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Corpo diretivo do Instituto Centec

Equipe de Elaboração - Centec

Evento de Posse do Diretor Presidente
Silas Barros de Alencar
Em solenidade presidida pelo Secretário da Ciência, Tecnologia e Educação 
Superior, Inácio Arruda, foi empossado o Engenheiro Agrônomo Silas 
Barros de Alencar. A cerimônia de posse aconteceu na sede do Instituto 
Centec dia 01 de agosto de 2017.

“Hoje assumo uma grande responsabilidade. Estou seguro do 
compromisso de fazer diferente, ampliando a responsabilidade 
do Centec e o respeito para com a sociedade cearense.

Tenho plena convicção de que não farei isso sozinho e vocês 
serão parte desse importante compromisso que nos foi 
concedido pelo Governo do Ceará, através da Secitece, na 
pessoa do nosso secretário Inácio Arruda.”

Silas Barros de Alencar em discurso de posse.
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Mensagem do Presidente

Este relatório tem o intuito de apresentar as atividades 
realizadas pelo Instituto Centec durante a nossa gestão, 
no período de 2017.2 - 2019.1. Foram dois anos de 
muitos desafios, mas de grandes conquistas e muitas 
realizações. Dentre elas, podemos destacar a reabertura 
do vestibular e processo seletivo das Faculdades de 
Tecnologia Centec (Fatec), após dois anos sem receber 
novos alunos, o que gerava um clima de incerteza 
entre a comunidade acadêmica. Conseguimos resgatar 
a hegemonia das Fatecs e ainda realizar investimentos 
nas infraestruturas, com reformas, aquisições de livros 
e materiais para os laboratórios. Uma outra importante 
realização, nunca praticada na história das Faculdades, 

foi o subsídio da alimentação para os alunos que estudam em tempo integral, 
favorecendo atualmente, 75 estudantes, por meio de um incremento no Contrato 
de Gestão com a Secitece. Outro momento significativo, desta vez na Fatec Sertão 
Central, foi a inauguração do LAQLeite, sonhado por toda a região. Este laboratório 
está contribuindo com os produtores,  oferecendo serviços e treinamentos gratuitos. 

Nos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs, a nossa principal luta foi o resgate da 
autoestima dos colaboradores, pois, quando assumi, o Centec apresentava uma 
grande incerteza quanto ao futuro. Porém, conseguimos restabelecer a força e a garra 
de todos e, por isso, conseguimos trazer inovações. Uma delas foi o aprimoramento 
dos cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, com a ampliação da carga horária 
para 160 horas e, com isso, oferecemos qualificações mais completas e atualizadas às 
exigências do mundo do trabalho. 

Novos projetos pedagógicos foram elaborados e novos 14 cursos ofertados com 
a implementação de nove laboratórios itinerantes em diversas áreas. Por serem 
laboratórios móveis, puderam beneficiar diferentes regiões do Estado. O Programa 
de Inclusão Sociodigital - PISD, que antes acontecia apenas em Beberibe e Fortim, 
foi ampliado para nove municípios cearenses e, diante da visibilidade dos seus 
impactos sociais, também, para os jovens que nem estudam e nem trabalham, 
novos rumos estão sendo planejados junto ao Governo do Estado do Ceará, visando 
a possibilidade de sua inclusão por meio do Programa Ceará Pacífico.
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Honramos com o direito dos colaboradores e pagamos o dissídio coletivo dos anos 
de 2010, 2011 e 2013. 

Os últimos anos foram também de muitas reuniões e busca de novas parcerias.

