico e Atendimento ao
Cliente. O modelo aplicado nas formações
levou os facilitadores como ouvintes para as
aulas que acontecem nos Polos e depois, em
uma atividade prática, eles atuaram a frente
dos cursos. Após as formações, eles foram
remanejados para os Polos de Cultura Digital
para início das atividades.
Em maio, outro grupo de facilitadores assistiu
aula como ouvinte nos cursos oferecidos nos
Polos de Cultura Digital para atualização e
formação de novos conteúdos. Esses cursos
foram aplicados pelos formadores João Mota
e Rick Boaventura.

Aconteceu em 29 de maio um encontro
especial com os facilitadores veteranos
a
fim
de
avaliar
a
comunicação,
participação,
responsabilidade
e
didática dos facilitadores, e contribuir
para o aprimoramento profissional. Foram
Também foi finalizado o estágio obrigatório, observados pela equipe pedagógica do
não remunerado da aluna da Universidade Instituto Paramitas elementos decisivos para
Federal do Recôncavo da Bahia, Franci Santana renovação ou não do contrato de estágio por
mais um ano.
da Cruz, que obteve sucesso de rendimento.

2.2 Formação de Facilitadores
O setor de assistência pedagógica deu
continuidade a formação dos facilitadores
contratados no primeiro trimestre de 2015.
As formações acontecem mensalmente com
objetivo de comunicação, aprimoramento e
recolhimento de documentos, a exemplo de
lista de presença de alunos e fichas cadastrais,
que mesmo sendo feitas online precisam
ser impressas para colher a assinatura dos
responsáveis dos alunos menores.
Os facilitadores participaram dos cursos

8

Os facilitadores receberam formação para
aprimoramento da aplicação dos cursos.
Outras duas formações aconteceram em 19 e
29 de junho. A equipe pedagógica do Instituto
Paramitas realizou uma “dinâmica de vendas”
com o objetivo de fazer uma interação entre
os facilitadores e desenvolver a oratória. Para
realizar uma reflexão entre os participantes,
foi realizado a dinâmica “desafio da caixa” que
abordou o enfrentamento de novos desafios
tanto profissionais como pessoais.
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Formação dos facilitadores

No mesmo mês, os facilitadores foram
informados sobre o fechamento do semestre,
comunicados a respeito do término e
renovação de contratos e uma pequena
confraternização junina.

para que estejam aptos também a aplicar
todos os cursos.

2.3 Facilitadores e formadores volantes
Por meio de reuniões, em abril, foi decidida
a criação de uma equipe volante composta
por facilitadores e pelos formadores da equipe
do Paramitas, João Mota e Rick Boaventura,
para possibilitar que todos os Polos ofereçam
todos os cursos, mesmo que o facilitador local
não tenha essa formação. Dessa maneira
a turma é agendada com o facilitador ou o
formador móvel, assim nenhum Polo fica sem
oferecer cursos.
Em maio essa equipe recebeu a formação
do curso Empreendedorismo no intuito de
atender os Polos da Loja Maçônica, Distrito de
Matinha, Maria Quitéria e Jaíba. Essa formação
se estenderá para os cursos Aluno Monitor e
desenvolvimento de games com Kodu.
Como facilitadores volantes estão: Herbert
Carvalho, Victória Rodrigues e Tiago
Oliveira, também receberam a formação
os facilitadores Jeimisson Correia, Jackeline
Teixeira, Ângelo Almeida, Allan Mota, Thyago
Magalhães, Renata Miranda e Camila Silva,

