


Vencedores 
ETAPA ESTADUAL

NOSSO RECONHECIMENTO 

O IEL Goiás parabeniza a todos os 
estagiários, empresas e instituições de 
ensino participantes da 17° Edição do 
Prêmio IEL de Estágio. Nossa gratidão a 
cada membro da Comissão Avaliadora, 
que ao se dedicar ao trabalho, dispôs de 
tempo para ler, avaliar e classificar os 
projetos vencedores.



         CATEGORIA  
EMPRESA INOVADORA

Agroquima Produtos 
Agropecuários LTDA 

Prática/projeto: PRÁTICAS INOVADORAS 
Cidade: Goiânia – Goiás 
Coordenação de estágio: Ana Paula Monteiro 

DIFERENCIAIS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

• Alto investimento financeiro;

• Estágio 100% prático; em campo no Estado de GO, PA, 
MT, TO, MA e MG;

• Alto nível técnico de supervisores;

• Participação ativa em reuniões de diretoria, convenções 
anuais, atividades de lazer, treinamentos técnicos e 
ações de marketing;

• Práticas de Job Rotation;

• Remuneração atrativa;

• Alto índice de retenção dos estagiários;

• Plano de carreiras.

 RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Proporciona ao estudante/estagiário, ingressar no 
mercado de trabalho com capacitações e experiências 
práticas em seu currículo, sempre supervisionado por um 
profissional gabaritado. Tal prática,  tem proporcionado 
a Agroquima,  por meio do programa de estágio, o 
recrutamento de talentos e preparação de suas futuras 
equipes de colaboradores e gestores ao longo de sua  
história.

       CATEGORIA  
ÓRGÃO PÚBLICO  
INOVADOR

Prefeitura do Município de Goiânia 
– Goiás / SEMAD 

Prática/projeto: Estágio com capacitação focada 
em metodologias Ativas e Gamificação.

Cargo: Procuradora do Município de Goiânia

Cidade: Goiânia - GO

Coordenação de estágio: Hilda Maria Goseling 

 DIFERENCIAIS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO  

• Implantação de novas tecnologias;

• Capacitação unindo estudo acadêmico com as práticas 
do estágio;

•  Estudos baseados em metodologias Ativas e 
Gameficação;

• Aplicação de conteúdos, jogos, desafios, gincanas e 
quizzes por meio de aplicativos;

• Avaliações periódicas;

• Emissão de certificados após aplicação de conteúdos.

 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Com a desburocratização de rotinas e a transformação 
digital no programa de estágio, houve melhora do 
ambiente laboral, maior capacidade de compreensão 
do trabalho (processos judiciais e administrativos) dos 
estagiários e melhora no desenvolvimento acadêmico. 
Mais entusiasmo, colaboração e iniciativa por parte dos 
estagiários. Impacto positivo nos resultados de testes 
realizados fora da instituição como o Exame da OAB.



        CATEGORIA  
EDUCAÇÃO INOVADORA  
(ENSINO TÉCNICO)

1º LUGAR

Faculdade SENAI Ítalo Bologna  
Ramo de atuação: Educação Técnica e Profissional 

Cidade: Goiânia - Goiás

Coordenação de estágio: Vânia de Souza Santos

DIFERENCIAIS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

• Palestras apresentando cases de sucesso-estágio (aula 
inaugural);

• Visitas do IEL a cada semestre para contemplar todas as 
novas turmas;

• Incentivo e esclarecimento, no cadastramento junto às 
plataformas digitais de oportunidades de estágio;

• Acesso as oportunidades de estágio através de vários 
canais de comunicação – (TV na cantina; Grupos no 
aplicativo WhatsApp; e-mail); onde são disponibilizadas 
oportunidades de várias empresas/indústrias e agentes 
integradores parceiros; 

• Uma Coordenação exclusiva para atendimento aos alunos 
que desejam estagiar ou encontram-se estagiando.



