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A decisão de investir na expansão da Funda-
ção Nokia foi um voto de confiança no modelo de 
educação adotado há mais de 20 anos por essa es-
cola que enche nosso Estado de orgulho.

Agora estamos entrando na fase de realizar os 
sonhos de anos passados, entre eles o de multiplicar 
os talentos provenientes dos graduados e que inspi-
ram a nova geração de estudantes da escola.

Outro sonho, alinhado ao anterior, é a sustenta-
bilidade desse modelo de educação. Com sua incrí-
vel competência de ensino e gerenciamento escolar 
exemplar foi necessário adotar um novo posiciona-
mento de marca. Essa estratégia é o Novo Ensino Mé-
dio, que reafirma o conceito de gestão cidadã remeti-
do à marca Fundação Nokia.

Dessa forma ela traduz sua excelência com o 
lema de dar asas aos que querem voar. Voar é preciso 
para enxergarmos possibilidades em novos horizon-
tes e que só serão alcançados por meio da educação, 
maior investimento e futuro de qualquer país. Futuro 
este que está sendo construído pelas dezenas de ado-
lescentes que aqui estudam e se destacam em ativida-

Excelência de ensino
na Região Norte

des de áreas diversas, do esporte às artes e, principal-
mente, em projetos de cunho científico, tecnológico e 
inovador. Essa esfera colaborativa e engajada social-
mente é o diferencial da Fundação Nokia, que faz dela 
uma das melhores escolas técnicas do Brasil. 

A Nokia sente-se privilegiada por vir contribuin-
do há bastante tempo com este modelo educacional. 
Com grande alegria afirmo que temos muito orgulho 
desse projeto social, exemplo de que o melhor inves-
timento é na educação. 

Pessoalmente àqueles que estão se formando, 
desejo muitas realizações em todos os âmbitos da 
vida. Que os três anos de Fundação Nokia tenham 
sido de aprendizado diário e que eles se perpetuem 
na mente como exemplo de cidadãos que todos nós 
temos a obrigação de ser. 

Aos classificados no Processo Seletivo, calouros 
de 2014, desejo sorte na nova jornada. Ter a chan-
ce de estudar na melhor escola da Região 
Norte é o primeiro passo para uma 
carreira de sucesso em 
qualquer área.

Paul Evans
Diretor geral Da fábrica 
Nokia em maNaus
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O nosso lema é ‘Asas aos que querem voar’. O 
emprego desta metáfora representa o papel da ins-
tituição de ensino na vida do estudante, dando opor-
tunidades para aqueles que precisam e querem 
trilhar um caminho de sucesso. Isso mostra o enga-
jamento da Fundação Nokia com o crescimento das 
pessoas por meio do conhecimento e da educação, 
pois nós acreditamos que ela é a chave para a as-
censão do ser humano.

A gestão da Fundação Nokia tem o intuito de con-
duzir suas atividades de forma a privilegiar a interação 
com a sociedade e contribuir com o seu desenvolvi-
mento. É com esse espírito que a equipe trabalha para 
fazer do conhecimento e da tecnologia instrumen-
tos favoráveis às relações humanas e à qualidade de 
vida. Numa sociedade tão interligada como a de hoje, 
ações, por menores que sejam, podem refletir na vida 
das pessoas. Por isso, incentivamos nossos alunos a 
desenvolverem projetos voltados ao desenvolvimento 
social e ambiental para retribuir à sociedade os benefí-
cios que a formação lhes traz. 

Estamos prestes a inaugurar as novas instala-

Educação: o pilar do 
futuro de toda nação

ções. Um prédio de mais de 14 mil metros quadrados, 
salas de aula com recursos tecnológicos modernos e 
laboratórios de última geração, além da nova bibliote-
ca. Todas as vantagens oferecidas deixam os alunos 
da Fundação Nokia sempre um passo a frente em di-
reção ao futuro.

Estamos nos abrindo para uma nova experiência 
que trará muitos frutos. Teremos o Novo Ensino Mé-
dio, com um ensino inovador, em que os alunos con-
tarão com muita tecnologia vivida na prática. Tudo 
aliado à tradição no ensino de qualidade, disciplina e 
valores éticos e morais. Vale ressaltar também que 
o investimento feito traz benefícios também para o 
Ensino Médio Técnico, cursos técnicos, online e pro-
fissionalizantes que fazem parte do nosso portfólio. 

Aguardamos um ano de crescimento e desenvol-
vimento, pois nosso padrão de excelência é reconhe-
cido nacionalmente. Estamos sempre em busca do 
melhor para contribuir com o futuro do país, 
um sonho possível de ser realizado 
por meio da educação de 
qualidade.

Fabíola Bazi
Diretora executiva Da
fuNDação Nokia

5   •   ANUÁRIO2013 FUNDAÇÃO NOKIA ÍNDICE



Historicamente, há 27 anos, nós fazemos o en-
sino médio de alta qualidade, associado à educação 
profissional. Portanto, a Fundação Nokia já tem vas-
ta experiência e hoje vem oferecer para a sociedade 
o Novo Ensino Médio. Este ano, obtivemos a segun-
da colocação geral no ENEM. Os resultados da es-
cola revelam que o projeto social, o Ensino Médio 
Técnico, é um modelo vitorioso. E temos expectativa 
de que este novo projeto também será. 

A expansão do campus é um sonho que está se 
concretizando. Agora estamos aptos a receber muito 
mais jovens e dar-lhes bases sólidas para um futuro 
de conquistas. Certamente, será um grande desafio. 
Porém, para nós, desafios são fomentadores de con-
quistas e toda a nossa equipe está preparada para en-
frentar e transformá-los em grandes vitórias. 

Temos consciência de que, além de aprender, é 
importante desenvolver a capacidade de pensar cri-
ticamente e ser multidisciplinar. Atualmente os alu-
nos não querem apenas receber conhecimento, mas 
também participar da produção dele. É no sentido de 
desenvolver o interesse pela produção científica, o 

Nossa missão é dar asas 
aos adolescentes

senso crítico e inovador que trabalhamos a iniciação 
científica e o ensino da robótica. Desta forma, pode-
mos aproximar os alunos do conhecimento empírico, 
aproximando-os do real. 

Mais um ano se vai e nossa sensação é de dever 
cumprido. Temos a certeza de que os formandos de 
2013 saem prontos para atuar no mercado de tra-
balho como profissionais capacitados, éticos e com-
prometidos com a profissão que escolheram. Isso 
dá orgulho e vontade de continuar trabalhando para 
crescermos e mantermos nosso padrão de ensino re-
conhecido nacionalmente. 

Nossos alunos tornam-se agentes da própria 
história e a equipe pedagógica da Fundação Nokia é 
a catalisadora do processo em que o aluno é o foco. 
Nossa proposta educacional envolve conhecimento, 
disciplina, formação humana e cidadã e principal-
mente excelência no que fazemos. É nosso lema, 
nossa missão e compromisso.

Essa nova fase será mais um capí-
tulo de sucesso. Parabéns aos 
que fazem parte dela.

Ana Rita Arruda
Diretora De eNsiNo e pesquisa 
Da fuNDação Nokia
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 1987
A Sharp assume como mantenedora da 
instituição, que recebe o novo nome de 
Fundação Matias Machline (FMM).

 2000
Ano em que a Nokia, empresa 
finlandesa, assume integralmente a 
fábrica de Manaus.

 1996
Após chegar ao Brasil, em 1991, a 
Nokia firma parceria com a Gradiente e 
começa a produzir telefones celulares 
em Manaus.

