CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DE CURVELO/MG
O Centro Vocacional Tecnológico de Curvelo/MG (CVT) é um centro de
treinamento voltado para a qualificação e profissionalização do cidadão. Seu
objetivo principal é promover a inclusão social, capacitando e preparando,
gratuitamente, a comunidade para o mercado de trabalho, considerando o
potencial e as demandas da Região.
Localizado na Avenida JK, 1441- Jockey Clube (Faculdade de Ciências
Humanas de Curvelo), é coordenado por Cíntia Machado Durães Matoso.
Objetivos
- Disponibilizar aos municípios de Minas uma infraestrutura de informática e
telecomunicações

acessível

a

população

carente;

- Promover a capacitação profissional visando a inclusão social do cidadão;
- Preparar a comunidade para a economia do conhecimento.
O que são os CVTs e Telecentros?
CVTs e Telecentros são unidades da Rede de Formação Profissional Orientada
pelo Mercado, projeto estruturador do Governo de Minas, coordenado pela
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), por
meio da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo é
ampliar a capacitação local e regional; combater a exclusão digital e social;
gerar emprego e renda; promover a inovação e contribuir para a melhoria de
vida da população. Para isso, três frentes de trabalho estão em atuação:
alfabetização digital, inovação e formação e aperfeiçoamento profissional.
A rede conta com 571 unidades interligadas em banda larga, representadas por
84 CVTs e 487 Telecentros, e 4.5 mil microcomputadores conectados,
colocando Minas Gerais como um dos estados a possuir um dos maiores
programas de inclusão digital e social do País. O projeto alcança mais de 360
municípios e soma mais de 500 mil cidadãos certificados em cursos
presenciais e a distância, além de 1 milhão de pessoas beneficiadas com o
acesso à internet. Já foram investidos, em sua estrutura, mais de R$ 130
milhões, recursos provenientes do Governo de Minas e do Ministério da
Ciência e Tecnologia – MCT, por meio de emendas parlamentares.

Objetivos do CVT



Disponibilizar cursos de capacitação, em diversas áreas, para os
cidadãos;



Utilizar o ensino a distância para treinar e qualificar profissionais para o
mercado;



Formar técnicos em áreas estratégicas para cada região;



Apoiar o empreendedorismo;



Estimular a inovação.
Objetivos do Telecentro



Promover o acesso gratuito à internet;



Oferecer cursos a distância voltados para a profissionalização do
cidadão;



Facilitar o acesso as rede sociais (web 2.0).
Abrangência do Programa de Inclusão Digital
Cursos Oferecidos



Profissionalizantes;



Comportamentais;



Informática;



Gerenciais.
Quem recebe os benefícios de um CVT?



Em primeiro lugar os cidadãos;



Logo a seguir, as empresas de bens e serviços da região;



De igual forma o município e toda a área de influência econômica da
cidade.
Outros benefícios



Dar ao cidadão um treinamento profissionalizante em laboratório
especializado;



Incrementar seu aprendizado através de aulas presenciais ou Educação
a Distância;



Dar-lhe acesso a treinamento através de videoconferências;



Facilitar o acesso às redes sociais (Web 2.0).

Acesse nosso site para outras informações:
www.inclusaodigital.mg.gov.br
email: curvelo@cvt.mg.gov.br

