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17 Estudantes recebem certificado de 
conclusão de Curso Básico de 
Informática em 25/05/2012 

 

 
 

Os certificados foram entregues pelo 
coordenador, Dr. Wanderley Marcos dos 
Santos e pelo instrutor de informática 

Romario Silva Ibiapina. 
 
Até hoje, 495 alunos receberam o 
certificado de conclusão do curso de 
Informática Básica oferecido pela Viena 
Educar. Com aulas ministradas por um 
professor de informática os estudantes 

aprenderam a utilizar o computador e 
noções básicas de programas de texto, 
planilhas e Internet. 
 

 
Dr. Wanderley Marcos dos Santos entregando 

certificado para a aluna Vanilda  Lima  Barbosa 

 

Para a dona de casa Vanilda  Lima  
Barbosa, essa foi uma oportunidade única. 
“Eu não sabia nem ligar um computador, 
hoje mantenho contato via internet com 
minhas filhas que estudam em outro 

estado, o curso é ótimo e o professor foi 

muito paciente. O que eu quero agora é 
continuar porque esse curso foi um 
incentivo principalmente pra mim que não 
estudava há bastante tempo ”, afirmou a 
recém formada. 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Instrutor Romario Silva Ibiabina entregando certificado para a aluna 

Késsia Pereira de Sousa 

 

 
Dr. Wanderley Marcos dos Santos entregando 

certificado para a aluna Amanda Ferreira Sousa 
 

Para o coordenador,  Dr. Wanderley 
Marcos dos Santos que esteve na 
solenidade, ele disse que nos dias de hoje, 

o computador é uma ferramenta 
obrigatória. A informática é a peça 
necessária para que as pessoas possam 

ter inclusão no mercado de trabalho e o 
Viena Educar dá o primeiro passo a essas 
pessoas de terem um curso grátis e com 
professores de qualidade. O Viena Educar 
tem o papel social de oferecer cursos 
gratuitos e é com muita alegria que nós 
entregamos esses certificados hoje e o 

nosso incentivo é que estes alunos não 
deixem de estudar, pois o conhecimento e 
qualificação são primordiais para 
conseguir entrar no mercado de trabalho. 
 

 
Instrutor Romario Silva Ibiabina entregando certificado para a aluna 

Maria Karolina Cavalcante da Silva 