Desejamos, com este relatório, apresentar todas as grandes possibilidades de 
contribuição do Instituto Centec para o Estado do Ceará. Por fim, todos estes avanços 
só foram possíveis graças ao apoio de muitas pessoas queridas, como o governador 
Camilo Santana, a quem agradecemos a confiança e a credibilidade a mim depositadas; 
ao secretário Inácio Arruda, à secretária Nágyla Drummond, ao professor Francisco 
Carvalho e a todos os servidores da Secitece, que sempre priorizaram e apoiaram as 
nossas ações. Agradeço também à nossa Diretoria Executiva: ao diretor Administrativo 
Financeiro Elder Sampaio; ao diretor de Extensão Tecnológica e Inovação Hermínio 
Lima; à secretária executiva Vanessa Lima; e a todos coordenadores e colaboradores 
do Instituto Centec, que foram parceiros fundamentais e leais em toda esta 
caminhada. Agradeço ainda às Prefeituras Municipais por estarem sempre presentes 
em ações conjuntas nos ajudando a chegar a este novo momento. Concluímos este 
período com a certeza de que conseguimos, durante o primeiro mandato, o que 
era mais difícil: reconquistar a autoestima dos nossos colaboradores. Este relatório 
é apenas um resumo das nossas ações e espero que consigam vislumbrar, nele, a 
importância do Instituto Centec para o Estado do Ceará.

Silas Barros de Alencar
01/08/ 2019

Currículo
Silas Barros de Alencar, natural de Cajazeiras na Paraíba, é Engenheiro Agrônomo, formado pela Universidade Federal 
da Paraíba (1993), com mestrado em Agronomia (Fitotecnia) pela Universidade Federal do Ceará (1999).

De 2000 a 2007, foi professor dos cursos: Tecnológico em Irrigação e Drenagem e Técnico em Fruticultura, 
foi também Coordenador do Curso de Irrigação e Drenagem da Faculdade de Tecnologia Centec Fatec – Cariri.

De maio de 2007 a junho de 2015, ocupou a função de Supervisor do Núcleo de Olericultura, Floricultura 
bem como Fitoterápicos e de Orientador da Célula de áreas irrigadas, perímetro público e vazantes na 
Secretária do Desenvolvimento Agrário – SDA do Estado do Ceará.

De julho de 2015 a 2017, assumiu como Diretor de Ensino do Instituto Centro de Ensino Tecnológico. A partir de 
agosto de 2017 assumiu a presidência do referido Instituto.

Silas de Alencar é casado com Adenilda de Alencar e pai de três filhos: Vanilla, Silas Filho e Maria Tereza.
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Introdução

Este relatório tem por objetivo apresentar as realizações da gestão no período de 1°  de agosto 
de 2017 a 31 de julho de 2019, bem como expor os resultados obtidos com a execução dos 
contratos de gestão com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado 
do Ceará - Secitece e demais contratos e parcerias. Desta forma, demonstramos a nossa 
preocupação com a transparência desta Instituição para com a sociedade.

Inicialmente, apresentamos uma contextualização do Instituto Centec e as diretrizes 
pactuadas pela Diretoria Executiva. Dando continuidade, foi feito um pequeno 
relato sobre as unidades operacionais deste Instituto, constando de caracterização, 
cursos ofertados e resultados relacionados com ensino, pesquisa, extensão, inovação 
tecnológica  e serviços ofertados, além das melhorias na infraestrutura das unidades.

Em seguida são descritos, sucintamente, os Contratos de Gestão firmados com órgãos 
do Estado do Ceará e programas e projetos firmados com parceiros do Instituto 
Centec.  Por fim, são relatadas as ações de valorização do corpo de funcionários e da 
área de marketing e comunicação.
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O Instituto Centec

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico - Centec é 
uma entidade de referência em Educação Profissional 
com atuação nas áreas de ensino superior tecnológico, 
ensino técnico de nível médio e capacitação inicial e 
continuada; além de pesquisa, inovação e extensão 
tecnológica voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Por meio das suas 38 unidades  operacionais, vem 
colaborando com o desenvolvimento do Estado 
do Ceará, gerando mão de obra qualificada para 
o mercado de trabalho, sobretudo em municípios 
interioranos. O Centec conta com 2 Fatecs, 3 CVTECs , 
32 CVTs e a sede espalhados em diversos municípios 
do Estado.

Com mais de 20 anos, o Instituto Centec é uma Sociedade Civil de direito 
privado sem fins lucrativos, que foi qualificada pelo Governo do Estado do 
Ceará como Organização Social (OS), por meio do Decreto n. 25.927, de 
29/06/2000, contendo o seguinte enunciado: “As entidades qualificadas 
como organizações sociais ficam declaradas como entidades de interesse 
social e utilidade pública, para todos os efeitos legais”.  Saliente-se que 
nesse  período foram festejados os 20 anos dos CVTs e da Fatec Cariri 
bem como os 10 anos da Fatec Sertão Central, pelos relevantes serviços 
prestados à sociedade.

