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O Senar – AR/SE  
  
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Administração Regional de Sergipe – Senar-AR/SE é 

uma instituição de direito privado, estruturado sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos, 

vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA e as Federações de Agricultura 

Estaduais. Em Sergipe, o Senar-AR/SE está vinculado à Faese – sendo administrada por um 

Conselho formado por representantes do Senar-AR/SE, do Senar Administração Central, da Classe 

Produtora, da Federação dos Trabalhadores Rurais – Fetase e da própria Faese. 

  
  
Missão do Senar 
 

 
Realizar a Educação Profissional, a Assistência Técnica e as atividades de Promoção Social, 

contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da produção sustentável, da 

competitividade e de avanços sociais no campo.  

  

Vale ressaltar que, ao profissionalizar e oferecer atividades de promoção social no meio rural, nas 

modalidades estabelecidas, o SENAR contribui efetivamente para o aumento da renda, bem como 

para a integração e ascensão social das pessoas a partir dos princípios de sustentabilidade, 

produtividade e cidadania, colaborando também para o desenvolvimento socioeconômico do país. 

 
Fontes de recursos 

Os eventos realizados pelo SENAR são financiados, em sua grande maioria, por recursos 

provenientes da contribuição compulsória de produtores rurais: tanto sobre a comercialização de 

produtos agrossilvipastoris quanto sobre a folha de pagamento da empresa rural. 

As atividades podem ainda ser subsidiadas por parcerias e convênios firmados com outras 

instituições privadas e/ou governamentais. 

A maior parte dos eventos educativos oferecidos pelo SENAR chega a seu público de forma 

inteiramente gratuita. 

 
Princípios 

I - Organizar, administrar, executar e supervisionar, em todo o território nacional, o ensino 

da Formação Profissional Rural e da Promoção Social, e as ações de Assistência Técnica 

voltadas para as pessoas no meio rural; 

II – Com base nos princípios da livre iniciativa, da economia de mercado, e das urgências 

sociais, aprimorar as estratégias educativas e difundir metodologias para ofertar ações 
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adequadas de Formação Profissional Rural e Promoção Social ao seu público; 

III - Assessorar os governos federal e estadual em assuntos relacionados à formação de 

profissionais rurais e atividades assemelhadas; 

 

 

IV – Expandir parcerias e consolidar alianças públicas e privadas com o objetivo de cumprir 

a missão institucional; 

V – Estimular a pesquisa e garantir o acesso à inovação rural; 

VI – Fortalecer e modernizar o sistema sindical; 

VII – Aperfeiçoar os mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação de desempenho 

institucional; 

VIII - Promover a cidadania, a qualidade de vida e a inclusão social das pessoas do meio rural. 

 
Formas de atuação 
 
A Administração Regional do Senar-AR/SE disponibiliza ao seu público uma oferta educativa variada, 

específica e definida em planejamento anual de trabalho, realizada por meio de: ações de Formação 

Profissional Rural - FPR, que promovam a qualificação e a renda do trabalhador; ações de 

Assistência Técnica Gerencial e atividades de Promoção Social - PS voltadas para áreas prioritárias 

nos municípios e estados. 

 

A fim de viabilizar a execução dos eventos associados à FPR e à PS, o Senar-AR/SE estabelece 

parcerias com entidades como Sindicatos Rurais, Associações de Produtores, Entidades de Classe 

Organizadas, Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Órgãos de Assistência Técnica 

e outros que as auxiliem a alcançar a clientela de modo abrangente e efetivo no maior número 

possível de municípios do país. Essas entidades, por seu poder de atuação como lideranças locais e 

junto a seus associados, em geral atingem a capilaridade almejada pela instituição, contribuindo para 

o levantamento das necessidades locais de capacitação profissional e promoção social, bem como 

para a mobilização e composição das turmas. 

 

Para que se mantenham os níveis de qualidades dos serviços educativos prestados, o processo de 

escolha, capacitação e acompanhamento das entidades parceiras é criterioso e constante. 
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Estrutura Organizacional do Senar-AR/SE 
 
 

 
Conselho Administrativo: Ao conselho, compete cumprir e fazer cumprir as diretrizes emanadas do 

Conselho Deliberativo do Senar Central.  

Conselho Administrativo 

Superintendência 

 

 Comunicação 

 Controle Interno 

 Jurídico 

Gerência Técnica 

Gerência 

Administrativa e 

Financeira 

Administrativo 

Arrecadação 

Educação Profissional 

e Promoção Social 

Formação Técnica 

ATeG 

Financeiro 
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Superintendência: coordenar, supervisionar e fiscalizar a execução dos objetivos, bem como 

administrar as ações e a estrutura do Senar-AR/SE, e quaisquer outras atribuições designadas pelo 

conselho.  
 Comunicação: Responsável por toda a comunicação interna e externa da instituição. 

 Controle Interno: Responsável pelo planejamento organizacional e todos os métodos e 

procedimentos adotados dentro da instituição, verificar a adequação e o suporte dos dados 

contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência às políticas definidas 

pela direção, com o objetivo de evitar fraudes, erros, ineficiências nas empresas. 

 Jurídica: acompanhamento do dia a dia da instituição, englobando: ajuizamento, defesa e 

acompanhamento de ações judicias corriqueiras, ações trabalhistas de pequeno porte, 

elaboração de contratos simples, como por exemplo, contratos de locação, cessão de 

direitos, revisão de contratos existentes e a adequação de documentos internos à legislação, 

além de outros serviços jurídicos de menor complexidade. 

Gerência Técnica: diretamente subordinada à Superintendência e possui as seguintes áreas: FPR e 

PS, Formação Técnica e ATeG:  

 FPR e PS - Responsável pelo cadastramento de alunos, avaliações, registro e certificação; 

pela orientação, acompanhamento, controle e avaliação do processo de ensino-

aprendizagem nas ações profissionalizantes e orientação e acompanhamento do Sistema de 

de Eventos (SENAR NAS NUVENS); responsável pela análise curricular das ações de 

formação profissional rural (qualificação, atualização, aperfeiçoamento, especialização e 

aprendizagem) e atividades de promoção social, capacitação de agentes (mobilizadores, 

instrutores, supervisores) no ensino da FPR e PS; seleção de instrutoria; responsável pela 

elaboração de novos cursos tanto de FPR e PS e pelo estudo de mercado de trabalho. 

 Formação Técnica – Responsável pela gestão e acompanhamento das diretrizes gerais para 

educação profissional técnica de nível médio executada no Estado; 

 AteG – Responsável pela coordenação e supervisão da Assistência Técnica e Gerencial 

desenvolvida pelo Senar-AR/SE, a área também é responsável pelo acompanhamento dos 

dados de controle levantados através da ATeG. 

