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Jovens do PPJA são aprovados em vestibulares e no SISU
O ano de 2015 começou com ótimas perspectivas para o futuro de alguns jovens que integram a 4ª edição do Programa
Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA). É que agora, além da qualificação profissional oferecida pelo PPJA, eles terão a
oportunidade de começarem a construir suas carreiras profissionais a partir do ingresso em faculdades públicas e
privadas de Sergipe. Um sinal de que estes jovens estão atendendo as expectativas do programa e contribuindo para
um resultado satisfatório no tocante ao objetivo de incentiva-los a terem uma melhor inserção no mundo do trabalho.
Confira a baixo a lista com os nomes dos jovens que foram aprovados em vestibulares com seus respectivos cursos e
instituições de ensino.
EMERSON LIMA
1º lugar em Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Sergipe

GLAUDSON SANTOS
Engenharia Elétrica
Faculdade Pio X

LYLIAN KELLY S. GALVÃO
Serviço Social
Faculdade Maurício de Nasssal

AUGUSTO C. F. DE SANTANA
Física Médica
Universidade federal de Sergipe

MATHEUS SANTOS
Administração
Faculdade Pio X

DAYVID CRISTIAN S. COSTA
Engenharia Civil
Universidade Tiradentes - UNIT

THAYNÁ OLIVEIRA
Fonoaudiologia
Universidade federal de Sergipe

KLEISSON B. S. ASSIS
Engenharia de Produção
FANESE

ANDRÉ HELVÊNCIO S. NETO
Ciências Contábeis
Universidade Tiradentes - UNIT

MICAIAS ALVES FREITAS
Música - Licenciatura
Universidade federal de Sergipe

RAFAEL CALIXTO
Psicologia
Faculdade Estácio de Sá

FERNANDO DOS SANTOS
Tec. de Redes de Computadores
Universidade Tiradentes - UNIT

YANCA OLIVEIRA
Química Industrial
Universidade federal de Sergipe

JORGE R. M. NETO
Fisioterapia - Bacaharelado
Faculdade Maurício de Nasssal

MALENE DA C. MARTINS
Ciências Econômicas
Faculdade de Estudos Adm. de MG

MICHEL EMERSON
Química
Instituto federal de Sergipe

Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável
(DRT/SE 1021)

Whagner Alcântara
Estagiário
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ESTUDOS MÚLTIPLOS
Escola de Conselhos realizou o I Cilco de palestras sobre direitos da
criança e do adolescente
objetivando encerrar o primeiro
módulo do curso de Formação
Continuada para Conselheiros
Tutelares e de Direito da Criança e
do Adolescente.

Diversidade, Marco Legal da
Infância e Assistência foram
os temas discutidos no I Ciclo
de palestras realizado no dia
19 de dezembro pela Escola de
Conselhos de Sergipe, no auditório
da
Universidade
Tiradentes

As atividades começaram com a
palestra sobre Diversidade, como
princípio do tema complementar
Sexualidade, no olhar da psicóloga
da Sociedade Semear, Anapaula
Domingos, que enfatizou a
importância do trabalho em grupo
para o trabalho dos Conselheiros
e do reconhecimento e respeito às
diferenças, exemplificando com
dinâmicas de grupo.

A segunda palestra ”Marco Legal
da Infância: Conquistas e Desafios”
foi ministrada pelo Presidente do
Conselho Estadual da Criança e
do Adolescente- CEDCA, Danival
Falcão que enumerou as diversas
leis criadas ao longo dos anos,
garantindo o desenvolvimento da
infância, assim como os desafios e
as conquistas.
O outro tema “Assistência: proteção
básica e especial na perspectiva
da garantia de direitos” foi
desenvolvido pela Assistente Social
e ex-secretária da Assistência Social
de Aracaju, Rosária Rabelo.

Projeto I Surdo conclui atividades
No dia 06 de dezembro foi
realizado um café da manhã,
no auditório da Semear,
para o encerramento das
atividades do Projeto “I
Surdo”, executado pela
Sociedade Semear, em
parceria com o Instituto Oi
Futuro. Na oportunidade
foram apresentados os
resultados do Projeto e
entregues os certificados
aos 20 alunos participantes.
O ponto alto do projeto foi a
construção de um site (www.
isurdo.com.br) direcionado para a
comunidade surda.

totalizando 400 horas de
estudos
“O projeto I Surdo é
a prova viva de que as
ações
compartilhadas/
partilhadas tem grande
possibilidade de sucesso.
Além
dos
excelentes
resultados obtidos com
a execução do Projeto,
acredito que a grande
contribuição do I Surdo
foi a de semear novas sementes/
sonhos que darão grandes
frutos”,
comenta
o
diretor
presidente da Sociedade Semear.