Histórico
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Missão

Visão

Valores

Promover a educação e a tecnologia por meio do ensino, da pesquisa, da 
inovação e da extensão, em áreas estratégicas para o desenvolvimento 
sustentável do Estado do Ceará.

Ser uma instituição de referência em formação profissional e tecnológica, 
nacionalmente reconhecida, que coloca a educação, a ciência e a 
tecnologia em benefício da sociedade, com foco no desenvolvimento 
local, endógeno e sustentável do Centec e do Ceará.

Inclusão Social, Transparência e Ética, Efetividade Social, Inovação, 
Participação e Consciência Ambiental.
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Unidades Operacionais do Instituto Centec

TOTAL DE UNIDADES 38

LEGENDAS

SEDE 01

02

03

32

FATEC 

CVTEC

CVT

Mapa de localização das
Unidades Operacionais
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Diretrizes e articulações da gestão 

Fortalecer e ampliar as parcerias com entidades 
correlatas à missão do Instituto Centec
(SECITECE, SEDUC, SEDET, ADECE, NUTEC, SENAI, SEBRAE, FAEC/SENAR e IFCE)

Realinhar as ações corporativas e motivacionais 
nas unidades operacionais do Instituto Centec
(Diretorias, Fatec, CVTEC, e CVT)

Aumentar o volume de recursos financeiros e 
diversificar suas fontes

Reabertura do vestibular e processo seletivo e
revitalização das ações das Fatecs

Reabertura da Assessoria de Marketing e Comunicação 
e o direcionamento de suas ações para melhorar a 
transparência e a visibilidade junto à sociedade

Recuperar, ampliar e/ou modernizar 
tecnologicamente unidades operacionais do Centec



Faculdades de Tecnologia Centec
Fatec

Serviços Ofertados
• Cursos Superiores de Tecnologia
• Cursos Técnicos de Nível Médio
• Pós-Graduação Latu Sensu
• Pesquisa Tecnológica
• Eventos Tecnológicos e Institucionais
• Serviços Laboratoriais
• Consultoria Técnica

12



As Faculdades de Tecnologia Centec - Fatec, localizadas nas cidades 
de Juazeiro do Norte - Fatec Cariri e Quixeramobim - Fatec Sertão 
Central, oferecem cursos técnicos de nível médio, cursos superiores 
de tecnologia e pós-graduação Latu Sensu, assim como, projetos de 
pesquisa, inovação e extensão.

As Faculdades de Tecnologia Centec são credenciadas pelo Ministério 
da Educação - MEC e Conselho Estadual de Educação - CEE.

A forma de acesso aos cursos superiores de tecnologia e dos cursos 
técnicos de nível médio das Fatec, ocorre por meio de Concursos 
Vestibular e Processo Seletivo, respectivamente.

O Vestibular para os Cursos Superiores de Tecnologia das 
duas Fatecs havia sido suspenso em 2016 e, graças ao 
esforço da Presidência do Centec, a Fatec Sertão Central 
retomou o vestibular em 2017.2 e a Fatec Cariri em 2018.1.

13
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Fatec Sertão Central  
      Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio
      Curso Superior de Tecnologia em Alimentos

Fatec Sertão Central  
      Curso de Pós-Graduação em Gado de Leite

Fatec Cariri  
      Curso Superior de Tecnologia em Alimentos
      Curso Superior de Tecnologia em Irrigação e Drenagem
      Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial
      Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental

Fatec Cariri  
      Curso de Pós-Graduação em Energias Renováveis
      Curso de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental

Cursos Superiores de Tecnologia

Cursos de Pós-Graduação

Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Fatec Sertão Central
    Curso Técnico de Panificação

Fatec Cariri
    Curso Técnico de Eletrotécnica
    Curso Técnico de Eletroeletrônica
    Curso Técnico de Mecânica
     Curso Técnico de Meio Ambiente

Cursos oferecidos
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Alunos Mantidos nas Fatecs

