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Apresentação 

 

O sistema SENAR/RO, FAPERON e Sindicatos dos Produtores Rurais, caminham firmes para fortalecer sua 

principal missão que é capacitar o homem e a mulher do campo, preparando o (a) produtor (a), levando 

inovação e novas tecnologias para seus processos produtivos com sustentabilidade e visão empreendedora. 

Este catálogo apresenta as ações/atividades desenvolvidos pelo SENAR-AR/RO de Formação Profissional 

(FPR) e Promoção Social (PS), com suas principais características e um quadro resumo das habilidades e 

competências que serão aprendidas em cada ação/atividade. 
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CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL (FPR)  

  

 
 
        

AGRICULTURA  

CAFEICULTURA 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

01 CULTIVO DE MUDAS DE CAFÉ  6220-15 24 15 18 3 

Complexidade do curso :           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica       

* Tecnólogo em Cafeicultura  
      

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular.  
Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Realizar tratos culturais em mudas de café      
* Construir o viveiro       
* Compreender sobre semeadura e tratos culturais.      
* Selecionar mudas       
* Plantar mudas        
* Preparar mudas e sementes       
* Organizar colheita para beneficiamento       
* Preparar solo para plantio        

* Demonstrar competências pessoais             

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

02 COLHEITA DO CAFÉ 6226-10 16 15 18 2 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Tecnólogo em Cafeicultura       

* Técnico Agrícola.  
      

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

  

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Identificar as espécies de café da região       

* Reconhecer os fatores pós-colheita: aspecto visual e qualidade da bebida   
* Colher o café com a técnica adequada       

* Reconhecer os teores de unidade        

* Garantir a qualidade da colheita        

* 
Conhecer as técnicas de armazenagem e beneficiamento. 
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

03 CLASSIFICAÇÃO DO CAFÉ 6226-10 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Tecnólogo em Cafeicultura       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Classificar a botânica do café       

*  Identificar as espécies de café da região       

*  Conhecer sobre a introdução do Sistema de Classificação Brasileira;    

*  Comparar os diferentes sistemas de classificação do mundo;    

*  Apontar os defeitos intrínsecos e extrínsecos do café;     

*  Analisar a classificação física de café verde;      

*  Analisar a classificação sensorial do café baseado no COB;    

*  Compreender sobre os perfis sensoriais do Brasil;         

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

04 CULTIVO DO CAFÉ  6226-10 32 15 18 4 

Complexidade do curso :           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica       
* Tecnólogo em Cafeicultura       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Realizar tratos culturais        
* Plantar mudas        
* Preparar solo para plantio       
* Adubar plantação       
*  Aplicar defensivos agrícolas       
*  Manejar área de cultivo       
* Irrigar solo e plantação.           

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

05 IRRIGAÇÃO LOCALIZADA DO CAFÉ  6430-25 24 15 18 3 

Complexidade do curso :           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica       

* Técnico Agrícola       

* Tecnólogo em Cafeicultura       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular.  
Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Controlar processo de irrigação       

* Verificar equipamentos de irrigação       

* Reparar equipamentos de irrigação       
* Acionar sistema de irrigação       

* Instalar sistema de irrigação que adubam as plantas     

* Demonstrar competências pessoais           

Documento Ping. A-1E5F0 assinado eletrônicamente nos termos do Art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2.



 

Página 5 de 37 

CULTIVO DE OUTRAS PLANTAS INDUSTRIAIS 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

06 CULTIVO DA MANDIOCA 6223-15 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Técnico Agrícola        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Realizar tratos culturais em fruticultura        

* Plantar mudas e sementes        

* Colher produção ; Preparar solo para plantio       

* Produzir mudas e sementes  ; Adubar plantação       

* Aplicar defensivos agrícolas        

* Manejar área de cultivo ; Irrigar solo e plantação       

* Organizar produtos para comercialização         

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

07 CULTIVO DA BANANA 6225-05 24 15 18 3 

Complexidade do curso            

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Realizar tratos culturais em fruticultura        

* Plantar espécies frutíferas ; Beneficiar frutas e frutos 

* Produzir mudas e sementes; Colher frutas e frutos       

* Acondicionar frutas e frutos ; Preparar solo para plantio      

* Auxiliar em irrigação de plantações de espécies frutíferas     

* Demonstrar competências pessoais           

OLERICULTURA 
CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

08 CULTIVOS HIDROPÔNICOS E HORTALIÇAS 6223-20 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Realizar tratos culturais em fruticultura        

* Plantar mudas e sementes ; Colher produção       

* Preparar solo para plantio ; Produzir mudas e sementes      

* Adubar plantação ; Aplicar defensivos agrícolas       

* Manejar área de cultivo ; Irrigar solo e plantação       

* Aplicar o sistema hidropônico no cultivo das mudas e sementes.    

* Organizar produtos para comercialização         
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

09 OLERICULTURA BÁSICA 6223-10 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica ou       

* Técnico Agrícola        
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Plantar mudas e sementes        

* Colher produção ; Preparar solo para plantio       

* Produzir mudas e sementes ; Adubar plantação       

* Aplicar defensivos agrícolas        

* Manejar área de cultivo ; Irrigar solo e plantação       

* Organizar produtos para comercialização         

PRODUÇÃO DE SEMENTES E MUDAS 
CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

10 PRODUÇÃO DE MUDAS E CULTIVOS DE FRUTEIRAS 6225-05 32 15 18 4 

Complexidade do curso :           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica        

* Técnico Agrícola        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Realizar tratos culturais em fruticultura        

* Plantar espécies frutíferas        

* Beneficiar frutas e frutos        

* Produzir mudas e sementes; Colher frutas e frutos       

* Acondicionar frutas e frutos        

* Preparar solo para plantio        

* Auxiliar em irrigação de plantações de espécies frutíferas      

* Demonstrar competências pessoais           

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

11 CULTIVO DE MUDAS DE CACAU 6220-15 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Produzir mudas enxertadas; Implantar a lavoura       

* Preparar área para o plantio do cacaueiro      

* Realizar o plantio       

* Conhecer a correção do solo e adubação; Realizar a irrigação      

* Conhecer os tratos culturais       

* Aplicar os substratos, reconhecendo seu processo de desinfecção     
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

12 CULTIVO DO CACAU TECNIFICADO 6226-05 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia (a) agronômica        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Conhecer a legislação pertinente       

*  Realizar tratos culturais       

* Preparar o solo para o plantio       

* Produzir mudas e sementes       

* 
Aplicar técnicas de fitossanidade 
  

          

PECUÁRIA 

BOVINOCULTURA DE CORTE 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

13 VAQUEIRO 6231-10 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Técnico em Agropecuária        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
Cuidados básicos essenciais de bovinos de corte e leite de forma adequada, visando a saúde animal para os 
processos de produção de carne e de leite. 
  

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

14 
AUXILIAR DE VETERINÁRIO; APLICAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, PREVENÇÃO E CONTROLE DE 
DOENÇAS 

6230 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Medicina Veterinária        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Apresentar toda rotina médica desde o atendimento clínico.     