2.3.1 Ações com os formadores
Três funcionárias da FUNTITEC passaram
pela formação atendimento ao cliente,
atendimento telefônico e postura profissional,
que iniciou em 30 de maio, ministrado por
João Mota. Além disso, o formador assumiu
a responsabilidade do Ônibus Digital na
confecção da agenda mensal, escala de duplas
dos facilitadores e visitas nas comunidades.
No segundo trimestre os formadores João Mota
e Rick Boaventura, atenderam as demandas
de novos cursos como formadores volantes.
O formador Rick Boaventura ficou responsável
pela aplicação dos cursos Microsoft Virtual
Academy, Aluno Monitor e Windows na Sala
de Aula (Office 365) no Polo da Biblioteca
Municipal Arnold Silva. Também desenvolveu
slides para a aplicação do curso Montagem
e Manutenção de Micro, visitou o Polo
da Loja Maçônica para ajudar a equipe
na divulgação, participando também da
formação de instrução dos facilitadores para
o preenchimento de fichas e folhas de ponto
online.
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3. POLOS
3.1 Inauguração do Polo de Cultura Digital da Biblioteca Municipal Arnold Silva
Em comemoração ao aniversário de 52 anos da Biblioteca Municipal Arnold Silva, localizada
no centro de Feira de Santana (BA), foi inaugurado um Polo de Cultura Digital nas instalações
do prédio. A abertura do novo Polo aconteceu em 08 de abril com a presença do prefeito de
Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, a chefe de gabinete da FUNTITEC, Aline Miranda,
a presidente do Instituto Paramitas, Claudia Stippe, o secretário de Cultura, Esporte e Lazer,
Rafael Cordeiro, e os vereadores, Pablo Roberto e Lulinha.
Atualmente a Biblioteca Municipal Arnold Silva recebe uma média diária de 200 pessoas, sendo
o maior público de estudantes. O Polo de Cultura Digital atenderá esse público com os cursos
Inclusão Digital, Educação para o trabalho e Microsoft Virtual Academy. A abertura desse novo
Polo representa a união do digital com o tradicional criando um espaço complementar entre
duas importantes ferramentas para a disseminação do conhecimento.
Durante a cerimônia em comemoração aos 52 anos da Biblioteca foram entregues também
os certificados para 19 facilitadores, e a abertura da Exposição Facilitador Inovador com as
fotos do Concurso Facilitador Inovador de 2012 e 2014.

Para divulgar a abertura dos cursos no novo Polo foi montado um plano de divulgação com
visitas nas escolas, comércios próximos e por meio do Ônibus Digital que percorreu os bairros.
O cronograma do novo Polo foi organizado da seguinte maneira:
Qua

Qui

Sex

Formador
e
Facilitador

MVA
Introdução

MVA
Introdução

Aluno Monitor
e Horas
de estudo

Internet
orientada/
Games
educacionais

Rick
Boaventura

10h às 11h45

Windows na sala
de aula
(Office 365)

Primeiros
Cliques

Windows na
sala de aula
(Office 365)

Primeiros
Cliques

Internet
orientada/
Games
educacionais

João Mota

12h às 13h

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

Fechado

P.C.D.
Biblioteca

Seg

8h15 às 9h45

Aluno Monitor
e Horas
de estudo

13h15 às 14h45

15h às 16h45

Ter

Internet
orientada/
Aluno Monitor e Atendimento Aluno Monitor e Atendimento ao
Horas de estudo
ao cliente
Games
Horas de estudo
cliente
educacionais
MVA introdução

Primeiros
cliques

Primeiros
cliques

Ivy Cerqueira

Internet
orientada/
Games
educacionais

Herbert
Carvalho

Rodrigo
Rodrigues

Rogelmaycon
Moura

Aberto para matrículas

17h
Cerimônia de inauguração / Foto: Sivaldo Souza

MVA
Introdução

Jeimisson e
Vitória Oliveira

Primeiros
cliques

Atendimento
Telefônico

Internet
orientada/
Games
educacionais

Atendimento
ao cliente

Primeiros
cliques

Internet
orientada/
Games
educacionais

Primeiras aulas no Polo de Cultura Digital da Biblioteca

18h15 às 19h45

Primeiros
cliques

Atendimento
Telefônico

20h às 21h15

Atendimento ao
cliente

Primeiros
cliques

Alunos recebendo certificados

10
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4. AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO
DOS POLOS DE CULTURA DIGITAL
4.2.1 Resultados