Ensino

660
Em 6 Cursos

Superiores de Tecnologia

92
Em 3 Cursos de
Especialização

220
Egressos de

2017.2 a 2018.2

450
Em 5 Cursos Técnicos
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Alunos em estágio

Empregabilidade dos Egressos

75% dos egressos das graduações da 
Fatec foram encaminhados para o 
mercado de trabalho que compreende 
os 46 municípios da área de atuação das 
faculdades do Instituto Centec.75%

115
Alunos

 estagiários

120
Empresas

conveniadas 
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Análises laboratoriais

Fatec Cariri

Fatec Sertão Central

Análise  físico-química e microbiológica de água e efluentes
Análise  físico-química e microbiológica de alimentos

Análise  físico-química e microbiológica de leite

Serviços

350
Análises laboratoriais
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Pesquisas

Pesquisas e bolsas de iniciação científica

35
Bolsistas da

Funcap

54
Bolsistas

voluntários

38
Projetos de

pesquisa

37
Resumos 

06
Capítulos de

livros publicados

17
Trabalhos
completos
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Inaugurações, reformas e aquisições

Reformas e aquisições Fatec Cariri
Construção da casa de gás, algeroz coberta, instalação de luminárias 
de emergência, banco capacitor. Aquisição de material para o curso e 
laboratório de eletrônica, laboratório de microbiologia de alimentos, 
laboratório de águas e efluentes, instalação de circuito interno (câmeras de 
segurança), construção da nova entrada do prédio.

Reformas e aquisições Fatec Sertão Central
Banco capacitor, projeto de combate a incêndio. Aquisição de materiais 
para o laboratório de bromatologia, laboratório de microbiologia e forno mufla. 
Manutenção de todos os equipamentos de laboratório.

Inauguração do Laboratório Laqleite
Inauguração do Laboratório de Qualidade de Leite na Fatec Sertão Central 
em parceria com Nutec.

Alimentação para os alunos das Fatecs
Auxílio Alimentação para os alunos que estudam em período integral.



Serviços Ofertados
• Cursos Técnicos de Nível Médio
• Cursos de Formação Inicial e Continuada
• Extensão Tecnológica
• Assistência a agentes produtivos

Centro Vocacional Técnico
CVTEC

20



O Instituto Centec, objetivando ampliar o acesso da população à 
profissionalização, possui em sua estrutura organizacional três CVTECs 
localizados em Barbalha, Crato e São Gonçalo do Amarante.

Os CVTECs oferecem cursos de educação profissional técnica de nível 
médio, como também de extensão tecnológica por meio dos cursos 
de formação inicial e continuada de trabalhadores e da assistência 
técnica aos agentes produtivos.

Os CVTECs receberam, nos últimos dois anos, reformas 
em sua infraestrutura e investimentos em novos 
recursos educacionais e equipamentos.

21
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Cursos oferecidos

Educação Profissional Técnica de Nível Médio

CVTEC Crato
   Curso Técnico de Cozinha

CVTEC Barbalha
   Curso Técnico de Agricultura
    Curso Técnico de Meio Ambiente

CVTEC São Gonçalo do Amarante
   Curso Técnico de Eletromecânica
   Curso Técnico de Meio Ambiente
   Curso Técnico de Metalurgia
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Ensino

Alunos mantidos nos CVTECs

750
em 5 Cursos Técnicos

554
Egressos de

2017.2 a 2018.2
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Alunos em estágio

209
Alunos

 estagiários

115
Empresas

conveniadas 

Empregabilidade dos Egressos

83% dos egressos dos CVTEC foram 
encaminhados ao mercado de trabalho 
que compreende os 21 municípios da área 
de atuação.83%
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Inaugurações, reformas e aquisições

Reformas e aquisições  CVTEC São Gonçalo do Amarante
Reforma da coberta do auditório, aparelhos de ar condicionado para salas de 
aula, auditório e secretaria acadêmica, instalações elétricas, forros, pinturas 
em geral, pinturas dos letreiros da fachada, corredor principal, colocação de 
piso, recuperação de coberta e de estruturas de madeira e telhas cerâmicas, 
calhas e rufos da coberta, coberta do hall e auditório, laboratório de química. 
Aquisições para o laboratório de Química e para aulas práticas do curso de 
Eletromecânica e Metalurgia.