 

Gerência Administrativa e Financeira: diretamente subordinada à Superintendência e possui as 

seguintes áreas: Administrativo e Arrecadação.  
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 Administrativo - Área responsável pela Prestação de contas de convênios, controle de 

pagamentos, aquisição de bens e serviços (dispensa de licitação); 

 Arrecadação - Área responsável pela divulgação da Legislação pertinente à Contribuição 

Previdenciária Rural, visitas a empresas, contadores, órgãos de fiscalização, etc. A área 

também é responsável pelos estudos sobre cadeias produtivas e potencial de arrecadação 

utilizado para acompanhamento da receita. 

1. Frentes de Trabalho 
 

Para cumprir a sua missão institucional, o Senar estabelece vertentes prioritárias de trabalho, a 

Formação Profissional Rural - FPR, a Promoção Social - PS e a Assistência Técnica e Gerencial - 

ATeG. 

 
 

2. Formação Profissional Rural – FPR 
 

A Formação Profissional Rural - FPR é um processo educativo, sistematizado, que se integra aos 

diferentes níveis e modalidades da educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia, 

objetivando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para a vida produtiva e 

social, atendendo às necessidades de efetiva qualificação para o trabalho com perspectiva de 

elevação da condição sócio profissional do indivíduo. 

 

3. Princípios da Formação Profissional Rural – FPR 
 
A Formação Profissional Rural é um processo educativo e democrático, que considera o mundo em 

permanente processo de mudança. 

Vincula-se diretamente ao mundo do trabalho e está associada à informação e à orientação 

profissional, centrada em ocupações reconhecidas no mercado de trabalho rural para a definição das 

ofertas educativas a serem adequadas ao nível tecnológico dessas ocupações. 

A FPR assume identidade e características próprias, objetivos profissionalizantes e conteúdos 

ocupacionais centrados no processo de trabalho, resultando em ganhos e aumento de produtividade 

para o produtor e trabalhador rural. 
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4. Diretrizes da Formação Profissional Rural – FPR 
 
1 - As ações de Formação Profissional Rural desenvolvidas pelo SENAR serão planejadas 

considerando-se a realidade local e respeitando-se os interesses dos produtores e trabalhadores 

rurais. 

 

2 - As ações da Formação Profissional Rural desenvolvidas pelo SENAR considerarão o perfil 

profissional da ocupação demandada pelo mercado de trabalho. 

 

3 - A clientela do SENAR para ações de Formação Profissional Rural referentes à Qualificação 

Profissional Básica, Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização será composta por pessoas do 

meio rural com idade compatível com a modalidade, natureza da programação e requisitos da 

ocupação, respeitando-se a legislação vigente. 

 

4 - A clientela do SENAR para ações de Aprendizagem Rural será composta por jovens entre 14 e 24  

anos que pretendam exercer atividades no meio rural. 

 

5 - A clientela do SENAR para ações de educação profissional técnica de nível médio será composta 

por pessoas que pretendam exercer atividades no setor agropecuário. 

 

6 - A clientela do Sistema CNA/SENAR/ICNA para ações de educação profissional de nível 

tecnológico será composta por pessoas que tenham concluído o ensino médio e pretendam exercer 

atividades no setor agropecuário. 

 

7 - O SENAR utilizará múltiplas estratégias e formatos para o desenvolvimento das ações da 

Formação Profissional Rural. 

 

8 - O SENAR assistirá as entidades empregadoras na elaboração e na execução de programas 

de Formação Profissional Rural. 

 

9 - O SENAR prestará assessoria em Formação Profissional Rural a entidades governamentais e 

privadas. 
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10 - As ações da Formação Profissional Rural serão desenvolvidas pelo SENAR, de forma 

descentralizada, respeitando as características regionais e locais. 

 

11 - O SENAR divulgará as ações da Formação Profissional Rural a fim de democratizar o 

acesso da clientela. 

 

12 - O SENAR utilizará procedimentos didáticos e pedagógicos apropriados à Formação 

Profissional Rural. 

 

13 - O SENAR efetuará processos de certificação obedecendo a padrões institucionais. 

 

14 - O SENAR observará a destinação dos seus recursos para a Formação Profissional Rural 

conforme resolução do Conselho Deliberativo. 

 

5. Níveis de formação da FPR: a inicial e a continuada. 

 

Formação Inicial – educação profissional destinada a qualificar jovens e adultos, independentemente 

de escolaridade prévia e de regulamentação curricular. 

 

Formação Continuada – processo educativo que se realiza ao longo da vida, com a finalidade de 

desenvolver competências complementares, incluindo, quando necessário, a elevação da 

escolaridade básica do cidadão. Os cursos de formação continuada têm a carga horária mínima 

estipulada com base nas necessidades de formação do público. 

 

6. Natureza de Programação 

 

Para cada tipo de formação existe uma natureza de programação que é a classificação que 

determina o nível, a abrangência e a intensidade em que serão desenvolvidos os conteúdos na FPR, 

em uma determinada modalidade. 

 

Para a formação inicial temos como natureza de programação: 

 Aprendizagem Rural; 

 Qualificação Profissional Básica 

Para a formação continuada temos como natureza de programação: 
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 Aperfeiçoamento; 

 Atualização; 

 Especialização 

 

6.1. Formação Inicial – Educação Não Formal 

6.1.1. Aprendizagem Rural: Aprendiz é o adolescente que estuda e experimenta um primeiro 

contato com o mundo do trabalho, recebendo, ao mesmo tempo, formação humanística e 

profissionalizante, conjugando-se teoria e prática. Poderá ter a condição de cotista, quando possuir 

contrato de Aprendizagem com empregador rural, ou não cotista, quando cursar uma programação 

de aprendizagem, mas não possuir contrato. A Aprendizagem Rural destina-se aos jovens com idade 

entre 14 a 24 anos (idade limite que não se aplica para as pessoas com deficiências) que pretendam 

exercer atividades no meio rural. O Aprendiz deverá estar cursando a escola regular, ensino 

fundamental (antigo Primeiro Grau) ou ensino médio, além de matriculado e frequentando instituição 

de ensino profissionalizante, denominada Entidade Qualificadora. A Aprendizagem Rural deve seguir 

os aspectos relacionados na legislação vigente (Lei Federal 10.097/00, o Decreto nº 5.598/05 e a 

Portaria 723, e seus anexos, do Ministério do Trabalho e Emprego e subsequentes). Será organizada 

em tarefas de complexidade progressiva, de acordo com o desenvolvimento físico e psicológico do 

aprendiz, prevendo ainda atividades teóricas e práticas em núcleos básicos e específicos, além de 

prática profissional realizada em ambiente de trabalho. Os cursos de aprendizagem serão 

elaborados, realizados e supervisionados pela Entidade Qualificadora. Devem considerar a demanda 

de vagas e capacidade operativa e prever a alternância e adequação entre o campo teórico e a 

aprendizagem prática, de forma a equilibrar o tempo dedicado ao trabalho na empresa e o reservado 

para atividades teóricas. O conteúdo deve ter correspondência com a atividade exercida pelo 

aprendiz na empresa e será ministrado por instrutor(es) indicado(s) pela Entidade Qualificadora e ou 

supervisionados por ela. Podem ocorrer dentro da própria empresa, na instituição de ensino ou em 

outro local apropriado, com instalações físicas que garantam condições de higiene e segurança. 

