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Apresentação
A FUNETEC - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba,
Paraíba fundação de
apoio ao IFPB - Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, tem como primado a
busca incessante de melhoria na sua atuação junto a sociedade paraibana, consolidando e
ampliando
ndo os conhecimentos adquiridos, para melhor atender a sua clientela, seja na seara
pública ou privada.
A FUNETEC se encontra totalmente inserida nas políticas de inclusão social que foram
adotadas pelo Governo
overno Federal, particularmente os diversos Programas que visam a
qualificação profissional dos servidores públicos. Programa como o QEJA - Qualificação
Profissional/Educação de Jovens e Adultos, o Projovem – Programa Nacional de Inclusão de
Jovens, Brasil Alfabetizado, dentre
entre outros.
outros
Através dos competentes processos licitatórios a fundação se habilitou para executar as
atividades de apoio aos referidos programas em parceria com as diversas Secretarias seja do
Governo Estadual ou Municipal de João Pessoa e de outros municípios, merecendo destaque a
forte atuação junto as Secretarias de Educação da capital e do Estado da Paraíba.
Paraíba
Ainda em referência as atividades desenvolvidas há que se destacar os vários Contratos e
Convênios que foram firmados com os Campis
Campis do IFPB localizados nas cidades de Souza/PB,
Picui/PB,, Centro de Referência Nacional (CRR), Centro de Referência em Pesca e Navegação
Marítima – na cidade de Cabedelo/PB
Cabedelo
- Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Portos Brasileiros
– GRS.
A FUNETEC também avançou significativamente nas atividades de pesquisa através da
Lei de Inovação Tecnológica, em parceria com o IFPB, sempre objetivando atingir resultados que
concretizem o desenvolvimento científico de excelência da comunidade acadêmica do Instituto.
Instituto
Por fim, há que se ressaltar que o objetivo de inclusão social é uma meta constante da
FUNETEC, que trabalha na sua concretização e ampliação através da pesquisa, da extensão, dos
Cursos Técnicos, da Qualificação Profissional,
Profissional atuando através de parcerias
parceria com as diversas
esferas de Governo (Municipal, Estadual e Federal). O objetivo maior da FUNETEC é crescer e
avançar sempre, desenvolvendo ações conjuntas com o IFPB, para alcançar um crescimento
cientifico e tecnológico real.
VALDECI RAMOS DOS SANTOS
Superintendente
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Histórico
A Fundação de Educação Tecnológica e
Cultural da Paraíba - FUNETEC-PB
FUNETEC
foi criada em
19/08/1997, como instituição jurídica de direito
privado, sem fins econômicos, com sede e foro na
Comarca de João Pessoa. Regida
egida pela Lei nº 8.958/94,
8.958/94
recebeu

certificado

dee

credenciamento

como

fundação de apoio em 14/09/1999. Com o registro no
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia, credenciou-se
credenciou como Fundação
de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, antigo
CEFET-PB.
A FUNETEC-PB,, de acordo com o seu estatuto, está habilitada a estender suas
atividades a todo território nacional, com objetivo de promover atividades de ensino,
extensão
ão e pesquisa nas áreas técnica,
técnica cultural,, científica e administrativa, podendo atuar
junto a instituições e órgãos públicos ou privados, nacionais e internacionais.
No ano de 2008, a FUNETEC-PB
FUNETEC PB foi reconhecida como uma Fundação de Utilidade
Pública Municipal,, conforme Lei nº 11.553, de 10/10/2008 da Prefeitura Municipal de João
Pessoa.
A FUNETEC, desde julho de 2011, tem sua sede localizada na Avenida Rio Grande do
Sul, 1169, Bairro dos Estados, no Campus do IFPB de João Pessoa, além de possuir unidades
nos Campi de Cajazeiras, Guarabira e Picuí. A instalação
da sede no endereço mencionado
ncionado objetivou atender
várias

reivindicações

da

sua

clientela,

como

estacionamento de veículos, melhor acessibilidade
proporcionada por um maior número de transportes
coletivos trafegando na área, maior segurança e
proximidade de vários segmentos da sociedade.
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Introdução
A FUNETEC-PB,, por força de preceito legal, bem como respeito
respeito à comunidade
acadêmica e à sociedade em geral, divulga anualmente Relatório de Atividades, com
informações claras e transparentes.
transparentes. É apresentado um elenco de todas as ações
executadas no período respectivo,
respectivo acompanhado dos
os resultados operacionais e das
demonstrações contábeis e financeiras.
No caso em analise a FUNETEC-PB
FUNETEC
apresenta os dados estatísticos relativos ao
exercício de 2012 dos cursos técnicos, de capacitação e qualificação, além dos projetos
governamentais e privados gerenciados pela fundação. É possível observar que houve
um acréscimo da demanda dos Projetos de Pesquisas fomentados por empresas de
tecnologia,
ecnologia, incentivadas pela Lei nº 10.973/2004 (Lei da Inovação
ação), que serviu para
comprovar que o Brasil precisa de mais instrumentos legais que estimulem e
contribuam para o delineamento de um cenário favorável ao desenvolvimento
científico, tecnológico e ao incentivo à inovação.
Por fim, o relatório demonstra o desempenho administrativo e financeiro
alcançado em 2012, que engloba o gerenciamento de recursos, resultado líquido,
receitas e despesas. Em seus anexos, são apresentados os pareceres do Conselho Fiscal
e da Auditoria Independente, além das certidões negativas que comprovam a
regularidade fiscal e trabalhista da FUNETEC. Em suma, o objetivo deste relatório é
divulgar os resultados de suas atividades e agradecer o apoio de todos os usuários, dos
parceiros e colaboradores.

*
* *
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Estrutura Organizacional
ORGANOGRAMA - FUNETEC
Conselho Curador
Conselho Fiscal

Superintendência

Assessoria Jurídica
Secretaria Executiva
Representação nos Campi do
IFPB

Gerência de
Ensino

Coord.
de
Cursos

Sec.
Escolar

Ouvidoria

Gerência de
Negócios e Projetos

Coord. de
Projetos
Especiais

Coord. de
Promoção
Institucional

Coordenação de
Captação e Gestão de
Projetos

Gerência Administrativa Financeira

Coord.
Financeira

Coord. de
Serviços
Gerais

Coord. de
Orçamento,
Contabilidade e
RH
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Coord. de
Informática e
Manutenção
de
Equipamentos

Gerência do Posto
de Vendas

Órgãos da Fundação
CONSELHO CURADOR
Membros Natos – Grupo de Direção do IFPB
Prof. João Batista de Oliveira Silva

Magnífico Reitor

Prof. Antonio Carlos Gomes Varela

Pró-Reitor
Reitor de Desenvolvimento
Institucional e Interiorização

Sr. Carlos Roberto de Almeida
Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Prof. Joabson Nogueira de Carvalho

Pró-Reitor
Reitor de Administração e
Planejamento
Diretor do Campus Campina
Grande – Representante Colégio
de Dirigentes
Diretor do Campus João Pessoa –
Representante
Colégio
de
Dirigentes

Profa. Maria Edelcides G. de Vasconcelos

Pró-Reitora
Reitora de Extensão

Profa. Nelmaa Mirian Chagas de Araújo

Pró-Reitora
Reitora de Pesquisa, Inovação
e Pós-Graduação
Graduação

Prof. Paulo de Tarso Costa Henrique

Pró-Reitor
Reitor de Ensino

Instituidores da Fundação
Prof. Edílson Ramos Machado
Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito
Sr. Hermes Lira Moreno
Sra. Laura Reis Andrade

Membros Titulares

Profa. Maria da Conceição Castro Cordeiro
Profa Maria de Belém da Costa Barros
Sra. Regina Coeli Valentim
Prof. Almiro de Sá Ferreira
Sr. Antônio Feliciano Xavier
Prof. Joabson Nogueira de Carvalho
Prof. José Aniceto Duarte Costa
Sra. Josefa Rodrigues dos Santos
Sra. Maria Cleidenedia Morais Oliveira
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Membros Suplentes

CONSELHO FISCAL
Titulares
Francineide
Bezerra
de
Presidente
Oliveira
Alexandre Carvalho dos Anjos
José Albino Nunes
Suplentes
Cristiana Ferreira Antunes

SUPERINTENDÊNCIA
Titular
Valdeci Ramos dos Santos

Órgãos de Apoio Gerencial
Gerência de Ensino

Adeane Nunes Santos

Gerência de Negócios e Projetos

Epitácio César Barbosa de Brito

Gerência Administrativa-Financeira
Financeira

Fernanda Laytieny Maia de Albuquerque

Quadro Funcional
Quantitativo de Funcionários
Gerência de Ensino

10 (DEZ)

Gerência de Negócios e Projetos

02 (DOIS)

Gerência de Posto de Vendas

05 (CINCO)

Gerência Administrativa-Financeira
Financeira

14 (QUATORZE)
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Superintendência

01 (UM)

Projetos

02 (DOIS)

Quantitativo Total

34 (TRINTA E QUATRO)

Quantitativo de Estagiários
FUNETEC-PB

11 (ONZE)

Projetos

03 (TRÊS)

Quantitativo Total

14 (QUATORZE)

Quantitativo de Bolsistas de Pesquisa
Projetos

113 (CENTO E TREZE)

Quantitativo Total

113 (CENTO E TREZE)

*
* *
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Relatórios de Atividades no Exercício 2012
1. Parcerias com Empresas Privadas e Órgãos Públicos
1.1. PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.1.1. QUALIFICA - JP
O Programa QUALIFICA-JP
QUALIFICA
é um programa de qualificação idealizado pela FUNETECFUNETEC
PB que proporcionou uma mobilidade social significativa em diversas áreas de grande
vulnerabilidade na capital paraibana.
paraibana A conclusão dos cursos realizados gerou uma maior
integração social e a oportunidade concreta do primeiro emprego e, consequentemente,
possibilidade real de mudança de vida.
A fundação
undação participou como gestora dos recursos e coordenadora
oordenadora do programa junto à
Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social
– SEDES.. Durante a execução dos vários cursos contratados realizou análises contínuas. O
programa foi desenvolvido em 100 horas/aula, de maneira expositiva e prática, fato que
permitiu um melhor aprendizado aos participantes.
participantes
A parceria celebrada entre a FUNETEC-PB
FUNETEC
e a PMJP teve inicio em fevereiro de 2012 e
término em setembro do mesmo ano e um valor contratado de R$ 496.366,44 (quatrocentos e
noventa e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

1.1.2. QEJA – Qualificação Profissional/Educação de Jovens e Adultos
O QEJA é um programa de qualificação,
qualificação, cujo objetivo era o de qualificar
profissionalmente jovens e adultos para o mercado de trabalho, nas mais diversas áreas, como
bombeiro hidráulico, eletricista residencial, pedreiro de acabamento, corte e escova, cuidador
de idoso, arte culinária e mosaico e pintura decorativa.
decorativa. Os participantes eram associados ao
9

PROEJA-PMJP, num total de 52 (cinquenta e duas) turmas e, aproximadamente, 2.500 (dois
mil e quinhentos)) alunos atendidos.
atendidos As aulas foram ministradas concomitantemente com as
aulas do ensino regular dos beneficiados.
beneficiados. Com o término dos cursos foi aplicado avaliação da
execução do programa, tendo sido considerada bastante positiva.
Para execução do programa foi celebrado contrato
c
da FUNETEC--PB com a Prefeitura
Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura – SEDEC, cabendo a
fundação a coordenação,
ção, certificação e gestão administrativa e financeira. Os recursos
financeiros investidos foram do
d FUNDEB, num
um montante de R$ 399.947,06 (trezentos e
noventa e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos).

