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Congresso Internacional de Tecnologia na Educação atrai mais de 3,3 mil participantes
Sistema Fecomércio/Senac/Sesc

 Cerca de 3,3 mil educadores de 23 estados brasileiros e do Distrito Federal, representando 287 municípios, 
participaram do 8° Congresso de Internacional de Tecnologia na Educação, que movimentou o Centro de 
Convenções de Pernambuco, em Olinda, com 18 palestras, nove minicursos e seis conferências, além do Salão 
de Tecnologia e Inovação e da apresentação de trabalhos no Espaço do Conhecimento. A educação como 
premissa para a formação de um cidadão voltado para o mundo foi o mote das discussões do evento, que 
nesta edição trouxe o tema “Educação Para um
Mundo Sem Fronteiras”. Entre os convidados,
estiveram o teólogo Leonardo Boff, o finlandês Reijo
Laukkanen, o escocês radicado no Brasil Timothy
Ireland, ex-diretor do departamento de EJA do
Ministério da Educação (MEC), e o escritor
português Rui Trindade.

 Local: Centro de Convenções de Pernambuco

 Data: 8, 9 e 10 de setembro

 N° de participantes: 3.300 congressistas



Rede Sesc-Senac de Teleconferência apresenta Cartão BNDES para
qualificação de mão de obra

 O programa “Cartão BNDES – Adesão do Senac” foi apresentado pela Rede Sesc-Senac de Teleconferência, no 
dia 20 de setembro, para que todos os Departamentos Regionais pudessem conhecer as vantagens de ser um 
fornecedor do cartão e esclarecer dúvidas sobre como utilizá-lo, como se credenciar, entre outras 
informações. O encontro foi conduzido por Mauricio V. F. Schäffer, gerente de Fomento do Cartão BNDES, e 
Rodrigo Tomassini, analista de Fomento do Cartão BNDES, com a mediação da jornalista Bárbara Pereira. 
Entre os objetivos da apresentação, está o financiamento de cursos de qualificação do Senac para a Copa de 
2014.

 Local: Auditório Roberto Régnier, Senac Pernambuco

 Data: 20 de setembro

 Unidades participantes: Direção Regional, Divisão de
Administração e Finanças, Serviço de Comunicação e
Marketing



Senac abre posto avançado em Salgueiro e reforça sua atuação no sertão pernambucano
CFP Petrolina

 O Senac está ampliando a sua atuação no sertão pernambucano. No dia 16 de setembro, a instituição 
apresentou a empresários e à população regional o Posto Avançado de Salgueiro, o que reforça a importância 
da formação profissional para o desenvolvimento econômico local. Entre os empreendimentos de grande 
porte que têm o município em sua rota de investimentos estão a transposição do Rio São Francisco, um 
trecho da Ferrovia Transnordestina e a Plataforma Logística Multimodal.

 Local: Posto Avançado do Senac Salgueiro

 Data: 16 de setembro

 Empresas participantes: Câmara de Dirigentes Lojistas
(CDL) de Salgueiro e Sebrae



Avon realiza o workshop para alunos e instrutores do CMB e participantes do “Vira Vida”
Divisão de Educação Profissional - DEP e CMB

 Numa parceria inédita com a multinacional de cosméticos Avon, o Senac Pernambuco promoveu, no dia 20 
de setembro, o workshop "Maquiagem de Beleza e Caracterização para a Publicidade". A ação foi pautada 
pelas tendências da maquiagem publicitária, além da montagem da make up caracterizada. A condução dos 
trabalhos ficou a cargo de duas experts em desfiles nacionais e internacionais: Vanessa Rozan, maquiadora 
oficial do programa Esquadrão da Moda, do SBT, e Ana McLaren, vencedora do concurso Conexão Beauty Art 
2009, da Avon, na categoria Publicidade. O encontro contou com a participação de cerca de cem convidados, 
entre instrutores e alunos do Centro de Moda e Beleza
(CMB) do Senac, consultoras da Avon e participantes do
programa socioeducativo “Vira Vida”, promovido pelo
Sesi.