A equipe do Instituto Paramitas verificou a necessidade de um plano de ação com o objetivo
de aumentar o número de inscrições nos cursos oferecidos nos Polos de Cultura Digital. A
partir dessa demanda foi montado um plano de reestruturação que consiste em intensificar
em um Polo por vez a divulgação dos cursos.
O primeiro Polo escolhido foi o da Rua Nova por apresentar o menor número de inscritos e
certificados no primeiro trimestre. Nesse Polo ficou definido ações de divulgação nas escolas
do bairro. Inicialmente foi feito a triagem dos locais pelo estagiário Tiago Pereira, depois
contato telefônico feito pelo formador João Mota, o qual apresentou o Instituto e marcou as
visitas que foram feitas por ele. Elenilda, Tiago e o grupo de divulgação levaram informações
sobre os cursos e realizam as pré-inscrições.
Como parte do plano de reestruturação o formador João Mota presenciou as aulas ministradas
pelos facilitadores, para analisar a qualidade do conteúdo e os pontos a serem melhorados.
Para esse primeiro momento foi criado pelo coordenador de tecnologia e educação do
Instituto Paramitas, Lucas Thomas, uma ficha de pré-inscrição reduzida para não atrapalhar o
andamento das aulas e um Termo de Autorização feito pela assistente administrativa, Daiane
Pedreira, para ser assinada pelos responsáveis dos alunos menores de idade, essa ação durou
um período de 3 dias e foi organizada da seguinte maneira:
CRONOGRAMA DE DIVULGAÇÃO
TURNO

AÇÃO

RESPONSÁVEL

28/04

Matutino

Treinar os facilitadores da
equipe de divulgação.

João e Tiago

30/04

Vespertino

Entrar em contato com os gestores das
Escolas, Associações e Igrejas da Rua Nova
e Jardim Cruzeiro e agendar visitas.

Ellen, Tiago e João

DATA

30/04

Matutino

Treinar os facilitadores da
Equipe de divulgação.

Ellen e João

30/04

Vespertino

Visitar as escolas para explicar as diretoras
da divulgação.

João e Rick

04/05

Matutino

Divulgação com a Equipe

Ellen, Tiago e João

04/05

Vespertino

Divulgação com a Equipe

Ellen, Tiago e João

04/05

Noturno

Divulgação com a Equipe

Ellen, Tiago e João

12
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4.1 Articulações

CURSOS

MAIO
INSCRITOS CERTIFICADOS

Foi feito um check-list para análise de perfis
Primeiros Cliques
25
12
dos Facilitadores e elaboração de pesquisas
voltadas para a comunidade com o objetivo Atendimento ao Cliente
23
23
de levantar informações externas que
3
2
Educação Financeira
colaborem com a reestruturação dos Polos
34
19
Total
no segundo semestre. Como parte do plano
de reestruturação foi decidido o retorno
da equipe de telemarketing, formada por Escolas Atendidas
facilitadores treinados para contato com os
Escola Municipal Dr. Cícero de Carvalho
alunos dos Polos utilizando o Skype.
Turno: Matutino e Vespertino.
A proposta das ligações será realizar a pré- Quantidades de salas que foram realizadas a
inscrição, convite aos alunos para o início Divulgação: 8 salas.
das aulas, confirmação de participação dos Faixa etária: 10 a 15 anos.
mesmos após esse início, e pesquisa de
Escola Estadual Godofredo Filho
satisfação no final das aulas.
Turno: Matutino e Vespertino.
4.2 Ações no Polo Cultura Digital do Quantidades de salas que foram realizadas a
Divulgação: 7 salas.
bairro Rua Nova
Faixa etária: 10 a 16 anos.
Inicialmente as divulgações do Polo de
Cultura da Rua Nova foram feitas em escolas.
Para atender a faixa etária dos alunos que
cursam o Ensino Fundamental I, II e o Ensino
Médio, foram disponibilizados os cursos
Aluno Monitor, Empreendedorismo e Kodu
Game Lab. Esta ação aconteceu em etapas,
o formador João Mota entrou em contato
com os gestores das escolas para agendar
as divulgações e junto com as assistentes
pedagógicas Anna Peleteiro e Elenilda Prestes
realizou as matrículas no local. O coordenador
técnico Elísio Neto preparou todas as
máquinas do Polo para receber os novos
cursos, e ao final os alunos serão conectados
via Skype com equipe de contactados para
a pesquisa de satisfação, com os resultados
teremos indicadores para aprimorar as ações.