Reformas e aquisições CVTEC Crato
Reforma dos banheiros masculinos e femininos, coberta geral da unidade, 
laboratório de cozinha, pintura em geral, pinturas dos letreiros da fachada e 
aquisições de livros e materiais para o laboratório Experimental de Cozinha.

Aquisições CVTEC Barbalha
Materiais para os laboratórios e para o curso de Agricultura e Meio 
Ambiente e compra de material elétrico para banco capacitor.



Centro Vocacional Técnológico
CVT

Serviços Ofertados
• Cursos de Formação Inicial e Continuada
• Extensão Tecnológica
• Assistência aos produtores locais
• Práticas laboratoriais
• Consultorias
• Oficinas Tecnológicas

26



Os CVTs oferecem cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC para 
trabalhadores em diversas áreas.

São 32 unidades operacionais espalhadas em todas as regiões de 
planejamento do Estado do Ceará, com foco nas demandas regionais 
do município sede e de suas áreas de atuação.

Estes centros tecnológicos estão instalados nos seguintes municípios:

Historicamente, os cursos oferecidos nos CVTs possuíam 
carga horária de 20 a 60 horas aula. Em março 2018, a 
oferta foi ampliada para capacitações com até 160 h/a, ou 
seja, uma formação mais completa e moderna.

Acaraú
Amontada
Aracoiaba
Barreira
Beberibe
Boa Viagem
Brejo Santo
Campos Sales
Canindé
Fortaleza
Fortim
Granja

Horizonte
Icó
Iguatu
Ipaumirim
Ipu
Itaiçaba
Jucás
Limoeiro do Norte
Maracanaú 
Maranguape
Massapê
Mauriti

Missão Velha
Piquet Carneiro
Quixeré
Santa Quitéria
São Benedito
Tabuleiro do Norte
Tauá
Viçosa do Ceará

27
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Cursos oferecidos

Os cursos da modalidade FIC foram ministrados nos 32 Centros Vocacionais 
Tecnológicos (CVT) do Instituto Centec. Para cada CVT foram alocados os cursos mais 
demandados e compatíveis com a vocação local.

Eixos Tecnológicos
Ambiente e Saúde
Controle e Processos Industriais
Gestão e Negócios
Informações e Comunicação
Infraestrutura
Produção Alimentícia
Produção Cultural e Design
Produção Industrial
Recursos Naturais
Segurança, Turismo, Hospitalidade e Lazer

Cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC

47
Cursos FIC

distribuídos
nos 10 eixos
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Número de turmas ministradas por carga horária 2017-2019

Pessoas treinadas nos cursos de Formação
Inicial e Continuada - FIC e Qualificação Profissional

Extensão

15.257
Em 10 eixos

tecnológicos

844
Turmas de

cursos

35%

65%

Cursos FIC 40/60/80h 

Cursos FIC 160h
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Inaugurações, reformas e aquisições

2 Laboratórios de Design e Moda
CVTs Ipu e Horizonte

Laboratório Itinerante de Manutenção Predial
CVT Brejo Santo

Laboratório Itinerante de Manutenção de Motos
Cursos ministrados nos CVTs Acarau, Amontada, Beberibe, Horizonte, 
Ipu, Maranguape, Maracanaú, Santa Quitéria, São Benedito e Viçosa.

Laboratório de Processamento Básico de Alimentos - 
Frutos, Hortaliças e Leite
CVT Maranguape

Laboratório Processamento Básico de Alimentos – 
Panificação e Confeitaria
CVT Quixeré

Laboratório itinerante de Refrigeração e Climatização
Cursos ministrados no CVT Fortaleza
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Reformas nas unidades
CVTs Acaraú, Amontada, Beberibe, Boa Viagem, Canindé, Fortaleza, Horizonte, 
Ipaumirim, Ipu, Itaiçaba, Maracanaú, Maranguape, Mauriti, Massapê, Missão 
Velha, Quixeré, São Benedito e Santa Quitéria.