Cabe à Entidade Qualificadora monitorar o trabalho do instrutor, acompanhar e avaliar o desempenho 

do adolescente e certificá-lo com diploma ao final do curso. 

 

6.1.2. Qualificação Profissional Básica: Capacita para o exercício de uma ocupação existente e 

definida pelo mercado de trabalho, mediante domínio de um conjunto significativo de tarefas e 

operações da ocupação, segundo o perfil profissional, que pode ser elaborado por Comitê Técnico 

Setorial. Para dar maior flexibilidade ao atendimento das necessidades dos trabalhadores, 
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produtores, das empresas e da sociedade, as ofertas de qualificação poderão ser modularizadas, 

desde que observadas a sazonalidade da produção, a disponibilidade da capacidade operativa e dos 

recursos financeiros do SENAR. Os cursos deverão ser permanentemente estruturados, renovados e 

atualizados segundo as emergentes e 

mutáveis demandas do mundo do trabalho, observando saídas intermediárias e complementaridades 

por cursos de formação continuada e de formação nos níveis técnicos e tecnológicos. 

 

6.2. Formação Continuada – Educação Não Formal 

 

6.2.1. Aperfeiçoamento: Representa a ampliação ou complementação de competências de um 

determinado perfil profissional desenvolvido na formação inicial e certificados pelo SENAR ou aqueles 

tácitos adquiridos na prática profissional e observados pela instituição no ingresso da formação. 

Destina-se às pessoas que já exercem determinada ocupação e necessitam aperfeiçoar, em função 

de aprimoramentos no processo produtivo, competências apontadas como necessárias ao 

desempenho criativo, autônomo, eficiente, eficaz e efetivo em seu ambiente de trabalho. 

 

6.2.2. Atualização: Representa a atualização das competências de um determinado perfil profissional 

desenvolvido na formação inicial ou certificado pela instituição. Destina-se aos que já exercem 

determinada ocupação e necessitam atualizar, em função de mudanças tecnológicas no processo 

produtivo, competências apontadas como necessárias ao desempenho criativo, autônomo, eficiente, 

eficaz e efetivo em seu ambiente de trabalho. 

 

6.2.3. Especialização: Ação educacional de aprofundamento de competências relacionadas a um 

determinado perfil profissional desenvolvidas na formação inicial ou certificadas aos que já exercem 

determinada ocupação. Destina-se aos que desejam aprofundar competências em áreas específicas, 

caracterizando em geral uma nova função especializada. 

 

 

7. Tipos de Programação 

 

Na Formação Profissional Rural trabalha-se com 2 tipos de programação. Para o SENAR, o tipo de 

programação é a estratégia educacional utilizada para alcançar os objetivos definidos conforme a 

natureza da programação, nas ações da FPR. Pode ser definido também como a 
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forma utilizada para a disseminação de conhecimentos de acordo com as necessidades específicas 

de determinados grupos de trabalhadores e produtores do setor produtivo rural. 

Na FPR, os tipos de programação mais recorrentes são: 

 

7.1. Curso – Tipo de programação que é determinado por um conjunto de conteúdos sistematizados 

de acordo com um perfil profissional estabelecido e que na sua programação possibilita aos 

participantes um conjunto de competências gerais para atuação em determinada ocupação. É 

indicado para pessoas que têm baixo ou nenhum conhecimento sobre o assunto, com exceção dos 

cursos de especialização, cujo objetivo é o aprofundamento daqueles que já dominam o assunto. O 

curso pode ser planejado em etapas sequenciais, modulares ou interligadas, dentro de um mesmo 

objetivo, dosando os graus de investimento, dando tempo para a incorporação progressiva das 

instruções e gerando uma expectativa positiva para os 

participantes, na medida em que se sentem direcionados ao crescimento permanente. 

Para compor o currículo a programação pode ser enriquecida por conferências, palestras, visitas 

técnicas, etc.. No SENAR este tipo de programação é recomendado quando se trata das naturezas 

de programação: Aprendizagem Rural, Qualificação Profissional Básica ou Especialização. 

 

 

7.2. Treinamento - De acordo com Chiavenato (1990), o treinamento é o processo educacional 

aplicado de maneira sistêmica, a partir do qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e 

habilidades em função de objetivos definidos. 

Tendo como base o resultado do levantamento feito na caracterização de regiões e municípios, este 

tipo de programação é orientado para o presente, focalizando as necessidades inerentes ao mercado 

de trabalho e às necessidades dos participantes buscando melhorar aquelas habilidades e 

capacidades relacionadas com o desempenho imediato da ocupação. O desenvolvimento caracteriza 

a execução de treinamentos em etapas sequenciais, modulares ou interligadas, dentro de um mesmo 

objetivo, dosando os graus de investimento, dando tempo para a incorporação progressiva das 

instruções e gerando uma expectativa positiva para os participantes, na medida em que se sentem 

direcionados ao crescimento permanente [Formação Continuada]. Para compor o currículo a 

programação pode ser enriquecida por conferências, palestras, visitas técnicas, etc. 

No SENAR, este tipo de programação é recomendado quando se trata das naturezas de 

programação: Aperfeiçoamento e Atualização. 
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8. Estratégias educativas para dinamizar as ofertas formativas 
 
8.1. Consultoria - A consultoria é utilizada pelo SENAR, no desenvolvimento de suas ações, de 

forma complementar à ação educativa realizada pela Formação Profissional Rural e age como 

instrumento de validação, acompanhamento ou disseminação de conhecimentos adicionais aos 

trabalhados dentro do processo ensino aprendizagem. A consultoria poderá ser feita em propriedades 

individuais ou de forma coletiva, por instrutores do SENAR, técnicos das federações e/ou de 

entidades parceiras. 

 

8.2. Oficina - Ambiente destinado ao desenvolvimento das aptidões e habilidades, mediante 

atividades laborativas em grupo orientadas por educadores capacitados e em que estão disponíveis 

diferentes tipos de equipamentos e materiais para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, 

nas diversas áreas do desempenho profissional. Esse dispositivo pedagógico dinamiza e estimula o 

engajamento criativo de seus integrantes, uma vez que permite um espaço de diálogo. Sua 

metodologia é caracterizada pela construção coletiva de um saber, de análise da realidade, de 

confrontação e intercâmbio de experiências e no processo de construção do conhecimento como 

finalidade prioritária.  

 

8.3. Dia de Campo - É a estratégia que visa transmitir conhecimentos, em geral, oriundos de 

resultados de pesquisa e/ou tecnologias geradas, e promover o aprendizado de uma habilidade. 

Trabalha conteúdos teóricos e práticos, porém com caráter informativo, em apenas um dia, por meio 

de visitas à campos experimentais e/ou áreas demonstrativas. O público é composto normalmente 

por técnicos, produtores, lideranças e interessados pelo assunto. Para que o Dia de Campo seja 

efetivo, deve ser planejado de tal modo que possibilite ao público acompanhar e praticar tais 

habilidades em condições de campo, preferencialmente, 

semelhantes às dos componentes do grupo. 