1.1.3. Projovem Urbano Municipal
Programa destinado à prestação de serviço técnico especializado
specializado de formação de
educadores, através de duas
as etapas:
etapas a formação inicial e a continuada.. O programa faz parte
do Plano Nacional de Formação para Educadores do Projovem Urbano e da Qualificação
Profissional, através dos arcos ocupacionais
o
da Educação, do Turismo e da Hospitalidade.
Foi executado
xecutado em parceria com a SEDEC/PMJP e proporcionou a formação inicial e
continuada de 120 (cento e vinte) educadores e a qualificação profissional de 550 (quinhentos
e cinquenta) jovens, todos alunos selecionados do sistema de ensino municipal.
municipal

1.1.4. Miguel Arraes - PMJP
Curso de qualificação
ação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de João Pessoa,
através da parceria estabelecida com a Secretaria de Administração – SEAD. Teve como
objetivo qualificar oss servidores municipais para um melhor desempenho em suas atividades
diárias, aperfeiçoando-os em diversas áreas de conhecimento, tornando-os
tornando
multifuncionais
em seus respectivos ambientes de trabalho.
trabalho. Os cursos forma executados no Centro de
Treinamento Miguel Arraes – CETRE da PMJP sob a supervisão pedagógica da FUNETEC-PB.
FUNETEC
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Foram executados 25 (vinte e cinco) cursos nas áreas de informática, direito e de
gestão, com cargas horárias variando de 25 a 60 horas/aula e totalizando um investimento de
R$ 164.018,83 (cento e sessenta e quatro mil, dezoito reais e oitenta e três centavos).

1.1.5. Curso Preparatório para IFPB – Rede Municipal de Ensino
A SEDEC/PMPJ celebrou contrato com a FUNETEC-PB,
FUNETEC PB, para melhor preparar os alunos
do nono ano da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa para concorrerem ao ingresso nos
cursos técnicos subsequentes
equentes do IFPB.
IFPB Coube à fundação a Coordenação Geral do curso, que
envolveu um total de 1.250 (hum mil e duzentos e cinquenta) alunos, distribuídos em 25
(vinte e cinco) turmas.. Para não prejudicar as aulas normais do ano letivo as aulas eram
realizadas aos sábados em algumas escolas do município de João Pessoa.
Foram investidos pela SEDEC/PMJP o montante de R$ 495.000,00 (quatrocentos e
noventa e cinco mil reais), através de recursos advindos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

1.1.6. Programa Brasil Alfabetizado – Bayeux e Ingá
A FUNETEC-PB
PB celebrou contrato com as Prefeituras das cidades paraibanas de Bayeux
e Ingá, para executar o Programa Brasil Alfabetizado – PAB (criado pelo MEC em 2003). O
programa tem como objetivo alfabetizar jovens, adultos e idosos,, servindo como porta de
acesso à cidadania, buscando despertar o interesse pela elevação da escolaridade.
O curso foi executado através de uma carga horária de 64 horas/aulas ao longo de 08
(oito) meses, formando 108 (cento e oito) alfabetizadores nas duas cidades.
cidades Foram investidos
recursos próprios das mencionadas prefeituras da ordem de R$ 37.725,00 (trinta e sete mil,
setecentos e vinte e cinco reais).

1.1.7. Cursos Qualificação – P.M. de Caldas Brandão

11

Com o objetivo de capacitar a população para atuar no mercado de trabalho
trab
local, a
Prefeitura Municipal de Caldas Brandão/PB
Brandão
celebrou contrato com a FUNETEC-PB
FUNETEC
para
ministrar e coordenar Cursos de Artes Culinárias e Montagem e Manutenção de
Computadores. Foram investidos recursos próprios da Prefeitura Municipal equivalente a R$
28.942,00 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e dois reais).

1.1.8. Projovem Urbano de Santa Rita
Programa destinado ao
o desenvolvimento integral de jovens, inserindo uma formação
cidadã, elevando a escolaridade e a fornecendo qualificação profissional a todos. O programa
faz parte do Plano Nacional de Formação para Educadores do Projovem Urbano e da
Qualificação Profissional. A formação inicial e continuada foi realizada em 18 (dezoito) meses
e 21 (vinte e um) educadores foram beneficiados.
beneficiados Foram investidos R$
$ 88.871,00 (oitenta e
oito mil e oitocentos e setenta e um reais) de recursos próprios do Município.

1.1.9. Projovem Urbano Estadual
O Programa foi executado conforme o Plano Nacional de Formação para Educadores do
Projovem Urbano e da Qualificação Profissional em nível estadual, atendendo 91 (noventa e
um) educadores das diversas Regiões de Ensino do Estado da Paraíba,
Paraíba, durante 18 (dezoito)
(dezo
meses, com formação inicial e continuada.
continuada Foram investidos R$ 393.682,00 (trezentos e
noventa e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais).

1.2. CONTRATOS DIVERSOS
1.2.1. Curso de NR 10 - SITECNET
A SITECNET, empresa privada da área de instalações elétricas,, celebrou contrato com a
FUNETEC para oferecer aos seus empregados o curso sobre a NR-10 - Norma
Regulamentadora nº 10 do Ministério do Trabalho – MTE que trata da Segurança em

12

Instalações e Serviços em Eletricidade.
Eletricidade O curso foi realizado em 40 (quarenta) horas/aulas e
foram investidos pela contratante o total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

*
* *
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2. Parcerias com IFPB

2.1. CONTRATOS E CONVÊNIOS

2.1.1. 1ª Jornada de Educação, Ciência e Inovação Tecnológica no
Semiárido Nordestino – Campus Sousa
Em parceria com o Campus Sousa do IFPB, a FUNETEC-PB
PB organizou e coordenou a 1ª
Jornada de Educação, Ciência e Inovação Tecnológica no Semiárido Nordestino,
Nordestino evento
que se realizou através de palestras e minicursos,
minicursos proporcionando grandes debates e
aprendizagem, bem como despertou a curiosidade dos participantes,, dentre os quais vários
mestres e doutores de diversas cidades do Nordeste brasileiro.
O contrato celebrado com o IFPB, na modalidade de dispensa de licitação,
licitação teve o valor
de R$ 51.455,00(Cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

2.1.2. 1ª Semana de Agroecologia do Campus Picuí
Em parceria com o Campus de Picuí do IFPB, a FUNETEC-PB
PB organizou e gerenciou a 1ª
Semana de Agroecologia, evento
e
que se realizou através da exposição de trabalhos,
discussões e debates sobre o tema agroecologia,, que basicamente abordou
abord
o uso da
agricultura de maneira economicamente viável e ecologicamente sustentável.
sustentável
Foi ministrado um curso de 24 horas/aulas na área de Formação de Pregoeiros, para as
pessoas que atuam no Setor de Compras, visando à qualificação e aperfeiçoamento
ap
profissional de mais 04 (quatro) unidades do Instituto. Foram investidos R$ 10.502,83 (dez
mil, quinhentos e dois reais e oitenta e três centavos), do orçamento da União, utilizados nas
despesas de hospedagem, alimentação, recursos humanos e estrutura destinada ao curso.
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2.1.3. Centro de Referência Regional (CRR) - 2ª Fase
Em 2011 ocorreu a 1ª fase do Projeto CRR-IFPB, que proporcionou a capacitação de
profissionais como atores e propagadores dos conhecimentos necessários à atenção aos
usuários de drogas e seus familiares,
familiares nas áreas de saúde e de assistência social, constituindo
assim o Centro Regional de Referência para Formação
Fo
Permanente.
Nesta 2ª fase, a parceria com o IFPB proporcionou como objetivos
objetivo principais a
manutenção e ampliação do CRR,
CRR com um investimento total de R$ 370.000,00 (trezentos e
setenta mil reais), sendo a dotação orçamentária prevista no orçamento da
d União, através do
Programa de Trabalho Resumido – PTRES.

2.1.4. Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Portos Brasileiros - GRS
A FUNETEC-PB
PB celebrou uma parceria com o Centro de Referência em Pesca e
Navegação Marítima do IFPB – CRPNM/IFPB, através de sua equipe técnica, em atenção a
propositura do
o Programa de Planejamento Energético do Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação
Graduação e Pesquisa de Engenharia - PPE/COPPE/UFRJ, para executar o Projeto de GRS
que visa: o apoio e assessoria à realização dos estudos, levantamento, tratamento, análise de
dados e estruturação da informação, assim como o gerenciamento logístico das operações de
campo para o desenvolvimento do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos
Portos Marítimos Brasileiros.
O contrato celebrado teve a interveniência da Fundação Coordenação de Projetos,
Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC, fundação
undação de apoio à Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ e o contou com um investimento de R$ 146.191,50 (cento e quarenta
qua
e
seis mil, cento e noventa e um reais
rea e cinquenta centavos).
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2.1.5. MOMAG 2012

O MOMAG foi um evento que congregou o 15º Simpósio Brasileiro de Micro-ondas
Micro
e
Optoeletrônica - SBMO e o 10º Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo – CBMag, um dos
maiores eventos nacionais de âmbito científico e tecnológico nas áreas de micro-ondas,
micro
antenas, propagação, optoeletrônica, eletromagnetismo e suas mais diversas aplicações na
Engenharia Elétrica.
O evento foi organizado pelo Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado
- GTEMA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB e pelo
Departamento de Engenharia de Comunicações (DCO) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), com a participação da FUNETEC no gerenciamento
gerenciamento administrativo e
financeiro, inclusive a captação de inscrições.
O evento foi realizado no período de 30 de janeiro a 15 de agosto de 2012 e teve a
frente na Coordenação Geral o Prof. Dr. Alfredo Gomes Neto.. Foram investidos R$ 55.680,00
(cinquenta
nta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais).

2.1.6. assi – Sistema de Informações Municipais
A FUNETEC-PB
PB firmou parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, e os
institutos IFPB e IFCE, através do Convênio de Cooperação Técnica, datado de 1º de agosto de
2011, para desenvolver o Projeto SIM - Sistema de Informações Municipais. Ressalte-se
Ressalte
que
esse foi o maior projeto desenvolvido pela Fundação
undação desde sua criação, em 1997.
O convênio mencionado no parágrafo anterior foi desenvolvido a partir de parâmetros
determinados pela convenente, PMJP, objetivando a pesquisa, o desenvolvimento e a
implantação de processos e sistemas para ampliar e integrar as mais diversas informações,
possibilitando o aprimoramento do controle, da normatização e fiscalização
fiscalizaç para a gestão
pública municipal. Para que isso fosse possível,
possível foram aplicadas tecnologias inovadoras da
área de engenharia de software.
Para concretização do convênio celebrado, prevaleceu a experiência dos institutos
envolvidos, o IFPB e o IFCE. Destacando
Destacando que esse último tem larga experiência nesse tipo de
projeto, já que desde 2008, pesquisa e desenvolve processos e sistemas informatizados
16

específicos para Gestão Pública Municipal. Destacando a credibilidade alcançada no mundo
científico por essas instituições,
stituições, assim como a FUNETEC.
O convênio foi celebrado para ser desenvolvido em 18 (dezoito) meses, a contar da
data de sua assinatura, através de suas atividades de pesquisa e o envolveu um montante de
recursos, a serem aplicados até o final do projeto,
projeto, da ordem de R$ 18.445.440,00 (dezoito
milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais).
Desse total de recursos, R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões) seriam oriundos de
Fontes Orçamentárias da Prefeitura Municipal de João Pessoa
Pessoa e R$ 1.445.440 (hum milhão,
quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais) de contrapartida do
IFPB/FUNETEC, através da implantação e gestão da infraestrutura do projeto, dos serviços
administrativos e da gestão financeira, sob a forma de bens materiais e/ou serviços
(homem/hora e máquina/hora).
Em fevereiro de 2014, a PMJP, de forma unilateral e surpreendente, encerrou o
convênio, não mais permitindo a implantação do Projeto SIM, após o pagamento de R$
9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), recursos gerenciados pela
FUNETEC, conforme previsão inserta nas cláusulas conveniadas.
Quando do encerramento do convênio por parte da PMJP, ficou restando o pagamento
da 10ª (décima) parcela no valor de R$ 1.250.000,00
1.250.000,00 (hum milhão e duzentos e cinquenta mil
reais), que teve seu vencimento no dia .....de dezembro de 2012. Destaque-se
Destaque
que foi
apresentada à PMJP planilhas de implantação, correspondentes às prestações de contas
previstas no convênio, de todas as parcelas, conforme cronograma aprovado, através dos
competentes protocolos, inclusive da 10ª (décima) parcela, não recebida.