        CATEGORIA  
EDUCAÇÃO INOVADORA  
(ENSINO SUPERIOR)

1º LUGAR

Universidade Federal de Goiás 
2º LUGAR

Centro Universitário - UDF 

Ramo de atuação: Educação Superior 

Cidade: Goiânia - GO

Coordenação de estágio: Rosângela de Oliveira 
Alves Carvalho

Ramo de atuação: Educação Superior 

Cidade: Distrito Federal - Goiás

Coordenação de estágio: André Ricardo Rosa 
Leão

DIFERENCIAIS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO  

• Programa robusto e consolidado, que respeita a 
autonomia e características singulares de cada um dos 
102 cursos da instituição, sem distanciar-se das diretrizes 
gerais norteadoras da atividade de estágio;

• Permanente cuidado das coordenações de estágios 
dos cursos e da gestão superior em inserir nos campos 
de estágio estudantes com alta qualidade técnica, 
acompanhando-os para que a atividade agregue valor, 
sem produzir qualquer prejuízo ao seu desempenho 
acadêmico;

• Incentivo à inserção dos estudantes nas atividades de 
estágio não obrigatório, seja por meio da divulgação 
de oportunidades, do diálogo constante com a 
comunidade acadêmica, da organização de eventos e do 
compartilhamento público das experiências profícuas 
de estágio;

• Participação ativa nos momentos de discussão 
promovidos por instituições, empresas, entidades 
públicas, privadas e das esferas municipal, estadual 
e federal, com o intuito de contribuir, compreender 
melhor as demandas e aperfeiçoar as diretrizes e ações 
internas;

• Interesse permanente em atender, de forma eficiente e 
célere, às mudanças que cada momento particular exige, 
como, por exemplo, durante este período de pandemia, 
de forma a manter a qualidade dos serviços, da formação 
acadêmica, bem como o atendimento individualizado 
aos estudantes, docentes e entes externos.

DIFERENCIAIS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO  

• Integração dos estudantes com áreas diversas e cursos 
afins, com estímulo para a pesquisa, o envolvimento nos 
projetos de extensão, internacionalização, o pensamento 
reflexivo, crítico e inovador;

• Maior envolvimento dos cursos em projetos para atender 
a comunidade, aproximando a instituição de ensino e 
das empresas concedentes dos estágios de diversos 
setores em prol da melhoria da qualidade dos estágios;

• Utilização das tecnologias, da gamificação (a exemplo 
da Trilha Empreendedora do UDF) e das competições 
acadêmicas como ferramentas para aprimorar os 
conhecimentos e facilitar a conquista de novas 
habilidades de competências, necessárias para a 
formação de profissionais mais preparados para as 
demandas do mercado local, regional e global;

• Apoio da Central de Estágios, um setor voltado para as 
demandas dos estagiários, coordenadores de cursos, 
docentes orientadores e agentes de integração com 
o fornecimento orientações gerais, divulgação de 
vagas, suporte técnico-administrativo para realização 
dos estágios supervisionados curriculares ou 
extracurriculares, celebração de convênios e realização 
de eventos;

• Compartilhamento das experiências vivenciadas nos 
estágios de forma diversificada (por meio de eventos 
inovadores, a exemplo do INTERESTÁGIOS), envolvendo 
os alunos que ainda realizam estágios, as entidades 
concedentes dos estágios e a comunidade de forma 
geral.



3º LUGAR

Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás – PUC/GO 

Ramo de atuação: Educação Superior 

Cidade: Goiânia - GO

Coordenação de estágio: Marília Rabelo  
Holanda Camarano

DIFERENCIAIS DO PROGRAMA DE ESTÁGIO  

• Realização de eventos remotos com a participação 
maciça dos estagiários de vários cursos envolvidos em 
projetos conjuntos e da comunidade;

• Crescimento do uso das plataformas digitais como 
forma de trabalho, bem como compartilhando ideias e 
experiências vivenciadas durante a pandemia;

• Aprimoramento de novas competências, habilidades e 
atitudes em função da pandemia e uso das ferramentas 
digitais;

• Estímulo à criatividade, à inovação e à inclusão;

• Aumento do número de capacitações;

• Participação significativa dos estudantes e professores 
da área de saúde na campanha de vacinação em combate 
à pandemia da Covid 19;

• Uso de espaços físicos da Universidade para ações das 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde;

• Envolvimento dos estudantes, professores e 
coordenadores nas propostas inovadoras, como por 
exemplo o prêmio IEL.



     CATEGORIA  
PROJETOS INOVADORES 
(MICRO/PEQUENA EMPRESA)

1º LUGAR

Olivar Neemias 
Moises Chone 
Tamele

Empresa: SESI – CAMPINAS

Instituição de Ensino: UNIALFA

Curso: Engenharia da computação

Projeto/prática: Núcleo de E-Sports SESI

PRINCIPAIS RESULTADOS

PARA A EMPRESA 

• Melhoria do ambiente estudantil;

• Nos métodos de ensino;

• Novos alunos para unidade escolar;

• Visibilidade;

•  Premiações e reconhecimento pelo projeto.