Escola Municipal Erasmos Braga
Turno: Matutino e Vespertino.
Contato apenas com a gestora que se
responsabilizou em divulgar para seus
alunos no turno noturno.
Escola Estadual Enestina Carneiro
Turno: Matutino e Vespertino.
Quantidade de salas que foram realizadas a
Divulgação: 12 salas.
Faixa etária: 10 a 16 anos.
Escola Estadual João Barbosa de Carvalho
Turno: Matutino.
Contato apenas com o gestor que se
responsabilizou em divulgar para os alunos,
pois os mesmo estavam em semana de prova.
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Escolas Atendidas

4.3 Ações no Polo de Cultura Digital do Parque Ipê
O segundo Polo de Cultura escolhido para o projeto de reestruturação foi o da Loja Maçônica
Sabedoria, Luz e União no bairro Parque Ipê.
As divulgações dos cursos e inscrições aconteceram entre 18 e 22 de maio nas escolas do
bairro. Para atender a faixa etária escolar do Ensino Fundamental e Médio foram oferecidos
os cursos Aluno Monitor, Empreendedorismo e Kodu Game Lab. Esse foi o único Polo em que
a divulgação se estendeu por 5 dias.
4.3.1 Resultados
As ações desenvolvidas pela equipe do Instituto Paramitas conseguiu aumentar o número de
inscritos no Polo em comparação com a última turma formada. Além disso, houve a oferta de
novos cursos a fim de atender a demanda da região.

INSCRITOS

CERTIFICADOS

Primeiros Cliques

10

10

Kodu Game Lab

1

0

Aluno Monitor

2

0

Atendimento ao Cliente

4

1

Postura Profissional

1

1

Atendimento Telefônico

1

1

Total

19
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4.4 Ações implementadas no Polo de Cultura Digital do Distrito de Matinha
As ações no Polo de Cultura Digital do Distrito de Matinha tiveram início em 22 de maio com
o mapeamento das escolas locais, após isso os contatos foram feitos com os gestores e nos
dias 25, 26 e 27 de maio deram início as divulgações e inscrições.

4.4.1 Resultados

POLO DO PARQUE IPÊ

O resultado da ação está explícito na tabela abaixo:

Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

08h às 9h45

Aluno Monitor

Primeiros Cliques

Aluno Monitor

Primeiros Cliques

Internet Orientada

10h às 11h45

Postura Profissional

Kodu

Postura Profissional

Kodu

Internet Orientada

13h15 às 14h45

Aluno Monitor

15h às 16h45

Empreendedorismo

14

Aluno Monitor
Empreendedorismo

Escola Estadual Monsenhor Mário Pessoa
Turno: Matutino.
Contato apenas com a Gestora, pois a mesma informou que precisaria de uma autorização
para que pudéssemos fazer a divulgação.

Escola Estadual Luiz Viana
Turno: Vespertino.
Contato apenas com o Gestor Cardoso, pois os alunos estavam em semana de prova.

Para atender esses números ficou definido o seguinte cronograma:

Atendimento ao
Cliente
Atendimento
Telefônico

Escola Municipal Cloves Lima
Turnos: Matutino e Vespertino.
Divulgação: 16 Salas.
Faixa etária: 10 a 14 anos.

Escola Estadual Padre Geovane
Turno: Matutino.
Divulgação: 5 Salas.
Faixa etária: 10 a 13 anos.

MAIO

CURSOS

Centro Social Urbano (CSU)
Turnos: Matutino e Vespertino .
Divulgação: 20 Salas.
Faixa etária: 10 a 16 anos.

Atendimento ao
Cliente
Atendimento
Telefônico

Relatório Trimestral Polos de Cultura Digital

CURSOS

MAIO
INSCRITOS CERTIFICADOS

Primeiros Cliques

20

10

Internet Orientada

Atendimento ao Cliente

4

2

Internet Orientada

Livros Digitais

2

0

Total

26

12
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As turmas tiveram início dia 01 de junho de 2015 nos três turnos com o seguinte cronograma:

4.5 Ações no Polo de Cultura Digital do Distrito de Maria Quitéria
No dia 20 de maio iniciaram as ações no Polo de Cultura Digital com o mapeamento das
escolas e associações próximas. No dia 26 maio as assistentes pedagógicas Anna Peleteiro e
Elenilda Prestes entraram em contato com os gestores, agendaram as visitas e divulgações
para os dias 27 e 28 de maio com a previsão de início das aulas para 02 de junho de 2015.

Polo da Cultura Digital da Matinha
Matutino
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

4.5.1 Resultados

8h15 às 9h45

Aluno Monitor

Primeiros Cliques

Aluno Monitor

Primeiros Cliques

Internet Orientada

10h às 11h45

Empreendedorismo
- Tiago

Atendimento ao
Cliente

Empreendedorismo

Atendimento ao
Cliente

Internet Orientada

Com a intensificação da divulgação dos cursos, houve um aumento considerável no número
de inscritos.