2.2. PROJETOS DE P&D - LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A FUNETEC no exercício de 2012 iniciou,
iniciou, conjuntamente com o IFPB, a execução de
Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento – P&D, incentivados pela Lei nº 10.973, de
2 de dezembro de 2004 (Lei
Lei da Inovação),
Inovação criada para responder ao desafio de se estabelecer
no país uma cultura de inovação amparada
amparad na constatação de que a produção de
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conhecimento e a inovação tecnológica passaram a ditar crescentemente as políticas de
desenvolvimento dos mais diversos países.
países
Nesse contexto, o conhecimento
conhecimento é o elemento central das novas estruturas econômicas
que surgem e a inovação passa a ser o veículo de transformação de conhecimento em riqueza
e melhoria da qualidade de vida das sociedades. Os Projetos estruturados nesses conceitos
estão sintetizados na tabela abaixo:

PROJETO

OBJETO

CONVENENTES

VALOR [R$]

Aumentar a performance do
circuito eletrônico da interface
Interface Analógica da
analógica da leitora de código de
CIS
ELETRÔNICA
Leitora de Código de
barras para ampliando o índice
Barras – Prototipagem e
IND. E COM. LTDA
acertos de leituras de documentos
Testes funcionais
em comparação com o atual
circuito

60.000,00

Desenvolver um sistema com a
proposta de identificar falhas e
RCONQ I - Redução do
Gemalto do Brasil
erros na impressão dos cartões
Custo
de
Não
Cartões e Terminais
utilizando visão computacional
Ltda
Conformidade [Fase 1]
sem a necessidade de interferência
humana.

243.358,00

Comunicação Unificada

Estudar e desenvolver softwares
com a proposta de agregar novas
funcionalidades para os produtos
INTELBRAS através de recursos da
comunicação unificada (UC –
Unified Communication).

GPS AUTOMOTIVO

Desenvolvimento e elaboração de
documentação
de
um
equipamento de GPS Automotivo,
atendendo aos seguintes requisitos
funcionais: i) realizar todas as
funções padrões de qualquer GPS
automotivo, com o auxílio do Multilaser Industrial
software SYGIC; ii) Entrada para Ltda
fones de ouvido; iii) Entrada para
cartão de memória micro SD; iv)
Entrada mini USB 2.0 para
conexão com o computador; v)
MP3 e MP4 players; vi) AltoAlto
falantes embutidos;
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Indústria
de
Telecomunicação
Eletrônica Brasileira
– Intelbrás S/A

77.000,00

1.437.064,38

Capacitar colaboradores da Parks
Capacitação
em
Parks
em tecnologias de redes e de
Comunicações
Tecnologias de Redes e
comunicação,
incluindo
de Comunicação
Digitais.
comunicação ótica e wireless.
Total - 05 (cinco) Projetos

*
* *
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S.A.
39.000,00

R$ 1.856.422,38

3.Informações quantitativas e qualitativas da Área de Ensino.
3.1. Quantitativo de Alunos – Cursos Técnicos Profissionalizantes

20

3.2. Quantitativo de Alunos – Qualificação/Capacitação

21

22

23

3.3. Quantitativo Total de Alunos

3.4. Palestras e Oficinas Promovidas nos Cursos Técnicos

Palestra / Oficina

Carga Horária

Participantes

MODA [PRODUÇÃO DE MODA]
Figurino e Moda

2 horas

29 alunos

Moda e Mercado

4 horas

29 alunos

Artesanato e Mercado Internacional

2 horas

35 alunos

O Artesanato e a Moda

2 horas

35 alunos

SEGURANÇA DO TRABALHO
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Segurança Industrial

4 horas

38 alunos

Medicina e Higiene Ocupacional

2 horas

38 alunos

50 horas

12 alunos

INFORMÁTICA
Oficina: Design Gráfico
Total de Palestras/Oficinas

07

Total de Participantes

216

3.5. Participação e Promoção de Eventos
Janeiro/2012 - entrega de 150 (cento e cinquenta) quilos de alimentos à ONG Donos do
Amanhã, arrecadados pelos os alunos do Curso Preparatório para o IFPB;
IFPB
Fevereiro/2012 - aula inaugural
naugural dos Cursos Técnico em Informática, Segurança do
Trabalho e Produção de Moda;
Fevereiro/2012 - treinamento
reinamento com representante da OXFORD UNIVERSITY PRESS BRASIL
(Material Didático usado em sala de aula) para Professores do Curso de Inglês.
Março/2012 - abertura
bertura das aulas do curso Preparatório para o IFPB – Extensivo;
Março/2012 - exposição: “Editoriais de Moda”Moda” Trabalhos realizados pelos alunos do
Curso Técnico em Produção de Moda;
Moda
Maio/Junho 2012 - Oficina de Customização em Moda - Funetec em Ação Transversal com
o Centro Cultural Piollin;
Junho/2012 - “Desfile de Moda – Moda Reciclada” – realizado pelos alunos do Curso de
Produção de Moda no Centro Cultural Piollin;
Piollin
Julho/2012 - abertura
bertura das aulas do curso Preparatório para o IFPB – Intensivo;
Intensivo
Julho/2012 - participação
articipação da abertura das aulas do Preparatório para os alunos das
Escolas Municipais;
Agosto/2012 - Exposição: “História da Arte e da Moda”, trabalhos realizados pelos alunos
do Curso Técnico em Produção de Moda;
Moda
Setembro/2012 - realização
ealização de entrega de 150 (cento e cinquenta) quilos de alimentos à
ONG Donos do Amanhã, arrecadados pelos
pelos os alunos do Curso Preparatório para o IFPB;
IFPB
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Setembro/2012 - realização
ealização da Aula Inaugural da turma do Curso Técnico em Segurança
do Trabalho e Técnico em Produção de Moda;
Moda
Novembro/2012 - exposição:
xposição: “Editoriais de Moda”, trabalhos realizados pelos alunos
aluno do
Curso Técnico em Produção de Moda;
Moda
Dezembro/2012 - exposição:
xposição: “História da Arte e da Moda”, trabalhos realizados pelos
alunos do Curso Técnico em Produção de Moda;
Moda
Dezembro/2012 - participação
articipação no evento de encerramento do EJA – 2012;
2012

3.6. Concretização de Ações Propostas no Exercício 2012
201
Elaboração dos Projetos dos Cursos Técnicos: em Administração, em Comércio e em
Guia de Turismo;
Registro dos Cursos Técnicos em Segurança do Trabalho e Eletromecânica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA/PB;
Ampliação do uso e alimentação do SISTEC, o Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica do MEC, com o objetivo de validação nacional dos
certificados e diplomas emitidos pela FUNETEC-PB;
FUNETEC
Ampliação
o do uso e atualização do Sistema de Informações Acadêmicas,
informatizando todas as rotinas acadêmicas da Instituição além de um melhor
aproveitamento e desempenho das ferramentas oferecidas pelo sistema;
Acesso dos discentes ao Sistema Acadêmico – buscando
do melhor acessibilidade
acadêmica e interação dos alunos;
alunos
Melhor interação dos alunos junto às coordenações de cursos, visando elevação da
qualidade na prestação do serviço, bem como, realização de levantamento das
necessidades específicas de cada curso;
Unificação do setor de estágio curricular da FUNETEC/PB, com a devida capacitação de
nossos colaboradores, com o objetivo de padronizar e melhorar o processo de
formalização de estágios.

*
* *
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4.Gráficos – Comparativos x Evolutivos - Anos de 2009 a 2012
4.1. Total de Recursos Gerenciados

4.2. Recursos Gerenciados e Outros Dados Financeiros
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*
* *
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Apresentação
A FUNETEC - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, fundação de
apoio ao IFPB - Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, tem como primado a
busca incessante de melhoria na sua atuação junto a sociedade paraibana, consolidando e
ampliando os conhecimentos adquiridos, para melhor atender a sua clientela, seja na seara
pública ou privada.
A FUNETEC se encontra totalmente inserida nas políticas de inclusão social que foram
adotadas pelo Governo Federal, particularmente os diversos Programas que visam a
qualificação profissional dos servidores públicos. Programa como o QEJA - Qualificação
Profissional/Educação de Jovens e Adultos, o Projovem – Programa Nacional de Inclusão de
Jovens, Brasil Alfabetizado, dentre outros.
Através dos competentes processos licitatórios a fundação se habilitou para executar as
atividades de apoio aos referidos programas em parceria com as diversas Secretarias seja do
Governo Estadual ou Municipal de João Pessoa e de outros municípios, merecendo destaque a
forte atuação junto as Secretarias de Educação da capital e do Estado da Paraíba.
Ainda em referência as atividades desenvolvidas há que se destacar os vários Contratos e
Convênios que foram firmados com os Campis do IFPB localizados nas cidades de Souza/PB,
Picui/PB, Centro de Referência Nacional (CRR), Centro de Referência em Pesca e Navegação
Marítima – na cidade de Cabedelo/PB - Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Portos Brasileiros
– GRS.
A FUNETEC também avançou significativamente nas atividades de pesquisa através da
Lei de Inovação Tecnológica, em parceria com o IFPB, sempre objetivando atingir resultados que
concretizem o desenvolvimento científico de excelência da comunidade acadêmica do Instituto.
Por fim, há que se ressaltar que o objetivo de inclusão social é uma meta constante da
FUNETEC, que trabalha na sua concretização e ampliação através da pesquisa, da extensão, dos
Cursos Técnicos, da Qualificação Profissional, atuando através de parcerias com as diversas
esferas de Governo (Municipal, Estadual e Federal). O objetivo maior da FUNETEC é crescer e
avançar sempre, desenvolvendo ações conjuntas com o IFPB, para alcançar um crescimento
cientifico e tecnológico real.
VALDECI RAMOS DOS SANTOS
Superintendente
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Histórico
A Fundação de Educação Tecnológica e
Cultural da Paraíba - FUNETEC-PB foi criada em
19/08/1997, como instituição jurídica de direito
privado, sem fins econômicos, com sede e foro na
Comarca de João Pessoa. Regida pela Lei nº 8.958/94,
recebeu