PARA O ESTAGIÁRIO 

•  Desenvolvimento pessoal e interpessoal;

•  Desenvolvimento de habilidades extras;

•  Experiência na área de gerenciamento de projetos;

•  Experiência em gerenciamento de pessoas;

•  Reconhecimento na unidade escolar.

PARA O ESTAGIÁRIO 

• Conhecimento prático e teórico de diversas áreas;

• Vivência prática e real;

• Desenvolvimento de trabalhos em grupo e individual;

• Capacidade na resolução de problemas;

• Desenvolvimento de senso crítico.

2º LUGAR

Bruna Carolina 
Marques Borges 
Arantes

Empresa: SIAEG – Sindicato das Indústrias da 
Alimentação no Estado de Goiás

Instituição de Ensino: Estácio de Sá

Curso: Nutrição

Prática/projeto: Projeto para Alavancagem do 
Programa Alimento Confiável

PRINCIPAIS RESULTADOS

  PARA A EMPRESA 
 

• Expor serviços e produtos com maior velocidade e empatia, 
ganhando uma vantagem na disputa por mercados onde há 
lançamentos constantes;

• Conquistar e fidelizar parcelas cada vez maiores do mercado;

• Diferenciar-se dos competidores, a partir de uma comunicação 
única e estratégica;

• Saber em tempo real como as pessoas reagem aos produtos/
serviços, e o que elas gostariam de encontrar nas versões futuras, 
servindo como base para outros programas da Instituição. 

Supervisora:  
Nelcina Gonçalves 
Barbosa Araújo Supervisora:  

Denise de  
Oliveira Resende



1º LUGAR

Joyce Nunes 
Vilela Merhi

Empresa: TV Serra Dourada LTDA

Instituição de Ensino: PUC

Curso: Jornalismo  

Projeto/Prática: Quadro Cuide-se- informação na 
área da saúde e bem-estar

PRINCIPAIS RESULTADOS

     CATEGORIA  
PROJETOS INOVADORES 
(MÉDIA EMPRESA)

PARA A EMPRESA 

• Criação de um quadro específico na área da saúde;

• Interação com o público pelas redes sociais;

• Interação ao vivo com o profissional da área da saúde;

• Agilidade e dinamismo nas informações;

• Ação que ajudou na proposta de reportagens para o jornal.

PARA O ESTAGIÁRIO 

• Participação em todo processo do quadro;

• Elaboração de pautas;

• Contatos com assessorias e especialistas da saúde;

• Experiência na criação de um quadro para o telejornal;

• Pesquisa sobre os mais diversos assuntos.

Supervisora:  
Luciana Paiva  
Finholdt Lopes

3º LUGAR
Gabriel Henrique 
Carvalho Monteiro

Empresa: Sousa Andrade Construtora e 
Incorporadora

Instituição de Ensino:  IFG - CÂMPUS GOIÂNIA

Curso: Engenharia Civil

Projeto/prática: Utilização de Argamassa 
Industrializada na Construção Civil

PRINCIPAIS RESULTADOS

PARA A EMPRESA 

• Melhoria da qualidade final do produto;

• Aumento da produtividade e redução da mão de obra;

• Otimização da logística de armazenamento dos materiais;

• Melhoria no controle de consumo dos insumos;

• Padronização dos serviços nos empreendimentos.

PARA O ESTAGIÁRIO 

• Trilha de Desenvolvimento;

• Plano de Carreira;

• Aprendizagem;

• Conhecimento em Gestão de Projetos;

• Desenvolvimento pessoal/profissional.

Supervisor: 

Renato de Oliveira 
Souza



1º LUGAR

Carlos Roberto 
Ferreira Junior

Supervisor:  
Wellington  
José Velasco

Supervisora:  
Larissa  
Rodrigues  
Custódio

Empresa: Refrescos Bandeirantes Indústria e 
Comércio LTDA

Instituição de Ensino: ALFA - GOIÂNIA/
PERIMETRAL

Curso: Engenharia Elétrica  

Projeto/Prática: Projeto Ergobloc

PRINCIPAIS RESULTADOS

     CATEGORIA  
PROJETOS INOVADORES 
(GRANDE EMPRESA)

PARA A EMPRESA 

• Redução no consumo de energia;

• Redução no consumo de CO2;

• Redução no consumo de ar comprimido;

• Redução na gramatura das pré-formas;

• Aumento de produção nas bebidas gaseificadas.