 

8.4. Visita Técnica - É a estratégia didática de caráter informativo e institucional tutorada pelo grupo 

de profissionais que realizam as rotinas no sistema produtivo em questão (agroindústrias, 

propriedades, fábricas, armazéns, etc.). Voltada para um grupo de participantes de processos de 

ensino aprendizagem e/ou profissionais interessados, objetiva fornecer uma rápida visão sobre os 

aspectos operacionais, funcionais e de instalações físicas, consolidar conhecimentos previamente 

apreendidos e a utilização ou não de tais conhecimentos posteriormente. Pode ser um momento de 

identificação de algum problema ou solução. É também utilizada por lideranças locais e/ou 
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interessados em investir em determinada atividade econômica ou segmento produtivo, com intuito de 

melhor subsidiar a elaboração de programas de desenvolvimento. 

 

8.5. Validação de campo - Tem o objetivo de acompanhar a implementação dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes adquiridos pelos participantes de determinados programas especiais,  

principalmente da FPR, do SENAR. Consiste em visita programada com carga horária definida no 

programa e acordada previamente com os participantes e a Administração Regional, devendo ser 

registrada toda e qualquer observação em relatório por parte do instrutor. A FPR deve explorar os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes em qualquer tipo de programação selecionada, 

possibilitando a gestão de suas ações. 

Para que a aprendizagem seja efetiva e o trabalhador que participa da ação da FPR possa aplicar os 

conhecimentos e as habilidades adquiridos, o agente poderá selecionar, se necessário for, mais de 

um tipo de programação, conjugando as propostas de forma a garantir a eficácia da ação da FPR.  

Além disso, para que a educação aconteça ao longo da vida, acompanhando o desenvolvimento e 

necessidades socioprofissionais do participante, o SENAR envidará esforços para oferecer propostas 

modularizadas em Itinerários Formativos, de forma a garantir o aproveitamento das competências 

adquiridas anteriormente e abrir possibilidades de complementação constante de formação nos níveis 

previstos da educação profissional, formação inicial e continuada de trabalhadores, educação 

profissional técnica de nível médio e a educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação. 

 

8.6. Palestra - é uma apresentação oral que pretende apresentar informação ou ensinar pessoas a 

respeito de um assunto. É uma estratégia muito utilizada em nossas atividades, pois permite 

abordarmos variados assuntos, para vários grupos e termos resultados positivos nessas ações. 
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PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA DA FPR 

EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL 

NÍVEIS 
NATUREZA DA 

PROGRAMAÇÃO 
DESCRIÇÃO 

TIPO DE 

PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

 

 

 

 
 

APRENDIZAGEM 

RURAL 

Destina-se a pessoas com idade entre 14 a 24 anos 
que pretendem exercer atividades no meio rural. Deve 

seguir os aspectos da lei de criação da 
Aprendizagem no 10.097/00 e as normas 

subsequentes. Será organizada em tarefas de 
complexidade progressiva, de acordo com o 

desenvolvimento físico e psicológico do aprendiz, e 
prevê atividades teóricas e práticas em núcleos 

básicos e específicos, além de prática profissional 
realizada em ambiente de trabalho, nos moldes 

definidos pela lei. Conferem-se aos participantes de 
cursos de Aprendizagem Rural o Certificado de 

Aprendizagem e a Declaração da Prática 
Profissional. 

 

 

 

 

 
Curso 

 

 

 
QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

BÁSICA 

Destina-se a jovens e adultos, capacitando-os para o 
exercício de uma ocupação existente e definida pelo 

mercado de trabalho, mediante domínio de um 
conjunto significativo de tarefas e operações da 
ocupação segundo o perfil profissional. Pode ser 

modularizada e complementada por cursos 

de formação continuada e de níveis técnico e 
tecnológico. Confere-se aos participantes de cursos de 

Qualificação Profissional Básica o Certificado 
Ocupacional de Qualificação Profissional 

Básica. 

 

 

 

 
Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APERFEIÇOAMENTO 

Destina-se aos participantes que já exercem 
determinada ocupação e necessitam aperfeiçoar ou 

atualizar (em função de mudanças no processo 
produtivo) competências específicas de um 

determinado perfil profissional, adquirindo novos 
conhecimentos em determinados segmentos desta 
ocupação. Confere-se aos participantes de curso/ 

treinamento de Aperfeiçoamento o Certificado de 
Aproveitamento. 

 

 

 

Curso e 

Treinamento 
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ÃO EDUCATIVA DA FPR 
9. Promoção Social – PS 

 
A Promoção Social é um conjunto de atividades com enfoque educativo, que possibilita ao 

trabalhador, ao produtor rural e às suas famílias a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de 

habilidades pessoais e sociais e mudanças de atitudes, favorecendo, assim, uma melhor qualidade 

de vida e participação na comunidade rural. 

Propicia também espaços de reflexão e desenvolvimento social das pessoas que promovem o meio 

rural, sejam elas: agentes e líderes comunitários, professores e diretores de escolas, profissionais da 

saúde, representantes municipais, estaduais e federais, entre outros. 

II 

10. Agentes envolvidos nos processo educativos  

 
São os profissionais que atuam no processo de planejamento, operacionalização e avaliação da ação 

educativa do SENAR; Superintendentes e equipe técnicas, bem como supervisores, instrutores e 

mobilizadores.  

Todos os agentes do SENAR atuam em uma ou todas as etapas que o compõe, sendo mais ou  

 

 

 

 
 

FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

 

 
 

ATUALIZAÇÃO 

Destina-se aos participantes que já exerçam 
determinada ocupação, apresentam certificação de 

competências adquiridas em processos formativos 
anteriores, ou demonstram conhecimentos 

tácitos e necessitam atualizar competências 
específicas de um determinado perfil profissional, em 
decorrência de mudanças tecnológicas no processo 

produtivo. Confere-se aos participantes de 
curso/treinamento de Atualização o Certificado de 

Aproveitamento. 

 

 

 
Curso e 

Treinamento 

 

 

 
ESPECIALIZAÇÃO 

Destina-se aos participantes que já exercem 
determinada ocupação e desejam aprofundar 
competências em áreas específicas de um 

determinado perfil profissional, caracterizando em 
geral uma nova função especializada. 

Confere-se aos participantes de cursos de 
Especialização o Certificado Ocupacional de 

Especialização. 

 

 

 
Curso 
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menos ativos em determinadas fases. Mobilizadores, instrutores, supervisores e equipe técnica 

desempenham funções específicas, mas interligadas, que se complementam para gerar o resultado 

final.  

O esquema abaixo apresenta, de forma sintetizada, as funções dos agentes que realizam a FPR e 

PS no SENAR.  