certificado

de

credenciamento

como

fundação de apoio em 14/09/1999. Com o registro no
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia, credenciou-se como Fundação
de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, antigo
CEFET-PB.
A FUNETEC-PB, de acordo com o seu estatuto, está habilitada a estender suas
atividades a todo território nacional, com objetivo de promover atividades de ensino,
extensão e pesquisa nas áreas técnica, cultural, científica e administrativa, podendo atuar
junto a instituições e órgãos públicos ou privados, nacionais e internacionais.
No ano de 2008, a FUNETEC-PB foi reconhecida como uma Fundação de Utilidade
Pública Municipal, conforme Lei nº 11.553, de 10/10/2008 da Prefeitura Municipal de João
Pessoa.
A FUNETEC, desde julho de 2011, tem sua sede localizada na Avenida Rio Grande do
Sul, 1169, Bairro dos Estados, no Campus do IFPB de João Pessoa, além de possuir unidades
nos Campi de Cajazeiras, Guarabira e Picuí. A instalação
da sede no endereço mencionado objetivou atender
várias

reivindicações

da

sua

clientela,

como

estacionamento de veículos, melhor acessibilidade
proporcionada por um maior número de transportes
coletivos trafegando na área, maior segurança e
proximidade de vários segmentos da sociedade.
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Introdução
A FUNETEC-PB, por força de preceito legal, bem como respeito à comunidade
acadêmica e à sociedade em geral, divulga anualmente Relatório de Atividades, com
informações claras e transparentes. É apresentado um elenco de todas as ações
executadas no período respectivo, acompanhado dos resultados operacionais e das
demonstrações contábeis e financeiras.
No caso em analise a FUNETEC-PB apresenta os dados estatísticos relativos ao
exercício de 2012 dos cursos técnicos, de capacitação e qualificação, além dos projetos
governamentais e privados gerenciados pela fundação. É possível observar que houve
um acréscimo da demanda dos Projetos de Pesquisas fomentados por empresas de
tecnologia, incentivadas pela Lei nº 10.973/2004 (Lei da Inovação), que serviu para
comprovar que o Brasil precisa de mais instrumentos legais que estimulem e
contribuam para o delineamento de um cenário favorável ao desenvolvimento
científico, tecnológico e ao incentivo à inovação.
Por fim, o relatório demonstra o desempenho administrativo e financeiro
alcançado em 2012, que engloba o gerenciamento de recursos, resultado líquido,
receitas e despesas. Em seus anexos, são apresentados os pareceres do Conselho Fiscal
e da Auditoria Independente, além das certidões negativas que comprovam a
regularidade fiscal e trabalhista da FUNETEC. Em suma, o objetivo deste relatório é
divulgar os resultados de suas atividades e agradecer o apoio de todos os usuários, dos
parceiros e colaboradores.

*
* *
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Estrutura Organizacional
ORGANOGRAMA - FUNETEC
Conselho Curador
Conselho Fiscal

Superintendência

Assessoria Jurídica
Secretaria Executiva
Representação nos Campi do
IFPB

Gerência de
Ensino

Coord.
de
Cursos

Sec.
Escolar

Ouvidoria

Gerência de
Negócios e Projetos

Coord. de
Projetos
Especiais

Coord. de
Promoção
Institucional

Coordenação de
Captação e Gestão de
Projetos

Gerência Administrativa Financeira

Coord.
Financeira

Coord. de
Serviços
Gerais

Coord. de
Orçamento,
Contabilidade e
RH
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Coord. de
Informática e
Manutenção
de
Equipamentos

Gerência do Posto
de Vendas

Órgãos da Fundação
CONSELHO CURADOR
Membros Natos – Grupo de Direção do IFPB
Prof. João Batista de Oliveira Silva

Magnífico Reitor

Prof. Antonio Carlos Gomes Varela

Pró-Reitor de Desenvolvimento
Institucional e Interiorização

Sr. Carlos Roberto de Almeida
Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Prof. Joabson Nogueira de Carvalho

Pró-Reitor de Administração e
Planejamento
Diretor do Campus Campina
Grande – Representante Colégio
de Dirigentes
Diretor do Campus João Pessoa –
Representante
Colégio
de
Dirigentes

Profa. Maria Edelcides G. de Vasconcelos

Pró-Reitora de Extensão

Profa. Nelma Mirian Chagas de Araújo

Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação
e Pós-Graduação

Prof. Paulo de Tarso Costa Henrique

Pró-Reitor de Ensino

Instituidores da Fundação
Prof. Edílson Ramos Machado
Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito
Sr. Hermes Lira Moreno
Sra. Laura Reis Andrade

Membros Titulares

Profa. Maria da Conceição Castro Cordeiro
Profa Maria de Belém da Costa Barros
Sra. Regina Coeli Valentim
Prof. Almiro de Sá Ferreira
Sr. Antônio Feliciano Xavier
Prof. Joabson Nogueira de Carvalho
Prof. José Aniceto Duarte Costa
Sra. Josefa Rodrigues dos Santos
Sra. Maria Cleidenedia Morais Oliveira
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Membros Suplentes

CONSELHO FISCAL
Titulares
Francineide
Bezerra
de
Presidente
Oliveira
Alexandre Carvalho dos Anjos
José Albino Nunes
Suplentes
Cristiana Ferreira Antunes

SUPERINTENDÊNCIA
Titular
Valdeci Ramos dos Santos

Órgãos de Apoio Gerencial
Gerência de Ensino

Adeane Nunes Santos

Gerência de Negócios e Projetos

Epitácio César Barbosa de Brito

Gerência Administrativa-Financeira

Fernanda Laytieny Maia de Albuquerque

Quadro Funcional
Quantitativo de Funcionários
Gerência de Ensino

10 (DEZ)

Gerência de Negócios e Projetos

02 (DOIS)

Gerência de Posto de Vendas

05 (CINCO)

Gerência Administrativa-Financeira

14 (QUATORZE)
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Superintendência

01 (UM)

Projetos

02 (DOIS)

Quantitativo Total

34 (TRINTA E QUATRO)

Quantitativo de Estagiários
FUNETEC-PB

11 (ONZE)

Projetos

03 (TRÊS)

Quantitativo Total

14 (QUATORZE)

Quantitativo de Bolsistas de Pesquisa
Projetos

113 (CENTO E TREZE)

Quantitativo Total

113 (CENTO E TREZE)

*
* *
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Relatórios de Atividades no Exercício 2012
1. Parcerias com Empresas Privadas e Órgãos Públicos
1.1. PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.1.1. QUALIFICA - JP
O Programa QUALIFICA-JP é um programa de qualificação idealizado pela FUNETECPB que proporcionou uma mobilidade social significativa em diversas áreas de grande
vulnerabilidade na capital paraibana. A conclusão dos cursos realizados gerou uma maior
integração social e a oportunidade concreta do primeiro emprego e, consequentemente,
possibilidade real de mudança de vida.
A fundação participou como gestora dos recursos e coordenadora do programa junto à
Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social
– SEDES. Durante a execução dos vários cursos contratados realizou análises contínuas. O
programa foi desenvolvido em 100 horas/aula, de maneira expositiva e prática, fato que
permitiu um melhor aprendizado aos participantes.
A parceria celebrada entre a FUNETEC-PB e a PMJP teve inicio em fevereiro de 2012 e
término em setembro do mesmo ano e um valor contratado de R$ 496.366,44 (quatrocentos e
noventa e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

1.1.2. QEJA – Qualificação Profissional/Educação de Jovens e Adultos
O QEJA é um programa de qualificação, cujo objetivo era o de qualificar
profissionalmente jovens e adultos para o mercado de trabalho, nas mais diversas áreas, como
bombeiro hidráulico, eletricista residencial, pedreiro de acabamento, corte e escova, cuidador
de idoso, arte culinária e mosaico e pintura decorativa. Os participantes eram associados ao
9

PROEJA-PMJP, num total de 52 (cinquenta e duas) turmas e, aproximadamente, 2.500 (dois
mil e quinhentos) alunos atendidos. As aulas foram ministradas concomitantemente com as
aulas do ensino regular dos beneficiados. Com o término dos cursos foi aplicado avaliação da
execução do programa, tendo sido considerada bastante positiva.
Para execução do programa foi celebrado contrato da FUNETEC-PB com a Prefeitura
Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura – SEDEC, cabendo a
fundação a coordenação, certificação e gestão administrativa e financeira. Os recursos
financeiros investidos foram do FUNDEB, num montante de R$ 399.947,06 (trezentos e
noventa e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos).

1.1.3. Projovem Urbano Municipal
Programa destinado à prestação de serviço técnico especializado de formação de
educadores, através de duas etapas: a formação inicial e a continuada. O programa faz parte
do Plano Nacional de Formação para Educadores do Projovem Urbano e da Qualificação
Profissional, através dos arcos ocupacionais da Educação, do Turismo e da Hospitalidade.
Foi executado em parceria com a SEDEC/PMJP e proporcionou a formação inicial e
continuada de 120 (cento e vinte) educadores e a qualificação profissional de 550 (quinhentos
e cinquenta) jovens, todos alunos selecionados do sistema de ensino municipal.

1.1.4. Miguel Arraes - PMJP
Curso de qualificação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de João Pessoa,
através da parceria estabelecida com a Secretaria de Administração – SEAD. Teve como
objetivo qualificar os servidores municipais para um melhor desempenho em suas atividades
diárias, aperfeiçoando-os em diversas áreas de conhecimento, tornando-os multifuncionais
em seus respectivos ambientes de trabalho. Os cursos forma executados no Centro de
Treinamento Miguel Arraes – CETRE da PMJP sob a supervisão pedagógica da FUNETEC-PB.
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Foram executados 25 (vinte e cinco) cursos nas áreas de informática, direito e de
gestão, com cargas horárias variando de 25 a 60 horas/aula e totalizando um investimento de
R$ 164.018,83 (cento e sessenta e quatro mil, dezoito reais e oitenta e três centavos).

1.1.5. Curso Preparatório para IFPB – Rede Municipal de Ensino
A SEDEC/PMPJ celebrou contrato com a FUNETEC-PB, para melhor preparar os alunos
do nono ano da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa para concorrerem ao ingresso nos
cursos técnicos subsequentes do IFPB. Coube à fundação a Coordenação Geral do curso, que
envolveu um total de 1.250 (hum mil e duzentos e cinquenta) alunos, distribuídos em 25
(vinte e cinco) turmas. Para não prejudicar as aulas normais do ano letivo as aulas eram
realizadas aos sábados em algumas escolas do município de João Pessoa.
Foram investidos pela SEDEC/PMJP o montante de R$ 495.000,00 (quatrocentos e
noventa e cinco mil reais), através de recursos advindos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

1.1.6. Programa Brasil Alfabetizado – Bayeux e Ingá
A FUNETEC-PB celebrou contrato com as Prefeituras das cidades paraibanas de Bayeux
e Ingá, para executar o Programa Brasil Alfabetizado – PAB (criado pelo MEC em 2003). O
programa tem como objetivo alfabetizar jovens, adultos e idosos, servindo como porta de
acesso à cidadania, buscando despertar o interesse pela elevação da escolaridade.
O curso foi executado através de uma carga horária de 64 horas/aulas ao longo de 08
(oito) meses, formando 108 (cento e oito) alfabetizadores nas duas cidades. Foram investidos
recursos próprios das mencionadas prefeituras da ordem de R$ 37.725,00 (trinta e sete mil,
setecentos e vinte e cinco reais).

1.1.7. Cursos Qualificação – P.M. de Caldas Brandão
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Com o objetivo de capacitar a população para atuar no mercado de trabalho local, a
Prefeitura Municipal de Caldas Brandão/PB celebrou contrato com a FUNETEC-PB para
ministrar e coordenar Cursos de Artes Culinárias e Montagem e Manutenção de
Computadores. Foram investidos recursos próprios da Prefeitura Municipal equivalente a R$
28.942,00 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e dois reais).