Laboratório de Manutenção de Computadores
CVT Limoeiro do Norte

Laboratório de Produção de Calçados
CVT Santa Quitéria com Empresa Democrata e Prefeitura Municipal

Laboratório de Corte e Costura
CVT Canindé em parceria com a Prefeitura Municipal

Implantação das Videoconferências
Em 28 Unidades CVTs
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Contrato de Gestão com a SECITECE 2018
O Instituto Centro de Ensino Tecnológico - Centec e a Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Educação Superior - Secitece  firmaram o Contrato 
de Gestão 2018. O documento garante a continuidade das ações 
realizadas com a parceria do Governo do Estado do Ceará, dentre elas, 
a oferta de cursos gratuitos de formação inicial e continuada, técnicos e 
superiores, em todas as macrorregiões cearenses, por meio dos Centros 
Vocacionais Tecnológicos - CVT, Centros Vocacionais Técnicos - CVTEC e 
Faculdades de Tecnologia Centec - Fatec.

Contratos de Gestão
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SEAPA
Participação na política de desenvolvimento da agricultura, pesca e 
aquicultura do estado do Ceará, por meio da execução de projetos que 
atendam as demandas dos agentes envolvidos no Arranjos Produtivos 
Locais - APL.

SEDUC
Execução do Programa de Ensino Médio 
Integrado - EMI, com o objetivo de articular 
o ensino médio integrado à educação 
profissional, por meio de seleção e 
contratação de professores para as Escolas 
Estaduais de Educação Profissional - EEEP.

ETICE
Parceria para a realização de serviços de ampliação do acesso digital, 
gerenciamento, locação, suporte, manutenção e assistência técnica de 
equipamentos do sistema VoIP e do sistema de videoconferência.

1.375
Professores mantidos 

em 2019.1

CTMC
O Instituto Centec, por meio de contrato com a Secitece, é o gestor do 
Centro de Tecnologia Mineral do Cariri (CTMC), uma unidade que realiza 
o beneficiamento da Pedra Cariri proveniente das jazidas de Nova Olinda 
e Santana do Cariri, visando uma maior competitividade no mercado.



34

UTD

Corredores Digitais

A Universidade do Trabalho Digital - UTD 
é uma iniciativa do Governo do Estado do 
Ceará, por meio da Secitece que desenvolve 
as suas atividades em parceria com o Instituto 
Centec, oferecendo cursos de níveis básicos e 
avançados na área de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - TIC, como forma de melhorar 
a qualificação profissional em áreas estratégicas 
e facilitando a inserção no mercado.

Programa integrado de capacitação, mentoria, networking e prêmios, 
ação do Governo do Estado do Ceará realizada através da Secitece 
em parceria com o Instituto Centec, para estudantes que objetivam 
transformar suas ideias, pesquisas, invenções ou negócios em estágio 
pré-operacional em modelos de negócios inovadores, competitivos, 
lucrativos e socialmente responsáveis.

1.766
Pessoas capacitados
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Incubadora Tecnológica do Centec- INTECE
A Intece estimula a criação e o desenvolvimento de empreendimentos, 
ajudando o agente produtivo inovador, tanto no desenvolvimento do 
negócio, quanto no processo de criação e produção de novos produtos 
ou serviços. Por ser do tipo mista, a Intece apoia empreendimentos tanto 
de base tecnológica como do setor tradicional que tenha uma tecnologia 
já difundida no mercado. 

#PartiuEmpreender
A Intece desenvolve o Programa #PartiuEmpreender, que tem o objetivo 
de desenvolver o potencial empreendedor dos participantes e estimular 
a criação de negócios inovadores.

Programas e projetos

1.234
Pessoas treinadas

63
Empresas graduadas

17
Empresas incubadas
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Costurando Sonhos
Projeto realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Maranguape, 
Grupo Hope e Campus IFCE Maranguape, como objetivo de formar jovens 
com a visão empreendedora, para que possam ser absorvidos pelo Grupo 
Hope ou desenvolver atividade empreendedora.

