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PENSAMENTOPENSAMENTO

Escuta e serás sábio. O começo da Escuta e serás sábio. O começo da 
sabedoria é o silêncio...sabedoria é o silêncio...

                                                                                                                PitágorasPitágoras



PALAVRAS CHAVE

BRASIL, CANADÁ, IFMT, MULHERES,
ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO, 
CONHECIMENTO, TRABALHO, 

FELICIDADE...



REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS

• Projeto Mulheres Mil ACCC/SETEC-MEC;
• Livro “Os Institutos Federais” (Eliezer 

Pacheco);
• Maquiavel – Educação e Cidadania (Lidia 

Maria Rodrigo, editora Vozes)
• CD O descobrimento do Brasil (Legião 
Urbana);
• WIKIPEDIA – Os presidentes do Brasil
• Documentos CONIF, na Internet



O SER HUMANO
Legião Urbana – O descobrimento do Brasil

...pegue duas medidas de estupidez, junte 34 
partes de mentira, coloque tudo numa forma 

untada com promessas não cumpridas... 
Adicione o ódio e a inveja, dez colheres 

cheias de burrice... temperar com essência 
de espírito de porco e duas xícaras de 
indiferença... e um tablete e meio de 

preguiça... 
Música “Os Anjos”



Institutos Federais
X 

Mulheres Mil

... 



PROVOCAÇÕESPROVOCAÇÕES

O que são os Institutos Federais?O que são os Institutos Federais?
Por que Mulheres mil nos Institutos?Por que Mulheres mil nos Institutos?

  - 1909... Nilo Peçanha- 1909... Nilo Peçanha



Quem somos nós??????
• Atender:
- Desvalidos da sorte 
- Excluídos dos processos produtivos;
- Ralé;
- Pobre;
- O “Burro” e o sem chances;
- As “minorias”...



Mulheres Mil – Breve 
Histórico

Cooperação Brasil-Canadá

– Parceria entre  Niágara College e CEFETRN – 
2003/2004

– Ampliação da cooperação envolvendo os CEFETs 
AM, PA, CE e BA
• Formação em Turismo
• Avaliação e Reconhecimento de Aprendizagem 

Prévia - ARAP
• Conclusão em 2005 com a formação de 60 

mulheres



 Consolidação da cooperação – Projeto 
Piloto (2005 a 2011)
 ACCC/SETEC/CEFETRN elaboram e aprovam o 

Projeto Mulheres Mil junto a CIDA e ABC
 Envolvimento dos CEFETs de 13 Estados  das 

Regiões Norte e Nordeste e um amplo conjunto 
de parceiros

 Foco na promoção da equidade, inclusão social, 
acesso à educação de qualidade e ao mundo do 
trabalho, cidadania e desenvolvimento local  



 Dados de 2008 a 2011
 ... Mulheres beneficiadas - 1.191
 Evasão - 15, 87%
 Empregabilidade: Em março de 2011:

 670 alunas certificadas 
 18, 76% foram inseridas no mundo do trabalho.

Obs: Neste montante, não está contabilizado a 
organização de associações, ações empreendedoras e 
empregadas em áreas diversas da sua formação.



Impactos  
 Resgate da autoestima;
 Melhoria nas relações e estruturas familiares;
 Melhoria na organização e no convívio nas comunidades;
 Continuidade dos estudos;
 Melhoria no desempenho escolar dos filhos;
 Estímulo para outras mulheres buscarem alternativas 

similares de escolarização e profissionalização;
 Redução da violência doméstica;
 Emancipação e empoderamento das mulheres;
 Inserção produtiva



Governo Brasileiro, SETEC, CONIF e 
OEI
 Compreendem a necessidade da ampliação, 

aprofundamento e perenidade da ação.

 O Programa Mulheres Mil é inserido nas políticas 
públicas afirmativas, de inclusão social e equidade.

 Cria no IFB - Campus Taguatinga - o Centro de 
Referência Mulheres Mil.

 Criação de um Centro de Referência Nacional



MULHERES MIL BR

Com base nos resultados obtidos, foi criado o 
Programa Nacional Mulheres Mil, por meio da 
portaria PORTARIA Nº 1.015, DE 21 DE JULHO 
DE 2011.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais, e de acordo com o 
disposto no Decreto nº 4.877, de 13 de novembro 
de 2003, e tendo em vista o contido no Processo 
nº 23063.001261/2011-79, resolve:



Art. 1º Instituir o Programa Nacional Mulheres Mil que visa 
à formação profissional e tecnológica articulada com 
elevação de escolaridade de mulheres em situação de 
vulnerabilidade social.

Art. 2º O Programa Mulheres Mil constitui uma das ações 
do Plano Brasil Sem Miséria e terá como principais 
diretrizes:

I - Possibilitar o acesso à educação; II - Contribuir para a 
redução de desigualdades sociais e econômicas de 
mulheres;

III - Promover a inclusão social; IV - Defender a igualdade 
de gênero;

V - Combater a violência contra a mulher



BASES PARA O PROGRAMA NACIONAL

Prioridades no âmbito nacional

 O Mulheres Mil é uma das ações do  Plano 
Brasil sem Miséria e está inserido no 
conjunto de prioridades das políticas públicas 
do Governo Brasileiro, especialmente nos 
eixos – promoção da equidade, igualdade de 
gênero, combate à violência contra a mulher 
e acesso à educação e ao trabalho.



Prioridades no âmbito internacional
 Visa contribuir para o alcance do projeto Metas Educativas 

2021, promovido pela Organização dos Estados Ibero-
americanos (OEI) e aprovado pelos Chefes de Estados e 
Governos dos países membros em dezembro de 2010.

 As metas  com as quais o Mulheres Mil contribuíra são: 
   - Meta 2ª Obter igualdade educacional e superar toda 

forma de discriminação na educação
 - Meta 6ª Favorecer a conexão entre a educação e o 

emprego através da educação técnico profissional
 - Meta 7ª Oferecer a todas as pessoas a oportunidade de 

educação ao longo da vida.

BASES PARA O PROGRAMA NACIONAL



OBJETIVOS DO PROGRAMA
 Estimular a inclusão educacional, produtiva e social de 

mulheres em situação de vulnerabilidade;
 Possibilitar o acesso à educação profissional e tecnológica de 

um alunado não-tradicional;
 Ofertar cursos e programas de educação profissional e 

tecnológica, com elevação de escolaridade e formação cidadã, 
sendo a carga horária mínima de 160 horas;

 Articular mecanismos e conexões para a inserção das egressas 
no mundo do trabalho, estimulando o empreendedorismo, as 
formas associativas solidárias e a empregabilidade;

 Implantar o Observatório do Mulheres Mil em todos núcleos de 
desenvolvimento do Programa;



METAS DO PROGRAMA

Entre 2011 a 2014, o Programa prevê a 
formação de 100 mil mulheres moradoras 
de comunidades com baixo índice de 
desenvolvimento humano e/ou 
integrantes do território da cidadania



“Se você acredita que 
consegue, ou acredita que 

não consegue, das duas 
maneiras você está 

correto”.



BOM TRABALHO A TODOS !!!

OBRIGADO

elson.santana@ifmt.edu.br

..
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