1.1.8. Projovem Urbano de Santa Rita
Programa destinado ao desenvolvimento integral de jovens, inserindo uma formação
cidadã, elevando a escolaridade e a fornecendo qualificação profissional a todos. O programa
faz parte do Plano Nacional de Formação para Educadores do Projovem Urbano e da
Qualificação Profissional. A formação inicial e continuada foi realizada em 18 (dezoito) meses
e 21 (vinte e um) educadores foram beneficiados. Foram investidos R$ 88.871,00 (oitenta e
oito mil e oitocentos e setenta e um reais) de recursos próprios do Município.

1.1.9. Projovem Urbano Estadual
O Programa foi executado conforme o Plano Nacional de Formação para Educadores do
Projovem Urbano e da Qualificação Profissional em nível estadual, atendendo 91 (noventa e
um) educadores das diversas Regiões de Ensino do Estado da Paraíba, durante 18 (dezoito)
meses, com formação inicial e continuada. Foram investidos R$ 393.682,00 (trezentos e
noventa e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais).

1.2. CONTRATOS DIVERSOS
1.2.1. Curso de NR 10 - SITECNET
A SITECNET, empresa privada da área de instalações elétricas, celebrou contrato com a
FUNETEC para oferecer aos seus empregados o curso sobre a NR-10 - Norma
Regulamentadora nº 10 do Ministério do Trabalho – MTE que trata da Segurança em
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Instalações e Serviços em Eletricidade. O curso foi realizado em 40 (quarenta) horas/aulas e
foram investidos pela contratante o total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

*
* *
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2. Parcerias com IFPB

2.1. CONTRATOS E CONVÊNIOS

2.1.1. 1ª Jornada de Educação, Ciência e Inovação Tecnológica no
Semiárido Nordestino – Campus Sousa
Em parceria com o Campus Sousa do IFPB, a FUNETEC-PB organizou e coordenou a 1ª
Jornada de Educação, Ciência e Inovação Tecnológica no Semiárido Nordestino, evento
que se realizou através de palestras e minicursos, proporcionando grandes debates e
aprendizagem, bem como despertou a curiosidade dos participantes, dentre os quais vários
mestres e doutores de diversas cidades do Nordeste brasileiro.
O contrato celebrado com o IFPB, na modalidade de dispensa de licitação, teve o valor
de R$ 51.455,00(Cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

2.1.2. 1ª Semana de Agroecologia do Campus Picuí
Em parceria com o Campus de Picuí do IFPB, a FUNETEC-PB organizou e gerenciou a 1ª
Semana de Agroecologia, evento que se realizou através da exposição de trabalhos,
discussões e debates sobre o tema agroecologia, que basicamente abordou o uso da
agricultura de maneira economicamente viável e ecologicamente sustentável.
Foi ministrado um curso de 24 horas/aulas na área de Formação de Pregoeiros, para as
pessoas que atuam no Setor de Compras, visando à qualificação e aperfeiçoamento
profissional de mais 04 (quatro) unidades do Instituto. Foram investidos R$ 10.502,83 (dez
mil, quinhentos e dois reais e oitenta e três centavos), do orçamento da União, utilizados nas
despesas de hospedagem, alimentação, recursos humanos e estrutura destinada ao curso.
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2.1.3. Centro de Referência Regional (CRR) - 2ª Fase
Em 2011 ocorreu a 1ª fase do Projeto CRR-IFPB, que proporcionou a capacitação de
profissionais como atores e propagadores dos conhecimentos necessários à atenção aos
usuários de drogas e seus familiares, nas áreas de saúde e de assistência social, constituindo
assim o Centro Regional de Referência para Formação Permanente.
Nesta 2ª fase, a parceria com o IFPB proporcionou como objetivos principais a
manutenção e ampliação do CRR, com um investimento total de R$ 370.000,00 (trezentos e
setenta mil reais), sendo a dotação orçamentária prevista no orçamento da União, através do
Programa de Trabalho Resumido – PTRES.

2.1.4. Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Portos Brasileiros - GRS
A FUNETEC-PB celebrou uma parceria com o Centro de Referência em Pesca e
Navegação Marítima do IFPB – CRPNM/IFPB, através de sua equipe técnica, em atenção a
propositura do Programa de Planejamento Energético do Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - PPE/COPPE/UFRJ, para executar o Projeto de GRS
que visa: o apoio e assessoria à realização dos estudos, levantamento, tratamento, análise de
dados e estruturação da informação, assim como o gerenciamento logístico das operações de
campo para o desenvolvimento do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos
Portos Marítimos Brasileiros.
O contrato celebrado teve a interveniência da Fundação Coordenação de Projetos,
Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC, fundação de apoio à Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ e o contou com um investimento de R$ 146.191,50 (cento e quarenta e
seis mil, cento e noventa e um reais e cinquenta centavos).
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2.1.5. MOMAG 2012

O MOMAG foi um evento que congregou o 15º Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e
Optoeletrônica - SBMO e o 10º Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo – CBMag, um dos
maiores eventos nacionais de âmbito científico e tecnológico nas áreas de micro-ondas,
antenas, propagação, optoeletrônica, eletromagnetismo e suas mais diversas aplicações na
Engenharia Elétrica.
O evento foi organizado pelo Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado
- GTEMA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB e pelo
Departamento de Engenharia de Comunicações (DCO) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), com a participação da FUNETEC no gerenciamento administrativo e
financeiro, inclusive a captação de inscrições.
O evento foi realizado no período de 30 de janeiro a 15 de agosto de 2012 e teve a
frente na Coordenação Geral o Prof. Dr. Alfredo Gomes Neto. Foram investidos R$ 55.680,00
(cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais).

2.1.6. assi – Sistema de Informações Municipais
A FUNETEC-PB firmou parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, e os
institutos IFPB e IFCE, através do Convênio de Cooperação Técnica, datado de 1º de agosto de
2011, para desenvolver o Projeto SIM - Sistema de Informações Municipais. Ressalte-se que
esse foi o maior projeto desenvolvido pela Fundação desde sua criação, em 1997.
O convênio mencionado no parágrafo anterior foi desenvolvido a partir de parâmetros
determinados pela convenente, PMJP, objetivando a pesquisa, o desenvolvimento e a
implantação de processos e sistemas para ampliar e integrar as mais diversas informações,
possibilitando o aprimoramento do controle, da normatização e fiscalização para a gestão
pública municipal. Para que isso fosse possível, foram aplicadas tecnologias inovadoras da
área de engenharia de software.
Para concretização do convênio celebrado, prevaleceu a experiência dos institutos
envolvidos, o IFPB e o IFCE. Destacando que esse último tem larga experiência nesse tipo de
projeto, já que desde 2008, pesquisa e desenvolve processos e sistemas informatizados
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específicos para Gestão Pública Municipal. Destacando a credibilidade alcançada no mundo
científico por essas instituições, assim como a FUNETEC.
O convênio foi celebrado para ser desenvolvido em 18 (dezoito) meses, a contar da
data de sua assinatura, através de suas atividades de pesquisa e o envolveu um montante de
recursos, a serem aplicados até o final do projeto, da ordem de R$ 18.445.440,00 (dezoito
milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais).
Desse total de recursos, R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões) seriam oriundos de
Fontes Orçamentárias da Prefeitura Municipal de João Pessoa e R$ 1.445.440 (hum milhão,
quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais) de contrapartida do
IFPB/FUNETEC, através da implantação e gestão da infraestrutura do projeto, dos serviços
administrativos e da gestão financeira, sob a forma de bens materiais e/ou serviços
(homem/hora e máquina/hora).
Em fevereiro de 2014, a PMJP, de forma unilateral e surpreendente, encerrou o
convênio, não mais permitindo a implantação do Projeto SIM, após o pagamento de R$
9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), recursos gerenciados pela
FUNETEC, conforme previsão inserta nas cláusulas conveniadas.
Quando do encerramento do convênio por parte da PMJP, ficou restando o pagamento
da 10ª (décima) parcela no valor de R$ 1.250.000,00 (hum milhão e duzentos e cinquenta mil
reais), que teve seu vencimento no dia .....de dezembro de 2012. Destaque-se que foi
apresentada à PMJP planilhas de implantação, correspondentes às prestações de contas
previstas no convênio, de todas as parcelas, conforme cronograma aprovado, através dos
competentes protocolos, inclusive da 10ª (décima) parcela, não recebida.

2.2. PROJETOS DE P&D - LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A FUNETEC no exercício de 2012 iniciou, conjuntamente com o IFPB, a execução de
Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento – P&D, incentivados pela Lei nº 10.973, de
2 de dezembro de 2004 (Lei da Inovação), criada para responder ao desafio de se estabelecer
no país uma cultura de inovação amparada na constatação de que a produção de
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conhecimento e a inovação tecnológica passaram a ditar crescentemente as políticas de
desenvolvimento dos mais diversos países.
Nesse contexto, o conhecimento é o elemento central das novas estruturas econômicas
que surgem e a inovação passa a ser o veículo de transformação de conhecimento em riqueza
e melhoria da qualidade de vida das sociedades. Os Projetos estruturados nesses conceitos
estão sintetizados na tabela abaixo:

PROJETO

OBJETO

CONVENENTES

VALOR [R$]

Aumentar a performance do
circuito eletrônico da interface
Interface Analógica da
analógica da leitora de código de
CIS
ELETRÔNICA
Leitora de Código de
barras para ampliando o índice
IND. E COM. LTDA
Barras – Prototipagem e
acertos de leituras de documentos
Testes funcionais
em comparação com o atual
circuito

60.000,00

Desenvolver um sistema com a
proposta de identificar falhas e
RCONQ I - Redução do
Gemalto do Brasil
erros na impressão dos cartões
Custo
de
Não
Cartões e Terminais
utilizando visão computacional
Conformidade [Fase 1]
Ltda
sem a necessidade de interferência
humana.

243.358,00

Comunicação Unificada

Estudar e desenvolver softwares
com a proposta de agregar novas
funcionalidades para os produtos
INTELBRAS através de recursos da
comunicação unificada (UC –
Unified Communication).

GPS AUTOMOTIVO

Desenvolvimento e elaboração de
documentação
de
um
equipamento de GPS Automotivo,
atendendo aos seguintes requisitos
funcionais: i) realizar todas as
funções padrões de qualquer GPS
automotivo, com o auxílio do Multilaser Industrial
software SYGIC; ii) Entrada para Ltda
fones de ouvido; iii) Entrada para
cartão de memória micro SD; iv)
Entrada mini USB 2.0 para
conexão com o computador; v)
MP3 e MP4 players; vi) Altofalantes embutidos;
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Indústria
de
Telecomunicação
Eletrônica Brasileira
– Intelbrás S/A

77.000,00

1.437.064,38

Capacitar colaboradores da Parks
Capacitação
em
Parks
em tecnologias de redes e de
Comunicações
Tecnologias de Redes e
comunicação,
incluindo
Digitais.
de Comunicação
comunicação ótica e wireless.
Total - 05 (cinco) Projetos

*
* *
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S.A.
39.000,00

R$ 1.856.422,38

3.Informações quantitativas e qualitativas da Área de Ensino.
3.1. Quantitativo de Alunos – Cursos Técnicos Profissionalizantes
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3.2. Quantitativo de Alunos – Qualificação/Capacitação
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3.3. Quantitativo Total de Alunos

3.4. Palestras e Oficinas Promovidas nos Cursos Técnicos

Palestra / Oficina

Carga Horária

Participantes

MODA [PRODUÇÃO DE MODA]
Figurino e Moda

2 horas

29 alunos

Moda e Mercado

4 horas

29 alunos

Artesanato e Mercado Internacional

2 horas

35 alunos

O Artesanato e a Moda

2 horas

35 alunos

SEGURANÇA DO TRABALHO
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Segurança Industrial

4 horas

38 alunos

Medicina e Higiene Ocupacional

2 horas

38 alunos

50 horas

12 alunos

INFORMÁTICA
Oficina: Design Gráfico
Total de Palestras/Oficinas

07

Total de Participantes

216

3.5. Participação e Promoção de Eventos
§

Janeiro/2012 - entrega de 150 (cento e cinquenta) quilos de alimentos à ONG Donos do
Amanhã, arrecadados pelos os alunos do Curso Preparatório para o IFPB;

§

Fevereiro/2012 - aula inaugural dos Cursos Técnico em Informática, Segurança do
Trabalho e Produção de Moda;

§

Fevereiro/2012 - treinamento com representante da OXFORD UNIVERSITY PRESS BRASIL
(Material Didático usado em sala de aula) para Professores do Curso de Inglês.