* Conhecer os procedimentos pós cirúrgicos      

* Cuidar dos animais em situação de pré e pós-operatório e sob orientação médica.   

* Conhecer os medicamentos para as principais doenças do gado.    

* Aplicar medicamentos prescritos pelo médico veterinário.    

* 
Aplicar os primeiros socorros dos grandes animais. 
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

15 
TRATADOR DE ANIMAIS NA 
PECUÁRIA/ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS DE CORTE E 
NA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 

6231-10 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Médico (a) Veterinário (a)       

* Zootecnia       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Relacionar a alimentação com a rentabilidade na criação do gado de corte    

*  Conhecer os principais conceitos de nutrição animal e as características nutricionais dos principais alimentos 

*  Propiciar a alimentação necessária a um rebanho      

* 
 Identificar as necessidades nutricionais de cada tipo de animal a ser atendido para a mantença (manutenção 
do peso) 

*  Perceber a viabilidade econômica da aceleração do ganho de peso    

*  garantir nutrição aos animais, visando a produção      

* 
 Conhecer as possíveis combinações que poderiam resultar num alimento que ofereça o máximo de nutrição 
a um custo mínimo.  

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

16 
DOMADOR NA PECUÁRIA; ADESTRAMENTO E 
PREPARO DE BOVINOS PARA EXPOSIÇÃO 

6131-15 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Técnico Agropecuário ou       

* Profissional com reconhecida prática na área       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Conhecer as características do cavalo      
* Reconhecer as diferenças entre doma racional e tradicional    
* Absorver as habilidades necessárias à doma racional, partes do bucal e técnicas de montagem. 
* Empregar o primeiro contato físico e regras de aproximação e afastamento.   
* Saber como embuçalar o animal       

* Sensibilizara nuca e focinho e quebra de cabresto      

* Administrar banhos de água, de arreio e de gente      

* Usar adequadamente a água para dessedentar animal em serviço e as de atividades.  

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

17 
VACINADOR DE BOVINOS (BRUCELOSE E 
CLOSTRIDIOSE ) 

6230 16 15 18 2 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Medicina Veterinária        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Realizar o trabalho operacional de vacinação no rebanho, seguindo os procedimentos adequados. 
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BOVINOCULTURA DE EITE 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

18 INSEMINADOR ARTIFICIAL/ BOVINOS LEITEIROS 6230-10 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Medicina Veterinária        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Discorrer sobre o conceito e vantagens da inseminação artificial     
*  Conhecer sobre a anatomia e fisiologia do aparelho genital da vaca    

*  Deter os procedimentos da implantação da inseminação artificial    

*  Selecionar os materiais necessários para prática da inseminação artificial   

*  Reconhecer a vaca no cio; horário da inseminação artificial    

*  Manejar o botijão e usar corretamente o sêmen      

*  Realizar o controle zootécnico e anotações das inseminações     

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

19 
TRATADOR DE ANIMAIS NA PECUÁRIA; 
ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS DE LEITE, SILAGEM E 
CANA DE UREIA 

6231-15 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Zootecnia       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Manejar adequadamente os animais valorizando o bem-estar animal    
*  Nutrir aos animais alimentação saudável para gado de leite     

*  Perceber a importância socioeconômica proveniente do bom tratamento dos animais   

*  Praticar técnicas de manejo gentil nos gados de leite     

*  Planejar e organizar as atividades rurais.         

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

20 
MELHORIA NA QUALIDADE DO LEITE; PRÁTICAS DE 
ORDENHA E OPERAÇÃO DE ORDENHADEIRAS. 

6231-15 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Zootecnia       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Manter a limpeza do equipamento       

*  Conhecer a rotina adequada de ordenha      

*  Dominar as técnicas e procedimentos relacionados com a atividade     

*  Controlar os principais agentes causadores de mastite     

*  Conhecer o funcionamento dos equipamentos de ordenha    

*  Conhecer todos os passos da rotina de ordenha         
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

21 
TRATADOR DE ANIMAIS NA PECUÁRIA/ 
ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS DE LEITE COM 
MINERAL CONCENTRADO  

6231-15 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Zootecnia            

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Interpretar as exigências nutricionais de vacas leiteiras      

*  Aplicar os métodos práticos para formulação de ração concentrada     

*  Manipular dos ingredientes das misturas para rações      

*  Conhecer as normas de segurança e higiene para a atividade     
*  Classificar os alimentos, reconhecendo os principais nutrientes    

*  Compreender sobre metabolismo, digestabilidade, absorção e dieta dos bovinos leiteiros.   

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

22 
TRATADOR DE ANIMAIS NA 
PECUÁRIA/ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS DE LEITE 
RECUPERAÇÃO E MANEJO DE PASTAGENS 

6231-15 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Zootecnia        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Caracterização de sistemas de produção de leite; Forragem na estação seca    

*  Correção do solo; Amostragem de solo      

*  A escolha da planta forrageira ; Suplementação no pasto      

*  Estratégias de fornecimento da suplementação      

*  Efeito da suplementação no comportamento animal; Manejo    

*  Características do capim elefante ; Manejo da capineira      

*  Produção de leite           

EQUIDEOCULTURA 
CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

23 DOMA RACIONAL DE EQUINOS  6231-25 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Profissional com reconhecida experiência na área      
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Estabelecer relações de confiança       

* Realizar exercícios de iniciação e encabrestamento      

* Desenvolver o cabresteamento e o reflexo de afastamento    

* Realizar o trabalho de guia e introdução aos equipamentos de montaria   

* Executar o trabalho de rédeas; trabalho montado e transição bridão/freio. 

Documento Ping. A-1E5F0 assinado eletrônicamente nos termos do Art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2.



 

Página 11 de 37 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

24 
ADESTRAMENTO EM RÉDEAS E CASQUEAMENTO 
DE EQUINOS  

6231-25 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Profissional com reconhecida experiência na área      

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Controlar equinos e dominar seus movimentos       

*  Interagir com os equinos valorizando       

*  Atender as exigências do bem-estar animal no adestramento     

*  Conhecer os tipos de rédeas        

*  Treinar equinos em: spin, círculo, esbarro, recuo e rollBack    

*  Realizar trocas de mãos de acordo exigências do treinamento    

*  Conhecer a anatomia e fisiologia do pé do animal: parte interna e externa   

*  Entender sobre a formação e desgaste do casco      

*  Reconhecer as características dos pés bem conformado     

*  Identificar os pés dos muares e asininos      

*  Classificar os pés de acordo com a espécie do animal      

*  Compreender sobre as instalações, materiais e equipamentos da ferradoria   

*  Manusear adequadamente o material de ferradoria     

* 
 Classificar as ferraduras e sua importância na vida do animal 
  

    

SUINOCULTURA 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

25  SUINOCULTURA 6232-15 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica       

* Medicina Veterinária        

* Técnico Agropecuário        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Alimentar suínos em cada fase da granja;      

*  Cuidar da gestação e lactação de suínos;      

*  Aplicar medicamentos em suínos em cada fase da granja;    