O “I Surdo” teve duração de 18
meses, com o objetivo de incentivar
a comunidade surda no uso das
novas ferramentas de tecnologia e
comunicação. Foram trabalhados
com os alunos temas como
programação web, fotografia, vídeo,
edição, web designer, cidadania,
relações interpessoais, entre outros,
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ESTUDOS MÚLTIPLOS
Escola de Conselho de Sergipe deu inícioas aulas de formação continuada
para Conselheiros

Entre os dias 20 e 21 de novembro
foi iniciada as aulas do curso
de formação continuada para
os Conselheiros Tutelares e
Conselheiros de Direito da Criança
e do Adolescente promovida pela
Escola de Conselhos de Sergipe
nos quatro polos da Universidade
Tiradentes – UNIT em Aracaju,
Itabaiana, Propriá e Estância.
A coordenadora executiva da
Escola de Conselhos de Sergipe,
Telma Santana, deu boas vindas
aos inscritos na capacitação e
explicou sobre o Projeto e de sua
importância para um trabalho
eficiente e de qualidade.
Ao longo do dia foram desenvolvidas
dinâmicas e atividades que compõe
o módulo “Direitos Humanos e a
Doutrina da Proteção Integral de
Crianças e Adolescentes: Gênese,
Histórico e Fundamentos”.
A “Escola de Conselhos de Sergipe”
tem por objetivo realizar 13 cursos
de 200h, sendo que 160 horas
serão presenciais e 40 horas na
modalidade EAD no período de 18
meses.
O PROJETO
O projeto ‘Escola de Conselhos de

Conselhos de Sergipe’
faz parte de uma Política
Nacional
que
visa
estabelecer programas e
ações na área da infância e
adolescência que garantam
os direitos infanto-juvenis,
fortalecendo o Sistema de
Garantia de Direitos em
todo o país. Em Sergipe o
projeto tem como objetivo
principal
promover
a
formação
continuada
de Conselheiros de Direitos e
Tutelares tendo como missão
disseminar o conhecimento em
direitos humanos, políticas sociais
e, em especial, a dinâmica do
sistema de garantias de direitos de
crianças e adolescentes, bem como
as atribuições dos conselheiros.
A Sociedade de Estudos Múltiplos
Ecológicos e de Artes - Sociedade
Semear é responsável pela execução
do Projeto da Escola de Conselhos e
pela gestão do convênio, juntamente
com um grupo gestor formado pelas
seguintes instituições: o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e
Adolescente de Sergipe (CEDCASE); Fórum Associativo dos
Conselheiros e Ex-Conselheiros
Tutelares do Estado de Sergipe
(FACTUS); Fórum Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente (FÓRUM-DCA);
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente de
Aracaju (CMDCA);Universidade
Tiradentes (Unit); Governo do
Estado de Sergipe – Secretaria de
Estadual de Direitos Humanos e da
Cidadania - SEDHUC; Ministério
Público Estadual - CAOPIA e
Ordem dos Advogados do Brasil –
Secção Sergipe

Curso básico de fotografia

Nos dias 24/02, 26/02, 03/03 e
05/03, o fotógrafo e professor Javier
Valado promove na Sociedade
Semear um “Curso Básico de
Fotografia” dirigido às pessoas que
desejam aprender a utilizar a câmera
fotográfica para potencializar suas
capacidades criativas e artísticas.
O conteúdo a ser trabalhado
abordará mecanismos e funções da
câmera fotográfica: Composição,
regra dos terços, retrato, movimento,
luzes naturais e artificiais, uso do
flash incorporado.
As quatro aulas acontecerão na
Sociedade Semear das 19 às 21
horas. No sábado dia 28/02, os
alunos participarão de um passeio
fotográfico em local e horário ainda
a definir, para colocar em prática
os conhecimentos adquiridos nas
aulas.
Inscrições e informações na
Sociedade Semear (Rua Leonardo
Leite, 148 - São José - Aracaju/SE) a
partir do dia 26/01 até o dia 12/02,
de segunda a sexta (08 às 12h / 14
às 19h) - Tel: 3022-2052.
Investimento: R$100,00* - Serão
entregues certificados
Javier Valado. Fotógrafo argentino
residente em Aracaju desde
2013. Ministra vários Cursos de
Fotografia (Básico, Avançado,
Fotografia Criativa, Documental
e Fotojornalismo) em diversas
instituições da cidade (CULTART,
Casa Rua da Cultura, Rede
Coworking, SESC e Studio D Escola de Fotografia).
javivaladofoto@gmail.com
/ Facebook: Javier Valado /
javivalado.wix.com/reivaj
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CULTURA E ARTE
Galeria Jenner Augusto começa 2015 com exposição de Fábio
Sampaio e Guel Silveira

A Galeria Jenner Augusto começa
o ano de 2015 apresentando a
exposição “Entre obras e dobras
de sonhos e palavras”, com obras
de Fábio Sampaio e Guel Silveira.
Amostra, já em cartaz, fica aberta
ao público até o final de fevereiro,
apresentando obras que foram
expostas na Mostra Aracaju 2014. A
exposição tem curadoria de Mário
Britto. As visitas podem ser feitas
de segunda à sexta, no horário
comercial.