PISD
Programa de Inclusão Sociodigital - PISD oferece conhecimentos 
necessários ao profissional do século XXI: tecnologia da informação, 
marketing pessoal, inglês, dentre outras. Além disso, o Programa oferece 
vivência em projetos sociais com o objetivo de estimular a consciência 
cidadã dos jovens assim como o protagonismo juvenil.

1.279
Jovens participantes
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Proling
Projeto de Cultura Inglesa  em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Beberibe, tem por objetivo levar o aluno a comunicar-se na língua em estudo 
através da aprendizagem e da formação de novos hábitos linguísticos.

Qualifica Maranguape
A Prefeitura de Maranguape, por meio da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, lançou o programa em parceria com a Empresa 
Mallory, CVT Maranguape e o IFCE Maranguape, com o objetivo de 
propiciar mais de 40 cursos gratuitos.

Núcleo de Inovação Tenológica - NITEC
O NITEC tem por finalidade promover a inserção de alunos dos cursos 
superiores de tecnologia em atividades de pesquisa, visando a interação 
com áreas de pesquisa científica e tecnológica.

Dentre outras ações voltadas à CT&I, o Nitec gere o Programa de Bolsas 
de Iniciação Científica e Tecnológica - Pibic voltado para alunos das Fatec 
Cariri e Sertão Central.

Revitalização da Cotonicultura
Projeto realizado por meio de uma parceria entre: Empraba Algodão 
- Centro Nacional de Pesquisa do Algodão, Embrapa - Agroindustria 
Tropical, Senar, FAEC, Ematerce, SDA, Prefeituras de Quixeramobim, 
Madalena, Choró, Instituto Agropolos, Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho - Sedet.
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Gestão de pessoas

Desenvolvimento de pessoas
Realização e participação de capacitações seminários, palestras, mini-
cursos, visitas técnicas, workshops,  orientados na missão do Instituto Centec.

Formação docente continuada
Com o intuito de aprimorar o trabalho dos docentes e gestores 
nos aspectos científicos-pedagógicos e otimizar estratégias com a 
finalidade de solucionar problemas e criar mudanças significativas em 
toda a comunidade escolar e acadêmica nas Fatecs e CVTECs.

Pagamento do Dissídio
Pagamento das diferenças salariais referentes aos anos 2010, 2011 e 2013 
aos funcionários na ativa com recursos próprios.

Visitas técnicas do presidente nas unidades
Teve como objetivo fortalecer e acompanhar os trabalhos desenvolvidos 
pelas unidades operacionais do Instituto Centec.

Campanha de Vacinação
Atividade de vacinação como forma a promover a saúde e a qualidade 
de vida dos colaboradores da instituição promovida pela Diretoria de 
Extensão Tecnológica e Inovação - DETI.
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Encontro dos coordenadores dos CVTs
Evento promovido com o objetivo de identificar tendências tecnológicas 
e de inovação, além de conhecer novas práticas de capacitação 
profissional, com trocas de experiências e busca de novos caminhos para 
o replanejamento e o fortalecimento dos CVTs.

Reforma da Instituição
Reforma da estrutura física, pintura, jardinagem e placas de identificação.

Contratação de consultoria em informática - TI 
Treinamento para integração do uso do sistemas TOTVS pelos funcionários, 
otimização do tempo  e recadastramento dos funcionários no E-social.

Recrutamento e Seleção de Pessoal
Para os contratos de gestão firmados no período de agosto de 2017 a 
julho de 2019.

Comissão permanente de gestão de pessoas
Desenvolvimento de ações para motivar, valorizar e promover a 
felicidade e resgatar a autoestima dos colaboradores através de datas 
comemorativas, aniversariantes do mês, campanhas preventivas, inclusão 
social e ações de preservação do meio ambiente.

Encontro Pedagógico
Com o objetivo de planejar as atividades do ano letivo, socialização e 
reflexões sobre os saberes docentes, a Diretoria de Ensino e Pesquisa - 
DEP promove semestralmente atividades nas unidades operacionais 
CVTEC e Fatec.
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Marketing e Comunicação

80
Eventos

O Instituto Centec, focado em sua missão institucional e visando otimizar 
os resultados das metas previstas no contrato de gestão firmado com a 
Secitece, participou de eventos de cunho técnico científico, institucional e 
acadêmico.

