
II FÓRUM DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

EDUCAÇÃO E TRABALHO IEP - INSTITUTO DE 

EDUCAÇÃO PORTAL 

 

 O II Fórum de Responsabilidade Social: Educação e Trabalho, 

promovido pelo Instituto de Educação Portal, ocorreu na manhã do dia 13 de 

novembro de 2009. O evento iniciou com a palavra do Presidente do IEP, Luis 

Eduardo Figueiredo, o qual destacou a mudança do nome e logomarca do 

Instituto, justificando melhor representar a filosofia do trabalho e necessidade 

de conquistar novos parceiros visando à sustentabilidade institucional.  

Em seguida, as alunas do IEP apresentaram uma dança, interpretando a 

música “Quando Gira o Mundo” do Fábio Junior e logo após, a aluna Isabel 

Damaris Ferreira Maia, de 17 anos, aprendiz da empresa Santana Textiles na 

área de Auxiliar de Compras e Estoques, fez uma breve reflexão sobre os 

temas abordados na letra da música: sonhos, amor e ações.  
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Secretário Executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, André 

Figueiredo, apresentou os projetos de educação e trabalho desenvolvidos pelo 

Ministério. Em seguida, a Secretária Executiva do SESI, Cybelle Borges, 

ministrou a palestra “A Importância da Responsabilidade Social Coorporativa”, 

dando ênfase ao trabalho desenvolvido pelas empresas que participam do 

programa Agentes de Responsabilidade Social da FIEC. 

Sr. André Figueiredo – Secretário Executivo do MTE e as alunas do IEP que 

fizeram a apresentação artística. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivemos a honra de conhecer o Projeto Estação da Luz, apresentado 

pela Diretora, Suely Vieira, que nos presenteou com a apresentação do grupo 

de flautas - Projeto Tocando a Vida.  

Após o coffe break, o Eduardo Diogo, diretor de desenvolvimento setorial 

da agência de desenvolvimento do Estado do Ceará, representando o Sr. Ivo 

Gomes, Chefe de Gabinete do Estado do Ceará – apresentou os principais 

projetos de desenvolvimento do Ceará, encerrando o evento. 

 

 

Larissa Oliveira – Coordenadora Pedagógica do IEP, 

entregando o certificado para a palestrante Cybelle Borges. 

Eduardo Diogo, diretor de desenvolvimento setorial da 

agência de desenvolvimento do Estado do Ceará 