 

 

 

 

10.1. Mobilizador:  

Atua na organização dos eventos, a partir de atribuições específicas associadas à seleção de 

pessoas para os eventos, composição de turma e preparação do cenário educativo.  

10.2. Instrutor:  

É o mediador do conhecimento e da prática profissional junto aos participantes dos eventos. São 

profissionais autônomos, credenciados para realização das ações do SENAR. São profissionais 

multidisciplinares, como agrônomos, veterinários, zootecnistas, biólogos, profissionais de saúde, 

entre outros, que são selecionados e passam por um processo de cadastramento, credenciamento, 

formação e supervisão.  

10.3. Supervisor:  

Assume a significativa função de ser o elo entre os demais agentes, a instituição e os parceiros, 

atuando de forma educativa, preventiva e corretiva.  
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11. Planejamento das ações  

Com o conhecimento prévio das situações sociais e econômicas do público realizamos a identificação 

de necessidades de educação profissional e promoção social utilizando a experiência de entidades 

sediadas nos municípios atendidos que conhecem a realidade local, além dos estudos sobre mercado 

de trabalho e caracterização dos municípios que auxiliam na tomada de decisões. 

O Senar realiza estudo de mercado de trabalho nos municípios do estado (diagnóstico externo) e que 

juntamente com o diagnóstico interno é apresentado aos parceiros para que possa ser elaborada a 

Programação Estratégica de Mobilização (PEM). 

O levantamento das necessidades locais, onde serão identificadas as demandas por tipo de 

ocupação. As informações devem estar contidas no PEM –Programação Estratégica de Mobilização. 

A identificação destas demandas na região deverá levar em consideração:  

 Demanda dos parceiros;  

 Análise de mercado de trabalho;  

 Solicitação da comunidade;  

 Conhecimento do público por parte do mobilizador;  

 Oferta do Senar-AR/SE. 

As estratégias para um planejamento eficaz são: 

 Planejamento participativo que atenda às necessidades da comunidade e as potencialidades 

de cada município; 

 Envolvimento de lideranças rurais com aptidão a identificar as necessidades e as aspirações 

do público-alvo; 

 Identificação de possíveis parceiros; 

 Qualificação dos recursos humanos envolvidos no planejamento, execução e avaliação das 

atividades de FPR; 

 Utilização de todos os recursos disponíveis para divulgação das atividades; 

 Integração com instituições e órgãos que tenham atividades correlatadas. 

 

A identificação das necessidades deverá também analisar os seguintes aspectos sociais municipais e 

regionais: 
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 Indicadores de saúde por faixa etária; 

 Indicadores de acidentes de trabalho; 

 Incidência de doenças; 

 Escolaridade da população x pessoas fora da escola; 

 Calendário agrícola; 

 Entidades existentes no município/região: Associações, cooperativas, sindicatos, empresas, 

etc. 

 Identificação das principais atividades desenvolvidas no município e região; 

 Índices de Desenvolvimento Sociais locais, IDS, relacionados à saúde, renda e infraestrutura. 

 

12. Seleção do Agente Mobilizador  

Para a execução do planejamento pelo parceiro é imprescindível a indicação do agente mobilizador 

que responderá pela programação do parceiro junto a Administração Regional.  

Esta indicação ocorrerá através do preenchimento e envio de ficha de cadastro para o mobilizador 

(ANEXO I), em período estabelecido pela regional, para o credenciamento de novos mobilizadores.  

O candidato a mobilizador deve ter o perfil indicado e atuará sob total responsabilidade da entidade 

cooperada.  

Caso o mobilizador seja prestador de serviços, contratado pelo Parceiro/Cooperado, a 

responsabilidade será definida através de acordo entre as partes. 

O perfil mínimo requerido para a função é:  

 Idade mínima de 18 anos; 

 Ensino médio completo; 

 Conhecimentos básicos em informática; 

 Conhecimento e afinidade com o meio rural; 

 Facilidade de comunicação; 

 E tempo disponível para se dedicar ao trabalho de mobilização. 

 

O Parceiro conveniado deve viabilizar o comparecimento do (a) candidato (a) a mobilizador (a) à 

capacitação promovida pelo Senar-AR/SE. Após aprovação do perfil pela regional, o candidato 

passará por capacitações no formato presencial e/ou  EaD. 
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O Parceiro conveniado deve viabilizar a participação do (a) mobilizador(a) nos eventos promovidos 

pelo Senar-AR/SE e possibilitar ao (à) mobilizador(a) o apoio logístico e infraestrutura para que ele(a) 

possa exercer suas atividades (transporte, computador, telefone, internet, correios etc.). 

Periodicamente, o Senar-AR/SE, promoverá capacitações e reuniões para atualização do agente 

mobilizador, em procedimentos metodológicos e operacionais.  

Além da capacitação inicial na Metodologia do SENAR para mobilizador, o Treinamento APOENA – 

Inclusão de Pessoas com Deficiência nos eventos do Senar faz parte do itinerário formativo do 

agente, sendo imprescindível a sua participação.  

A relação entre a mobilização e demais agentes do Senar-AR/SE (instrutores e supervisores), bem 

como com a equipe técnica da administração regional deverá respeitar as regras de urbanidade. 

 

São pontos importantes antes e durante a execução do evento:  

1. Escolha do Local:  

 

O local de realização dos eventos promovidos pelo SENAR deve ser o mais próximo possível da 

realidade em que trabalham e vivem seus participantes. Os critérios para escolha do local mais 
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adequado são: 

 

a. Possibilitar a execução das operações em situação real de trabalho ou vivência dos 

participantes; 

b. Ser de fácil acesso para os participantes, contribuindo para o deslocamento de todos; 

c. Apresentar boa ventilação, controle de sons e ruídos; 

d. Ser compatível com o conteúdo ministrado, com as técnicas e com os recursos 

instrucionais que serão utilizados; 

e. Promover a segurança ocupacional e patrimonial, ou seja, na concepção do ambiente 

educacional devem estar implícitas as normas e legislação vigente; 

f. Observados os aspectos de ergonomia no ambiente, desde a disposição do 

mobiliário e dos equipamentos, buscando a qualidade de vida no trabalho. 

g. Levar em consideração questões ambientais como, por exemplo, aproveitamento de 

iluminação natural, cores claras, tratamento de água, etc. 

2. A comunicação entre os agentes: mobilizador, instrutor e supervisor é imprescindível a uma 

boa realização. Sendo importante a comunicação prévia sobre as necessidades de cada 

agente no desempenho da ação.  

3. Deve ser observado a quantidade mínima e máxima de participantes, bem como os requisitos 

necessários para o público-alvo, através do Quadro de ocupações/ano vigente (ANEXO II). 

Para a composição das turmas, tanto de FPR (Formação Profissional Rural) e PS (Promoção 

Social) leva-se em consideração o que está descrito em documentos norteadores, como 

exemplo a CBO. Nos documentos norteadores há critérios que devem ser respeitados no 

momento da mobilização das turmas para que se evite formação de turmas heterogêneas, 

assim como, turmas que não possuam o mesmo perfil, afinidade com o treinamento, idade 

mínima para poder participar do treinamento e escolaridade, e outras situações que acabam 

acarretando em reprovações, evasões e até mesmo riscos de acidentes. 