*  Controlar a reprodução de suínos;       

*  Preparar suíno para exposição e venda;      

*  Realizar registros zootécnicos;       

*  Beneficiar produtos da pecuária de médio porte;      

*  Trabalhar com biossegurança;       

*  Demonstrar competências interpessoais.         
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AVICULTURA 
CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

26  AVICULTURA BÁSICA- CAIPIRA 6233-05 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Medicina Veterinária        

* Engenheiro Agrônomo        

* Zootecnia       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Higienizar instalações e equipamentos; Preparar instalações   

*  Manejar aves; Selecionar aves      

*  Realizar registros zootécnicos; Classificar ovos      

*  Incubar ovos; Controlar sanidade das aves; Demonstrar competências pessoais    

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

27  AVICULTURA DE POSTURA 6233-05 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Medicina Veterinária        

* Engenharia Agronômica        

* Zootecnia       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Higienizar instalações e equipamentos      

*  Preparar instalações; Manejar aves      

*  Selecionar aves; Realizar registros zootécnicos       

*  Classificar ovos; Incubar ovos       

*  Controlar sanidade das aves       

*  Demonstrar competências pessoais           

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

28  AVICULTURA DE CORTE 6233-05 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Medicina Veterinária        

* Engenheiro Agrônomo        

* Zootecnista       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer a situação da Avicultura de Brasil      

*  Reconhecer a composição da granja e seu funcionamento    

*  Aferir cortes precisos em frangos; Identificar raças e híbridos comerciais    

*  Identificar a fisiologia do aparelho digestivo das aves     

*  Controlar hormônios em aves ; Manejar frangos de corte      

*  Preparar as instalações, lavagem e desinfecção; Separar pintinhos nas camas de aviário   

*  Manusear os equipamentos.; Entender sobre os ciclos de produção    
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MINHOCULTURA 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

29 MINHOCULTURA 6234-15 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Zootecnia        

* Técnico Agropecuário        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer da biologia da minhoca       

*  Identificar as principais espécies criadas em cativeiro     

*  Planejar o minhocário       

*  Coletar húmus       

*  Distribuir matrizes no substrato       

*  Realizar a manutenção do minhocário      

*  Manejar animais e insetos úteis       

*  Extrair produtos de animais e insetos úteis      

*  Providenciar alimentação para animais e insetos úteis     

*  Classificar animais e insetos úteis e seus produtos      

*  Controlar pragas e doenças       

*   Preparar instalações       

*  Preparar materiais de trabalho       

*  Demonstrar competências pessoais           

APICULTURA 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

30  APICULTURA 6234-10 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Tecnólogo em Apicultura        

* Técnico agrícola com especialização na área       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Identificar e selecionar equipamentos, materiais e indumentárias     

*  Apresentar o conhecimento biológico de abelhas e manejar animas e insetos úteis.   

*  Extrair produtos de animais e insetos úteis;      

*  Providenciar alimentação e classificar animais e insetos úteis e seus produtos;   

*  Controlar pragas e doenças;       

*  Preparar as instalações e o material de trabalho;      

*  Realizar a criação da rainha para povoamento: aquisição, captura e desdobramento de enxames; 

*  Revisão do apiário;       

*  Colheita e processamento do mel, cera e própolis;      

*  Beneficiamento e comercialização dos produtos produzidos;    

*  Demonstrar competências (inter) pessoais.         
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SILVICULTURA  

FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO           

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

31 FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO 6321-25 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Florestal        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Extrair madeira ; Reflorestar áreas       

*  Inventariar florestas ; Realizar medições       

*  Transportar árvores, toras e toretes        

*  Empregar medidas de segurança ; Condicionar solo para plantio      

*  Demonstrar competências pessoais           

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

32  PRODUÇÃO DE MUDAS E ESSÊNCIAS FLORESTAIS 6220-15 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Florestal        
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Reconhecer os tipos de viveiros; Preparar os locais de plantios      

*  Acompanhar a formação e coleta das mudas       
*  Beneficiar as sementes e reconhecer os tipos de semeadura     
*  Construir sementeira; Cuidar das mudas nos viveiros      
*  Transferir mudas para viveiros definitivos       

*  Controlar doenças, pragas ou ervas daninhas         

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

33 
TRABALHADOR FLORESTAL POLIVALENTE NA 
RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES 

6220 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Florestal       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Promover o aumento da vazão da água disponível para captação nas nascentes   

*  Melhorar a qualidade da água utilizada por meio da proteção da nascente   

*  Utilizar técnicas adequadas na promoção da proteção das nascentes    

*  Possibilitar a redução do risco de contaminação       

*  Melhorar a qualidade da água disponibilizada para uso na propriedade rural   

* 
 Assegurar o incremento na qualidade ambiental das propriedades rurais por meio do incentivo ao 
reflorestamento 

* 
 Conscientizar a população rural quanto aos benefícios da implementação de processos de proteção de 
nascentes e tratamento contínuo da água captada. 
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AQUICULTURA  

 PISCICULTURA            

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

34  PISCICULTURA 6313-25 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenheiro de pesca       

* Tecnólogo em piscicultura        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Apresentar conhecimento anatômico e biológico do peixe      

*  Manejar os peixes        

*  Controlar ambiente aquático        

*  Alimentar animais aquáticos        

*  Organizar reprodução de peixes        

*  Cuidar da sanidade de peixes        

*  Monitorar instalações aquáticas        

*  Planejar criação de peixes        

*  Construir instalações aquáticas        

*  Beneficiar peixes        

*  Comercializar peixes        

*  Demonstrar competências pessoais            

AGROINDÚSTRIA  

BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO PRIMÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM AGROSSILVIPASTORIL 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

35 
TRATAMENTO DO LEITE E FABRICAÇÃO DE 
LATICÍNIOS E AFINS 

8415-05 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Nutricionista       

* Tecnólogo em Agroindústria       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Recepcionar o leite       

*  Analisar o leite        

*  Controlar variáveis do processo        

*  Pasteurizar o leite         

*  Desnatar o leite        

*  Esterilizar o leite        

*  Realizar procedimentos de sanitização       

* 
 Demonstrar competências pessoais 
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

36 
FABRICAÇÃO DE MELADO, AÇÚCAR MASCAVO, 
BATIDA E RAPADURA 

8417 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Técnico em Agroindústria        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Apresentar o conhecimento da legislação       

*  Preparar os materiais, equipamentos e utensílios       

*  Obter a matéria-prima; Recepcionar a matéria-prima       

*  Realizar a manutenção do engenho        

*  Moer a cana ; Preparar o caldo       

*  Fabricar a rapadura, açúcar mascavo e o melado; Comercializar      

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

37 
BENEFICIAMENTO DE CARNE; DESOSSA E 
FABRICAÇÃO DE CHARQUE 

8485-15 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Técnico em Agroindústria        

* Profissional com reconhecida experiência na área      

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Abater bovinos e equinos        

*  Preparar carcaças de animais (aves, bovinos, caprinos, ovinos e suínos)    

*  Higienizar o local e mantimentos        

*  Tratar vísceras ; Preparar carnes para comercialização     

*  Realizar tratamentos especiais em carnes       

*  Acondicionar carnes ; Demonstrar competências pessoais      

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

38 BENEFICIAMENTO E PREPARAÇÃO DE PESCADOS 8414-28 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Nutricionista        

* Tecnóloga em Piscicultura        

* Tecnólogo em Agroindústria        

* Profissional com reconhecida experiência       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Preparar alimentos ; Cozinhar adequadamente os pescados      

*  Classificar os pescados de acordo com as características de desossa ; Prensar pescados   

*  Fabricar produtos à base de pescados  ; Operar câmara fria      

*  Ter visão empreendedora voltada para atividade.      