 2002
Início do curso técnico em 
Telecomunicações. No ano seguinte a 
Fundação Nokia conquista medalha de 
ouro na Olimpíada Brasileira de Física.

Linha do Tempo Fundação Nokia
 1986

O Governo do Amazonas cria o Centro 
Estadual de Ensino Profissionalizante 
em Informática (Cepi), com o objetivo de 
formar técnicos para o Polo Industrial de 
Manaus.

 1998
A parceria entre Nokia e Gradiente é 
consolidada, dá origem à NG Industrial.

 1992
A Fundação Matias Machline institui o 
sistema de cotas que destina 70% das 
vagas do Ensino Médio Técnico a alunos 
que concluíram o Ensino Fundamental 
em escolas públicas.

 2001
Após a saída da Sharp como 
mantenedora da FMM, a Nokia assume  
a escola, e lhe dá o nome de Fundação 
Nokia de Ensino.

1987 1992 2001
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 2005
Início do curso técnico em Mecatrônica.  
Neste mesmo ano é classificada pelo 
Enem como melhor escola do Amazonas.

 2011
A Fundação Nokia faz 25 anos, é 
classificada pelo Enem como a 8ª 
melhor escola técnica do Brasil e melhor 
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 2009
A Fundação Nokia inicia o Projeto 
Soldado Cidadão, sendo uma das três 
melhores escolas do país a oferecer 
cursos profissionalizantes a jovens que 
servem às Forças Armadas.

 2013
A Fundação Nokia adotou novo 
posicionamento de marca. Retirou o 
‘de Ensino’, aumentando o portfólio de 
cursos e incluiu o Novo Ensino Médio.

 2003
Os alunos da Fundação Nokia 
conquistam medalha de ouro na 
Olimpíada Brasileira de Física (OBF).

 2010
1º lugar na Feira Brasileira de Ciências 
Engenharia (Febrace), na categoria 
Ciências Sociais Aplicadas. No mesmo 
evento, obteve o 2º lugar na categoria 
Inovação.

 2008
Alunos da FNE se destacam nas 
olimpíadas nacionais de Química, 
Matemática, Informática, Astronomia e 
Astronáutica.

 2012
Em abril, a Nokia anuncia um 
investimento de R$ 40 milhões para a 
construção de um novo campus que vai 
triplicar o número de vagas da escola.

Linha do Tempo Fundação Nokia

2010 2012 2013
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“Ter sido aluno da 
Fundação Nokia me fez 

ter mais responsabilidade e 
foco nos meus objetivos. O 
conhecimento que adquiri aqui 
fez a base pra minha vida e me 
deu oportunidade de ser o 
que sou hoje.”
Rodrigo Barbosa Galvão
EGRESSO  DE ElETRôNICA DA FUNDAÇÃO NOKIA
PROjETO MEvED
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A Fundação Nokia se destacou em mais uma edi-
ção da Febrace, a maior Feira de Ciências e Engenha-
ria do Brasil, realizada em São Paulo (SP). Os quatro 
projetos, CHONPS, MEVED, IMS e ONI-BUS, foram se-
lecionados entre os quase 1.800 projetos inscritos de 
todo o Brasil. Conheça cada um deles:

O CHONPS simula reações químicas no computa-
dor para dar aos trabalhadores da indústria farmacêu-
tica uma alternativa ao manuseio de produtos químicos 
perigosos, muito utilizados em testes de laboratório, 
diminuindo assim o número de acidentes de trabalho.

O MEVED pode resolver a vida de deficientes fí-
sicos que sofrem com o desrespeito às vagas reser-
vadas nos estacionamentos. A equipe desenvolveu 
um sistema de monitoramento que identifica quan-
do um carro não autorizado estaciona em uma vaga 
para deficientes.

Já o IMS é um sensor de movimento que monitora 
o condutor do veículo. Caso ele demonstre reações tí-
picas de uma pessoa sonolenta (cabeça baixa, bocejos 
etc.), é acionado um alarme. Em situações extremas o 
protótipo pode até parar o veículo.

Também participou o ONI-BUS, um sistema que 
coleta as informações dos veículos por meio de um 
dispositivo embutido no ônibus. A ideia é ter acesso, 
por meio de um software específico, à localização 
dos ônibus e suas rotas, a integridade das informa-
ções sobre os veículos, de forma a ampliar o leque 
de opções de embarque e, de alguma forma, ‘prever’ 
o momento em que o ôni-
bus irá passar, economi-
zando tempo e ganhando 
comodidade.

Projetos da Fundação Nokia 
premiados na Febrace 2013

PREMIAçõES MEvED

• 3º Lugar em Ciências Sociais 
Aplicadas

• Menção Honrosa da Secretaria de 
Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência

• Publicação de artigo na Revista 
INCIÊNCIA

PREMIAçãO CHONPS

• 4º Lugar em Ciências Exatas e da 
Terra
• Prêmio Intel Excellence in Computer 
Science

PREMIAçãO ONI-BUS

• 3º Lugar Votação Popular
• Prêmio EDUSP - Editora da 
Universidade de São Paulo

PREMIAçãO IMS

• Certificado da Associação Brasileira 
de Incentivo à Ciência - ABRIC

• Cada integrante recebeu da Fundação 
Estudar uma bolsa de estudos de 
língua inglesa, um notebook, um pro-
grama de orientação de carreiras e um 
certificado

Vídeos extras 
no YouTube.
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dElEgAçãO dA FuNdAçãO NOkIA NA FEbrAcEAluNOs NA cHEgAdA à FEIrA

EquIPE dO MEvEd APrEsENTANdO O PrOjETO AluNOs NO ONI-bus E PrOTóTIPO TIME dO IMs EM ENTrEvIsTA à Tv lOcAl
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Momento de Cidadania: 
todos contra a discriminação racial

O respeito é primordial para estabelecer a igual-
dade entre as pessoas. Foi com esse objetivo que a 
Fundação Nokia realizou mais uma edição do Momen-
to de Cidadania, para relembrar o Dia Internacional de 
Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, come-
morado em 21 de março.

O evento foi direcionado aos alunos do Ensino 
Médio Técnico. Durante o encontro, professores apre-
sentaram os aspectos que norteiam a comemoração 
dessa data e seus impactos na sociedade.

Para Cleciane Santos, pedagoga da escola, essa 
iniciativa é importante para que os alunos, ainda em 
processo de formação, estejam atentos ao modo cor-
reto de conviver em sociedade. “Precisamos conduzir 
os adolescentes, não somente com o conteúdo na sala 
de aula, mas para resgatar valores que farão parte da 
vida deles no mundo lá fora”, afirmou a pedagoga.

Durante o Momento de Cidadania, um depoimento 
se destacou: “Nelson Mandela disse certa vez: ‘Sonho 
com o dia em que todas as pessoas levantar-se-ão e 
compreenderão que foram feitos para viverem como 
irmãos’. É isso o que precisamos viver”, disse Adrienne 
Oliveira Mota, aluna do curso de Informática.

“A igualdade precisa ser algo natural em nossa 

sociedade, sem que existam dias co-
memorativos para nos lembrar dela”, 
acrescentou 
o professor 
Renato 
Santos. 

“Precisamos 
conduzir os 
adolescentes 

ao modo correto 
de conviver em 
sociedade e ao 
resgate de valores 
morais que 
nortearão a vida.”

cleciane santos
PEDAgOgA DA FUNDAçãO NOkIA

Veja outras 
fotos do evento 
no Facebook.
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Visita ilustre do secretário 
de ciência e tecnologia

Uma comitiva da Secretaria de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação do Amazonas (Secti-AM) e Fundação de 
Amparo à Pesquisa (Fapeam), liderada pelo Secretário 
Odenildo Sena, visitou a Fundação Nokia em abril.