4. Os eventos são programados para serem realizados durante a semana (segunda a sexta), 

qualquer situação que não seja possível a realização do treinamento (no dia marcado ou no 

horário estabelecido – em hipótese nenhuma poderá exceder 8h de treinamento) deve ser 

comunicada imediatamente a equipe técnica responsável.  

5. Todos os materiais para a realização do evento deverão estar disponíveis no início do evento.  

6. Local, materiais, máquinas, equipamentos e/ou animais, cedidos a título de cooperação no 

desenvolvimento das ações de FPR e atividades de PS, deverão ser utilizados com o cuidado 

adequado, pelo instrutor e participantes, visando sua conservação.  
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7. O mobilizador deverá realizar o preenchimento correto das fichas de inscrição no sistema de 

cadastro, sendo necessário, o preenchimento de todos os campos solicitados na ficha 

de inscrição. (ANEXO IV). É obrigatória a assinatura do candidato na ficha de inscrição.  

8. Em caso de substituição de participantes no sistema de cadastro é importante verificar que 

estas substituições não devem ser superiores a 20% da turma previamente organizada. 

Alterações superiores a este número devem ser justificadas ao Senar-AR/SE. As 

substituições de participantes devem ser informadas previamente a equipe técnica da 

regional. 

9. No caso de falta de documentos, principalmente, o CPF, o mobilizador deverá orientar  

o participante a procurar os órgãos competentes para providenciar a emissão dos mesmos 

para a participação no evento.  

10. O mobilizador deverá estar presente, impreterivelmente, durante o início do evento, 

realizando a abertura, fazendo a apresentação do instrutor ao grupo e apresentando de forma 

sucinta a entidade cooperada e a relação de parceria com o Senar-AR/SE. 

11. Não é permitida a presença de ouvintes e/ou curiosos durante a execução do evento, pois 

suas possíveis interferências podem comprometer o trabalho educacional e a segurança de 

todos.  

12. É de grande importância o apoio da mobilização ao trabalho do (a) Instrutor(a) e aos 

participantes durante o evento.  

13. O mobilizador deve evitar trajar shorts ou camisetas durante a execução do evento, sempre 

que possível, fazer uso de camisas com identificação da instituição.  

14. O mobilizador somente poderá participar de um evento por ele mobilizado mediante 

autorização prévia da regional.  

15. Ocorrendo situações que comprometam a realização do evento, este deverá ser suspenso e 

a equipe técnica da regional deve ser imediatamente comunicada para providências cabíveis. 

 

13. A clientela das ações e atividades desenvolvidas pelo SENAR.   

Pode-se afirmar que o público do Senar são todas as pessoas do meio rural, associadas, direta ou 

indiretamente, aos processos produtivos agrossilvipastoris.  

Para a correta identificação da clientela do SENAR, através do trabalho da mobilização, é importante 

ressaltar alguns pontos:   
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 As ações de FPR e as atividades de PS podem influenciar decisivamente no aumento da 

renda, na melhoria da qualidade de vida e na mudança de comportamento e visão do 

produtor ou trabalhador rural.  

 A mobilização deverá manter relacionamento com as comunidades rurais, outros sindicatos, 

prefeituras, associações, cooperativas, escolas rurais e similares, agroindústrias, Emater, 

revendedoras e distribuidores de insumos, máquinas e equipamentos agropecuários, 

associações de produtores, buscando ampliar o apoio e a participação efetiva destas 

parcerias na realização dos eventos.   

 A mobilização deverá ser feita observando a demanda, as necessidades locais, bem como os 

pré-requisitos exigidos para cada evento. Os eventos devem, portanto, ocorrer a partir da 

solicitação de produtores e/ou trabalhadores rurais, ou de outras instituições interessadas, 

identificados no PEM – Programação Estratégica de Mobilização.  

 Fica a mobilização responsável pela observância dos pré-requisitos estabelecidos pelo 

Senar-AR/SE, para as ações de Formação Profissional Rural ou atividades de Promoção 

Social. 

 Especificamente em relação à seleção dos participantes o mobilizador deverá considerar os 

seguintes pré-requisitos: idade mínima e máxima, escolaridade mínima, público-alvo, número 

mínimo e máximo de participantes e condições de saúde, estabelecidos pelo Senar-AR/SE 

para cada tipo de plano de ação, no quadro de ocupações (ANEXO II) .  

 Na composição dos grupos de participantes verificar-se-á a existência de necessidades 

comuns e a cadeia produtiva em que eles estão atuando, assegurando que os participantes 

de cada turma tenham interesses semelhantes e pertinentes ao treinamento. 

 A mobilização dos eventos deve ser continuamente orientada e retificada pela Administração 

Regional, uma vez que uma mobilização frágil desestabiliza e desestrutura o processo, 

comprometendo a atuação do instrutor, da equipe, incluindo o supervisor, e 

consequentemente o resultado da programação de FPR. 

 

14. Planejamento e Operacionalização do PEM e Plano Anual de Trabalho PAT – 

A PEM é um conjunto de informações sobre as demandas levantadas pela mobilização que devem 

ser encaminhadas ao Senar-AR/SE para apreciação.  

Em período estabelecido, o Senar-AR/SE, solicitará ao parceiro mobilizador o preenchimento das 

seguintes informações:   
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 Nome da ação 

 Município de realização  

 Justificativa para a realização da ação  

 Parceiro Local (Parceiro que auxiliará na realização do treinamento no Município, se 

houver)  

 Previsão de número de participantes nos eventos  

 Quantidade de turmas solicitadas  

 Previsão de mês de realização 

 

É importante, por ocasião da elaboração do planejamento, o profundo conhecimento prévio das 

situações sociais e econômicas do público-alvo e um trabalho exaustivo quanto à indicação de 

necessidades, para que se evite programar ações que não culminem no impacto desejado. 

A identificação de necessidades deve ser conduzida pelo Senar-AR/SE, utilizando a experiência de 

entidades sediadas nos municípios atendidos e que conheçam a realidade local, além dos 

observatórios em cada Regional e estudos sobre as necessidades de qualificação no meio rural.  

Deve-se ainda, buscar uma visão bastante ampla dos problemas ou necessidades identificadas, 

sempre questionando se a solução para este ou aquele problema levantado não é de 

responsabilidade de outras instituições que também atuam no meio rural. 

14.1. Análise, correção e aprovação da PEM – Programação Estratégica de Mobilização.  

Após a programação realizada pela mobilização levando em consideração os aspectos citados acima 

(conhecimento prévio das situações sociais e econômicas do público-alvo; ações que 

aumentem efetivamente, não só a renda do participante, como também proporcione melhoria 

na qualidade de vida, mudança de comportamento e visão do produtor e do trabalhador rural; 

busca na ampliação do apoio de demais entidades que possam estar envolvidas direta ou 

indiretamente no planejamento e execução das ações e verificar que toda ação exige um pré-

requisito de público-alvo para que possa ser realizada e que estes aspectos devem ser 

atendidos) a programação irá para a etapa de: análise, correção e aprovação. 