*  Demonstrar competências pessoais           
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

39  FABRICAÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA 8411 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Profissional com reconhecida experiência na área       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Colher, descascar e lavar a mandioca       

*  Transportar a mandioca adequadamente.      

*  Preparar equipamentos de beneficiamento       

*  Triturar/ ralar a mandioca        

*  Prensar através das variadas técnicas.       

*  Torrar e armazenar a farinha       

*  Comercializar a produção        

*  Demonstrar competências pessoais.           

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

40 
DEFUMADOR DE CARNES E PESCADOS/ EMBUTIDOS 
E DEFUMADOS 

8481-05 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Profissional com reconhecida experiência na área       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Pendurar no defumador os produtos a serem defumados     

*  Conhecer as temperaturas adequadas para cada carne     

*  Conhecer o tempo de defumação das carnes      

*  Aplicar as técnicas de higiene e monitorar o processo de defumação    

*  Embalar os produtos de forma padronizada      

*  Armazenar os produtos defumados de acordo com a característica de cada um.   

*  Reidratar defumados de acordo com a necessidade     

* 
 Rotular os produtos produzidos de acordo com as exigências do código do consumidor (em caso de 
comercialização). 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

41 
COMPOTEIRO/ FABRICAÇÃO DE GELEIAS, 
COMPOTAS E LICORES 

8414 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Profissional com reconhecida experiência na área       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Produzir doces de frutas (geleias, caldas, doces em massa e pasta, frutas cristalizadas, sucos, licores) 
utilizando as técnicas adequadas de fabricação. 

*  Comercializar a produção dos doces       

*  Demonstrar competências pessoais.         
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

42 
FABRICAÇÃO DE PICLES E CONSERVAS EM 
SALMOURA 

8414 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Profissional com reconhecida experiência na área       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Reconhecer os métodos e técnicas de fabricação      

*  Aplicar o processo de higienização nos equipamentos, utensílios e matérias prima   

*  Pasteurizar os vidros e outros utensílios      

*  Escolher as hortaliças adequadas        

*  Usar os equipamentos        

*  Reconhecer o percentual de acidez dos vinagres das salmouras.    

*  Comercializar            

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

43 
FABRIÇÃO DE UTENSÍLIOS EM COUROS E PELES  
(fabricação, preparo, curtimento e produção) 

7622-05 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Profissional com reconhecida experiência na área       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
Fabricação de utensílios e artefatos de couros em geral, tais como: rédeas, tranças redondas, quadradas e 
chatas; peças para arreamento; botões; arremates; charroas e acabamentos, etc. 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

44 FABRICAÇÃO DE QUEIJOS 8482-10 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Tecnólogo em alimentos       

* Engenheiro de alimentos       

* Tecnólogo em agroindústria       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Analisar matéria-prima: leite       

* Armazenar a matéria-prima: leite        

* Preparar equipamentos para pasteurizar e fabricar laticínios      

* Pasteurizar o leite        

* Adicionar insumos para fabricação de queijo e manteiga     

* Fabricar queijos diversos        

* Esterilizar o leite        

* Envasar e embalar laticínios       

* Demonstrar competências pessoais           
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

45 PRODUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POLPAS DE FRUTA 8414-64 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       
Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Tecnólogo em alimentos       
* Engenheiro de alimentos       
*  Tecnólogo em agroindústria       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Preparar as frutas; Selecionar frutas; Prensar frutas       

* Operar câmara fria para armazenar e conservar produtos; Técnicas de higienização para retirada das polpas.  

* Preparar os utensílios adequados para armazenagem das polpas    

* Aplicar técnicas de retirada de polpas evitando o desperdício    
* Conservação e armazenamento de polpas de frutas      

* Limpeza e sanitização do local; Demonstrar competências pessoais      

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

46 BENEFICIAMENTO DO CACAU 8411 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenheiro Agrônomo       
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Realizar a colheita dos frutos; Realizar a quebra das amêndoas      

* Classificar os frutos segundo os critérios previstos na Instrução normativa nº 38 de 23 de junho de 2008. 

* Aplicar os processos de fermentação das amêndoas; Aplicar métodos de secagem   

* Realizar a armazenagem adequada; Trabalhar com segurança      

ATIVIDADES DE APOIO AGROSSILVIPASTORIS  

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 
CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

47  OPERADOR DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS 9192 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiência na ministração do treinamento    
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer os cuidados a serem tomados ao se manusear um motosserra ou roçadeira.  

*  Identificar os componentes básicos de um motosserra ou roçadeira; Usar obrigatoriamente os EPI’s.  
*  Entender os conjuntos de corte com ambos equipamentos.    

*  Dominar a montagem do conjunto do corte, lubrificação e amaciamento da corrente   

*  Identificar a profundidade e a tecnologia dos cortes de árvores.    

* 
 Derrubar com fisga, com alavanca ou cunhas.; Manipular roçadeiras nos variados tipos de terrenos e 
gramados. 

* 
 Derrubar árvores inclinadas na direção contrária da queda, na direção de queda desejada, com tronco de 
diâmetro duas vezes maior. 
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

48  OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA 7151-35 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiência na ministração do treinamento    
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer os modelos disponíveis de Pá Carregadeira e sua composição    

*  Dominar sobre seus componentes e suas funções      

*  Identificar os comandos e os dispositivos de controle     

*  Entender sobre sua simbologia e sobre os instrumentos dos painéis    

*  Aplicas as técnicas de operação ; Praticar a manutenção preventiva e check-list   

*  Exercer as normas de segurança na operação e as operações de embarque e desembarque. 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

49  OPERADOR DE COLHEITADEIRA 6410 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Engenharia Agrícola        

* Técnico com ampla experiência na ministração do treinamento      

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Operar colheitadeira de grãos de maneira adequada conforme a Norma Regulamentadora 12 

*  Absorver noções básicas de operação da colheitadeira de grãos.    

*  Absorver noções básicas de operação da colheitadeira de algodão.    

*  Absorver noções básicas de operação da colheitadeira de plantadeira agrícola.   

