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SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRÁTICA DE 
ENSINO EM ARTES VISUAIS.

O Núcleo de Artes e Design - NADE, da 
Universidade Federal de Sergipe, realizou nos 
dias 09 e 10 de dezembro de 2010,  o primeiro 
Seminário Internacional de Prática de Ensino 
em Artes Visuais. O evento teve como enfoque 
o diálogo entre o desenho e o ensino de artes. 
Em oportunidade singular, os professores e 
alunos do NADE receberam como convidadas 

duas pesquisadoras da Universidad Autonoma de Madrid, Espanha, e 
uma terceira pesquisadora da Argentina. O evento aconteceu no 
auditório da Sociedade Semear.

CONFRATERNIZAÇÃO DE 
FINAL DE ANO

Data: 18 de dezembro  
Local: Chácara de Miguel 

Britto (Itaporanga)
Horário: a partir das 10 horas

I SALÃO SEMEAR DE ARTE CONTEMPORÂNEA

O  I  S a l ã o  S e m e a r  d e  A r t e  
Contemporânea – Região Nordeste abriu 
suas portas no dia 09 de novembro na 
Galeria Jenner Augusto, na Sociedade 
Semear. Desde então, recebeu cerca de 
1400 visitantes, dentre eles mais de 300 
alunos de escolas da rede pública de 
ensino de Aracaju e Região. 

Antes da visita guiada pelos ambientes 
da exposição, os estudantes tiveram uma 

breve explicação sobre arte contemporânea e a importância dos salões de 
arte. Natália Santos, do 6º ano do Colégio Estadual Gaspar Lourenço em São 
Cristóvão, nunca havia visitado um salão e se impressionou com as técnicas 
de iluminação utilizadas nas artes plásticas. “Parecem fotos, mas são 
pinturas!”, admira.

No fim, todos tiveram a oportunidade de escolher qual obra deverá 
receber o Prêmio Escolha do Público, no valor de R$ 3.000,00.  Os 
resultados das premiações serão divulgados no dia 17 de dezembro. Na 
ocasião, também será lançado o catálogo da exposição.

O salão foi contemplado pelo Edital 
de Apoio a Festivais de Fotografias, 
Performances e Salões Regionais, na categoria 
Artes Visuais-Funarte, e conta com desenhos, 
pinturas, gravuras, fotografias, esculturas, 
v í d e o a r t e ,  o b j e t o s  e  i n s t a l a ç õ e s  
criteriosamente selecionadas pela Comissão 
de Seleção do evento.

AS PESSOAS: 

GRANDE DIFERENCIAL DA SEMEAR

O grande diferencial da Sociedade Semear deste o seu 

nascedouro tem sido, sem dúvida alguma, as pessoas. Obviamente 

que temos, sobretudo no padrão das ONGs no Brasil, uma 

estrutura física e material muito boa. A nossa Semear conta com 

pessoas comprometidas e colocando o que têm de melhor, o 

coração pulsante (puro amor), na execução do seu trabalho. Não 

cada um fazendo sua parte, mas fazendo com o outro, tendo a exata 

noção de que um (01) com o outro (01) é sempre maior que dois 

(>2).

Tivemos um 2010 extremamente profícuo, com muito 

trabalho e bons resultados. Alguns contratempos e preocupações, 

também marcaram o ano. Mas já pararam para pensar e refletir: 

como seria a vida se não tivéssemos desafios a vencer, obstáculos 

a ultrapassar? As dificuldades devem e têm sido encaradas na 

Semear como oportunidades fundamentais de crescimento. São as 

dificuldades e a determinação de vencê-las que tem consolidado, 

repito, o grande diferencial da Semear: as pessoas.

Gostaria nesse momento de confraternização poder 

agradecer nominalmente a todas e todos (repito mais uma vez: o 

grande diferencial da SEMEAR) que fazem parte e tem 

contribuído com o seu trabalho, mas, sobretudo com o seu amor 

(coração pulsante), para a concretização do sonho SEMEAR. 

Graças a Deus, somos muitos e citar nominalmente cada uma e 

cada um daria um texto enorme. Gostaria, no entanto, de 

transmitir aos que desejarem toda a minha energia. Que a energia 

recebida, somada a de quem recebe e retransmitida, possa se 

transformar em uma grande corrente de energia, iluminando os 

nossos caminhos, conduzindo-nos a um 2011 de muita paz, saúde, 

trabalho e prosperidade. 

Carlos Roberto Britto Aragão
Os 300 jovens de Riachuelo, 

Laranjeiras e Maruim atendidos 
pelo projeto Fertilizando Vidas 

visitaram o I Salão Semear de Arte 
Contemporânea.



