
Agosto de 2011, Ano I, 1ª Edição

O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e 

Social – Idear, como um dos executores do 
“Criando Oportunidades” do Governo do Ceará, 
encerrou, no último dia 24 de julho, quatro turmas 
do Projeto. Na ocasião, 20 alunos terminaram o 
Curso de Doces e Salgados, no munícipio de São 
Gonçalo do Amarante, e 24 alunos se formaram 
em Mecânica de Motos, em Fortaleza. Em 
Guaiúba, mais 24 alunos concluíram ambém o 
curso de Mecânica de Motos. Em Umirim, 25 

profissionais receberam o certificado de conclusão 
do Curso de Pedreiro. Ainda faltam três turmas 
para serem encerradas: duas de Costura em 
Maracanaú e uma de Doces e Salgados em São 
Gonçalo do Amarante. 

Em 2014, o Idear já contabiliza a qualificação de 
167 profissionais, por meio do Criando 
Oportunidades.

Balanço – Em 2013, O Idear executou 14 
qualificações do Programa Criando 
Oportunidades da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social – STDS do Governo do 
Ceará, com 257 profissionais formados. Foram 
Cursos de Costura, Doces e Salgados, 
Mecânica de Motos, Inglês Básico e 
Cabeleireiro, desenvolvidos em sete municípios: 
Maracanaú, Caucaia, Itaitinga, Guaiúba, 
Baturité, Horizonte e Fortaleza. Além da 
qualificação, os profissionais receberam 150 kits 
instrumentais de trabalho distribuídos pelo 
Governo do Estado. Em 2014, o Idear deverá 
executar 24 cursos, com expectativa de 
capacitar em torno de 578 educandos.

Idear qualifica 167 profissionais no Ceará, 
por meio do Projeto Criando Oportunidades
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Parceiros

O Instituto Idear, como um dos executores do “Criando Oportunidades” 
do Governo do Ceará, está realizando formação profissional em três 
Unidades Prisionais do Governo do Estado.  Essas qualificações dão 
uma nova perspectiva profissional e de vida para esses privados de 
liberdade, que, ao cumprirem suas penas, poderão se reinserir mais 
facilmente no mercado de trabalho e na sociedade.

Um total de 25 alunos participam do curso de Costura, realizado na Casa 
de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto - CPPL 2, 
em Itaitinga. Outros 25 presidiários estão recebendo formação em 
Mecânica de Motos, na Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo - 
PFHVA, na Pacatuba. Em Fortaleza, no Instituto Penal Professor Olavo 
Oliveira II - IPPOO II, 25 são capacitados no Curso de Masseiro (Pizzas e Massas). 

Cursos propiciam nova perspectiva aos presidiários



O Governo Municipal de Maracanaú, por meio do 
programa de inclusão sociodigi ta l  SeLiga, 
disponibiliza, desde 14 de julho, nos 31 telecentros do 
Município, o Curso Preparatório para o Exame 
Nacional do Ensino Médio – Enem. 

O curso oferta aulas nas mais variadas áreas, como 

Redação, Gramática, Literatura, Inglês, 
Espanhol, Matemática, Física, Química, 
Biologia, História, Geografia, Português 
Elementar, Matemática Elementar I e II, 
Nova Ortografia da Língua Portuguesa 
e Cursos de Língua Inglesa. Bem como 
Aulas Contextualizadas e Caderno de 
Questões para o Enem. O SeLiga é um 
programa da Secretaria da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Formação 
Tecnológica, sendo operacionalizado 
pelo Instituto para o Desenvolvimento 
Tecnológico e Social – Idear.

Inscrições – Os interessados em participar do 
Curso Preparatório para o Enem devem procurar o 
telecentro do SeLiga mais próximo de sua 
residência. A relação, com o local dos telecentros, 
pode ser acessada pelo site seliga.idear.org.br. 
Mais informações pelo telefone (85) 3521.5110.

Idear e Governo de Maracanaú disponibilizam 
Curso Preparatório para o Enem 

O Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e 

Social – Idear e a Secretaria do Trabalho, Emprego 
e Empreendedorismo - Setee do Governo Municipal 
de Maracanaú formaram a turma do Plano Territorial 
de Qualificação – PlanTeQ direcionada aos 12 
membros do Conselho Municipal do Trabalho – 
Comut. A qualificação, com 80 horas/aula, abordou 
a s s u n t o s  c o m o :  “ O b j e t i v o s , 
competências e atribuições do Comut”; 
“Constituição do Conselho: regimento 
interno, composição, reuniões e 
del iberações”, “Conceituação de 
polí t icas públ icas de trabalho e 
emprego” ;  “Papel  do Comut  no 
Município”; e “Análise e Elaboração de 
projetos”. O Planteq é um programa do 
Ministério do Trabalho e Emprego - 
MTE, com recursos do Fundo do 
Amparo ao Trabalhador - FAT.

Qualificados - Outras quatro turmas do 
Plateq, em Maracanaú, já tinham sido 
concluídas em junho. No total, foram 
ofertadas 71 vagas para os cursos de 
Recuperador de Crédito/Vendas, 
Costura Industrial e Auxiliar de Cozinha, 

cada um com 200 horas/aula. Durante o período de 
realização dos cursos, os alunos participantes 
receberam auxílio transporte e lanche, além de 
material didático, kit estudantil e camiseta de 
identificação do curso. Agora, o Idear e a Setee 
estão inserindo esses profissionais no mercado de 
trabalho, por meio do Sine Municipal de Maracanaú.

Qualificação do PlanTeQ beneficia membros do 
Conselho Municipal do Trabalho – Comut 
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