Fábio Sampaio apresenta obras da
sua coleção “Selfie Dreams”, que
atravessa os limites da pintura,
indo além da superfície das telas,
convidando o espectador a interagir
com suas obras.
Já Guel Silveira apresenta obras da
exposição “Dobras”, apresentando
a delicadeza dos origamis, através
de uma seleção de quadros nos
quais, pequenos pedaços de papel
lisos e estampados, com diferentes

texturas,formas e cores, ganham
vida própria e transformam a
bidimensionalidade da tela em
imagens tridimensionais de grande
beleza estética.
A exposição fica em cartaz até o
dia 23 de Fevereiro. A entrada é
gratuíta.
A Semear fica na Rua Leonardo
Leite, 148 - São José - Aracaju Sergipe - Tel: (79) 3022-2052.
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ADMINISTRATIVO

Confira o que aconteceu na confraternização de fim
de ano da Sociedade Semear
No dia 19 de dezembro, a Sociedade Semear realizou, no auditório da instituição, a tradicional confraternização
de final de ano, reunindo seus funcionários e colaboradores. A festa foi embalada ao som da banda On The Rox
e do DJ Toquinho.Na oportunidade o Diretor Presidente da Semear, Carlinhos Britto, agradeceu o empenho de
todos que trabalharam e trabalham pelo bom andamento e crescimento da Instituição. O momento foi também
de comemorar os 13 anos da Semear, completados no dia 08 de dezembro. Embaixo deixamos alguns registros
fotográficos ilustrando um pouco do que foi o evento.
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ADMINISTRATIVO
INFORME SEMEAR
ENTREVISTA...
LUIZA CAZUMBÁ

desenvolvemos
um
panfleto/
fanzine. Assim, fui gostando e
resolver estudar Comunicação
Social.
Você saiu da sua cidade no
interior da Bahia e veio estudar
em Aracaju. Foi difícil tomar
a decisão de estudar e morar
distante de casa?
Não foi difícil tomar a decisão, o
mais difícil foi ficar distante da
família.

Luiza é baiana, da cidade de São
Gonçalo dos Campos, formada
em Comunicação Social Jornalismo pela Universidade
Federal de Sergipe (UFS). Entrou
na Sociedade Semear em 2012, na
função de estagiária da Assessoria
de Comunicação e desde meados
de 2014 atua como jornalista no
projeto Escola de Conselhos de
Sergipe.
Conte-nos um pouco de quando
surgiu
seu
interesse
pela
comunicação?
Meu interesse começou na
adolescência quando vi a falta
de comunicação entre alunos e
direção no Colégio que estudava.
Então, junto com alguns colegas

Você começou na Semear sendo
estagiária e hoje atua no projeto
como jornalista formada. Quais as
diferenças? As responsabilidades
aumentaram?
Há diferenças. Quando formada, as
responsabilidades aumentam, mas
o comprometimento é o mesmo.
Quais os maiores desafios de um
jornalista?
Passar a notícia de forma clara e
que atenda a todos os públicos o
qual deseja alcançar, sem ocultar
informação, mostrando as diversas
versões.
Nos dias atuais, você acha que
os jornalistas e/ou a mídia vem
sofrendo retaliações ou algum

tipo de censura?
Sim. Não como antes, mas
disfarçada. A censura está dentro
de uma mídia composta por um
grupo de famílias que na sua maioria
são políticos. Assim, tudo que se
veicula não mostra a informação
de forma ampla. Por isso, é preciso
mais mídias alternativas, que não
tenha vinculo com nenhum grupo
partidário e/ou religioso.
Daqui a 10 anos como pretende
estar profissionalmente?
Pretendo está com a mesma paixão
que tenho atualmente pela profissão
e fazendo minha atividade de
forma digna e responsável. Assim,
alcançarei qualquer patamar que
eu almejar.
Qual livro está lendo?
Mar Morto, de Jorge Amado, Esfera
Pública, Democracia e Jornalismo,
de Messiluce Hansen e algumas
coisas relacionadas à temática da
Criança e do Adolescente.
Lugar perfeito?
A tranquilidade da minha casa e a
natureza.
Família é...?
Meu porto seguro.

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO, FEVEREIRO E
MARÇO

Luiza Cazumba
Whagner Alcântara
Lilam Santana
Tiago Santos
Nadja Wine
Ângela Regina
Cézar Britto
Carlos Britto
Elvanir Britto
Manoel Messias
Elaine Silva
José Mário
Jorge Monteiro

19/01
24/01
30/01
30/01
31/01
17/02
08/02
09/03
11/03
20/03
21/03
22/03
28/03

Escola de Conselhos
Assessoria de Comunicação
Administrativo
Logística
Sócia Fundadora
Secretária
Sócio Idealizador
Diretor - Presidente
PPJA
Espaço Cultural
PPJA
Espaço Cultural
PPJA

Rua Leonardo Leite, 148 - São José - Aracaju - Sergipe - Tel: (79) 3022-2052
E-mail: comunicacao@sociedadesemear.org.br
www.sociedadesemear.org.br
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