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

50 
TRABALHADOR VOLANTE NA 
AGRICULTURA/APLICAÇÃO DE PRODUTOS 
FITOSSANITÁRIOS  

6220-20 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica       

* Engenharia Agrícola       

* Ciências Agrárias (com aperfeiçoamento curricular na área de no mínimo 120 horas)   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer a definição de agrotóxicos, pragas, doenças e métodos de controle   
*  Identificar as características e classificação dos agrotóxicos e as vias de intoxicação (ou contaminação). 
*  Classificar os fatores que influenciam nas aplicações dos produtos fitossanitários nas diferentes culturas 

* 
 Identificar sobre a aquisição dos produtos fitossanitários, aquisição do produto, segurança do transporte e 
armazenamento. 

*  Aplicar as Normas de Segurança ; Usar os EPI’s adequadamente     
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

51 
CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS, DOENÇAS 
FITOSSANITÁRIAS E DE DESTINAÇÃO DE 
EMBALAGENS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. 

6220 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Engenharia Agrícola        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Realizar tratos culturais        

*  Utilizar equipamentos de proteção individual       

*  Armazenar corretamente produtos agroquímicos       

*   Pulverizar lavouras e culturas        

*  Demonstrar competências pessoais       

* 
 Observar na legislação os critérios para implementação das atividades. 
  

  

ADMINISTRAÇÃO RURAL 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

52 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/  ADMINISTRAÇÃO 
RURAL (EMPRESAS RURAIS) 

4110-10 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Administração        

* Agronomia (com aperfeiçoamento curricular na área de no mínimo 120 horas)   

* Economia        

* Gestão Pública e de Negócios       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer a caracterização do agronegócio;       

*  Reconhecer os aspectos gerais da administração;      

*   ambientes da empresa rural; conhecimento da empresa rural;     

*  Entender as etapas de processo administrativo;       

*  Planejar a área de produção;        

*  Controlar da área de finanças        

*  Organizar o RH da propriedade rural       

* 
 Conhecer as formas associativistas e de organização agrícola. 
  
  

  

Documento Ping. A-1E5F0 assinado eletrônicamente nos termos do Art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2.



 

Página 22 de 37 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

53 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/  ADMINISTRAÇÃO 
RURAL (ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS e  
COOPERATIVAS RURAIS). 

4110 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Agronomia (com aperfeiçoamento curricular na área de no mínimo 120 horas)   

* Administração        

* Economia        

* Gestão Pública e de Negócios       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Perceber que o associativismo é parte da vida       

*  Perceber o associativismo como uma forma de ação coletiva capaz    

*  Promover transformações sociais, políticas e econômicas    

*  Reconhecer comportamentos e atitudes que favorecem e dificultam o desenvolvimento do associativismo 

*  Conhecer as diferenças entre associação, cooperativa e sindicato    

*   Identificar as razões para a criação de uma associação.     

*  Compreender os princípios do cooperativismo, seu histórico e as definições do sistema cooperativista 

*  Elaborar objetivos da cooperativa        

*  Reconhecer os fundamentos cooperativistas      

*  Gerir os variados segmentos de cooperativas       

*  Ter conhecimento dos direitos e deveres dos associados      

*  Entender os modelos de gestão moderna, administração e as legislação que rege as cooperativas 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

54 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS RURAIS E CAPTAÇÃO 
DE RECURSOS 

4110 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Agronomia (com aperfeiçoamento curricular na área de no mínimo 120 horas)    

* Administração        

* Economia        

* Engenharia Agronômica        

* Gestão Pública e de Negócios       

* Ciências Contábeis        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Planejar o contexto rural e agropecuário      

*  Planejar conforme as etapas adequadas para um projeto rural (ABNT)    

*  Elaborar projetos que otimizem os processos de atividades rurais     

*  Calcular despesas e receitas dos projetos       

*  Conhecer os aspectos básicos de engenharia e de projetos agropecuários    

*  Orçar os investimentos de projetos rurais      

*  Avaliar a situação econômica e financeira de realização dos projetos     

*  Realizar projetos com princípios de sustentabilidade.       
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

55 
GESTÃO DE PROJETOS RURAIS E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS 

4110-5 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Agronomia (com aperfeiçoamento curricular na área de no mínimo 120 horas)   

* Administração        

* Economia        

* Ciências Contábeis        

* Tecnólogo em Agronegócio        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Compreender e priorizar os projetos de acordo com a necessidade da empresa/propriedade rural 

*  Atuar em empresas do agronegócio no setor de desenvolvimento de projetos   

*  Analisar as contas oriundas das atividades desenvolvidas pela empresa/propriedade rural. 

*  Analisar a viabilidade econômica de projetos em Agronegócio    

* 
 Identificar as diferentes fases que compõem as etapas do desenvolvimento do projeto 
  

* 
 Conhecer os critérios utilizados na tomada de decisão em projetos do agronegócio 
  

* 
 Desenvolver e analisar projeto para empresas do agronegócio.  
  

  

ATIVIDADES RELATIVAS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

CONSTRUÇÕES RURAIS 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

56 
DIMENSIONAMENTO DE PROJETOS E MONTAGEM 
DE ESTRUTURA HIDROPÔNICA 

6223 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Compreender as atividades de preparação e manutenção do ambiente, produção de mudas, plantio, controle 
de doenças e pragas, colheita e embalagem dos produtos. 

*  Controlar as atividades administrativas da hidronicultura nas propriedades/empresas rurais. 

* 
 Controlar as atividades de vendas e relacionamento com os clientes vistas como fundamentais para o sucesso 
do negócio. 
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MONTAGEM E REPARO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E MOTORES 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

57 
OPERAÇÃO, MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE 
TRATORES AGRÍCOLAS 

6410 40 15 18 5 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* 
Ensino Médio com reconhecida experiência na ministração do treinamento (aperfeiçoamento profissional de 
no mínimo 120 horas) 

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer os componentes dos tratores agrícolas de pneus      

*  Identificar os componentes básicos do motor, reconhecendo seu funcionamento   

*  Conhecer o funcionamento do sistema de transmissão     

*  Realizar a manutenção do sistema de alimentação de ar do motor    

*  Executar a manutenção do sistema de alimentação de combustível e o sistema de lubrificação do motor. 

*  Identificar os componentes do sistema de arrefecimento do motor    

*  Realizar a manutenção dos sistemas de freios, eixos, hidráulico, direção e elétricos de tratores agrícolas. 

* Conhecer o funcionamento do motor a diesel de 4 tempos     

* Operar os órgãos principais do motor a diesel e os órgãos de movimento   

* Realizar a distribuição dos motores a diesel      

* Entender sobre sistema de refrigeração, filtro de ar seco, turbo compressor, bomba e comando de injeção 

* Demonstrar competências pessoais            

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

58  MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA 6221-20 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com experiência na ministração do treinamento.     

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer a composição de motosserras e montagem do motor     

*  Executar limpeza em motosserras, técnicas de reparo e sistema de lubrificação   

*  Aplicar a NR 12 de Segurança no Trabalho em máquinas e equipamentos    

*  Realizar manutenção no sistema de alimentação, de ignição, de arranque, de embreagem,  

*  Interpretar o manual de operação de motosserra      

*  Realizar recomendações de segurança e uso de EPI’s    

*  Prevenir de acidentes no uso de motosserra.      