§

Março/2012 - abertura das aulas do curso Preparatório para o IFPB – Extensivo;

§

Março/2012 - exposição: “Editoriais de Moda”- Trabalhos realizados pelos alunos do
Curso Técnico em Produção de Moda;

§

Maio/Junho 2012 - Oficina de Customização em Moda - Funetec em Ação Transversal com
o Centro Cultural Piollin;

§

Junho/2012 - “Desfile de Moda – Moda Reciclada” – realizado pelos alunos do Curso de
Produção de Moda no Centro Cultural Piollin;

§

Julho/2012 - abertura das aulas do curso Preparatório para o IFPB – Intensivo;

§

Julho/2012 - participação da abertura das aulas do Preparatório para os alunos das
Escolas Municipais;

§

Agosto/2012 - Exposição: “História da Arte e da Moda”, trabalhos realizados pelos alunos
do Curso Técnico em Produção de Moda;

§

Setembro/2012 - realização de entrega de 150 (cento e cinquenta) quilos de alimentos à
ONG Donos do Amanhã, arrecadados pelos os alunos do Curso Preparatório para o IFPB;
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§

Setembro/2012 - realização da Aula Inaugural da turma do Curso Técnico em Segurança
do Trabalho e Técnico em Produção de Moda;

§

Novembro/2012 - exposição: “Editoriais de Moda”, trabalhos realizados pelos alunos do
Curso Técnico em Produção de Moda;

§

Dezembro/2012 - exposição: “História da Arte e da Moda”, trabalhos realizados pelos
alunos do Curso Técnico em Produção de Moda;

§

Dezembro/2012 - participação no evento de encerramento do EJA – 2012;

3.6. Concretização de Ações Propostas no Exercício 2012
§

Elaboração dos Projetos dos Cursos Técnicos: em Administração, em Comércio e em
Guia de Turismo;

§

Registro dos Cursos Técnicos em Segurança do Trabalho e Eletromecânica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA/PB;

§

Ampliação do uso e alimentação do SISTEC, o Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica do MEC, com o objetivo de validação nacional dos
certificados e diplomas emitidos pela FUNETEC-PB;

§

Ampliação do uso e atualização do Sistema de Informações Acadêmicas,
informatizando todas as rotinas acadêmicas da Instituição além de um melhor
aproveitamento e desempenho das ferramentas oferecidas pelo sistema;

§

Acesso dos discentes ao Sistema Acadêmico – buscando melhor acessibilidade
acadêmica e interação dos alunos;

§

Melhor interação dos alunos junto às coordenações de cursos, visando elevação da
qualidade na prestação do serviço, bem como, realização de levantamento das
necessidades específicas de cada curso;

§

Unificação do setor de estágio curricular da FUNETEC/PB, com a devida capacitação de
nossos colaboradores, com o objetivo de padronizar e melhorar o processo de
formalização de estágios.

*
* *
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4.Gráficos – Comparativos x Evolutivos - Anos de 2009 a 2012
4.1. Total de Recursos Gerenciados

4.2. Recursos Gerenciados e Outros Dados Financeiros
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*
* *
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Apresentação
A FUNETEC - Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba, fundação de
apoio ao IFPB - Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, tem como primado a
busca incessante de melhoria na sua atuação junto a sociedade paraibana, consolidando e
ampliando os conhecimentos adquiridos, para melhor atender a sua clientela, seja na seara
pública ou privada.
A FUNETEC se encontra totalmente inserida nas políticas de inclusão social que foram
adotadas pelo Governo Federal, particularmente os diversos Programas que visam a
qualificação profissional dos servidores públicos. Programa como o QEJA - Qualificação
Profissional/Educação de Jovens e Adultos, o Projovem – Programa Nacional de Inclusão de
Jovens, Brasil Alfabetizado, dentre outros.
Através dos competentes processos licitatórios a fundação se habilitou para executar as
atividades de apoio aos referidos programas em parceria com as diversas Secretarias seja do
Governo Estadual ou Municipal de João Pessoa e de outros municípios, merecendo destaque a
forte atuação junto as Secretarias de Educação da capital e do Estado da Paraíba.
Ainda em referência as atividades desenvolvidas há que se destacar os vários Contratos e
Convênios que foram firmados com os Campis do IFPB localizados nas cidades de Souza/PB,
Picui/PB, Centro de Referência Nacional (CRR), Centro de Referência em Pesca e Navegação
Marítima – na cidade de Cabedelo/PB - Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Portos Brasileiros
– GRS.
A FUNETEC também avançou significativamente nas atividades de pesquisa através da
Lei de Inovação Tecnológica, em parceria com o IFPB, sempre objetivando atingir resultados que
concretizem o desenvolvimento científico de excelência da comunidade acadêmica do Instituto.
Por fim, há que se ressaltar que o objetivo de inclusão social é uma meta constante da
FUNETEC, que trabalha na sua concretização e ampliação através da pesquisa, da extensão, dos
Cursos Técnicos, da Qualificação Profissional, atuando através de parcerias com as diversas
esferas de Governo (Municipal, Estadual e Federal). O objetivo maior da FUNETEC é crescer e
avançar sempre, desenvolvendo ações conjuntas com o IFPB, para alcançar um crescimento
cientifico e tecnológico real.
VALDECI RAMOS DOS SANTOS
Superintendente
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Histórico
A Fundação de Educação Tecnológica e
Cultural da Paraíba - FUNETEC-PB foi criada em
19/08/1997, como instituição jurídica de direito
privado, sem fins econômicos, com sede e foro na
Comarca de João Pessoa. Regida pela Lei nº 8.958/94,
recebeu

certificado

de

credenciamento

como

fundação de apoio em 14/09/1999. Com o registro no
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia, credenciou-se como Fundação
de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, antigo
CEFET-PB.
A FUNETEC-PB, de acordo com o seu estatuto, está habilitada a estender suas
atividades a todo território nacional, com objetivo de promover atividades de ensino,
extensão e pesquisa nas áreas técnica, cultural, científica e administrativa, podendo atuar
junto a instituições e órgãos públicos ou privados, nacionais e internacionais.
No ano de 2008, a FUNETEC-PB foi reconhecida como uma Fundação de Utilidade
Pública Municipal, conforme Lei nº 11.553, de 10/10/2008 da Prefeitura Municipal de João
Pessoa.
A FUNETEC, desde julho de 2011, tem sua sede localizada na Avenida Rio Grande do
Sul, 1169, Bairro dos Estados, no Campus do IFPB de João Pessoa, além de possuir unidades
nos Campi de Cajazeiras, Guarabira e Picuí. A instalação
da sede no endereço mencionado objetivou atender
várias

reivindicações

da

sua

clientela,

como

estacionamento de veículos, melhor acessibilidade
proporcionada por um maior número de transportes
coletivos trafegando na área, maior segurança e
proximidade de vários segmentos da sociedade.
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Introdução
A FUNETEC-PB, por força de preceito legal, bem como respeito à comunidade
acadêmica e à sociedade em geral, divulga anualmente Relatório de Atividades, com
informações claras e transparentes. É apresentado um elenco de todas as ações
executadas no período respectivo, acompanhado dos resultados operacionais e das
demonstrações contábeis e financeiras.
No caso em analise a FUNETEC-PB apresenta os dados estatísticos relativos ao
exercício de 2012 dos cursos técnicos, de capacitação e qualificação, além dos projetos
governamentais e privados gerenciados pela fundação. É possível observar que houve
um acréscimo da demanda dos Projetos de Pesquisas fomentados por empresas de
tecnologia, incentivadas pela Lei nº 10.973/2004 (Lei da Inovação), que serviu para
comprovar que o Brasil precisa de mais instrumentos legais que estimulem e
contribuam para o delineamento de um cenário favorável ao desenvolvimento
científico, tecnológico e ao incentivo à inovação.
Por fim, o relatório demonstra o desempenho administrativo e financeiro
alcançado em 2012, que engloba o gerenciamento de recursos, resultado líquido,
receitas e despesas. Em seus anexos, são apresentados os pareceres do Conselho Fiscal
e da Auditoria Independente, além das certidões negativas que comprovam a
regularidade fiscal e trabalhista da FUNETEC. Em suma, o objetivo deste relatório é
divulgar os resultados de suas atividades e agradecer o apoio de todos os usuários, dos
parceiros e colaboradores.

*
* *
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Estrutura Organizacional
ORGANOGRAMA - FUNETEC
Conselho Curador
Conselho Fiscal

Superintendência

Assessoria Jurídica
Secretaria Executiva
Representação nos Campi do
IFPB

Gerência de
Ensino

Coord.
de
Cursos

Sec.
Escolar

Ouvidoria

Gerência de
Negócios e Projetos

Coord. de
Projetos
Especiais

Coord. de
Promoção
Institucional

Coordenação de
Captação e Gestão de
Projetos

Gerência Administrativa Financeira

Coord.
Financeira

Coord. de
Serviços
Gerais

Coord. de
Orçamento,
Contabilidade e
RH
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Coord. de
Informática e
Manutenção
de
Equipamentos

Gerência do Posto
de Vendas

Órgãos da Fundação
CONSELHO CURADOR
Membros Natos – Grupo de Direção do IFPB
Prof. João Batista de Oliveira Silva

Magnífico Reitor

Prof. Antonio Carlos Gomes Varela

Pró-Reitor de Desenvolvimento
Institucional e Interiorização

Sr. Carlos Roberto de Almeida
Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes
Prof. Joabson Nogueira de Carvalho

Pró-Reitor de Administração e
Planejamento
Diretor do Campus Campina
Grande – Representante Colégio
de Dirigentes
Diretor do Campus João Pessoa –
Representante
Colégio
de
Dirigentes

Profa. Maria Edelcides G. de Vasconcelos

Pró-Reitora de Extensão

Profa. Nelma Mirian Chagas de Araújo

Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação
e Pós-Graduação

Prof. Paulo de Tarso Costa Henrique

Pró-Reitor de Ensino

Instituidores da Fundação
Prof. Edílson Ramos Machado
Prof. Guilherme Marconi Gomes de Brito
Sr. Hermes Lira Moreno
Sra. Laura Reis Andrade

Membros Titulares

Profa. Maria da Conceição Castro Cordeiro
Profa Maria de Belém da Costa Barros
Sra. Regina Coeli Valentim
Prof. Almiro de Sá Ferreira
Sr. Antônio Feliciano Xavier
Prof. Joabson Nogueira de Carvalho
Prof. José Aniceto Duarte Costa
Sra. Josefa Rodrigues dos Santos
Sra. Maria Cleidenedia Morais Oliveira
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Membros Suplentes