Carlos Roberto Britto Aragão
Diretor Presidente

Nadja Wine
Assessora de Comunicação

(CORERP-790)

Thiago Ismerim
Jornalista Responsável

(DRT/SE 1021)

 NOME PROJETO / SETOR
  

20/01 Kelly PLHIS

15/01 Joelmo PPJA

13/01 Rute Fertilizando Vidas

30/12 Breno Lordello UAS

10/12 Paulinho Administração

10/12 Milena PPJA

 NOME PROJETO / SETOR
  

Aniversariantes
dos meses de Dezembro e Janeiro

06/12 Thadeu PPMN

09/12 Suzana Projovem

08/12 Bruno PPMN

Gustavo Costa
Estagiário

30/01 Liliam Administrativo
12/12 Breno Vinicius Meio Ambiente 30/01 Tiago Administração
16/12 Adilson Administração 31/01 Nadja Comunicação

O Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que tem duração de dois anos, encerrou a primeira etapa no último dia 19 de novembro. Foram seis 

meses de atividades na Sociedade Semear para a formação básica dos 160 jovens, estimulando os mesmos a se desenvolverem pessoal e socialmente. 

Além disso, foram realizadas aulas de português, matemática e informática.

“Dentro da proposta do PPJA, creio que um dos maiores desafios é estimular o jovem a ser protagonista e fazê-lo se perceber como principal 

responsável pelo seu desenvolvimento” comentou Ivanilde Meneses, coordenadora pedagógica do PPJA. 

Segundo relato de vários jovens, ser selecionado para fazer parte do seleto grupo de jovens aprendizes foi um dos momentos mais felizes da 

vida, sendo um passo muito grande para o futuro pessoal e profissional de cada um. 

Encerrada a primeira etapa do programa, muitos jovens puderam observar em si a mudança que aconteceu durante os meses que passaram na 

Semear.

Desde o dia 22 de novembro os 160 jovens ingressaram no SENAI em cursos de aprendizagem ofertados de acordo com as solicitações da 

Petrobras e opções feitas pelos jovens. Os cursos ofertados foram: Administrador de Redes e SQL Server com Assistência Técnica e Design, Assistente de 

Mecânico Industrial, Assistente de Eletrônica Industrial com Automação e Assistente de Eletricista Predial e Industrial com Automação.

“O meu maior desafio 
era de me comunicar em 
público”. -  André, 18 
anos.

“ ” O  P P J A m u d o u  
m i n h a  v i s ã o  d o  
mundo”. - Jiorgio Luiz

“A porta se abriu na hora 
certa. Estou muito feliz”, 
disse José Ronaldo, 
aprendiz de Laranjeiras.

“O PPJA caiu como um 
presente de Deus”. - 
P e d r o  G i l n e y,  d e  
Itaporanga.

“O desaf io  fo i  me 
adaptar a uma rotina de 
trabalho”. - Elivaldo 
Júnior

PPJA ENCERRA PRIMEIRA ETAPA

CURSOS INTRODUTÓRIO DE ARTES E CULTURA

Até o dia 16 de dezembro acontece na Semear o “Programa de 
Estudos da Cultura: formação em arte e cultura contemporânea”, 
com o objetivo de atender a demanda por formação em arte e cultura 
contemporâneas, promovendo um curso de caráter mais introdutório e 
formativo, apresentando questões pertinentes ao campo da cultura nas 
suas mais diversas linguagens. O curso é uma realização da Fundação 
Joaquim Nabuco em parceria com a Sociedade Semear

Nos dias 10 a 13 de novembro foi realizado o módulo cinema, 
com o mestre em Cinema Rodrigo Almeida da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Já nos dias 23, 24, 25 e 26 de novembro ocorreu o 
módulo Literatura, ministrado pelo doutor Anco Márcio da UFPE. O 
módulo de artes plásticas ocorreu entre os dias 29 de novembro e 02 de 
dezembro, com a professora doutora da 
UFPE, Cristiane Tejo. De 06 a 10 de 
dezembro foi a vez do módulo música, 
ministrado pelo doutor pela UFPE 
Carlos Sandroni. E para finalizar, entre 
os dias 13 e 16 de dezembro acontece o 
módulo de dança, com a doutora 
Roberta Marques (UFPE).

AQUIPESCA 2020

P r o m o v e r  o  D e s e n v o l v i m e n t o  
Sustentável da Aquicultura e Pesca para 
gerar emprego e renda à população do 

estado de Sergipe. Este é o desafio que o 
governo do Estado de Sergipe, através da 
Secretaria de Planejamento – SEPLAN, 
em parceria com a Sociedade Semear, está 
disposto a enfrentar para transformar as 
potencialidades da pesca e aquicultura do 
estado em um Programa de Governo para 

desenvolver o setor de maneira sustentável e melhorar a vida dos pescadores e 
pescadoras, beneficiando também; agricultores familiares, produtores rurais, 
cooperativas e indústrias de processamento de pescado, armadores, maricultores 
e consumidores de produtos oriundos da atividade de pesca, piscicultura e 
maricultura. 

O primeiro passo já está sendo dado, desde o mês de setembro deste 
ano, com a construção do Plano Local de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca do Estado, o AQUIPESCA SERGIPE 2020, através da 
mobilização de todos os setores que estão direta e indiretamente envolvidos com 
a atividade, promovendo um amplo debate para identificar os gargalos que 
geram a baixa produtividade e, por consequência, produção de baixo valor 
agregado e baixa remuneração do setor. 

30/12 Alexsandro PPJA02/12 Ivanilde PPJA
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