*  Realizar a manutenção preventiva básica e nos materiais e acessórios auxiliares   

* 
Demonstrar competências pessoais 
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

59 
 MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE MOTORES A 
GASOLINA- RABETA 

9192 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com experiência na ministração do treinamento.     

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Preparar peças para montagem de equipamentos   
     

*  Realizar manutenção em motores a gasolina: rabeta   
    

*  Inspecionar funcionamento de motores utilizados nas atividades agrícolas    

*  Planejar atividades de manutenção        

*  Registrar informações técnicas        

*  Testar funcionamento de equipamentos       

*  Trabalhar com segurança        

*  Demonstrar competências pessoais           

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

60  MECÂNICA DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS 9144-15 32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com experiência na ministração do treinamento.     

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Elaborar plano de manutenção        

*  Realizar manutenção de motores, sistemas e partes do veículo.     

*  Substituir peças dos diversos sistemas      

*   Reparar componentes e sistemas de veículos       

*  Testar desempenho de componentes e sistemas de veículos     

*  Realizar o trabalho com segurança        

* 
 Demonstrar competências pessoais 
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CLASSIFICAÇÃO, ARMAZENAGEM E PRESERVAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM 
AGROSSILVIPASTORIL 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

61 
PREPARAÇÃO DE INGREDIENTES, HIGIENE E 
CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS (Boas práticas). 

5135-05 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Nutricionista        

* Engenheiro de alimentos       

* Tecnólogo em Agroindústria        

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Higienizar e manipular os alimentos       

*  Organizar e higienizar o ambiente de trabalho      

*  Preparar alimentos        

*  Conhecer as doenças transmitidas por alimentos      

*  Dominar as técnicas de conservação dos alimentos      

*  Aproveitar integralmente os alimentos      

*  Preparar receitas com alimentos alternativos.          

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE SAÚDE, VESTUÁRIO, ARTIGOS DOMÉSTICOS, 
ARTESANATO, PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E EXTRATIVISMO 

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

62 
NR-31 SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
RURAL 

2149 24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Engenharia Agrícola        

* Ciências Agrárias        

  Observação: todos os profissionais devem apresentar o curso de atualização na Norma Regulamentadora. 

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Aplicar a Norma Regulamentadora 31, que trata sobre todos os procedimentos de Saúde e Segurança do 
Trabalhador Rural 
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PROGRAMA AGRICULTURA DE PRECISÃO 
              

CIC/FPR NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

63 
OPERADOR DE COLHEITADEIRAS DE GRÃOS COM 
TECNOLOGIA EMBARCADA – AGRICULTURA DE 
PRECISÃO 

6410 40 15 18 5 

Complexidade do curso           

* Alta - diferenciada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Engenharia Agrícola        

* Técnico com AMPLA experiência na ministração do treinamento.    

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Interpretar o banco de dados para utilização da Agricultura de Precisão    

*  Aplicar as técnicas de Sensoriamento Remoto       

*  Compreender sobre tecnologia de máquinas agrícolas e sobre a topografia aplicada à Agricultura de Precisão. 

* 
 Desenvolver mecanismos e procedimentos para a construção de sistemas de suporte à tomada de decisão 
em sistemas produtivos, 

*  Estudar as causas da variabilidade espacial e temporal das respostas dos sistemas produtivos; 

* 
 Mensurar a eficiência econômica e identificar indicadores para quantificar os benefícios ambientais 
resultantes do uso de tecnologias da Agricultura de Precisão; 

CIC/FPR NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

64 
OPERADOR DE SEMEADORA E ADUBADORA COM 
TECNOLOGIA EMBARCADA – AGRICULTURA DE 
PRECISÃO 

6410 40 15 18 5 

Complexidade do curso           

* Alta - diferenciada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Engenharia Agrícola        

* Técnico com ampla experiência na ministração do treinamento      

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Interpretar o banco de dados para utilização da Agricultura de Precisão    

*  Aplicar as técnicas de Sensoriamento Remoto       

*  Compreender sobre tecnologia de máquinas agrícolas e sobre a topografia aplicada à Agricultura de Precisão. 

*  Fomentar as Tecnologias de Agricultura de Precisão, especialmente na etapa de Semeadura 

* 
 Mensurar a eficiência econômica e identificar indicadores para quantificar os benefícios ambientais 
resultantes do uso de tecnologias da Agricultura de Precisão 

*  Reduzir os custos da produção.       

* 
 Mensurar a eficiência econômica e identificar indicadores para quantificar os benefícios ambientais 
resultantes do uso de tecnologias da Agricultura de Precisão; 
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CIC/FPR NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

65 
OPERADOR  DE PULVERIZADOR AUTOPROPELIDO 
COM TECNOLOGIA EMBARCADA - AGRICULTURA DE 
PRECISÃO 

6410 40 15 18 5 

Complexidade do curso           

* Alta - diferenciada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Engenharia Agrícola        

* Técnico com ampla experiência na ministração do treinamento      

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Interpretar o banco de dados para utilização da Agricultura de Precisão     

*  Conhecer os procedimentos de fitossanidade      

*  Aplicar as técnicas de Sensoriamento Remoto       

*  Compreender sobre tecnologia de máquinas agrícolas e sobre a topografia aplicada à Agricultura de Precisão. 

*  Produzir melhoria do meio ambiente pelo menor uso de defensivo;    

* 
 Fomentar as Tecnologias de Agricultura de Precisão, especialmente na etapa de Aplicação de Defensivos 
Agrícolas  

*  Avaliar o problema do risco da atividade agrícola      

* 
 Mensurar a eficiência econômica e identificar indicadores para quantificar os benefícios ambientais 
resultantes do uso de tecnologias da Agricultura de Precisão 

*  Reduzir os custos da produção.       

* 
 Mensurar a eficiência econômica e identificar indicadores para quantificar os benefícios ambientais 
resultantes do uso de tecnologias da Agricultura de Precisão; 

CIC/FPR NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

66 
OPERADOR DE DISTRIBUIDOR (CALCAREADEIRA) 
COM TECNOLOGIA EMBARCADA – AGRICULTURA 
DE PRECISÃO 

6410 40 15 18 5 

Complexidade do curso           

* Alta - diferenciada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Engenharia Agronômica        

* Engenharia Agrícola        

* Técnico com ampla experiência na ministração do treinamento      

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Interpretar o banco de dados para utilização da Agricultura de Precisão     

*  Aplicar as técnicas de Sensoriamento Remoto       

*  Compreender sobre tecnologia de máquinas agrícolas e sobre a topografia aplicada à Agricultura de Precisão. 

*  Fomentar as Tecnologias de Agricultura de Precisão, especialmente na etapa de Semeadura 

* 
 Mensurar a eficiência econômica e identificar indicadores para quantificar os benefícios ambientais 
resultantes do uso de tecnologias da Agricultura de Precisão 

*  Reduzir os custos da produção.       