PARA O ESTAGIÁRIO 

• Oportunidade de aprendizado com o que há de mais avançado 
em tecnologia de produção;

• Conhecimento e experiencia em gestão de projetos;

• Conhecimento em várias áreas de engenharia, produção e 
segurança no trabalho;

• Oportunidade de crescimento na empresa, devido ao 
aprendizado com o projeto.

2º LUGAR

Ianca  
Santos Faria

Empresa: SENAI – Administração

Instituição de Ensino: Fundação Universidade De 
Brasília - UNB – Brasília

Curso: Publicidade e Propaganda

Prática/projeto: Alavancagem dos serviços de 
Tecnologia e Inovação do SENAI/DR-GO por meio 
de mídias digitais.

PRINCIPAIS RESULTADOS

PARA A EMPRESA 

• Divulgação e maior reconhecimento dos serviços de tecnologia 
e inovação prestados pelo Senai Goiás às indústrias e empresas;

• Contratação de serviços da Rede Senai Goiás de Tecnologia e 
Inovação;

• Maior procura através do search do google;

• Maior engajamento tanto da equipe técnica, diretores e 
supervisores das unidades da Rede Senai quanto maior 
engajamento do público e dos clientes que já utilizam os 
serviços prestados;

• Disseminação da cultura e da importância da atuação nas mídias 
digitais para aproximação do público-alvo;

• Disseminação do conhecimento e para criar referência nas 
competências como prestadores de Serviço SENAI.

PARA O ESTAGIÁRIO 

• Experiência em gestão de mídias sociais;

• Experiência em Planejamento de conteúdos e das mídias sociais 
como um todo;

• Experiência em realização de arte, conteúdo e redação 
publicitária para postagens;

• Experiência em realização de vídeos com filmagens (edição e 
animação) e vídeos com fotos e conteúdo animado (exemplo de 
reels no Instagram);

• Experiência em apresentações, trabalho em equipe e reuniões.



      
PRÊMIO IEL SOCIAL -  

QUE INCENTIVA ATITUDES 
SOCIAIS E A FILANTROPIA 

Com o objetivo de incentivar ações e 
iniciativas que envolvam e gerem impactos 
sociais, os finalistas de cada categoria se 
organizaram para arrecadar alimentos não 
perecíveis e dentro do prazo de validade, 
que serão doados a instituição da escolha 
indicada dos finalistas.

VENCEDOR DO  
PRÊMIO IEL SOCIAL 2021

Prefeitura do Município de Goiânia 
– Goiás / SEMAD 

Cargo: Procuradora do Município de Goiânia

Cidade: Goiânia - GO

Coordenação de estágio: Hilda Maria Goseling 
Araújo



IEL GOIÁS 

INSTITUTO EUVALDO LODI

Presidente da Fieg e  
do conselho consultivo

Sandro Mabel 

Diretor 

Flávio Rassi 

Superintendente 

Humberto Rodrigues de Oliveira 

Gerência de Desenvolvimento Profissional 

Tarciana Maria Nascimento de Oliveira

Organização do Prêmio IEL de Estágio

Rejane Leite Insuela Garcia

Robson Vaz Lopes Junior

Wenes Duarte de Sousa

Relações com Instituições de Ensino

Antônia Francioli Papini 

Rejane Leite Insuela

Relações com Mercado

Cleider Antônio da Fonseca

Leandra Monteiro Chapadeiro

Unidades do IEL Goiás 

Goiânia - Anápolis 

Catalão - Luziânia 

Itumbiara - Rio Verde

 

Assessoria de comunicação 

Sérgio Lessa 

Marketing Digital 

Jéssica Magalhães Tobias 
Eleziane Da Silva Teotonio

Fotografias 

Alex Malheiros

Diagramação, projetos e arte gráfica 

Assessoria de Comunicação e Marketing do Sistema Fieg

Comissão Avaliadora do Prêmio IEL de Estágio 2020

Célia Baldini – Diretora de novos negócios na Evoluzi

Dadson Borges – Presidente da ABRH-GO e Diretor 
Consultivo ABRH Brasil

Lillian Pascoa – Professora do Instituto Federal de Goiás