Nesta etapa (Análise, correção e aprovação) a equipe técnica poderá entrar em contato com o 

solicitante, com questionamentos sobre as informações para o planejamento, solicitando ajustes, 
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quando necessário, salientando que a (PEM) solicitada pelo mobilizador/solicitante poderá ou não ser 

aprovada pelo Senar-AR/SE.  

Anterior à programação da mobilização, a regional realiza estudo sobre a compatibilização dos 

diagnósticos externos e internos feitos anteriormente à etapa do Plano Anual de Trabalho – PAT, 

seguindo as fases de: Caracterização Estado e Regiões; Caracterização dos Municípios; 

Determinação da Capacidade Operativa da Administração Regional (disponibilidade de recursos 

matérias, financeiros e de pessoal) e ao receber a PEM, confronta as informações obtidas em seu 

estudo, com o planejamento da mobilização analisando se os dados estão relacionados e a possível 

operacionalização das ações. 

Após a conclusão dessas etapas, estudo realizado pela regional e a PEM aprovada, a 

programação é inserida no PLANO ANUAL DE TRABALHO – PAT. 

14.2. PAT – Plano Anual de Trabalho 

O PAT – Plano Anual de Trabalho, é  o planejamento das ações que serão executadas durante o ano 

exercício. Esse método prevê todas as etapas necessárias para Identificar as Demandas dos 

Produtores, Trabalhadores e suas famílias e programar ações alinhadas ao diagnóstico. Os planos 

são realizados anualmente e são à base de todo o trabalho realizado no sistema.  

 

14.3. Execução do planejamento  

 

Após a aprovação da PEM - Programação Estratégica de Mobilização, a execução do 

Planejamento segue a seguinte linha na execução dos eventos a campo: 

 

ATRIBUIÇÕES DO MOBILIZADOR 

 

São atribuições do parceiro conveniado, através do agente mobilizador:  

 

1. Fazer a divulgação antecipada e ampla das ações;    

2. Contribuir para a identificação, recrutamento e a seleção da clientela; 

3. Escolher o local para a ação/atividade; 

4. Organizar o local da ação de FPR/PS; 
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5. Providenciar os recursos instrucionais na quantidade e qualidade necessárias; 

6. Mobilizar os participantes de acordo com as exigências e pré-requisitos de cada evento, 

observando principalmente a real necessidade de capacitação do participante; 

7. Preencher as fichas cadastrais, realizando o preenchimento correto, sendo necessário, o 

preenchimento de todos os campos solicitados na ficha  de inscrição (ANEXO IV), caso 

contrário não será possível à emissão do certificado dos participantes. As inscrições devem 

ser feitas com antecedência e as fichas, preenchidas por completo, entregues à  AR ou ao 

instrutor antes do início do evento. É obrigatória a assinatura do candidato na ficha de 

inscrição; 

8. Recrutar os participantes para os eventos, digitando as fichas cadastrais no SENAR NAS 

NUVENS, https://system.na2.netsuite.com/pages/customerlogin.jsp, com, todas as 

informações sobre a operacionalização através do Manual do Mobilizador no SENAR NAS 

NUVENS, disponível na Biblioteca digital do Sistema (ANEXO III); 

9. Apresentar, quando solicitado, todo o processo do evento do Senar-AR/SE para auditoria da 

Administração Regional, Administração Central ou de órgãos de controle; 

10. Contribuir no apoio ao instrutor e ao participante; 

11. Informar ao instrutor sobre a ação/atividade: é importante que o instrutor receba informações 

acerca do grupo de participantes, do local de realização do evento e quaisquer outras 

necessárias ao seu bom desenvolvimento, em contato direto com o mobilizador ou em 

relatórios e registros feitos com essa finalidade, alguns dias antes da realização; 

12. Realizar a abertura e encerramento do evento: é recomendável que o mobilizador e/ou algum 

elemento da entidade parceira, bem como - se possível - o representante da Administração 

Regional do SENAR, façam a abertura e o encerramento do evento. Nesses momentos, 

importantes informações podem ser transmitidas e o fortalecimento institucional promovido. 

 

 

 

São ações do Senar-AR/SE:  

1. Fornecer listagem de ações de FPR e atividades de PS e Programas Especiais, bem como 

todo tipo de orientação necessária. Disponibilizar o portfólio atualizado do Senar Se para os 

parceiros e mobilizadores. 

2. Analisar o planejamento dos parceiros e encaminhar resposta num prazo máximo de 48 

horas, através da liberação dos eventos no SENAR NAS NUVENS.  

https://system.na2.netsuite.com/pages/customerlogin.jsp
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3. Capacitar o  mobilizador na metodologia e fornecer cadastro atualizado a todos os parceiros. 

4. Planejar supervisão da mobilização. 

5. Fornecer e orientar a utilização de sistema SENAR NAS NUVENS, bem como organizar e 

manter banco de dados dos participantes; 

6. Supervisionar os eventos do Senar-AR/SE, e submeter ao responsável os resultados da 

visita. 

7. Orientar e vistoriar o arquivamento dos documentos fiscais de cada ação. 

8. Emitir certificado de acordo com a natureza da ação de FPR, atividades de PS e Programas  

Especiais.  

 

15. Notificações e descredenciamento do agente mobilizador.  

O mobilizador e a entidade cooperada serão notificados pela Gerência Técnica, quando agir em 

desacordo com as orientações do Senar-AR/SE, quanto a: 

 Cancelamentos recorrentes de eventos planejados; 

 Seleção de participantes fora dos pré-requisitos estabelecidos para os planos de ação: fora 

das faixas etárias, não condizentes com o público-alvo dos planos de ação; 

 Quando a indisponibilidade de recursos instrucionais compromete a realização e qualidade do 

evento; 

 Evasão de participantes recorrente, acima de 30%; (Evasão – quando o participante não 

comparece a nenhum dia marcado para realização do treinamento).   

 Atos eticamente condenáveis (toda e qualquer ação que comprometa a imagem e normas do 

SENAR-AR/SE); 

 Escolha de Local inadequado para a realização dos eventos. 

 

Nos casos de notificação a entidade conveniada deverá se justificar por escrito no prazo máximo de 

30 dias. O Senar-AR/SE tem prazo idêntico para acatar ou não a justificativa da notificação. 

O descredenciamento do mobilizador pode ocorrer nas seguintes situações:  

 

a) Pela vontade do mobilizador ou da Entidade Conveniada, lembrando que a 

responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações concernente a parceria é de 

responsabilidade do representante legal da entidade conveniada, o desligamento do 
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mobilizador com documentação pendente não justifica a interrupção das prestações de 

contas ou a falta de envio de documentos exigidos pelo Senar-AR/SE. O ato deverá ser 

oficializado ao Senar-AR/SE; 

 

b) Pelo descumprimento de regras de urbanidade, eficiência e qualidade no desempenho 

das funções, tendo sido notificado por mais de 03 (três) vezes e orientado a mudança na 

prática observada. 