* 
 Mensurar a eficiência econômica e identificar indicadores para quantificar os benefícios ambientais 
resultantes do uso de tecnologias da Agricultura de Precisão. 
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CURSOS DE PROMOÇÃO SOCIAL (PS)  
              

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

01 APROVEITAMENTO ALTERNATIVO DE ALIMENTOS   24 15 18 3 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Reaproveitar alimentos que geralmente são descartados, através de novas e nutritivas receitas. 

* 
 Aprender a respeitar e aproveitar o que a natureza tem a nos oferecer a partir do uso consciente e saudável 
frutas, verduras, legumes etc... 

* 
 Conhecer os processos de higienização necessários para a manipulação dos alimentos durante seu preparo e 
armazenamento. 

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

02 CULINÁRIA REGIONAL   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Executar com qualidade a preparação e a apresentação de produções culinárias que compõem o cardápio da 
região norte. 

*  Organizar o ambiente e os insumos, operar e conservar equipamentos e utensílios da cozinha. 

*  Conhecer e aplicar as técnicas contidas no Manual de Boas Práticas na preparação de alimentos. 

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

03 PRODUÇÃO CASEIRA DE DOCES E SALGADOS   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Aprender a preparar salgados regionais (pastéis, rissoles, coxinhas, quibes, tortas, sal tenhas) de acordo com 
as normas contidas no Manual de Boas Práticas de manipulação e preparo de alimentos. 

* 
 Confeccionar docinhos de festa (brigadeiros, beijinhos, tortas doces, cajuzinhos, docinhos ornamentais, 
dentre outros) de acordo com as normas contidas no Manual de Boas Práticas de manipulação e preparo de 
alimentos. 
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CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

04 CULINÁRIA À BASE DE MANDIOCA   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Aprender a preparar receitas a partir da mandioca, tais como: tucupi, bolos, pães, croquetes, escondidinhos, 
petiscos, dentre outros. 

*  Aplicar o Manual de Boas Práticas na manipulação e preparo dos alimentos.    

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

05 PRODUÇÃO CASEIRA DE PÃES   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Aprender sobre: higiene e saúde na manipulação de alimentos.    

*  Empregar de processamento e qualidade alimentar na preparação das massas.   

*  Mensurar e utilizar os ingredientes básicos, complementares e alternativos na fabricação de pães. 

*  Conhecer as técnicas de armazenamento e validade, entre outras.  

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

06 PRODUÇÃO CASEIRAS DE BOLOS E CONFEITARIA   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Produzir bolos caseiros e tradicionais      
*  Mensurar quantidades para os variados tipos receitas.     

*  Aprender as principais técnicas de confeitar os bolos, de acordo com suas características e finalidade. 

ARTESANATO  
CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

07 ARTESANATO (CAMA, MESA E BANHO)   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Aplicar bordados e outros ornamentos em artigos de cama, mesa e banho.   

*  Bordar com variadas técnicas enxovais, lembrancinhas dentre outros.   

*  Desenvolver habilidades manuais para a prática do artesanato.    
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CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

08 PINTURA EM TECIDOS   32 15 16 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Decorar tecidos aplicando técnicas de pinturas      

*  Identificar materiais e valores dos produtos necessários para pintura em tecidos em geral   

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

09 BORDADO EM FITA E PATCHWORK   32 15 16 4 

Complexidade do curso           

* Elementar       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Bordados com fita passo a passo       

*  Flores passo a passo       

*  Alinhavada       

*  Material necessário       

*  Modelos e moldes       

*  Laços       

*  Aplicação nas peças            

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

10 CORTE E COSTURA (vestuário feminino)   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Desenvolver de habilidades nas atividades de corte e costura e na modelagem de peças do vestuário 
feminino, por meio de uma formação teórico-prática. 

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

11 CORTE E COSTURA (vestuário masculino)   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Desenvolver de habilidades nas atividades de corte e costura e na modelagem de peças do vestuário 
masculino, por meio de uma formação teórico-prática. 
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CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

12 CORTE E COSTURA (vestuário infantil)   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Desenvolver de habilidades nas atividades de corte e costura e na modelagem de peças do vestuário infantil, 
por meio de uma formação teórico-prática. 

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

13 CORTE E COSTURA (peças íntimas)   32 15 18 4 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Ensino Médio com reconhecida experiencia na ministração de treinamento.   

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Desenvolver de habilidades nas atividades de corte e costura de roupas íntimas: modelagem, pontos de 
segurança, cortes, pilotos, moldes e acabamentos. 

EDUCAÇÃO 

CIC/PS  NOME DO CURSO   CH Máx. part Idade Dias  

14 EDUCAÇÃO AMBIENTAL   24 15 16 3 

Complexidade do curso           

* Alta       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Formação Superior com experiência e qualificação na área.     

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* 
 Sensibilizar para as questões básicas da educação ambiental, de forma a criar uma mentalidade 
prevencionista, com relação ao meio ambiente. 
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PROGRAMAS ESPECIAIS  
         

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

67 NEGOCIO CERTO RURAL - NCR   70 15 18 Modular 

Complexidade do curso           

* Alta - diferenciada       

Formação necessária para ministrar o treinamento         

* Graduação em ciências agrárias, economia, administração     de empresas ou áreas afins  

* Ser proativo (a);        

* Ter bom conhecimento de gestão;        

* Ter flexibilidade para atuar com diferentes públicos e áreas;     

* Ter  habilidade  experiência para trabalhar dinâmicas em grupo;     

* Ter domínio de grupo;        

* Ter boa comunicação oral e escrita;       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer a caracterização do agronegócio;       

*  Reconhecer os aspectos gerais da administração;      

*   ambientes da empresa rural; conhecimento da empresa rural;     

*  Entender as etapas de processo administrativo;       

*  Planejar a área de produção;        

* elaborar plano de negócio e gerenciar o empreendimento     

*  Controlar da área de finanças            

CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

68 PROGRAMA MULHERES EM CAMPO   40 15 18 Modular 

Complexidade do curso           

* Alta - diferenciada       

Formação necessária para ministrar o treinamento         

* Graduação em ciências agrárias, economia, administração     de empresas ou áreas afins  

* Ser proativa;        

* Ter bom conhecimento de gestão;        

* Ter flexibilidade para atuar com diferentes públicos e áreas;     

* Ter habilidade experiência para trabalhar dinâmicas em grupo;     

* Ter domínio de grupo;        

* Ter boa comunicação oral e escrita;       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Conhecer a caracterização do agronegócio;       

*  Reconhecer os aspectos gerais da administração;      

*   ambientes da empresa rural; conhecimento da empresa rural;     

*  Entender as etapas de processo administrativo;       

*  Planejar a área de produção;        

*  Controlar da área de finanças        

* elaborar plano de negócio e gerenciar o empreendimento    

* Conhecer o papel da mulher, valores pessoais, ética, motivação e mediação de conflitos  
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CIC/FPR NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

69 INFORMÁTICA BÁSICA 2332-25 40 15 16 5 

Complexidade do curso           

* Moderada       

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Curso de nível superior na área de informática      

* 
Ensino técnico em informática ou ensino médio com qualificação profissional comprovada na área de 
informática 

* 
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que 
tange à experiência e complementação curricular. 