Os visitantes também fizeram um tour pela Fun-
dação Nokia e conheceram a primeira parte do novo 
campus, com as salas de aula e laboratórios, além 
dos prêmios e menções obtidos em feiras científicas e 
olimpíadas do conhecimento nacionais e internacionais 
conquistados pela instituição. Na oportunidade, foram 
apresentados alguns projetos técnicos direcionados 
para melhorar as condições de vida da população, prin-
cipalmente, em relação às pessoas com deficiência.

“Estou feliz com o trabalho que tem sido realizado 
pela Fundação Nokia na educação amazonense. Co-
nhecer os projetos desses jovens é motivo de orgulho 
e prova que há iniciação científica de qualidade sendo 
feita em nosso Estado. Esta escola está formando ci-
dadãos para nosso país. A visita de hoje foi muito sig-
nificativa e resultará em parcerias entre a Fundação 
Nokia e o governo do Es-
tado, por meio da SECTI”, 
afirmou o secretário.

“Estou feliz 
com o trabalho 
realizado pela 

Fundação Nokia. É 
motivo de orgulho 
conhecer os 
projetos desses 
jovens e ver que há 
iniciação científica 
de qualidade sendo 
feita em nosso 
Estado.”

Odenildo sena
SECRETáRIO DE CT&I DO AMAzONAS

Confira a 
matéria 
completa.
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Escola recebe a visita 
especial de Almir Luiz Narcizo

Em visita à Fundação Nokia no mês de abril, o en-
tão presidente da Nokia do Brasil, Almir Luiz Narcizo, 
e mais comitiva da fábrica Nokia Manaus, aproveitou 
para conversar com os estudantes do Ensino Médio 
Técnico e ver de perto as obras do novo campus da es-
cola. 

Em agradecimento ao apoio de Narcizo à Funda-
ção Nokia, os alunos do Coral fizeram uma apresenta-
ção especial.
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Desenvolvimento de apps 
é tema de palestra

Os alunos do Ensino Médio Técnico da Fundação 
Nokia agora têm mais um motivo para desenvolver 
aplicativos. Nos dias 8 e 9 de maio, as turmas de 1º 
e 2º ano dos cursos de Eletrônica, Mecatrônica, In-
formática e Telecomunicações receberam Marlon 
Luz, desenvolvedor do Instituto Nokia de Tecnologia, 
INdT, para falar sobre as plataformas das linhas Asha 
e Lumia da Nokia e das oportunidades existentes no 
mercado de aplicativos para celulares, sobretudo na 
loja da Nokia.

Para instigar os alunos na corrida para criar apli-
cativos, Marlon explicou o passo-a-passo para publi-
cá-los na Nokia Store. “Qualquer ideia é válida na hora 
de desenvolver apps. Ao publicar em nossa loja, o de-
senvolvedor recebe em sua casa um aparelho Nokia. 
É assim mesmo simples e sem burocracia”, explicou.

E ele completa. “A inovação vem da mistura do 
conhecimento. É importante despertar nos adolescen-
tes o interesse por essa área em expansão nos dias 
de hoje e o fato de estudarem em uma escola técnica 
já é uma grande vantagem. Queremos fazer deles de-
senvolvedores de sucesso e estabelecer uma parceria 
duradoura entre INdT e Fundação Nokia para capacitar 
a mão-de-obra amazonense”, disse Marlon

“A inovação vem 
da mistura do 
conhecimento. 

É importante 
despertar nos 
adolescentes o 
interesse por essa 
área em expansão 
nos dias de hoje e o 
fato de estudarem 
em uma escola 
técnica já é uma 
grande vantagem.”

Marlon luz
DESENVoLVEDoR Do INDT
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Um dia dedicado à 
solidariedade na Ação Global 

Em maio, a Fundação Nokia, em conjunto com a 
Nokia Manaus e INdT, reuniu um grupo de 22 voluntá-
rios para integrar seu estande na edição 2013 da Ação 
global, realizada no Clube do Trabalhador do SESI.

Os voluntários da Fundação Nokia ficaram a car-
go de levar alegria às crianças que passaram pelo 
evento com sessão de leitura, brincadeiras diversas 
e pintura facial.

o qUE é A Ação gLoBAL?
A Ação global é um programa social realizado 

anualmente pelo SESI em parceria com a Rede glo-
bo. O projeto oferece serviços essenciais e gratuitos 
à população brasileira. Para isso conta com a união 
do poder público local, ONgs, voluntários, pequenas, 
médias e grandes empresas e garante a oferta de 
mais de 40 serviços diferenciados e de qualidade.

Durante o evento, a comunidade tem acesso fácil 
aos direitos essenciais a todos. Em um mesmo dia e lo-
cal é possível emitir documentos e receber atendimen-
to médico e odontológico. 
Tudo isso ao som de mú-
sica ao vivo e atividades de 
lazer, educação e esporte.

“Ser voluntária foi uma 
experiência importante 
ao ajudar as pessoas e 

também gratificante ao ver 
o sorriso das crianças.”

leidiane Ferreira
VoLUNTáRIA DA Ação gLoBAL

Veja mais fotos 
no Facebook.
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Mural

Em março, 15 alunas participaram do 
programa science camp no Inpa/McTI, em 
alusão ao dia Internacional da Mulher.

Em maio, dilermando Ferreira, egresso de 
Mecatrônica de 2009, venceu um desafio 
científico promovido pela Nasa, na Itália.

Os alunos do MEvEd receberam do senado 
Federal um voto de congratulações e 
Aplausos para o projeto no mês de maio.
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“Dar asas aos que querem 
voar, com a figura do 

casulo em transformação na 
nova marca, representa o que 
a Fundação Nokia sempre 
foi e será: oportunidade para 
crescer.”

Paulo Ariel
GERENTE DE MARKETING  
DA FUNDAÇÃO NOKIA
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Ensino diferenciado com o projeto 
de educação Pré-Nokianos

O Pré-Nokianos é uma ação social que transforma 
vidas desde 2010. A educação é o melhor caminho para 
mudar a realidade e a Fundação Nokia apoia essa causa.

O programa incentiva alunos egressos a partici-
par de ações sociais em benefício das comunidades de 
Manaus. Formado por dezenas de professores volun-
tários, que, todos os sábados, de 7h às 12h, ministram 
aulas de Língua Portuguesa e Matemática a 150 alu-
nos do 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental provenien-
tes de escolas da rede pública de ensino de Manaus. 

Esses alunos sonham em ingressar nas escolas de re-
ferências do Amazonas e os processos seletivos são mais 
competitivos a cada ano, em que uma única vaga é dispu-
tada por centenas de candidatos, como a Fundação Nokia.

A BENFEITORIA
Este ano, uma grande ação em prol da educação de 

qualidade foi realizada. A Fundação Nokia realizou uma 
campanha de Benfeitoria com uma meta de R$ 12.000,00, 
atingida com sucesso, para custear o projeto – lanche, 
material escolar, uniforme e 
mini-biblioteca. Os benfeito-
res contruibuíram com valo-
res de 10 a 1.000 reais.