Vespertino
Horário
13h15 às 15h
15h15 às
16h45

Segunda
Atendimento ao
Cliente
Primeiros Cliques

Terça

Quarta
Atendimento ao

Kodu Game Lad

Cliente

Empreendedorismo

Primeiros Cliques

Quinta
Kodu Game Lad

Sexta
Internet Orientada

Empreendedorismo Internet Orientada

Noturno
Horário
18h15 às
19h45
20h às 21h15

Segunda

Terça

Quarta

Educação Financeira

Postura Profissional

Educação Financeira

Quinta

MAIO

CURSOS
INSCRITOS
Primeiros Cliques

24

13

Postura Profissional

7

5

Atendimento Telefônico

2

0

Total

33

18

Sexta
Internet Orientada

Escolas Atendidas

Internet Orientada

Escolas Atendidas no Polo de Cultura Digital da Matinha

Escola Estadual Professora Maria José de Lima
Turno: Vespertino.
Divulgação: 13 salas.
Faixa etária: 12 a 22 anos

Escola Municipal Crispiniano Ferreira
Turno: Matutino.
Divulgação: 7 salas.
Faixa etária: 10 a 16 anos.

Escola Municipal José Tavares Carneiro
Turno: Vespertino.
Divulgação: 9 salas.
Faixa etária: 10 a 15 anos.

Atendimento ao
Cliente

Primeiros Cliques

Atendimento ao
Cliente

Primeiros Cliques

CERTIFICADOS

Escola Municipal D. Rosa Maria
Turno: Matutino.
Divulgação: 10 salas.
Faixa etária: 10 a 17 anos.

16
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5. ÔNIBUS DIGITAL

6. ARTICULAÇÕES

O Ônibus Digital faz um percurso itinerante e atende diversas secretarias e órgãos públicos
mediante solicitação por ofício a FUNTITEC, a partir disso é feito a escala de dupla de facilitadores
que trabalhará no determinado local.
De abril a junho o Ônibus Digital participou com oficinas em ações do Sesc, Programa Minha
casa minha vida, Associações de bairro e Secretaria de Desenvolvimento Econômico no
cadastramento de ambulantes das feiras livres da cidade.

Abril - Junho
Abril

Maio

Junho

Total

Games Educacionais

486

559

67

1112

Oficina de currículo

8

-

-

8

Internet Orientada

-

4

-

4

Atendimento Secretaria de
Desenvolvimento Econômico

-

124

37

161

18

18

1285

Atendimento
33total

Com o objetivo de oferecer capacitação e atualização profissional à população, a equipe de
assistentes pedagógicas do Instituto Paramitas entrou em contato com a Casa do Trabalhador
de Feira de Santana para uma parceria na aplicação dos cursos dessa natureza. Foi sugerida
a utilização, com exclusividade, do Polo de Cultura do Mandacaru com algumas alterações na
estrutura física e a necessidade de reparos no local.

6.2 Setor Técnico

Dados do Ônibus Digital do segundo trimestre do ano:

CURSOS

6.1 Casa do Trabalhador

O setor técnico e pedagógico do Instituto Paramitas realizaram visitas nos Polos de Cultura
Digital da Rua Nova, Biblioteca Municipal Arnold Silva, Mandacaru, Centro de Referência da
Mulher, Distritos de Matinha e Jaguara para atualizar os drives de preenchimento de fichas de
inscrição e folhas de ponto dos facilitadores. No Polo da Biblioteca foi feita a atualização do
curso de empreendedorismo que teve início em maio.
Foi realizado, também, o levantamento situacional da internet em todos os Polos para ser
enviado à FUNTITEC.

Ônibus Digital

18
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7. MOBILIZAÇÕES NO SETOR DE TECNOLOGIA

Voltados para a reestruturação dos Polos de Cultura Digital, o setor de Tecnologia e Educação
criou uma pesquisa para ser aplicada nas comunidades próximas com o objetivo de
mensurar aspectos relacionados ao acesso das pessoas às tecnologias. O resultado da
pesquisa será utilizado para aprimorar os cursos aplicados na região.
A pesquisa que será aplicada a partir do segundo semestre está estruturada da seguinte
maneira:

Foi produzido um plano de fundo personalizado para os notebooks da Biblioteca Municipal
Arnold Silva, orientação dos facilitadores sobre o novo curso Microsoft Virtual Academy (MVA),
e identificação de algumas mudanças no curso de Empreendedorismo.
Além dessas atividades, a equipe desenvolveu jogos educacionais para o projeto Aulas
Animadas (português e matemática), com o objetivo de viabilizar o uso da tecnologia nas
disciplinas básicas.