Eventos e ações de promoção

Participação efetiva em:
   Encontros
   Palestras
   Mesas Redondas
   Seminários
   Apresentação de trabalhos científicos
   Exposições de produtos inovadores
   Eventos Institucionais
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1a e 2a Feira do Conhecimento em parceria com a Secitece
O Instituto Centec, um dos organizadores dessa feira, ofereceu uma extensa 
programação no seu estande para o maior evento de ciência e tecnologia do 
Ceará que ocorreu nos anos de 2017 e 2018 no Centro de Eventos do Ceará.

Sessão solene na Assembléia Legislativa em
homenagem aos 20 anos dos CVTs

O momento especial reuniu os colaboradores da instituição e homenageou 
personalidades que contribuíram com o sucesso dos CVTs ao longo de duas 
décadas. A sessão solene aconteceu no Plenário 13 de maio.

Expocrato 2018 e 2019
Durante os dois anos do evento,  na cidade do Crato, foi oferecida 
programação educativa gratuita, com a participação de professores, técnicos 
e alunos das unidades operacionais. Foram disponibilizados no estande do 
Centec diversos produtos e experimentos inovadores. 
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PEC Nordeste de 2018 e 2019
Professores e alunos da Fatec Cariri e Sertão Central apresentaram trabalhos 
nas duas edições do evento que ocorreram no Centro de Eventos do Ceará, 
os quais tiveram projetos premiados.

XIII Bienal Internacional do Livro

Durante os 10 dias do evento, ocorrido  no Centro de Eventos do Ceará, foram 
apresentadas palestras, oficinas e exposições para o Espaço Luz do Conhecimento, 
que foi coordenado pela Secitece.

Ciência no Parque
A atividade abriu a temporada de férias na cidade em comemoração ao 
Dia Nacional da Ciência, no Parque do Cocó. No estande do Centec foram 
expostos experimentos científicos e projetos que atraíram  a curiosidade de 
crianças e adultos.

Novo site do Instituto Centec
O novo endereço eletrônico foi criado de forma a gerar acesso mais dinâmico 
e moderno aos internautas que estejam interessados nos serviços ofertados 
pelo Instituto Centec, com mais de 50.000 visitas mensais em média.
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Assessoria de Comunicação
Produção de matérias, releases, fotografias, mídias sociais e relacionamento 
com a imprensa.

Cerimonial
Protocolo, organização, logística de eventos institucionais e cerimônias, tais 
como colação de grau, término de curso, posse e celebrações.

Materiais publicitários
Cartazes digitais e impressos  para promoção de cursos, programas e 
datas comemorativas, banners institucionais, outdoors de divulgação das 
atividades pelas Fatecs, folder institucional, layout para apresentação das 
ações institucionais, portfólio institucional, relatório de gestão.

Premiações
Sistema de Tratamento por Wetlands – Projeto Aprovado, Apresentado e 
Premiado com 3º Lugar na PECNORDESTE 2018 - Fatec Cariri;

Sistema de Monitoramento de Consumo de Equipamentos Eletroeletrônicos 
– Projeto Aprovado e Apresentado na PECNORDESTE 2018 - Fatec Cariri;

Sistema Biodigestor Caseiro – Projeto Aprovado, Apresentado e Premiado 
com 2º Lugar na PECNORDESTE 2019 - Fatec Cariri;

Startup Consumo Inteligente – Projeto Aprovado e Incubado pelo Programa 
Corredores Digitais da Secitece 2018 - Fatec Cariri e Sertão Central;

Startup Consumo Inteligente – Incubado pelo Criarce FabLab 2019 - Fatec Cariri;

Prêmio Melhores Práticas em APL de Base Mineral - 2018 - O Centro de Tecnologia 
Mineral do Cariri (CTMC) foi premiado no XV Seminário Nacional de APL;

Homenagem na Assembleia Legislativa pelo transcurso dos 20 anos dos 
Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT;

Homenagem pelos 10 anos da Fatec Sertão Central;

Homenagem pelos 20 anos da Fatec Cariri.
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Assessoria de Marketing e Comunicação - Instituto Centec
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H
abilitações e Realizaçõesdo Instituto Centec     A
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