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Centro de Capacitação Profissional
CECAPI

F I C H A  D E  I D E N T I F I C A Ç Ã O
GESTÃO: 2001 - 2004 MUNICÍPIO: IMPERATRIZ U.F.: MA
PREFEITO: Jomar Fernades Pereira Filho
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES
NOME DO RESPONSÁVEL: Terezinha das Neves Pereira CARGO: Secretária de Desenvolvimento Social
IMPLEMENTADO EM: 1.º semestre de 2001 com exceção dos cursos de informática.
FONTE: Página da Prefeitura na Internet
N.º DE HABITANTES: 224.148 habitantes ORÇAMENTO:

TEL: (099) 525 - 2214 FAX:
E – MAIL: sedes@imperatriz.ma.gov.br SITE: www.imperatriz.ma.gov.br

EMENTA:
A Prefeitura Municipal de Imperatriz instituiu o CECAPI, através da realização de parcerias com a iniciativa
privada, com o objetivo de oferecer às pessoas, em situação de exclusão social, cursos de formação, que
possibilitem a inserção no mercado de trabalho.

O PTdoc é um banco de dados virtual de Projetos de Leis, Políticas Públicas e Programas de Governo do PT.
Acesse o PTdoc através da página http://www.pt.org.br e envie seus projetos ou sugestões para snai@pt.org.br
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Missão

Proporcionar conhecimentos profissionalizantes a pessoas de ambos os sexos, em situação de exclusão social,
moradoras no município de Imperatriz, em áreas diversificadas, tendo-se em vista a inserção no mercado de
trabalho para geração de renda e a inclusão social.
Para possibilitar a capacitação de pessoas com renda acima de um salário mínimo, o CECAPI realizará parcerias
com instituições, empresas privadas e órgãos públicos para realização de cursos nas mais diversas áreas,
garantindo taxas com valores acessíveis.

Objetivos

Profissionalizar modistas, costureiras, babás, cabeleireiras, manicuras, datilógrafos, além de 240 pessoas, a cada 4
meses em informática, com conhecimentos teóricos e práticos dos programas de Windows, Word, Excel, Print
Arts e Internet. Essas atividades visam a qualificação para a ampliação dos conhecimentos e melhoria dos
serviços oferecidos no mercado.

Metodologia

As estratégias de profissionalização adotadas pelo CECAPI passarão pela sensibilização através de oficinas
temáticas relacionadas à cidadania, ética, gênero, organização para o trabalho, direitos humanos, noções básicas
de gerenciamento e pela instrução de conhecimentos específicos, conforme a especialização de cada curso. Assim
sendo, a grade curricular contemplará uma carga horária de 30 horas para as oficinas temáticas e uma média de
186 horas aulas em conhecimentos específicos. O Aluno estará apto a receber o certificado mediante
comprovação de 85% de freqüência e 75% de aproveitamento teórico e prático do curso;

Critérios de participação

Os cursos serão oferecidos para os moradores de Imperatriz que tenham Renda Familiar de até um salário mínimo
e que preencham os pré-requisitos de conhecimentos específicos, grau de instrução e idade, estabelecidos de
acordo com as peculiaridades de cada curso ou oficina.

Cursos

- Oficina de Moda - Experiência de corte e costura. Grau de Instrução: Ensino Fundamenta. Idade: Acima de 16
anos.

- Oficina de Corte e Costura. Grau de Instrução: Ensino Fundamental incompleto (a partir da 4ª série) Idade:
Acima de 18 anos.

- Curso de Cabeleireira(o). Grau de Instrução: Ensino Fundamental Idade: Acima de 16 anos.

- Curso de Aperfeiçoamento em Cabeleireira(o) Curso básico ou experiência comprovada. Grau de Instrução:
Ensino Fundamental Idade: Acima de 20 anos.

- Escola de Babá (Infantil) - Afinidade para lidar com crianças. Grau de Instrução: Ensino Fund. incompleto(a
partir da 4ª série) Idade: Acima de 16 anos.

- Oficina Confecção de Peças de Pelúcia. Ter noções básicas de costuras. Saber ler e escrever. Idade: Acima de
16 anos
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- Manicura. Grau de Instrução: Ensino Fund. incompleto(a partir da 4ª série) Idade: Acima de 16 anos.

- Curso de Datilografia. Grau de Instrução: Ensino Fundamental Idade: Acima de 16 anos

- Oficina de Confecção de Enxoval. Mães adolescentes. Idade: Até 25 anos.

- Computação. Conclusão das turmas iniciadas em 2000.

- Cursos de Capacitação e Profissionalização destinados aos adolescentes dos Programas da

SEDES: Eletricista Predial, Pintura Especial de Parede, Mecânica de Moto, Mecânica de Bicicleta, Serralheiro.
Todos previstos para iniciarem na 1ª semana de maio de 2001.

Equipe de instrutores

A equipe de Instrutores receberá treinamento de 12hs, com noções básicas de metodologia, elaboração de grade
curricular, noções de plano de aula e definição dos princípios da instituição.
A equipe multiprofissional, que desenvolverá as oficinas temáticas e a Oficina de Babás (Infantil), será composta
de profissionais do quadro da saúde, educação e outros. Sendo os seguintes profissionais: assistente social,
psicóloga, pediatra, pedagoga, enfermeira padrão, advogada e técnicos da SEDEC.

Implantação da coleta seletiva de lixo

Programa de atenção aos filhos menores de 14 anos das alunas que não tem com quem deixar as crianças para
freqüentar o curso. Durante 2 horas elas terão atendimento com recreação, aula de reforço etc.

Considerações finais

O Objetivo principal de inclusão social será avaliado a partir dos seguintes parâmetros:

- Número de alunos que concluíram o curso;

- Nível de aproveitamento dos alunos;

- Identificação dos alunos que se inseriram em ações de geração de renda após o curso;

- Levantamento dos beneficiários sobre o projeto;

- Reuniões com toda a equipe responsável pelo projeto para avaliação.