“Eu sou 
voluntário 
porque 

esse projeto dá 
oportunidades 
a pessoas como 
eu, que nessa 
idade não têm  
oportunidade de 
ter um bom curso 
e nem ensino 
particular custeado 
pelos pais.”

jerfson lopes
PRoFESSoR VoLUNTáRIo Do 

PRÉ-NOkIANOS

Confira a 
matéria 
completa.
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Nova marca Fundação Nokia é 
apresentada aos alunos

No mês de julho os alunos conheceram o conceito 
no qual se baseia a nova marca da Fundação Nokia. O 
gerente de Marketing da instituição, Paulo Ariel, fez a 
apresentação e ouviu dos alunos suas percepções so-
bre as mudanças positivas que a escola está vivendo 
com a expansão do campus.

ENTENDA A NOVA MARCA
A renovação reflete ainda mais os conceitos de 

crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional. 
O símbolo, as cores e tipologia do logotipo foram re-
novados, além do nome, que agora passa a ser ape-
nas Fundação Nokia, sem o “de Ensino”, retirado para 
transmitir um conceito mais global e facilitar a pro-
núncia e a lembrança do nome da instituição. As mu-
danças também ampliam a visibilidade no mercado e 
contribuem com os objetivos de expansão e sustenta-
bilidade da Fundação Nokia.

 A nova marca faz parte das melhorias que es-
tão implementadas desde o ano passado, fruto do 
investimento de R$ 40 
milhões iniciado no ani-
versário de 26 anos da 
instituição.

“A renovação da marca 
vem reforçar o que ela 
já vem construindo há 

27 anos: uma história de 
conquistas.”

Anderson Almeida
ALUNo Do 3º ANo DE INFoRMáTICA

Veja o vídeo da 
nova marca no 
YouTube.
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Adolescentes se destacam em 
campeonato estadual

 Os alunos da Fundação Nokia marcam presença 
nos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) todos os 
anos. O campeonato é realizado geralmente no mês de 
agosto e reúne escolas públicas e particulares de todo 
o Amazonas na disputa de diversos esportes.

Este ano, as modalidades nas quais os alunos bri-
garam por medalhas foi Jiu-Jitsu, Tênis de Mesa, Na-
tação e karatê. 

jEAs 2013
jIU-jITSU
Ângelo Moraes - 1º AT
Sergillam Oliveira - 2º AI

TêNIS DE MESA
Aldo Soares - 2º AM

NATAÇÃO
Leonardo goulart - 1º AM
Luan Seminário - 2º AI
Marcelo Andion - 1º AM
Nicolas França - 2º AM
Timóteo Fonseca - 2º AI

KARATê
Lucas Martins - 1º AE
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12º lugar na OBR 2013 
é da Fundação Nokia

A Fundação Nokia realizou a etapa regional da 
Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR 2013, uma  
competição apoiada pelo CNPq que busca descobrir 
talentos e estimular jovens a se interessarem pelo de-
senvolvimento de tecnologias, explorando a robótica, 
uma temática de grande aceitação entre os jovens. A 
OBR estabelece a cada ano uma tarefa e os alunos tem 
que desenvolver robôs capazes de cumpri-la. 

PROVA PRáTICA
Ao todo dez equipes, compostas por três alunos 

cada, disputaram uma única vaga para a final nacional 
da competição, realizada em outubro, em Fortaleza 
(CE). As seis horas de prova definiram a equipe cam-
peã. Os estudantes Cícero Alves, gabriel Portela e José 
Vidal, do segundo ano de mecatrônica, conquistaram a 
vaga e representaram a escola na final da competição, 
onde conquistaram a 12º colocação, dentre 102 partici-
pantes, divididos em 34 equipes. “É um bom resultado. 
O Amazonas ainda não é um polo de ensino da Robótica, 
mas estamos trabalhando 
para mudar isso”, afirmou 
o professor da escola, Regi-
naldo Paixão.

“É um bom resultado. 
O Amazonas ainda não 
é um polo de robótica, 

mas estamos trabalhando 
para mudar esse quadro.”

reginaldo Paixão
COORDENADOR DA OBR NA FUNDAçãO NOkIA

Confira o vídeo 
da entrevista.
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Palestra sobre ENEM traz 
dicas notáveis para os alunos

A Fundação Nokia é uma escola que prima pela 
excelência na educação de seus alunos. Em todas as 
atividades que eles participam, educativas ou esporti-
vas, eles obtém êxito. 

Pensando nisso, a escola, desenvolveu duas  pa-
lestras para os alunos de 3º ano sobre o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (ENEM). A proposta era demons-
trar de maneira interessante e dinâmica os detalhes 
que cercam a execução de uma boa prova, assim como 
a importância deste no cenário educacional, além de 
indicar sites, dicas importantes para uma prévia pre-
paração e possíveis questões características da prova.

A primeira foi em 5 de agosto com o tema “Icono-
grafia e ENEM’: Frisar aspectos importantes para a lei-
tura de imagens no ENEM”, ministrada pelo professor 
de Artes Décio Viana.

A segunda, em 28 de agosto, foi “Dicas para o 
ENEM, o que todo estudante deve saber antes do 
ENEM”, com Danielle Pantoja, da faculdade Uninorte.  

ANO RECOMPENSADOR
 Neste ano a Fundação Nokia mais uma vez está 

no ranking entre as melhores escolas da Região Nor-
te do país ocupando o 2º lugar geral do Amazonas, de 

acordo com a lista divulgada com as instituições que 
obtiveram mais de 50% de participação dos alunos de 
3º ano do ensino médio, cujo destaque foi o desempe-
nho de seus alunos na prova do ENEM referentes a 
2012/2013.

Essa é uma conquista de todos aqueles que se 
empenham por uma educação de qualidade. Para-
béns aos alunos, pais, professores, colaboradores e 
todos os apoiadores da educação de excelência da 
Fundação Nokia.
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Momento de Cidadania é 
comemorado na escola

Mais uma edição do Momento de Cidada-
nia foi realizada na Fundação Nokia para os 
alunos do Ensino Médio Técnico. 

A pauta da vez foram os feriados referentes 
à Semana da Pátria, dia 5, com a Elevação do 
Amazonas à Categoria de Província, e dia 7, com 
a Independência do Brasil. O evento foi realizado 
em duas etapas, uma no dia 3 de setembro, e a 
outra em 4, para todas as turmas da escola. 

Na programação do Momento de Cida-
dania estava inclusa a execução do hinos 
Nacional, Amazonas e Independência. 

Também foi realizada a Menção Sema-
na da Pátria e do Amazonas, que contou 
com discursos dos professores da Fun-
dação Nokia, Renato Freire, de História, e 
Rosangelo Fernandes, de Filosofia, sobre 
o tema.
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Mural

O egresso Nilo Menezes visitou a Fundação 
Nokia em julho. Ele doou livros de sua autoria 
à biblioteca e conheceu o novo campus.

Em julho a participação da Fundação Nokia 
na Obr rendeu muitas entrevistas aos 
programas de Tv locais.

As piscina semi-olímpica ficou pronta no mês 
de agosto. O novo campus vai contar com 
área esportiva completa para os alunos.
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“Com a expansão, podemos 
formar mais profissionais 

na área de tecnologia. É um 
desafio crescer e manter o 
padrão, mas nós estamos 
preparados para vencer.”

Reginaldo Paixão
PROFESSOR DE FÍSICA 
DA FUNDAÇÃO NOKIA

26   •   ANUÁRIO2013 FUNDAÇÃO NOKIA ÍNDICE



Inovação social em foco no 
Workshop de Mecatrônica

A 3ª edição do Workshop de Projetos de Meca-
trônica contou com duas temáticas: Serviço Social 
e Meio Ambiente. Para o professor orientador Paulo 
Mouzinho, o objetivo do workshop é expandir o talen-
to científico e, no caso deste, a intenção foi aumentar 
a capacidade para desenvolver projetos que ajudem a 
sociedade. “Essa prática usa o conhecimento adquirido 
para atender às necessidades da comunidade”, disse. 