Pesquisa situacional dos Polos
Nome

Quais cursos você gostaria tomar?

Telefone
E-mail

Sim

Sim

Cursos voltados para a área de tecnologia

Não

Não

Cursos voltados para a administração

Pretendo adquirir

Cursos voltados para a educação

Masculino

Cursos voltados para a indústria

Feminino

Em qual ramo profissional você atua ou
pretende atuar?

Faixa Etária:

Administrativo

Entre 18 anos a 25 anos

Tecnologia

Entre 26 anos a 35 anos

Educação

Entre 36 anos a 50 anos

Indústria

Mais de 50 anos

Profissional Autônomo

Sim
Não

2

3

Sim
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Atendimento Telefônico
Educação Financeira
Atendimento ao cliente

Você utiliza redes sociais?

Recomendaria este curso para
outras pessoas?
Sim

Sim
Não
Pretendo adquirir
Você, ou alguém na casa onde mora, já
participou ou está participando de curso
de nível superior ou técnico?
Sim

Primeiros Cliques
Postura Profissional

Pretendo adquirir

5

Sim
Qual curso você participou?

Pretendo adquirir

Não

4

Já participou de algum curso no Polo
de Cultura Digital?
Não

Não

Sim

Como você avaliaria seu conhecimento
em tecnologia?
1

Você possui computador em casa?

Você possui acesso à internet?

Entre 10 anos e 17 anos

Atualmente você encontra-se empregado?

Você conhece o Polo de Cultura Digital?

Específicos da sua área de atuação

• pesquisa

Gênero:

Você possui smartphone ou tablet?

Não
Se a resposta da pergunta anterior for “Não”, por que
você não recomendaria o curso?

Não

Relatório Trimestral Polos de Cultura Digital

21

8. REUNIÕES

8.1 Instituto Paramitas e FUNTITEC

Renata Nogueira, Daniel Pereira e a chefe de
gabinete Aline Miranda.

Em 19 de maio aconteceu uma reunião entre
a FUNTITEC e o Instituto Paramitas sobre a
reestruturação dos Polos de Cultura Digital.
Essa reunião teve como objetivo alinhar as
ações que estão sendo realizadas com a
FUNTITEC.

Acordou-se que na comemoração serão
entregues os certificados aos alunos dos
Polos de Cultura Digital que finalizaram os
cursos em novembro de 2014 a maio de 2015.
Além disso, foi programada uma exposição e
premiação do concurso de poesia, na mesma
Ainda em reunião foi solicitada a marcação ocasião será comemorado o aniversário do
das datas das certificações dos concluintes Museu de Arte Contemporânea Raimundo de
de novembro de 2014 a maio de 2015 que Oliveira.
será definida em próxima reunião junto com
a pauta de aniversário da FUNTITEC. Também
foi acordada a apresentação de orçamentos
para a confecção de novas camisas para os
facilitadores.
As contratações de novos facilitadores estão
suspensas até julho de 2015, com exceção as
substituições em casos de encerramento de
contrato. Outro tema tratado foi a reforma do
Polo de Cultura Digital do Parque Sevilha que
se estenderá pelos próximos 60 dias.

A casa do trabalhador
recebe uma média diária de

300 pessoas que receberão

8.2 Reuniões internas da equipe IPN

Carvalho, a assistente pedagógica Anna
Peleteiro, o coordenador de tecnologia Lucas
Thomas e os formadores João Mota e Rick
Boaventura para discutir a finalização do
semestre e planejar segundo semestre de
2015.

