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Essa iniciativa beneficia jovens de 18 a 29 anos que saibam 
ler e escrever e dá a oportunidade para que eles terminem o 
ensino fundamental.” (Bruno Alves de Jesus)

O pedagogo, escritor e psicólogo Júlio Furtado esteve em Bauru, na FourC 
Bilingual Academy, no dia 21/02, ministrando a a palestra “Como educar 
filhos em tempos de crise” . A palestra foi aberta à comunidade. Cerca de 300 
pessoas estiveram presentes. Na foto acima, a diretora de Ensino da FourC, 
Juliana A. Storniolo; Júlio Furtado e a diretora geral da FourC, Sara Hughes.

Aconteceu, no último dia 15 de fevereiro, a Solenidade de encerramento do 
terceiro curso de especialização em Endodontia em Santiago de Los Caballeros, 
República Dominicana, coordenado pelos bauruenses dr. Clóvis Monteiro 
Bramante e seu filho Alexandre Silva Bramante. Na foto acima: Alexandre Silva 
Bramante, Clóvis Monteiro Bramante, coordenadores internacionais Elba Estrella, 
diretora da faculdade, e Jhoanny Castillos

Recentemente foi realizada a “Semana de Estudos do Corpo Docente da Universidade” com a 
presença de mestres e a diretoria da Universidade Sagrado Coração - USC. Esse encontro teve 
como objetivo traçar planejamento para o ano letivo e aperfeiçoar proposta de ensino, pesquisa 
e extensão. Na foto 1 um dos momentos com a presença de prof. José Moran, ao centro, durante 
a palestra de abertura do evento. Ele foi recepcionado pela Diretoria da USC, como mostra a foto 
com o prof. Eduardo Aguilar Arca, profa. Rosilene Bombini, dra. Irmã Susana de Jesus Fadel, prof. 
dra. Irmã Ilda Basso, profa. Maria Daniela Luchesi e profa. Ketilin Mayra Pedro.

Sandra Mattos é 
destaque em experiência 
e diferenciais, quando 
falamos em gerência. 
Além de estar à frente 
da equipe de consultoras 
Arezzo Bauru Shopping 
(junto das empresárias 
Yara e Érica Della Barba), 
assumiu recentemente 
também a gerência da 
loja de calçados Santo Pé. 
Parabéns pelo trabalho e 
pela competência!
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Projovem oferece 54 mil vagas em 13 estados 
Matrículas vão até o próximo 28 de fevereiro para jovens que desejam concluir o ensino fundamental e obter um certificado profissionalizante 

Jovens entre 18 e 29 anos podem se inscrever no Programa Nacional de Inclusão de Jovens

Agência Brasil

Jovens entre 18 e 29 
anos que desejam 
concluir o ensino fun-

damental e obter um certi-
ficado profissionalizante 
podem se inscrever no Pro-
grama Nacional de Inclu-
são de Jovens (Projovem), 
do Ministério da Educação 
(MEC). As matrículas vão 
até o dia 28 de fevereiro. O 
início das aulas está previs-
to para março.

Serão oferecidas 54 mil 
vagas, distribuídas nas mo-
dalidades urbano (43 mil) 
e campo (11 mil). Os inte-
ressados devem procurar 
as secretarias estaduais e 
municipais de Educação. O 
Projovem Urbano tem vagas 
em 13 estados e 25 municí-
pios, incluindo oito capitais, 
entre elas Manaus, Belém, 
Recife, Rio de Janeiro, Rio 
Branco e Natal. No Projo-
vem Campo há vagas em 11 
estados e 45 municípios.

Coordenado pela Se-
cretaria de Educação Con-

tinuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (Se-
cadi) do MEC, o Projovem 
oferece cursos com dura-
ção ininterrupta de 18 me-
ses na modalidade Urbano, 
com carga horária total de 
2 mil horas. Na modalidade 
Campo, o curso tem dura-
ção total de 24 meses e se 
organiza pela metodologia 
de alternância, intercalan-
do tempo escola e tempo 
comunidade.

“Essa iniciativa beneficia 
jovens de 18 a 29 anos que 
saibam ler e escrever e dá a 
oportunidade para que eles 

terminem o ensino funda-
mental”, explica o coorde-
nador-geral de Política Edu-
cacional para a Juventude do 
MEC, Bruno Alves de Jesus.

Além de assegurar con-
teúdos do ensino fundamen-
tal regular, o Projovem tem 
cursos de iniciação profis-
sional em diversas áreas, 
como administração, agroe-
xtrativismo, alimentação, 
arte e cultura, construção e 
reparos, esporte e lazer, ges-
tão pública, produção rural 
familiar, transporte, turis-
mo, vestuário, entre outros.

“Todo o material didá-
tico-pedagógico será ela-
borado e fornecido pelo 
MEC, e o conteúdo tem 
uma dinâmica voltada para 
esses jovens e para essa 
juventude em suas várias 
faces”, destaca o coordena-
dor do MEC. Ainda segun-
do o ministério, o progra-
ma oferece também sala de 
acolhimento para filhos de 
até 8 anos dos estudantes 
ficarem durante o horário 
das aulas dos pais.
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