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Missão:  

 

Integrar pessoas do mundo cerâmico; promover educação, informação, 

pesquisa, e intercâmbio entre pessoas envolvidas na área como 

acadêmicos, indústrias etc. 

 

Objetivo:  

 

Promover a cerâmica e o vidro nos mais diferentes aspectos: artístico, 

científico, cultural, acadêmico, industrial, tecnológico, etc. 

 

Possui uma Comissão de Vidros 



Iniciativas educacionais já em curso 

Escola do Vidro ABCERAM 

 

 cursos de curta duração (2 dias) 

 temas específicos 

 público alvo: técnico de nível superior atuando na indústria 

 

Curso CeRTEV de Tecnologia Vidreira 

 

 curso de 6 dias integrais – São Carlos SP 

 visão holística do vidro, sua produção e transformação. 

 público alvo: técnico de nível superior  

 

Curso Técnico de Vidro – ETEC – Centro Paula Souza 

 

 curso de 3 semestres – ensino médio 

 objetivo: formação de técnicos para vidrarias 

 gratuito – exame de admissão 

 atualmente só em Mogi das Cruzes - SP 



Outras Iniciativas educacionais 

Encontro Técnico Vidreiro 

 

Workshop Industria e Universidade em Materiais Vítreos 

 

Wikividros - https://wikividros.eesc.usp.br/ 
 

Gotas de vidro 

Vídeo aulas 
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Uma maneira eficiente e econômica de transferir conhecimento 

EAD – Ensino a Distância: 



Apoio às industrias vidreiras  +30 anos: 

 Otimização de processos 

 Eficiência energética 

 Redução de emissões 

 Projeto fornos 

 P&D e inovação 

 Cursos e treinamentos 

EAD – Ensio a Distância - Parceria 

http://www.celsian.nl/ 

http://www.celsian.nl/


Por que Ensino a Distância? 
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Com o aumento da conectividade em todo o mundo, a educação e a 
transferência de conhecimento se tornar muito mais fácil. 



8 

Com grandes distâncias para cobrir em um país como o Brasil, o deslocamento 
de pessoas para outro lado do país para treinamento torna-se caro. 

Por que Ensino a Distância? 

 

Manaus – Recife:  2.800 Km 

Recife-São Paulo :  2.100 Km 

São Paulo-Porto Alegre :  900 Km 
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A capacitação de novos funcionários e sua rápida integração na empresa 
deve ser rápida, suave e rentável 

Por que Ensino a Distância? 
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Equipes bem capacitadas vão aumentar a qualidade e velocidade do trabalho 
reduzindo custos e incrementando a produtividae 

Por que Ensino a Distância? 
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O material do curso será acessível através de login em uma rede.  
 

Detalhes de login serão fornecidos para aqueles que adquirirem o curso. 

Operação do Ensino a Distância? 
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Serão apresentadas perguntas após o curso para verificar se tudo esteve 
claro para o estagiário ou se será necessária atenção adicional sobre 

determinados tópicos. 

Avaaliação e reajustes 
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(tradução em português em breve !!) 

Trailer do curso de EAD da CelSian 



Conclusão 
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 A capacitação das 
equipes é importante 
para a eficiência do 
negócio. 

 EAD permitirá atingir um 
público mais amplo 
formando mais pessoas. 

 Treinamento fácil de 
usar em qualquer 
localização vai facilitar a 
integração das equipes 
 



Perguntas? 
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