A equipe administrativa e de assistência
pedagógica se reuniu em 16 de junho para
discutir assuntos relacionados aos Polos de
Cultura Digital. A equipe levantou pontos
positivos a serem melhorados e soluções para
as questões que estão na alçada do Instituto Também foram abordados o novo formato de
turmas do curso Kodu, previsto para acontecer
Paramitas.
no Centro de Formação para Professores
Outros pontos também discutidos, a Baraúnas, a oferta de cursos no Polo de
estrutura para atender a demanda da Casa do Cultura Digital do Mandacaru que serão
Trabalhador, a renovação das contratações direcionados para a Casa do Trabalhador, a
dos facilitadores para o segundo semestre mudança de local do Polo de Maria Quitéria
e ajustes nas escalas para atender o Ônibus para a Biblioteca Municipal Arnold Silva
do mesmo Distrito, o remanejamento dos
Digital.
facilitadores, a atualização das planilhas de
No retorno do recesso junino, no dia 29 de monitoramento com os dados do mês de junho
junho, se reuniram a gerente geral Tatiana e demais demandas do setor pedagógico e
Carneiro, a assistente administrativa Daiane administrativo.

capacitação nos Polos de
Cultura Digital.

Para a ampliação do quadro de facilitadores
no Polo de Cultura Digital da Biblioteca
Municipal Arnold Silva, foi acordado que será A segunda reunião do mês de junho
feito um levantamento entre os funcionários aconteceu, em 15 de junho, com o presidente
Antônio Carlos Coelho, o diretor da Casa do
da mesma para a supervisão do estágio.
Trabalhador Arlindo Marques, a gerente geral
Em 3 de junho, a gerente geral Tatiana Carneiro do Instituto Paramitas , Tatiana Carneiro e
participou da reunião com a FUNTITEC para a assitente pedagógica Anna Peleteiro e a
tratar do aniversário de 10 anos da Fundação assistente administrativa Daiane Carvalho. A
completado dia 07 de julho e com início das reunião aconteceu para firmar a parceria
comemorações dia 28 de julho. Estiveram entre a FUNTITEC, Instituto Paramitas e
presentes também a assistente administrativa Casa do Trabalhador. Em reunião posterior
do Instituto Paramitas, Daiane Carvalho, os serão alinhados os detalhes das turmas, dias
funcionários da FUNTITEC, Luluda Barreto, e horários para os cursos de Inclusão Digital e
Educação para o trabalho.
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9. PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

9.1 Apresentação de Trabalho Acadêmico
O facilitador Tiago Oliveira Pereira, estudante de Gestão Pública da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia, apresentou, no dia 21 de maio, seu trabalho de conclusão de curso com
o tema “Novas Tecnologias na Educação: Uma análise do projeto Redescobrir em diálogo com
o Plano Municipal de Educação de Feira de Santana”.
Representando o Instituto Paramitas estavam presentes a assistente administrativa Daiane
Carvalho, a coordenadora financeira Katharina Stippe e o estagiário Leonardo Soares. A banca
de qualificação foi formada pelas professoras Lys Maria Dantas, Ivana Murici e a professora
orientadora Daniela Abreu Matos.
Foram abordados os objetivos específicos do trabalho, a metodologia utilizada na análise
de relatórios do Instituto Paramitas, falou sobre tecnologias, Plano Municipal de Educação de
Feira de Santana (PME) e do Projeto Redescobrir: uma Escola Inovadora.
Para o Instituto Paramitas foi um momento muito importante, porque mostrou a valorização
que é dada ao estagiário, com apoio e acompanhamento durante todo o processo de
aprendizagem e profissionalização.

Thiago apresentando TCC para a banca examinadora
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10. INSCRIÇÕES NOS POLOS DE CULTURA DIGITAL

Com as ações desenvolvidas durante o primeiro trimestre de 2015 foi visto um aumento
significativo de inscritos nos cursos aplicados. O aumento do número de inscritos saltou do
total de 405 para 962 em comparação com o primeiro trimestre, com destaque aos Polos
onde houve uma intensificação da divulgação dos cursos.
POLO

1° TRIMESTRE

2° TRIMESTRE

Rua Nova

55

82

Biblioteca Municipal

-

208

CRM

25

27

Loja Maçonica

27

25

Mandacaru

68

45

Mangabeira

88

231

Jaíba

66

158

Maria Quitéria

27

89

Matinha

36

80

Jaguara

7

7

Parque Sevilha

17

7

Total

409

952

Aulas no Polo do Distrito de Matinha

Curso Primeiros Cliques no Polo de Jaiba
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11. PRÓXIMOS PASSOS

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o próximo trimestre será implantado o registro de atividades de cada Polo no Google Agenda
com o objetivo de facilitar a comunicação entre os facilitadores e assistentes pedagógicas. No
próximo trimestre acontecerá também a mudança do Polo de Cultura sediado na Associação
Guarda Mirim para a Biblioteca Municipal de São José, possibilitando o aumento no número
de atendimentos, com um ambiente mais adequado e confortável para receber os alunos.