CONSELHO FISCAL
Titulares
Francineide
Bezerra
de
Presidente
Oliveira
Alexandre Carvalho dos Anjos
José Albino Nunes
Suplentes
Cristiana Ferreira Antunes

SUPERINTENDÊNCIA
Titular
Valdeci Ramos dos Santos

Órgãos de Apoio Gerencial
Gerência de Ensino

Adeane Nunes Santos

Gerência de Negócios e Projetos

Epitácio César Barbosa de Brito

Gerência Administrativa-Financeira

Fernanda Laytieny Maia de Albuquerque

Quadro Funcional
Quantitativo de Funcionários
Gerência de Ensino

10 (DEZ)

Gerência de Negócios e Projetos

02 (DOIS)

Gerência de Posto de Vendas

05 (CINCO)

Gerência Administrativa-Financeira

14 (QUATORZE)
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Superintendência

01 (UM)

Projetos

02 (DOIS)

Quantitativo Total

34 (TRINTA E QUATRO)

Quantitativo de Estagiários
FUNETEC-PB

11 (ONZE)

Projetos

03 (TRÊS)

Quantitativo Total

14 (QUATORZE)

Quantitativo de Bolsistas de Pesquisa
Projetos

113 (CENTO E TREZE)

Quantitativo Total

113 (CENTO E TREZE)

*
* *
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Relatórios de Atividades no Exercício 2012
1. Parcerias com Empresas Privadas e Órgãos Públicos
1.1. PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

1.1.1. QUALIFICA - JP
O Programa QUALIFICA-JP é um programa de qualificação idealizado pela FUNETECPB que proporcionou uma mobilidade social significativa em diversas áreas de grande
vulnerabilidade na capital paraibana. A conclusão dos cursos realizados gerou uma maior
integração social e a oportunidade concreta do primeiro emprego e, consequentemente,
possibilidade real de mudança de vida.
A fundação participou como gestora dos recursos e coordenadora do programa junto à
Prefeitura Municipal de João Pessoa - PMJP, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social
– SEDES. Durante a execução dos vários cursos contratados realizou análises contínuas. O
programa foi desenvolvido em 100 horas/aula, de maneira expositiva e prática, fato que
permitiu um melhor aprendizado aos participantes.
A parceria celebrada entre a FUNETEC-PB e a PMJP teve inicio em fevereiro de 2012 e
término em setembro do mesmo ano e um valor contratado de R$ 496.366,44 (quatrocentos e
noventa e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).

1.1.2. QEJA – Qualificação Profissional/Educação de Jovens e Adultos
O QEJA é um programa de qualificação, cujo objetivo era o de qualificar
profissionalmente jovens e adultos para o mercado de trabalho, nas mais diversas áreas, como
bombeiro hidráulico, eletricista residencial, pedreiro de acabamento, corte e escova, cuidador
de idoso, arte culinária e mosaico e pintura decorativa. Os participantes eram associados ao
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PROEJA-PMJP, num total de 52 (cinquenta e duas) turmas e, aproximadamente, 2.500 (dois
mil e quinhentos) alunos atendidos. As aulas foram ministradas concomitantemente com as
aulas do ensino regular dos beneficiados. Com o término dos cursos foi aplicado avaliação da
execução do programa, tendo sido considerada bastante positiva.
Para execução do programa foi celebrado contrato da FUNETEC-PB com a Prefeitura
Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Educação e Cultura – SEDEC, cabendo a
fundação a coordenação, certificação e gestão administrativa e financeira. Os recursos
financeiros investidos foram do FUNDEB, num montante de R$ 399.947,06 (trezentos e
noventa e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e seis centavos).

1.1.3. Projovem Urbano Municipal
Programa destinado à prestação de serviço técnico especializado de formação de
educadores, através de duas etapas: a formação inicial e a continuada. O programa faz parte
do Plano Nacional de Formação para Educadores do Projovem Urbano e da Qualificação
Profissional, através dos arcos ocupacionais da Educação, do Turismo e da Hospitalidade.
Foi executado em parceria com a SEDEC/PMJP e proporcionou a formação inicial e
continuada de 120 (cento e vinte) educadores e a qualificação profissional de 550 (quinhentos
e cinquenta) jovens, todos alunos selecionados do sistema de ensino municipal.

1.1.4. Miguel Arraes - PMJP
Curso de qualificação dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de João Pessoa,
através da parceria estabelecida com a Secretaria de Administração – SEAD. Teve como
objetivo qualificar os servidores municipais para um melhor desempenho em suas atividades
diárias, aperfeiçoando-os em diversas áreas de conhecimento, tornando-os multifuncionais
em seus respectivos ambientes de trabalho. Os cursos forma executados no Centro de
Treinamento Miguel Arraes – CETRE da PMJP sob a supervisão pedagógica da FUNETEC-PB.
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Foram executados 25 (vinte e cinco) cursos nas áreas de informática, direito e de
gestão, com cargas horárias variando de 25 a 60 horas/aula e totalizando um investimento de
R$ 164.018,83 (cento e sessenta e quatro mil, dezoito reais e oitenta e três centavos).

1.1.5. Curso Preparatório para IFPB – Rede Municipal de Ensino
A SEDEC/PMPJ celebrou contrato com a FUNETEC-PB, para melhor preparar os alunos
do nono ano da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa para concorrerem ao ingresso nos
cursos técnicos subsequentes do IFPB. Coube à fundação a Coordenação Geral do curso, que
envolveu um total de 1.250 (hum mil e duzentos e cinquenta) alunos, distribuídos em 25
(vinte e cinco) turmas. Para não prejudicar as aulas normais do ano letivo as aulas eram
realizadas aos sábados em algumas escolas do município de João Pessoa.
Foram investidos pela SEDEC/PMJP o montante de R$ 495.000,00 (quatrocentos e
noventa e cinco mil reais), através de recursos advindos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

1.1.6. Programa Brasil Alfabetizado – Bayeux e Ingá
A FUNETEC-PB celebrou contrato com as Prefeituras das cidades paraibanas de Bayeux
e Ingá, para executar o Programa Brasil Alfabetizado – PAB (criado pelo MEC em 2003). O
programa tem como objetivo alfabetizar jovens, adultos e idosos, servindo como porta de
acesso à cidadania, buscando despertar o interesse pela elevação da escolaridade.
O curso foi executado através de uma carga horária de 64 horas/aulas ao longo de 08
(oito) meses, formando 108 (cento e oito) alfabetizadores nas duas cidades. Foram investidos
recursos próprios das mencionadas prefeituras da ordem de R$ 37.725,00 (trinta e sete mil,
setecentos e vinte e cinco reais).

1.1.7. Cursos Qualificação – P.M. de Caldas Brandão
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Com o objetivo de capacitar a população para atuar no mercado de trabalho local, a
Prefeitura Municipal de Caldas Brandão/PB celebrou contrato com a FUNETEC-PB para
ministrar e coordenar Cursos de Artes Culinárias e Montagem e Manutenção de
Computadores. Foram investidos recursos próprios da Prefeitura Municipal equivalente a R$
28.942,00 (vinte e oito mil novecentos e quarenta e dois reais).

1.1.8. Projovem Urbano de Santa Rita
Programa destinado ao desenvolvimento integral de jovens, inserindo uma formação
cidadã, elevando a escolaridade e a fornecendo qualificação profissional a todos. O programa
faz parte do Plano Nacional de Formação para Educadores do Projovem Urbano e da
Qualificação Profissional. A formação inicial e continuada foi realizada em 18 (dezoito) meses
e 21 (vinte e um) educadores foram beneficiados. Foram investidos R$ 88.871,00 (oitenta e
oito mil e oitocentos e setenta e um reais) de recursos próprios do Município.

1.1.9. Projovem Urbano Estadual
O Programa foi executado conforme o Plano Nacional de Formação para Educadores do
Projovem Urbano e da Qualificação Profissional em nível estadual, atendendo 91 (noventa e
um) educadores das diversas Regiões de Ensino do Estado da Paraíba, durante 18 (dezoito)
meses, com formação inicial e continuada. Foram investidos R$ 393.682,00 (trezentos e
noventa e três mil e seiscentos e oitenta e dois reais).

1.2. CONTRATOS DIVERSOS
1.2.1. Curso de NR 10 - SITECNET
A SITECNET, empresa privada da área de instalações elétricas, celebrou contrato com a
FUNETEC para oferecer aos seus empregados o curso sobre a NR-10 - Norma
Regulamentadora nº 10 do Ministério do Trabalho – MTE que trata da Segurança em
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Instalações e Serviços em Eletricidade. O curso foi realizado em 40 (quarenta) horas/aulas e
foram investidos pela contratante o total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

*
* *
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2. Parcerias com IFPB

2.1. CONTRATOS E CONVÊNIOS

2.1.1. 1ª Jornada de Educação, Ciência e Inovação Tecnológica no
Semiárido Nordestino – Campus Sousa
Em parceria com o Campus Sousa do IFPB, a FUNETEC-PB organizou e coordenou a 1ª
Jornada de Educação, Ciência e Inovação Tecnológica no Semiárido Nordestino, evento
que se realizou através de palestras e minicursos, proporcionando grandes debates e
aprendizagem, bem como despertou a curiosidade dos participantes, dentre os quais vários
mestres e doutores de diversas cidades do Nordeste brasileiro.
O contrato celebrado com o IFPB, na modalidade de dispensa de licitação, teve o valor
de R$ 51.455,00(Cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).

2.1.2. 1ª Semana de Agroecologia do Campus Picuí
Em parceria com o Campus de Picuí do IFPB, a FUNETEC-PB organizou e gerenciou a 1ª
Semana de Agroecologia, evento que se realizou através da exposição de trabalhos,
discussões e debates sobre o tema agroecologia, que basicamente abordou o uso da
agricultura de maneira economicamente viável e ecologicamente sustentável.
Foi ministrado um curso de 24 horas/aulas na área de Formação de Pregoeiros, para as
pessoas que atuam no Setor de Compras, visando à qualificação e aperfeiçoamento
profissional de mais 04 (quatro) unidades do Instituto. Foram investidos R$ 10.502,83 (dez
mil, quinhentos e dois reais e oitenta e três centavos), do orçamento da União, utilizados nas
despesas de hospedagem, alimentação, recursos humanos e estrutura destinada ao curso.
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2.1.3. Centro de Referência Regional (CRR) - 2ª Fase
Em 2011 ocorreu a 1ª fase do Projeto CRR-IFPB, que proporcionou a capacitação de
profissionais como atores e propagadores dos conhecimentos necessários à atenção aos
usuários de drogas e seus familiares, nas áreas de saúde e de assistência social, constituindo
assim o Centro Regional de Referência para Formação Permanente.
Nesta 2ª fase, a parceria com o IFPB proporcionou como objetivos principais a
manutenção e ampliação do CRR, com um investimento total de R$ 370.000,00 (trezentos e
setenta mil reais), sendo a dotação orçamentária prevista no orçamento da União, através do
Programa de Trabalho Resumido – PTRES.