PROJETOS PARTICIPANTES 
• CADV - Cinto de Auxílio a Deficientes Visuais; 
• DARVIM - Dispositivos Antirroubos Veiculares 

Interativos Microcontrolados;
 • Si-H2o - Sistemas de obtenção de água Prove-

niente da Umidade do Ar para Uso Doméstico;
• WKE - Sistema Microcontrolado para Medição do 

Consumo Residencial de Energia Elétrica Via Bluetooth;

• DMAPS - Dispositivo Microcontrolado de Auxílio 
à Perícia e Socorro de Acidente;

• Alfabetização Básica em Braile com resposta 
Auditiva Microcontrolada. 

Desses, dois projetos 
foram selecionados para 
participar da FEBRACE 
2014.

Veja mais fotos 
no Facebook.
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Bons hábitos de estudo é 
tema de palestra para alunos

Que ferramentas utilizar para absorver melhor 
o conhecimento? Como e quando devo estudar? Que 
tipo de estudante eu sou? Essas e outras perguntas fo-
ram respondidas na palestra “Bons Hábitos de Estudo” 
ministrada pela pedadoga da Fundação Nokia, Shirlei 
Jansen, especialista em Psicopedagogia e Psicomo-
tricidade, durante a Feira Norte do Estudante, evento 
realizado em setembro no Manaus Plaza Shopping.

Durante a palestra, Shirlei abordou hábitos de es-
tudo que possibilitam a criação de um novo estudante, 
com uma nova postura. “Para a geração multifunção, 
acostumada a lidar com vários aparelhos tecnológi-
cos e redes sociais ao mesmo tempo, concentrar-se 
em um único conteúdo pode ser extremamente difícil”, 
afirmou a psicopedagoga.

Shirlei também deu dicas para otimizar o tempo 
e organizar as atividades, como o uso de checklist e 
agenda, o que facilita o melhor aproveitamento dos es-
tudos. “É preciso aprender a aprender. As pessoas, em 
especial os estudantes, costumam não utilizar bem o 
seu tempo. É preciso gerenciá-lo com organização e 
autoconfiança. Assim é possível alcançar bons resul-
tados”, disse. 

Segundo a psicopedagoga, a palestra deve contri-

buir para a sistematização da aprendiza-
gem. “Boas dicas não faltam. É preciso 
incorporá-las à rotina de estudos e na 
vida, pois organização é essencial para 
obter êxito em todas as áreas”, explicou.

“É preciso 
aprender a 
aprender. As 

pessoas, em geral 
os estudantes, 
costumam não 
utilizar de maneira 
adequada o 
tempo que têm 
disponível.”

shirlei jansen
PSICOPEDAgOgA  
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Tecnologia em ação na 3ª 
Mostra Técnica de Projetos

Um total de 35 projetos foram expostos na 3ª 
Mostra Técnica de Projetos da Fundação Nokia, reali-
zada em novembro. O evento já faz parte da programa-
ção da escola e incentiva a produção de projetos com 
potencial inovador voltado para a sustentabilidade 
social e ambiental. Segundo o professor Paulo Mou-
zinho, orientador de Mecatrônica, os projetos servem 
para transformar o conhecimento adquirido em co-
nhecimento aplicado à prática. “Usamos essa temáti-
ca devido ao desejo de contribuir positivamente com a 
sociedade”, disse.

O aluno de Mecatrônica Renato Pires, junto com 
Hamilton Nascimento e Ana Beatriz Farias, desenvol-
veu o projeto SIH2O que visa a Produção de água Po-
tável proveniente da umidade do ar. “O protótipo pode 
ajudar a resolver o problemas de escassez de água em 
muitos lugares que sofrem com isso”, afirmou Renato. 

Magno Carvalho, aluno de eletrônica, diz que a 
Mostra Técnica traz o que há de novo em tecnologia. 
“Isso nos incentiva a desenvolver bons projetos e é 
muito gratificante saber 
que aquilo que nós mes-
mos desenvolvemos pode 
ser utilizado na vida real.”

MOSTRA TéCNICA 2013   •   PRoJEToS VENCEDoRES 

INFOrMÁTIcA

1º lugar  •  3º ai

José caruzo, nadiny e 
victória

Dom – robô interativo de 
aplicação Doméstica voltado 
para a sustentabilidade

2º lugar  •  3º ai

Jéssica Barbosa e Sarah

aica – aplicativo incentivador 
de consumo de água 
através de uma abraçadeira 
inteligente utilizando internet 
das coisas

3º lugar  •  3º ai

Brandell e letícia

clickoff – aplicação 
interativa para controlede 
consumo de energia elétrica 
usando Domótica voltada a 
sustentabilidade

ElETrÔNIcA

1º lugar  •  3º ae

altamiro, ihago e taiane

samces – sistema 
eletromecânico articulado 
adaptativo para maior 
captação de energia 
solar por meio de células 
fotovoltáicas

2º lugar  •  3º ae

adria, marcos e vitor

uclick – controle remoto 
infravermelho unificado 
e programável para 
acionamento de múltiplos 
equipamentos

3º lugar  •  3º ae

gabriel, lucas e phillipp

simaDv – sistema 
microcontrolado para auxílio 
da comunicação e informação 
ao Deficiente visual por 
comando de voz

MEcATrÔNIcA

1º lugar  •  3º am

ana Beatriz, hamilton e 
renato

si - H2o – sistema de geração 
de água potável proveniente 
da umidade do ar para uso 
Doméstico

2º lugar  •  3º am

adriely, caroline e Wesley

Dmaps – Dispositivo 
microcontrolável de auxílio a 
perícia e socorro de acidentes

3º lugar  •  3º am

clariane, chisthian e 
Mônica

Wice – sistema 
microcontrolado para 
medição e controle do 
consumo residencial de 
energia elétrica via bluetooth

TElEcOMuNIcAçÕEs

1º lugar  •  3º at

cleber, emille e potyra

sistema mpa – sistema de 
monitoramento de pulseiras 
antiestáticas

2º lugar  •  3º at

valdeson e tainá

Harpia – sistema de 
localização de Ninhos do 
gavião real na amazônia 
brasileira

3º lugar  •  3º at

adria, luan e victoria

Daclo – Dispositivo 
antilotação para Ônibus

Veja mais fotos 
no Facebook.
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Foco na carreira profissional é 
tema de workshop

“Eu vi neste 
workshop uma 
oportunidade 

de crescimento 
e de aprendizado 
sobre o mercado de 
trabalho.”

Adria Pinheiro
ALUNA DE ELETRôNICA

Realizado desde 2008 e pela pri-
meira vez aberto ao público, o Workshop 
de Desenvolvimento Profissional, que 
ocorreu em novembro, teve como tema 
“Uma grande carreira começa com uma 
boa orientação profissional”. O objetivo 
do evento é contribuir com o desenvol-
vimento profissional dos participantes, 
disseminando as boas práticas do mer-
cado e a postura adequada ao profissio-
nal atual, por meio de dicas de como dar 
os primeiros passos na carreira.

De acordo com a diretora Executi-
va da Fundação Nokia, Fabíola Bazi, este 
workshop representa o encerramento do 
ciclo acadêmico dos alunos, complemen-
tando com uma boa orientação profissio-
nal. “Nós acreditamos que isso facilitará 
a entrada deles no mercado de trabalho”, 
disse. Durante o evento, foram ministradas 
duas palestras “O profissional do mercado 
atual”, de Diego Cavalcante, e “Etiqueta 
profissional”, de Susana Morales, ambos 
da direção de Educação da ABRH-AM. 