A partir dos novos direcionamentos dados para que se aumentasse o número de pessoas
atendidas e ampliássemos o número de cursos oferecidos, percebemos uma importante
receptividade da comunidade, que culminou em significativo aumento de número de pessoas
atendidas.
Com os resultados alcançados nas ações de reestruturação dos Polos de Cultura Digital, a
equipe do Instituto Paramitas dará continuidade em suas ações atingindo outros Polos
e intensificando a divulgação dos cursos. As visitas e divulgações agora fazem parte do
planejamento dos cursos, como um recurso de comunicação junto a comunidade.
Com as pesquisas direcionadas às comunidades teremos dados mais precisos das necessidades
existentes podendo sanar problemas observados no dia a dia e ofertar aquilo que realmente
fará impacto e transformará a comunidade Feirense.

Em abril foi escolhido um facilitador de cada Polo para fazer parte do grupo de comunicadores.
O objetivo da formação do grupo é manter um canal de diálogo entre os Polos de Cultura
Digital, principalmente o repasse de informações para a equipe pedagógica do Instituto
Paramitas. A atuação desse grupo começará nos próximos meses, após alinhamento com a
equipe pedagógica.
O Polo de Cultura Digital do Mandacaru, que fica localizado no centro de Feira de Santana,
entrará em reforma para uma nova roupagem de cursos que atenderá exclusivamente os
cadastrados na Casa do Trabalhador. A parceria que será firmada nos próximos meses.
A pesquisa elaborada pelo setor de tecnologia será aplicada nas comunidades no entorno
dos Polos de Cultura Digital e servirá para que o Instituto Paramitas e a FUNTITEC possam
compreender as necessidades específicas de cada local. Assim, poderão ampliar o seu
leque de possibilidades e oferecer cursos personalizados de acordo com a realidade local.
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13. EQUIPE ENVOLVIDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Prefeito
José Ronaldo de Carvalho
Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto
Tavares Costa
Presidente
Antônio Carlos Daltro Coelho
Diretor do Departamento de Projetos e Sistemas
Ícaro Grimaldi
Diretor Administrativo e Financeiro
Daniel de Jesus Pereira
Chefe de Gabinete
Aline Miranda

INSTITUTO PARAMITAS
Presidente
Claudia Regina Stippe Rodrigues
Diretor
Nilton Rodrigues
Gerente Núcleo Nordeste
Tatiana Santos Carneiro
Jurídico
Joanna Stippe Rodrigues
Relações Institucionais
Eduardo Bustamante
Comunicação
Jussara Caetano
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Equipe Pedagógica e Tecnologia Educacional
Anna Aparecida Cunha Peleteiro
Aline Layber
Alini Arpini
Diego Silva Ribeiro
Elenilda Maria Oliveira Prestes
Gislaine Catanzaro
Heloisa Steffen
João Motta Junqueira Júnior
Josie Cabral
Julio Suñé
Kátia Duarte Cruz
Lucas Thomas Santos do Vale
Luciana Gouvea da Cunha
Marcelo de Castro
Mary Grace Pereira Andrioli
Rafael Lopes
Rick Cerqueira Silva Boaventura
Samara Pereira
Valéria Campos Sodré
Equipe de Produção e Tecnologia
Andrés Duarte
Elísio Azevêdo de Araújo Neto
Eduardo Tacla
Isânio Moraes
Fernando Rodrigo Godinho Lagoa
Jaques Matos
Luiz Eduardo Arruda Barbosa
Pedro Stippe Rodrigues
Equipe Administrativa e Financeira
Alice Stippe Rodrigues
Angélica Conceição
Daiane Pedreira Silva Carvalho
Daniela dos Santos Pereira
João Batista Nunes
Juliana Sousa
Katharina Stippe Rodrigues
Larissa Coelho
Luzemare Teixeira
Michelle Silva
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Roqueara Amorim da Silva
Tammy Lopes
Estagiários
Camylla Cruz Santos
Kevin Almeida Ferreira
Leonardo Soares Santos
Manoela Bueno
Tiago Oliveira Pereira
Victória Valéria Salles Pereira Rodrigues

30

Relatório Trimestral Polos de Cultura Digital

