
PROJETO ESCOLA 24 HORAS 

Em parceria com instituições públicas e privadas, este projeto inovador abre espaço 
para a qualificação e requalificação de trabalhadores desempregados. 

As atividades são desenvolvidas durante a madrugada dos dias de terça-feira e quinta-
feira, no horário das 23h às 5h do dia seguinte e aos sábados das 8h às 12 horas. 

Participam do projeto professores aposentados e convidados. 
Além da boa qualidade dos conteúdos ministrados, este projeto se reveste de 
simbolismo, ao mostrar para a sociedade que o serviço público, mediante uma 
instituição educacional de Educação Tecnológica Federal, cria um novo espaço para 
atender à imensa demanda social. 

O projeto funciona desde 1999 tendo contado com parceiros como a Fundação 
Demócrito Rocha, Central Única dos Trabalhadores, Fortalnet, Cooperativa dos 
Eletricitários do CE-COOPELETRIC, Associação dos Jovens Empresários-AJE, Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará-FIEC e Secretaria do Trabalho e Ação Social-SETAS. 

 

ETFCE lança ‘Escola 24 Horas’  
Fortaleza, Ceará - Segunda-feira 18 de janeiro de 1999  
  

 
 
     Transformada pelo Ministério da Educação em Centro Federal de Educação 
Tecnológica, a Escola Técnica Federal do Ceará realiza amanhã, dia 19, a aula inaugural do 
‘‘Projeto Escola 24 Horas’’. O projeto é uma experiência inédita que pretende capacitar 
gratuitamente trabalhadores desempregados, aproveitando as horas ociosas da instituição. 
 
     O primeiro curso, ‘‘Instalações Elétricas’’, terá início à meia-noite e será ministrado 
pelo professor Francisco Eugênio. O curso será realizado em três meses, às terças e quintas-
feiras, de 23 às 5 horas, e aos sábados, de 14 às 20 horas. Outras atividades, como debates, 
atividades esportivas e leitura de jornais, serão promovidas ao longo do curso do curso 
técnico. Todos os cursos ofertados pelo projeto serão ministrados por professores 
aposentados da ETFCE. Os alunos que irão participar dos cursos serão indicados pela CUT 
(Central Única dos Trabalhadores). A partir de março, quando o projeto estiver 
funcionando plenamente, haverá oferta de novos cursos. O CEFET vai funcionar em tempo 
integral. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (085) 226-7277. 
 
     O Projeto Escola 24 Horas conta com a parceria da Associação dos Jovens Empresários 
(AJE), Fundação Demócrito Rocha e CUT, mediante financiamento do Banco do Nordeste 
e da Fundação de Amparo ao Trabalhador. A aula inaugural contará com a participação dos 
parceiros do projeto.  
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