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

* Conceitos de Informática princípios e função do computador    

* Conceitos primários: Hardware/Software.      

* 
Desktop componentes físicos: monitor, teclado, mouse, gabinete, impressora, scanner. 
  

* Conceito dos sistemas operacionais Windows, Word e Excel    

* Componentes da área de trabalho       

* Digitar, selecionar e formatar textos       

* Elaborar e inserir planilhas        

* Criar e formatar apresentação       

* Internet, definição, navegadores e tipos de conexão segura    

* 
acesso a sites 
 
  

          

CIC/FPS  NOME DO CURSO CBO CH Máx. part Idade Dias  

15 
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (Programa 
AlfaCampo) 

  200 20 15 Modular 

Complexidade do curso           

* Alta        

Formação necessária para ministrar o treinamento segundo a C.B.O     

* Pedagogia        

* Magistério com experiência em Educação de Jovens e Adultos     

* Licenciaturas com experiência em alfabetização andragógica.    
Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades a serem desenvolvidas no curso     

*  Alfabetizar produtores e produtoras com vistas à subsidiar a emancipação social deste público. 
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EDUCAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
              

CURSO TERCNICO EM AGRONÉGOCIOS 

380 horas presenciais 

850 horas  On-line 

1.230 horas (curso completo) 

         

Complexidade do curso           

* Alta        

Formação necessária para ministrar o treinamento         

* Conforme disciplina da matriz curricular       

* Ter habilidade experiência para trabalhar dinâmicas em grupo;     

* Ter domínio de grupo;        

* Ter boa comunicação oral e escrita;       

Importante: associada à formação, a habitação de instrutoria dependerá da avaliação pedagógica no que tange à 

experiência e complementação curricular. 

Resumo das competências e habilidades - Tutoria         

  Competências Comportamentais (atitudes)      

* a) Organização e Planejamento       

* b) Pró-atividade;       

* c) Auto-motivação;       

* d) Empatia;       

* e) Equilíbrio emocional;       

* f) Flexibilidade;       

* g) Assiduidade;       

* h) Comprometimento;       

* i) Liderança;       

* j) Criatividade.       

  Competências Técnicas (conhecimentos e habilidades)     

* a) Conhecimento das rotinas de trabalho;      

* b) Conhecimento em informática básica/ ambiente virtual de ensino-aprendizagem;   

* c) Conhecimento pleno da disciplina ministrada;      

* d) Conhecimento sobre educação a distância/sobre o curso;    

* e) Relacionamentos interpessoais;       

* f) Comunicação (oral/escrita);       

* g) Trabalho em equipe.           
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Estrutura Administrativa 

Presidência  
 

Hélio Dias de Souza 
helio.dias@senar-ro.org.br 
faperon@enter-net.com.br 
Presidente 

 

Superintendência 
 

Elmerson Lira da Cruz 
emerson.lira@senar-ro.org.br 
Superintendente 

 
Comunicação 
 

Simone dos Santos Andrade 
comunicacao@senar-ro.org.br 
Assessora Especial de Comunicação 

 
Jurídico  
 

Efson Ferreira dos Santos Rodrigues 
efson.rodrigues@senar-ro.org.br 
Analista Advogado 

 
Controle Interno 
 
Vanilda Rodrigues de Souza 
vanilda.souza@senar-ro.org.br 
Analista de Controle Interno 

 

Planejamento Estratégico 
 
Vitor de Jesus Pereira 
vitor.pereira@senar-ro.org.br 

Assessor de Planejamento 

 
Área Administrativa 
 
Aline Maria dos Santos Rocha 
aline.rocha@senar-ro.org.br 
Gerente Administrativo/Financeiro 

Wendell David da Silva 
wendell.veloso@senar-ro.org.br  

Lidiane Da Silva Barbosa 
lidiane.barbosa@senar-ro.org.br 
Contabilidade 
 
Cristiane Mendonça Lima 
cristiane.lima@senar-ro.org.br 
Fabio Fernandes de Souza 
fabio.souza@senar-ro.org.br 

Financeiro  

 
Mírian Oliveira de Souza Simões 
mirian.simoes@senar-ro.org.br 
Recursos Humanos 

 
Amaris Santos 
amaris.santos@senar-ro.org.br 
Anatan Marques Costa 
anatan.costa@senar-ro.org.br 
Compras/ Presidente CPL 

 
Francineide Alves Barroso 
francineide@senar-ro.org.br 
Lucimar Rodrigues Pinheiro dos Santos 
senar@senar-ro.org.br 
Recepção 

 

Maici de Brito Tomé 

maici.tome@senar-ro.org.br 

Ronaldo Amaral 
ronaldo.amaral@senar-ro.org.br 
Almoxarifado 

 
Área Técnica – DETEC 
detec@senar-ro.org.br 

 
Morgana Medeiros de Miranda 
morganna.miranda@senar-ro.org.br 
Gerente Técnica – DETEC 

 

Francisca Paiva 
francisca.paiva@senar-ro.org.br 
Supervisora Pedagógica 
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Joaquim Anjo de Lima 
joaquim.lima@senar-ro.org.br 
Supervisor Técnico Administrativo 
 

Ademarcia dos Santos Rocha 
ademarcia.matos@senar-ro.org.br 
Coordenadora Rede – Etec 

Secretária Escolar 

 

Izi Oliveira Bezerra Alecrin 
izi@senar-ro.org.br 
agendamento@senar-ro.org.br 
Assistente Administrativo - Agendamento 

 

Anderson Leite 
anderson@senar-ro.org.br 
Alex Oliveira Lima 
alex.lima@senar-ro.org.br 
Nelson Lopes da Silva 
nelson.silva@senar-ro.org.br 
Assistentes Administrativo 

 
Área Técnica – DATEG 
ateg@senar-ro.org.br 
 
Juvenildo da Silva Juvino 
juvenildo@senar-ro.org.br 
Gerente da Assistência Técnica e Gerencial 

- ATEG 
 

Caroline Miranda dos Santos 
caroline.santos@senar-ro.org.br 
Luan Carlos Burg de Brito 
luan.burg@senar-ro.org.br 
Assessores Especiais 

 
Júlio Gusman Dantas 
julio@senar-ro.org.br 
Assistente Administrativo 

 

Polos Regionais 
 
Kennio Freire Pessoa 
kennio.pessoa@senar-ro.org.br 
Analista /Supervisor 

Pimenta Bueno 

 

Tiago Pauly Boni 
tiago.boni@senar-ro.org.br 
Analista /Supervisor 

Ouro Preto do Oeste 

Arrecadação 
arrecadacao@senar-ro.org.br 
 
Jose Renato Silva Ramos 
jose.ramos@senar-ro.org.br 
Analista de Arrecadação/ 

Agente Sindical 
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Francisca Zonete Noronha Paiva, Analista Pedagogo(a), 26/10/20 às 17:59 
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Elmerson Lira da Cruz, Superintendente, 26/10/20 às 17:58 
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