“Eu vi neste workshop uma oportu-
nidade de crescimento, de aprendizado 

sobre o mercado de trabalho”, disse Adria 
Pinheiro, aluna do curso de Eletrônica.

Uma vez que os alunos da Fundação 
Nokia passam três anos se preparando para 
a vida profissional, este evento revela o que 
o mercado espera do profissional atual e 
quais os caminhos a serem seguidos na 
construção da carreira. O conteúdo das pa-
lestras também facilita o processo de matu-
ração profissional dos jovens que estão dei-
xando de ser 
estudantes 
para serem 
profissionais. 

Veja mais fotos 
no Facebook.
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Mural

O coral da Fundação Nokia se apresentou em 
várias eventos em novembro. O da foto foi no 
Amazonas shopping, na chegada do Papai Noel.

O projeto Eu, Escritor todos os anos premia 
a melhor obra literária dos alunos de 3º ano. 
Em 1º lugar: Paulo Martins e Nadny Maciel.

O Processo seletivo da Fundação Nokia é um 
dos mais concorridos de Manaus. Em 2013 
atraiu 3.154 candidatos para 160 vagas.
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Mural

A aluna carolina reis, do 2º ano, conquistou o 
1º lugar no segundo concurso de redação do 
sINEPE, na categoria dissertação.

Em novembro, a escola levou quatro projetos 
para a 1ª Feira de ciências da Amazônia, 
realizada na uFAM.

Em novembro, com a visita do prefeito de 
Manaus, Arthur virgílio, foi firmada uma 
parceria de robótica para escolas públicas..

32   •   ANUÁRIO2013 FUNDAÇÃO NOKIA ÍNDICE



Mural

somos bicampeões na Olimpíada 
Amazonense de Física! Parabéns aos alunos 
e ao orientador, professor reginaldo Paixão!

Em novembro a Fundação Nokia estava 
presente na Feira Internacional da Amazônia, 
FIAM, no estande da Nokia.

Em dezembro a Fundação Nokia recebeu 
homenagem no 4º Prêmio de Propaganda 
pelos 27 anos de investimentos na educação.
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Formandos 2013
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Formandos Mecatrônica

Adriely Evelyn Larissa 
Magalhães Carioca

Ana Beatriz 
Farias Saraiva

Antonio Victor 
Sousa de Moura

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Dar orgulho aos meus pais sendo 
presidente do Supremo Tribunal Federal.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser uma excelente profissional, respeitar 
os valores e a ética. Além de ser uma 
pessoa feliz e realizada sem perder a 
essência da vida.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um engenheiro Mecânico de sucesso, 
ter uma boa condição financeira, saúde e 
uma família unida. Quero, ainda, jogar vídeo 
game e futebol com meus filhos!”
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Formandos Mecatrônica

Caroline Soares Alves Clariane de Nissa 
Palhares Galvão

Érick Felipe de 
Castro Maciel

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser uma profissional eficaz e bem 
sucedida, mantendo o equilíbrio entre a 
família, trabalho e amigos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ter uma vida feliz e próspera, aprender 
com minhas experiências, conquistar meus 
objetivos profissionais e viajar pelo mundo.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Crescer profissionalmente, alcançar 
meus sonhos, vencer minhas limitações 
e os futuros desafios, sendo, acima de 
tudo, feliz!”
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Formandos Mecatrônica

Fabricio Valério Barroso Glauber da Silva Pontes Hamilton de Almeida 
Nascimento

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um engenheiro de sucesso e não deixar 
de lado as coisas que são importantes para 
mim, além disso continuar me divertindo 
com meus amigos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Me tornar um excelente profissional em 
minha área de atuação e dar orgulho à 
minha mãe.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um profissional competente, 
responsável e capaz de contribuir para 
melhorar a sociedade ao meu redor.”
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Formandos Mecatrônica

Jadir Campos
Barbosa Júnior

Luís Claudio 
Barrozo Chaves

Marcos André 
da Silva Júnior

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Simplesmente ser feliz, trabalhando duro 
com dignidade e respeito. A felicidade 
supera qualquer dificuldade e com ela 
nossa vida é completa.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um profissional bem sucedido na área 
que escolher e ter sucesso em todas as 
escolhas e decisões que tomar no decorrer 
da minha vida.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um médico cardiologista competente. 
Também quero ser importante para meus 
amigos e família.”
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Formandos Mecatrônica

Mônica Marcelly 
Barbosa da Rocha

Paulo Henrique 
Gonçalves de Lima Rayan Noronha Mesquita

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Adquirir novos conhecimentos e colocá-los 
em prática a fim de realizar todos os meus 
objetivos e vencer os desafios que me 
forem propostos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Nunca perder o contato com meus 
verdadeiros amigos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Obter sucesso na vida profissional e levar 
uma vida feliz sempre ao lado da família 
e amigos.”
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Formandos Mecatrônica

Renato Pires 
do Nascimento Wesley da Rocha Lima

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um excelente profissional, ser feliz, 
cuidar da minha família, sempre respeitando 
os valores éticos e morais.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um profissional na área de Robótica, 
viajar muito, curtir meu tempo com família 
e amigos.”
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Formandos Informática

Adalberto Victor 
Silveira Aragão

Airton Azevedo 
Franco Martins

Ana Vitória 
Vitoriano Cordeiro

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Família, amor, saúde, paz, muitas 
felicidades e sucesso.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Sucesso profissional e uma grande família 
com muitos filhos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Integridade e fidelidade a meus princípios 
ao alcance da realização de meus sonhos e 
cumprimento de minhas metas de vida.”
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Formandos Informática

Anderson Almeida da Silva Brandell Cassio 
Correa Ferreira

Bruna Lopes de 
Andrade Martins

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Amar a Deus acima de todas as coisas e 
assim ter um futuro próspero em que possa 
me realizar na minha vida pessoal 
e profissional.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Aplicar todo o conhecimento que aprendi 
nessa instituição na sociedade, que me 
ensinou a dar o melhor de mim no 
que faço.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser feliz, ter saúde e realizar 
meus sonhos.”

42   •   ANUÁRIO2013 FUNDAÇÃO NOKIA ÍNDICE



Formandos Informática

Fernanda de Lima Moreira Gabriel Lima
Amôedo de Faria Jéssica Barbosa de Oliveira

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Seguir uma carreira de sucesso e 
felicidade, caminhar com empenho e 
honestidade, equilibrando as melhores 
conquistas possíveis a cada dia que passa.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser feliz.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Continuar a ter saúde e sabedoria para que 
eu possa desfrutar a vida com as pessoas 
que amo.”
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Formandos Informática

José Caruzo Teodoro Neto Luan Chagas de Andrade

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser feliz nas escolhas que eu fizer, 
principalmente no meu trabalho. Ter muita 
saúde e continuar ajudando as pessoas ao 
meu redor da melhor maneira possível.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Que todos os meus objetivos sejam 
alcançados, que eu tenha sempre ao 
meu redor aqueles que amo e Deus 
em meu coração.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Realização profissional, educacional e 
emocional, além de paz e saúde.”

Letícia Christina 
Moraes Bezerra
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Formandos Informática

Márcia Andreia
Abensur Barbosa Nadny Maciel Dantas

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Realizar meu sonho profissional e agir 
sempre sábia e honestamente nas diversas 
situações que enfrentarei.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser feliz é meu objetivo maior. Quero 
alcançar meus objetivos e, dentre eles, 
fundar uma instituição de caridade.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Continuar cercado pela família e amigos. 
Ser um ótimo cientista da Computação, 
trabalhar em uma boa empresa e também 
ser um escritor de sucesso.”