2.1.4. Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Portos Brasileiros - GRS
A FUNETEC-PB celebrou uma parceria com o Centro de Referência em Pesca e
Navegação Marítima do IFPB – CRPNM/IFPB, através de sua equipe técnica, em atenção a
propositura do Programa de Planejamento Energético do Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia - PPE/COPPE/UFRJ, para executar o Projeto de GRS
que visa: o apoio e assessoria à realização dos estudos, levantamento, tratamento, análise de
dados e estruturação da informação, assim como o gerenciamento logístico das operações de
campo para o desenvolvimento do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos
Portos Marítimos Brasileiros.
O contrato celebrado teve a interveniência da Fundação Coordenação de Projetos,
Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC, fundação de apoio à Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ e o contou com um investimento de R$ 146.191,50 (cento e quarenta e
seis mil, cento e noventa e um reais e cinquenta centavos).
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2.1.5. MOMAG 2012

O MOMAG foi um evento que congregou o 15º Simpósio Brasileiro de Micro-ondas e
Optoeletrônica - SBMO e o 10º Congresso Brasileiro de Eletromagnetismo – CBMag, um dos
maiores eventos nacionais de âmbito científico e tecnológico nas áreas de micro-ondas,
antenas, propagação, optoeletrônica, eletromagnetismo e suas mais diversas aplicações na
Engenharia Elétrica.
O evento foi organizado pelo Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado
- GTEMA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB e pelo
Departamento de Engenharia de Comunicações (DCO) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), com a participação da FUNETEC no gerenciamento administrativo e
financeiro, inclusive a captação de inscrições.
O evento foi realizado no período de 30 de janeiro a 15 de agosto de 2012 e teve a
frente na Coordenação Geral o Prof. Dr. Alfredo Gomes Neto. Foram investidos R$ 55.680,00
(cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais).

2.1.6. assi – Sistema de Informações Municipais
A FUNETEC-PB firmou parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, e os
institutos IFPB e IFCE, através do Convênio de Cooperação Técnica, datado de 1º de agosto de
2011, para desenvolver o Projeto SIM - Sistema de Informações Municipais. Ressalte-se que
esse foi o maior projeto desenvolvido pela Fundação desde sua criação, em 1997.
O convênio mencionado no parágrafo anterior foi desenvolvido a partir de parâmetros
determinados pela convenente, PMJP, objetivando a pesquisa, o desenvolvimento e a
implantação de processos e sistemas para ampliar e integrar as mais diversas informações,
possibilitando o aprimoramento do controle, da normatização e fiscalização para a gestão
pública municipal. Para que isso fosse possível, foram aplicadas tecnologias inovadoras da
área de engenharia de software.
Para concretização do convênio celebrado, prevaleceu a experiência dos institutos
envolvidos, o IFPB e o IFCE. Destacando que esse último tem larga experiência nesse tipo de
projeto, já que desde 2008, pesquisa e desenvolve processos e sistemas informatizados
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específicos para Gestão Pública Municipal. Destacando a credibilidade alcançada no mundo
científico por essas instituições, assim como a FUNETEC.
O convênio foi celebrado para ser desenvolvido em 18 (dezoito) meses, a contar da
data de sua assinatura, através de suas atividades de pesquisa e o envolveu um montante de
recursos, a serem aplicados até o final do projeto, da ordem de R$ 18.445.440,00 (dezoito
milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais).
Desse total de recursos, R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões) seriam oriundos de
Fontes Orçamentárias da Prefeitura Municipal de João Pessoa e R$ 1.445.440 (hum milhão,
quatrocentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais) de contrapartida do
IFPB/FUNETEC, através da implantação e gestão da infraestrutura do projeto, dos serviços
administrativos e da gestão financeira, sob a forma de bens materiais e/ou serviços
(homem/hora e máquina/hora).
Em fevereiro de 2014, a PMJP, de forma unilateral e surpreendente, encerrou o
convênio, não mais permitindo a implantação do Projeto SIM, após o pagamento de R$
9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), recursos gerenciados pela
FUNETEC, conforme previsão inserta nas cláusulas conveniadas.
Quando do encerramento do convênio por parte da PMJP, ficou restando o pagamento
da 10ª (décima) parcela no valor de R$ 1.250.000,00 (hum milhão e duzentos e cinquenta mil
reais), que teve seu vencimento no dia .....de dezembro de 2012. Destaque-se que foi
apresentada à PMJP planilhas de implantação, correspondentes às prestações de contas
previstas no convênio, de todas as parcelas, conforme cronograma aprovado, através dos
competentes protocolos, inclusive da 10ª (décima) parcela, não recebida.

2.2. PROJETOS DE P&D - LEI DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
A FUNETEC no exercício de 2012 iniciou, conjuntamente com o IFPB, a execução de
Projetos de Pesquisas e Desenvolvimento – P&D, incentivados pela Lei nº 10.973, de
2 de dezembro de 2004 (Lei da Inovação), criada para responder ao desafio de se estabelecer
no país uma cultura de inovação amparada na constatação de que a produção de
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conhecimento e a inovação tecnológica passaram a ditar crescentemente as políticas de
desenvolvimento dos mais diversos países.
Nesse contexto, o conhecimento é o elemento central das novas estruturas econômicas
que surgem e a inovação passa a ser o veículo de transformação de conhecimento em riqueza
e melhoria da qualidade de vida das sociedades. Os Projetos estruturados nesses conceitos
estão sintetizados na tabela abaixo:

PROJETO

OBJETO

CONVENENTES

VALOR [R$]

Aumentar a performance do
circuito eletrônico da interface
Interface Analógica da
analógica da leitora de código de
CIS
ELETRÔNICA
Leitora de Código de
barras para ampliando o índice
IND. E COM. LTDA
Barras – Prototipagem e
acertos de leituras de documentos
Testes funcionais
em comparação com o atual
circuito

60.000,00

Desenvolver um sistema com a
proposta de identificar falhas e
RCONQ I - Redução do
Gemalto do Brasil
erros na impressão dos cartões
Custo
de
Não
Cartões e Terminais
utilizando visão computacional
Conformidade [Fase 1]
Ltda
sem a necessidade de interferência
humana.

243.358,00

Comunicação Unificada

Estudar e desenvolver softwares
com a proposta de agregar novas
funcionalidades para os produtos
INTELBRAS através de recursos da
comunicação unificada (UC –
Unified Communication).

GPS AUTOMOTIVO

Desenvolvimento e elaboração de
documentação
de
um
equipamento de GPS Automotivo,
atendendo aos seguintes requisitos
funcionais: i) realizar todas as
funções padrões de qualquer GPS
automotivo, com o auxílio do Multilaser Industrial
software SYGIC; ii) Entrada para Ltda
fones de ouvido; iii) Entrada para
cartão de memória micro SD; iv)
Entrada mini USB 2.0 para
conexão com o computador; v)
MP3 e MP4 players; vi) Altofalantes embutidos;
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Indústria
de
Telecomunicação
Eletrônica Brasileira
– Intelbrás S/A

77.000,00

1.437.064,38

Capacitar colaboradores da Parks
Capacitação
em
Parks
em tecnologias de redes e de
Comunicações
Tecnologias de Redes e
comunicação,
incluindo
Digitais.
de Comunicação
comunicação ótica e wireless.
Total - 05 (cinco) Projetos

*
* *
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S.A.
39.000,00

R$ 1.856.422,38

3.Informações quantitativas e qualitativas da Área de Ensino.
3.1. Quantitativo de Alunos – Cursos Técnicos Profissionalizantes
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3.2. Quantitativo de Alunos – Qualificação/Capacitação

21

22

23

3.3. Quantitativo Total de Alunos

3.4. Palestras e Oficinas Promovidas nos Cursos Técnicos

Palestra / Oficina

Carga Horária

Participantes

MODA [PRODUÇÃO DE MODA]
Figurino e Moda

2 horas

29 alunos

Moda e Mercado

4 horas

29 alunos

Artesanato e Mercado Internacional

2 horas

35 alunos

O Artesanato e a Moda

2 horas

35 alunos

SEGURANÇA DO TRABALHO
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Segurança Industrial

4 horas

38 alunos

Medicina e Higiene Ocupacional

2 horas

38 alunos

50 horas

12 alunos

INFORMÁTICA
Oficina: Design Gráfico
Total de Palestras/Oficinas

07

Total de Participantes

216

3.5. Participação e Promoção de Eventos
§

Janeiro/2012 - entrega de 150 (cento e cinquenta) quilos de alimentos à ONG Donos do
Amanhã, arrecadados pelos os alunos do Curso Preparatório para o IFPB;

§

Fevereiro/2012 - aula inaugural dos Cursos Técnico em Informática, Segurança do
Trabalho e Produção de Moda;

§

Fevereiro/2012 - treinamento com representante da OXFORD UNIVERSITY PRESS BRASIL
(Material Didático usado em sala de aula) para Professores do Curso de Inglês.

§

Março/2012 - abertura das aulas do curso Preparatório para o IFPB – Extensivo;

§

Março/2012 - exposição: “Editoriais de Moda”- Trabalhos realizados pelos alunos do
Curso Técnico em Produção de Moda;

§

Maio/Junho 2012 - Oficina de Customização em Moda - Funetec em Ação Transversal com
o Centro Cultural Piollin;

§

Junho/2012 - “Desfile de Moda – Moda Reciclada” – realizado pelos alunos do Curso de
Produção de Moda no Centro Cultural Piollin;

§

Julho/2012 - abertura das aulas do curso Preparatório para o IFPB – Intensivo;

§

Julho/2012 - participação da abertura das aulas do Preparatório para os alunos das
Escolas Municipais;

§

Agosto/2012 - Exposição: “História da Arte e da Moda”, trabalhos realizados pelos alunos
do Curso Técnico em Produção de Moda;

§

Setembro/2012 - realização de entrega de 150 (cento e cinquenta) quilos de alimentos à
ONG Donos do Amanhã, arrecadados pelos os alunos do Curso Preparatório para o IFPB;
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§

Setembro/2012 - realização da Aula Inaugural da turma do Curso Técnico em Segurança
do Trabalho e Técnico em Produção de Moda;

§

Novembro/2012 - exposição: “Editoriais de Moda”, trabalhos realizados pelos alunos do
Curso Técnico em Produção de Moda;

§

Dezembro/2012 - exposição: “História da Arte e da Moda”, trabalhos realizados pelos
alunos do Curso Técnico em Produção de Moda;

§

Dezembro/2012 - participação no evento de encerramento do EJA – 2012;

3.6. Concretização de Ações Propostas no Exercício 2012
§

Elaboração dos Projetos dos Cursos Técnicos: em Administração, em Comércio e em
Guia de Turismo;

§

Registro dos Cursos Técnicos em Segurança do Trabalho e Eletromecânica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba – CREA/PB;

§

Ampliação do uso e alimentação do SISTEC, o Sistema Nacional de Informações da
Educação Profissional e Tecnológica do MEC, com o objetivo de validação nacional dos
certificados e diplomas emitidos pela FUNETEC-PB;

§

Ampliação do uso e atualização do Sistema de Informações Acadêmicas,
informatizando todas as rotinas acadêmicas da Instituição além de um melhor
aproveitamento e desempenho das ferramentas oferecidas pelo sistema;

§

Acesso dos discentes ao Sistema Acadêmico – buscando melhor acessibilidade
acadêmica e interação dos alunos;

§

Melhor interação dos alunos junto às coordenações de cursos, visando elevação da
qualidade na prestação do serviço, bem como, realização de levantamento das
necessidades específicas de cada curso;

§

Unificação do setor de estágio curricular da FUNETEC/PB, com a devida capacitação de
nossos colaboradores, com o objetivo de padronizar e melhorar o processo de
formalização de estágios.

*
* *
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4.Gráficos – Comparativos x Evolutivos - Anos de 2009 a 2012
4.1. Total de Recursos Gerenciados

4.2. Recursos Gerenciados e Outros Dados Financeiros
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