 Local: Salão de Eventos P3 – Senac

 Data: 20 de setembro

 Nº de participantes: 100

 Empresas envolvidas: Avon e projeto Vira Vida



Restaurante-Escola do Senac participa do Festival Recife Sabor & Arte
Centro de Hotelaria e Turismo - CHT

 Quem passou pelo Restaurante-Escola do Senac no mês de setembro se deparou com uma novidade às 
terças-feiras: o clone dos pratos oferecidos no menu especial do “Festival Gastronômico Recife Sabor & Arte”, 
promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). Para receber o público, os chefs do 
Centro de Hotelaria e Turismo (CHT) incrementaram o cardápio à la carte da casa com dois novos pratos, 
pensados especialmente para o evento. O festival ficou em cartaz no Restaurante-Escola do Senac até o dia 
19 de setembro, no horário comercial de almoço, das 12h às 15h.

 Local: Restaurante-Escola do Senac

 Data: de 1° a 19 de setembro

 Nº de pratos vendidos: 15 pratos principais e 15 sobremesas



Senac Caruaru promove palestra gratuita para quem busca vaga no mercado de trabalho

 O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru (Sindloja), em parceria com o Senac Caruaru, promoveu no 
dia 30, às 19h, no auditório do sindicato, a palestra gratuita "Como ser um bom profissional e conseguir vaga 
no mercado de trabalho". O objetivo do evento foi qualificar mão de obra para a demanda de contratação 
temporária na cidade. A palestra foi ministrada pelo professor Hamilton Pereira de Souza Neto e abordou 
temas como postura ética profissional, ambiente de trabalho, recrutamento e seleção, documentação exigida 
para admissão, elaboração de currículo e a importância da boa apresentação.

 Local: Sindloja Caruaru

 Data: 30 de setembro

 Nº de participantes: 50



Faculdade Senac promove evento beneficente no Dia do Administrador

 A Faculdade Senac comemorou o Dia do Administrador, no dia 9 de setembro, com uma proposta diferente: 
uma palestra aberta ao público sobre empreendedorismo. Sob o tema "Empreendedor Global: Ampliando as 
Oportunidades de Negócios", a instituição de ensino convidou Márcio Borba, diretor presidente da Sociedade 
Pernambucana de Planejamento Empresarial, e Pedro Maia Vasconcelos, analista de exportação da Ortho 
Pauer Indústria e Comércio Ltda, que relatou a experiência da empresa e sua atuação no comércio exterior. 
Para participar do encontro, os presentes colaboraram com a doação de um quilo de alimento não perecível. 
Os mantimentos recolhidos foram encaminhados ao Instituto
Solidário, que ajuda a crianças carentes na comunidade do
Coqueiral.

 Local: Auditório Roberto Régnier, no Senac Pernambuco

 Data: 9 de setembro

 N° de participantes: 65 alunos do Curso de Bacharelado em
Administração, Professores e coordenadores

 Empresas envolvidas: Sociedade Pernambucana de
Planejamento Empresarial e Ortho Pauer



Trabalho de Coco Chanel inspira palestra sobre moda na Aliança Francesa

 A história de vida e trabalho de Gabrielle "Coco" Chanel – sinônimo de estilo e elegância tanto na alta-costura 
quanto no prêt-à-porter em todos os tempos –, inspirou o Café Cultural que a Aliança Francesa do Recife 
promoveu no dia 30, às 19h30, em sua unidade do Derby. Com entrada franca, o encontro colocou em 
discussão o tema "A moda como reflexo dos costumes – do pós-guerra ao século XXI", e teve como 
palestrante Dario Brito, jornalista, MBA em moda e design e professor de moda da Faculdade Senac 
Pernambuco.

 Local: Aliança Francesa do Recife

 Data: 30 de setembro

 Empresas participantes: Faculdade Senac, Aliança Francesa, Faculdade Boa Viagem, Maria Bonita Extra, 
Patalu, Sebrae
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