Paulo Rodrigo 
Oliveira Martins
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Formandos Informática

Pedro Augusto 
Araújo Sena Raphael Coêlho Santos Renata Kimi 

de Almeida Gouveia

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser feliz.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Cumprir todos os planos de Deus para a 
minha vida.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Estar sempre cercada da família, amigos 
e amor.”
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Formandos Informática

Renato Allan 
de Souza Oliveira

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Realizar todos os meus sonhos. Viver 
várias emoções, conhecer ótimas pessoas 
e lutar para que os que eu amo também 
consigam isso.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser uma grande cientista da Computação 
e criar novas tecnologias para ajudar as 
pessoas. E trabalharei duro para que meus 
sonhos tornem-se realidade.”

Victoria Patrícia 
Silva Aires
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Formandos Telecomunicações

Adria Nobre Andrade Alessandra Cristina
Paulo de Moura Brenda Rodrigues Silva

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Que todas as escolhas que fiz agora 
realizem meus sonhos e que junto venha a 
felicidade, o sucesso, os amigos e uma 
linda família.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Conquistar estabilidade financeira, ter 
saúde para lutar e vencer na vida, realizar 
atividade filantrópica no futuro e ser feliz 
com a minha família.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Seguir carreira no serviço público, 
atuando no setor jurídico, ter estabilidade e 
reconhecimento profissional, além de lutar 
pelo meus ideais.”
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Formandos Telecomunicações

Carlos Itamar de
Souza Goncalves

Cleber Felipe
Tavares Fernandes Emille Silva Castro

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Tranquilidade, conhecimento, 
independência e, acima de tudo, força para 
enfrentar minhas batalhas.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser feliz na vida pessoal e profissional, 
continuar com as mesmas amizades e atuar 
na área de Medicina.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“garantir meu sucesso profissional como 
advogada ao ajudar as pessoas com 
empenho e altruísmo. Constituir e edificar 
uma família.”
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Formandos Telecomunicações

Isabelle Lorrane Maria
Sarges de Lima

Jessica Veida
Cristo da SilvaIrandélia Sarges de Lima

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser bem sucedida, tanto na vida pessoal 
quanto profissional, sempre ter amigos e 
nunca me afastar da minha família.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser feliz e ajudar as pessoas menos 
favorecidas, para que as mesmas 
encontrem um sentido em sua vida, assim 
como eu encontrei na minha.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Obter sucesso profissional e poder ajudar 
as pessoas. Realizar os sonhos que almejo e 
ter uma vida próspera e feliz.”
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Formandos Telecomunicações

Kerollayne Desiree
de Aguiar Dinelly

Leilane Hortencia
Silva Santos Luã Lemos Tosta

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser uma notável jurista, alcançando 
o devido reconhecimento e sucesso 
profissional, não esquecendo de valores 
como humildade, ética e honestidade.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser uma pessoa forte diante das 
adversidades vividas e galgar uma carreira 
profissional bem sucedida.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um profissional de sucesso e uma 
pessoa realizada em todas as áreas da 
vida.”
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Formandos Telecomunicações

Lucas Misael
de Souza Barbosa

Luciana Heloan
Costa Ribeiro

Matheus de Menezes
Ferreira

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Conquistar meus objetivos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Espero realizar o meu melhor no que 
escolher como profissão, me aperfeiçoar e 
ter uma mente aberta e crítica, além de agir 
corretamente em situações futuras.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Compreensão, reconhecimento 
e sabedoria.”
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Formandos Telecomunicações

Matheus Souza da Silva Mathias Gama
de Aguiar Ferreira Potyra de Freitas Farias

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Trabalhar com o que gosto, ter 
estabilidade financeira e me sentir realizado 
como um arquiteto e designer.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Realizar meus sonhos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ter sucesso profissional, poder de alguma 
forma ajudar o mundo e ter uma família 
bem estruturada e feliz.”
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Formandos Telecomunicações

Tainá Gonçalves
do Carmo Felix Valderson Dantas de SouzaRodrigo Soares dos Santos

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Prosperidade profissional, riqueza, mas 
acima de tudo meus amigos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Quero ser feliz, ser uma ótima profissional, 
ter amigos em que eu possa confiar e ser 
bem sucedida financeiramente.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Conquistar a cada batalha uma experiência 
de vida, se feliz, ter amigos. Sou grato aos 
professores e a todos que me ajudaram a 
vencer.”
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Formandos Telecomunicações

Vandercleyson Freitas
dos Santos

Victoria Francisca
Campelo Cavalcante

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Que meus sonhos e desejos sejam 
realizados e que meu futuro seja brilhante. 
Que eu alcance o ápice da satisfação 
profissional e familiar.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Espero ter sucesso profissional e poder 
ajudar outras pessoas através do meu 
conhecimento. Além disso, continuar tendo 
uma família maravilhosa!”
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Formandos Eletrônica

Adria de Alencar Pinheiro Airque de Lima Trindade

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser uma mulher experiente, culta e 
mentora de uma família com princípios e 
valores. Além de alcançar a essência da 
realização profissional.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um profissional de sucesso com 
honestidade, honrando meus pais e a 
Fundação Nokia. Conquistar meus sonhos 
partindo dos meus conhecimentos.”

Amanda Miranda Martins

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Com os conhecimentos que obtive, irei 
repassá-los para outras pessoas e com isso, 
de alguma maneira, fazer um 
mundo melhor.”
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Formandos Eletrônica

Caroline Santos Dantas Cássio Magalhães Hayek

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Formar-me com êxito em uma 
faculdade de qualidade, ascender minha 
carreira profissional e ter meus 
esforços reconhecidos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Paz, sabedoria e companhia dos 
familiares e amigos para desenvolver 
minha competência.”

Diogo Augusto 
Nascimento e Araújo

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Conseguir realizar os sonhos que possuo e 
levar a vida de uma forma tranquila, sempre 
com respeito e responsabilidade.”
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Formandos Eletrônica

Henrique Freitas Medeiros

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um profissional competente, 
compromissado com desenvolvimento 
profissional para fazer sempre o melhor.”

Gabriel Trindade
Galvão Rezende

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Passar na faculdade e me 
formar engenheiro.”

Ihago Phyllip
Albuquerque Gomes 

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um engenheiro rico e dono do 
próprio negócio.”
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Formandos Eletrônica

Lucas Matheus 
Barreto Franco Magno Aguiar de Carvalho

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Cursar Medicina e atingir meus objetivos.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Cursar Eletrônica na Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) e conseguir meu 
diploma de técnico na Fundação Nokia.”

Marcos Belchior Garcia

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser um profissional exemplar e 
competente que desenvolva conhecimento 
com tecnologias.”
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Formandos Eletrônica

Mateus Figueira de Araújo Matheus Maia da Silva

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Me tornar um engenheiro bem sucedido e 
assim conseguir conhecer outros lugares no 
mundo, mas acima de tudo quero ser feliz 
no futuro.”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Quero conquistar novos horizontes, 
realizando novos sonhos, tornando-me 
cada vez mais uma excelente pessoa e 
profissional.”

Phillipp de Souza 
Gama Lavor

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Ser engenheiro eletricista com ênfase 
em Eletrônica.”
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Formandos Eletrônica

Taiane Janaína 
Soares Paiva Domingues Thaís Aguiar da Costa

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Quero através da minha profissão poder 
ajudar as pessoas!”