 

c) Quando o mobilizador, praticar atos de má-fé, especialmente: 

 

c.1) fraude em documentos referentes à prestação de contas;  

c.2) alteração, emenda ou adulteração de formulários emitidos pelo Senar-AR/SE;  

c.3) cobrança indevida de qualquer valor;  

c.4) prática de ato eticamente condenável e/ou gravemente danoso à imagem do Senar-

AR/SE.  

 

16. Observações Gerais 

 

O Senar-AR/SE adotando uma linha preventiva com o intuito de que não ocorram falhas na  

comunicação e não gere ônus para nenhuma das partes envolvidas no processo, elaborou este 

documento para que as partes saibam de suas obrigações perante o objetivo comum que são os 

treinamentos. Suas recomendações devem ser praticadas por ambas as entidades.  

 

O Senar-AR/SE realizará supervisão em prol da qualidade dos eventos. A Supervisão é um 

processo educativo, permanente, participativo e orientador, que abrange o acompanhamento, o 

controle e a avaliação das atividades do processo da FPR, visando contribuir para a sua melhoria. 

Nos anexos encontra-se disponibilizado o formulário de supervisão à mobilização (ANEXO V). 

 

 A utilização da logomarca do Senar-AR/SE somente poderá ser feita com autorização 

prévia da equipe técnica do Senar-AR/SE. 

 É vedada a comercialização e distribuição de cartilhas do Senar-AR/SE. 

 

Demais situações não constantes nesta norma e não previstas na Legislação Brasileira vigente 

serão analisadas pelo Senar-AR/SE. 
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ANEXO I 

 
FICHA DE CADASTRO PARA O MOBILIZADOR/ SENAR NAS NUVENS 
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ANEXO II 

QUADRO DE OCUPAÇÕES/ANO VIGENTE 

QUADRO DE 
OCUPAÇÕES/TREINAMENTO 

IDADE 
MÍNIMA 

 

ESCOLARIDADE 
MÍNIMA 

PÚBLICO-ALVO 

NÚMERO 
MÍNIMO/ 
NÚMERO 

MÁXIMO DE 
PARTICIPANTES 

CONDIÇÕES DE 
SAÚDE 

CBO: EDUCAÇÃO PARA 
ORGANIZAÇÃO 

COMUNITÁRIO/ASSOCIATIVISMO 
18 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PORDUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

10/20  

CBO: EDUCAÇÃO PARA 
ORGANIZAÇÃO 

COMUNITÁRIO/ASSOCIATIVISMO 
E COOPERATIVISMO 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/20  

CBO: TRABALHADOR DA 
AVICULTURA DE 

POSTURA/AVICULTURA BÁSICA 
– GALINHA CAIPIRA 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 
15/20  

CBO: CRIADOR DE 
CAMARÕES/CARCINICULTURA 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

CONSULTORES 
DO SENAR, 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES 

RURAIS E 
TRABALHADORES 

RURAIS, 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS 

15/20  

CBO: CASQUEADOR DE 
ANIMAIS/CASQUEAMENTO DE 

OVINOS 
18 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 

INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/20  

CIPATR 18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

TRABALHADORES 
RURAIS 

12/20  

CORTE E COSTURA AVANÇADO 18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

10/10  

CBO: QUEIJEIRO NA 
FABRICAÇÃO DE 

LATICÍNIO/DERIVADOS DO LEITE 
– QUEIJO E IOGURTE 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 
10/20  

INFORMÁTICA BÁSICA 16 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

8/20  
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PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

CBO: 
INSEMINADOR/INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL 
18 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 

INCOMPLETO 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 
10/15  

CBO: CRIADOR DE 
BOVINOS/MANEJO ALIMENTAR 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL - 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/20  

CBO: TRABALHADOR DA 
PECUÁRIA/MANEJO DA 

ORDENHA E PREVENÇÃO DA 
MASTITE 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 
15/20  

CBO: TRABALHADOR NO 
CULTIVO DE 

FORRAÇÕES/MANEJO DA 
PALMA FORRAGEIRA 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/20  

CBO: TRABALHADOR DA 
PECUÁRIA/MANEJO DE 

BEZERRAS E NOVILHAS 
18 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 

INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/20  

CBO: TRABALHADOR NA 
OPERAÇÃO DE SISTEMA DE 

IRRIGAÇÃO 
LOCALIZADA/MANEJO DE 

IRRIGAÇÃO 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 
10/20  

CBO: TRABALHADOR DA 
PECUÁRIA/MANEJO 

REPRODUTIVO 
18 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 

INCOMPLETO 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 
15/20  

CBO: PRODUTOR 
AGROPECUÁRIO EM 

GERAL/NEGÓCIO CERTO RURAL 
- NCR 

16 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/30  

CBO: TRABALHADOR NA 
OLERICULTURA/OLERICULTURA 

BÁSICA 
18 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 

INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

10/20  

CBO: TRATORISTA 
AGRÍCOLA/OPERAÇÃO DE 

TRATOR AGRÍCOLA 
18 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 

INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/18  

CBO: TRATORISTA 
AGRÍCOLA/OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE TRATORES E 
18 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 

INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
14/20  
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IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS RURAIS, 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS 

CBO: CRIADOR DE 
PEIXES/PISCICULTURA 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/20  

CBO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
DE BENEFICIAMENTO DE 

PRODUTOS 
AGRÍCOLAS/PRÁTICAS 

AGRÍCOLAS COM 
TRITURADORES FORRAGEIROS 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

FAMILIARES DOS 
PRODUTORES E 

TRABALHADORES 
RURAIS, 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 

15/18  

CBO: TRABALHADOR DA 
PECUÁRIA/RESERVA 

ALIMENTAR PARA O SEMIÁRIDO 
16 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL – 

INCOMPLETO 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 
10/20  

CBO: TRABALHADOR VOLANTE 
DA AGRICULTURA/SEGURANÇA 

NA APLICAÇÃO DE 
AGROTÓXICOS 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
INCOMPLETO 

TRABALHADORES 
RURAIS 

10/20  

CBO: TRATORISTA 
AGRÍCOLA/SEGURANÇA NA 
OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

18 ANOS 
ENSINO 

FUNDAMENTAL – 
COMPLETO 

PRODUTORES E 
TRABALHADORES 

RURAIS 
10/20  
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ANEXO III  

TUTORIAL PARA CADASTRAMENTO DOS PARTICIPANTES NO SISTEMA SENAR NAS 

NUVENS 
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ANEXO IV 

MODELO FICHA DE INSCRIÇÃO 

Obrigatório preenchimento completo de todos os campos 
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ANEXO V 

MODELO FORMULÁRIO DE SUPERVISÃO À MOBILIZAÇÃO 
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