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Almejo contribuir para uma vida melhor 
das pessoas que amo e das próximas 
gerações.”

Vitor Guilherme 
Lima de Souza

PARA O MEU FUTURO EU QUERO... 
“Cursar Medicina na Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM) e ter meu diploma 
técnico em Eletrônica.”
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Quadro de Profissionais da
Fundação Nokia
Alan Meireles da Mota
ANALISTA DE MARKETINg

Alberto Luiz Fernandes queiroga
PROFESSOR DE DESENHO TÉCNICO

Ana Rita Fadel Arruda
DIRETORA DE ENSINO E PESQUISA

André Rodrigues Lima
ANALISTA DE RH

Andrew Cavalcante Pacífico
PROFESSOR DE INFORMáTICA

Antônio José de Aguiar
PRoFESSoR DE ELETRôNICA

Audemir Lima de Souza
PROFESSOR DE MATEMáTICA

Cássio Ferreira galery
PROFESSOR DE MATEMáTICA

Cleciane Santos da Silva
PEDAgOgA

Cristiane Pereira dos Santos
PRoFESSoRA DE BIoLogIA

Daniela Cabral dos Anjos Marinho
CoNSULToRA DE RH

Dayanna Rachel de Souza Porto
PRoFESSoRA DE LíNgUA PoRTUgUESA

Décio Viana da Silva
PROFESSOR DE ARTES

Deusa Lúcia da Silva
BIBLIoTECáRIA

Diego Mariano Cruz da Silva
MONITOR TÉCNICO

Douglas Antônio Morini Borges
PROFESSOR DE EDUCAçãO FÍSICA

Edilma Andes de Araújo
PROFESSORA DE gEOgRAFIA

Edirley de Medeiros Castro
gERENTE TÉCNICO

Edmei Correia de Melo
SECRETáRIA ESCoLAR

Eliane de Melo Silva
ANALISTA ADMINISTRATIVo

Eliane Menezes Martins
DIRETORA DE RH

Elisângela Santos Souza
TÉCNICA DE ENFERMAgEM

Elizia Sena Silva
ANALISTA CoNTáBIL

Emanuel Rufino A. de Lima
ESPECIALISTA EM REDES

Ernande Lima de Souza
HELPDESK

Etelvina Lúcia Dutra Simões
gERENTE FINANCEIRO

Eunice Holanda de Oliveira
ANALISTA FoPAg E BENEFíCIoS

Fabianne do Carmo Cambises
ANALISTA ADMINISTRATIVo

Fabíola da Cunha Bazi
DIRETORA ExECUTIVA

Fabrízio Fernandes Cardoso
PRoFESSoR DE LíNgUA INgLESA

Flávio César Farias da Cruz
gERENTE DE TI

Francisco Alexandre F. Mariano
PROFESSOR DE QUÍMICA

genilce Ferreira Oliveira
PROFESSORA DE MATEMáTICA

glauco Denes galvão Maia
COORDENADOR

Halley Souza R. de Menezes
ANALISTA FINANCEIRo

Harrison Correa Lopes
PRoFESSoR DE LíNgUA INgLESA

Irinelza Maria Leão Paiva
ANALISTA DE P&D

Ismael Frazão da Silva
ANALISTA DE SISTEMA

Israel Malaquias da Silva
INSPEToR DE ALUNo

Janaína Moraes Ribeiro
ANALISTA CoNTáBIL
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Jefferson Vasconcelos da Silva
MONITOR TÉCNICO

José Luiz Teixeira gonzaga
PROFESSOR DE INFORMáTICA

Laura Andrezza dos S. Damasceno
SUPERVISORA FINANCEIRO

Leidiane Ferreira da Silva
AUxILIAR ADMINISTRATIVo

Lilian Adriana Batalha Pereira
BIBLIoTECáRIA

Luiz Eduardo Sales e Silva
COORDENADOR

Manoel Pantoja Alves Júnior
PROFESSOR DE INFORMáTICA

Marcelina Lopes de oliveira
AUxILIAR ADMINISTRATIVo

Marcelo Ribeiro dos Santos
PROFESSOR DE INFORMáTICA

Marcos Afonso de Almeida Lunkes
ANALISTA DE SISTEMA

Marcos Antônio F. de Castro
DIRETOR FINANCEIRO

Marden Eufrásio dos Santos
gER. DE DESEN. DE PROJ. EDUCACIONAIS

Maria Lúcia Soares Leão
COORDENADORA DE RH

Marijane Costa Fernandes
PRoFESSoRA DE LíNgUA PoRTUgUESA

Milton kedson Santos da Silva
SUPERVISOR DE MANUTENçãO

Mirtes Viriato da Costa
gERENTE PEDAgógICA

Nívia Maria Cruz Carvalho
PEDAgOgA

Paulo Alberto Mouzinho
PRoFESSoR DE MECATRôNICA

Paulo Ariel Soares Leão Júnior
gERENTE DE COMUNICAçãO E MARkETINg

Paulo César Mendes da Silva
PRoFESSoR DE LíNgUA ESPANHoLA

Pedro Bezerra Taveira Júnior
COMPRADOR

Péricles Aparecido V. Balderrama
ANALISTA ADMINISTRATIVo

Rafael Rocha Izackson
PRoFESSoR DE BIoLogIA

Raimundo Nonato Torres Menezes
ANALISTA DE MANUTENção

Reginaldo Paixão da Silva
PROFESSOR DE FÍSICA

Rejanne Barros dos Santos
ANALISTA DE CoMUNICAção

Renato Freire dos Santos
PROFESSOR DE HISTóRIA

Ricardo Correa da Costa
PRoFESSoR DE ELETRôNICA

Ronaldo Oliveira g. Júnior
ANALISTA DE TECNoLogIA

Rosângelo Fernandes de Assis
PRoFESSoR DE FILoSoFIA

Rozinete Paes Pinheiro
INSPEToRA DE ALUNo

Ruy Waber Mendes de S. Filho
COORDENADOR DE SISTEMA

Sandra Samara Freitas da Silva
INSPEToRA DE ALUNo

Sheila Maria de Oliveira Soares
INSPEToRA DE ALUNo

Shirley Barbosa Jensen Lima
PEDAgOgA

Shirley Mara da Silva Diniz 
ANALISTA CoNTáBIL

Simone Raposo Teixeira
ANALISTA DE CoMPRAS

Stélio Nunes Rocha
PRoFESSoR DE SoCIoLogIA
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Governança da Fundação Nokia
cONsElHO curAdOr

almir luiz narcizo

PrEsIdENTE 

elias abdala

Elsa Noda

sidney Brito

CONsELHO FIsCAL

Paul David Evans

Júlio gonçalves

CONsELHEIrOs 

fabíola da cunha Bazi

ana rita fadel arruda

eliane menezes martins val de oliveira

marcos antônio figueiredo de castro

dIrETOrIA ExECuTIvA

fabíola Bazi
DIRETORA ExECUTIVA

ana rita arruda
DIRETORA DE ENsINO E PEsQUIsA

Eliane Martins
DIRETORA DE RECURsOs hUMANOs

aline cardoso (MTb 610/AM)
EDIçãO

Dessana Oliveira (MTb 034/AM)
rafaela girão
thaíse marcião
TExTOs

Marcos Castro
DIRETOR ADMINIsTRATIVO FINANCEIRO

paulo ariel
GERENTE DE MARkETING

luana Záu
marcelle gomes
Marcus Cordeiro
Wyllis santarém
FOTOs

lucas terço
PROjETO GRÁFICO
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