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I) INTRODUÇÃO 

A Supervisão é um processo educativo, participativo e orientador, que abrange o 

acompanhamento, controle e a avaliação do processo da Formação Profissional Rural 

(FPR), Promoção Social (PS), e Programas especiais (PE), visando contribuir para sua 

melhoria.  

O supervisor, pelo seu conhecimento metodológico e técnico, deve ser o articulador 

entre as informações padronizadoras de alinhamento institucional e os demais agentes 

e parceiros do SENAR. Dentre eles, destacam-se os instrutores, que são fundamentais 

na execução dos treinamentos e processos de formação da instituição, levando 

conhecimento de forma didática e dinâmica ao público. 

Além dos instrutores, o agente mobilizador também é acompanhado pelo 

supervisor, visito que a efetividade das ações do Senar sofre interferência direta de uma 

mobilização bem feita. Ele ajuda na identificação das reais demandas de formação 

profissional e promoção social, além de dar o suporte educacional ao instrutor.  

No atual contexto de mudança institucional, com as novas vertentes de trabalho a 

serem desenvolvidas pelo SENAR, cresce a necessidade da supervisão educacional 

que representa a procura por direcionar a proposta metodológica a ser aplicada, 

buscando adaptação e desenvolvimento.  

Deste modo, este documento é proposto diante da necessidade de nortear os 

supervisores do Senar-AR/SE na concepção de uma linha de trabalho mais eficiente a 

cada dia.   

 

II) PERFIL SUGERIDO PARA O SUPERVISOR 

O supervisor deve ser um técnico que conheça profundamente a metodologia da 

PR, PS e PE, bem como os aspectos legais e administrativos da organização. 

Deve também apresentar postura ética e profissional no exercício de sua função no 

SENAR, atendendo aos seguintes requisitos: 
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Postura pessoal 

  Manter diálogo e comunicação horizontalizada; 

  Trabalhar com o supervisionado e, não, para o supervisionado; 

  Levar em consideração as potencialidades e limitações dos supervisionados; 

  Manter-se atento para com as ações dos supervisionados; 

  Ser transparente, deixando claro suas responsabilidades e limitações; 

  Ser hábil na administração de conflitos dentro de sua atribuição; 

  Ter percepção justa, clara e objetiva dos fatos;  

  Ser proativo na resolução de problemas; 

 

Postura profissional 

 Trabalhar baseado em um planejamento de supervisão com objetivos e 

estratégias bem definidos; 

 Estabelecer bom relacionamento interpessoal com superiores e 

supervisionados; 

 Oportunizar momentos para que os supervisionados expressem suas 

dificuldades, necessidades, anseios e expectativas; 

 Analisar situações, informações, programações, projetos, relatórios e outros 

dados; 

 Trabalhar em grupos interdisciplinares, considerando a experiência profissional 

e pessoal de cada um dos participantes; 

 Trabalhar em grupos multidisciplinares, buscando intercâmbio e estabelecendo 

parcerias; 

 Escutar atentamente opiniões e ideias de terceiros, adotando-as quando 

conveniente; 
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 Manter-se atualizado quanto à metodologia da FPR e PS bem como às políticas 

socioeconômicas federais, estaduais e municipais; 

 Utilizar-se corretamente da técnica de observação, atentando para não intervir 

diretamente na condução dos trabalhos; 

 Fundamentar o trato com os supervisionados nos princípios que norteiam as 

questões das relações humanas; 

 Retratar de forma clara, objetiva e fidedigna as suas observações, sendo fiel 

ao que vê no local ou levantando à distância, os dados referentes ao evento 

em questão, sem se deixar levar por suposições ou interferências subjetivas; 

 Se comportar como um elo entre a equipe técnica e os agentes executores das 

ações de FPR, PE e PS na ponta;  

Assim como os demais agentes, o supervisor, visando aperfeiçoar todo o processo, 

também deve seguir uma oferta formativa específica, conforme descrito na Figura 01 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAÇÃO INICIAL FORMAÇÃO CONTINUADA 
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Atribuições do Supervisor  

O supervisor deve: 

 Estar aberto às opiniões e sugestões; 

 Analisar outros relatórios de avaliação do supervisionado, quando houver. Isso 

se faz necessário para ressaltar as melhorias implementadas e/ou descrever 

ao interessado aspectos que porventura ainda necessitam ser melhorados; 

 Trabalhar corretamente na seleção, ordenação e disposição de idéias, quando 

da elaboração de relatórios e outros documentos, sempre consultando o 

Manual de Orientações e as Normas para Instrutoria e Mobilização; 

 Quando a supervisão ocorrer no ultimo dia do evento, aplicar questionário 

avaliativo aos participantes e ao instrutor, elaborado de acordo com a natureza 

de cada programa (Anexos 01 e 02). 

 Realizar o preenchimento da “Supervisão à Instrutoria” e “Supervisão à 

Mobilização” no sistema Senar nas Nuvens (SNN) das ações de FPR, PS e PE 

(Anexos 03 e 04);  

 Elaborar em relatório descritivo a respeito das ocorrências verificadas durante 

visita de supervisão que possam ir de encontro com aos princípios 

metodológicos do Senar; 

 Ao realizar uma reinspeção, deixar claro o registro, informando o evento 

anterior referente; 

 Estabelecer contato frequente com os mobilizadores parceiros da Regional; 

 Manter troca de feedeback positivos e negativos com Instrutores e  

Mobilizadores; 

 Estar atento as condições em que estão sendo executados as ações do Senar 

e em caso de desconformidade, comunicar imediatamente ao mobilizador 

procurando junto a ele uma resolução cabível.    
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Torna-se importante a comunicação eficiente entre o supervisor (a) e 

supervisionado para que o instrutor e/ou mobilizador usufruam do direito de conhecer 

os resultados da supervisão. Deste modo, o aperfeiçoamento de ambos promoverá a 

melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelo Senar Sergipe como um todo. 

 

III) PLANO DE TRABALHO  

O processo de supervisão é fundamental, pois tem a finalidade de manter, 

padronizar e garantir, dentro de condições normais, a qualidade das ações do 

Senar/AR-SE. Por ter um caráter educativo, os supervisores da regional devem atuar 

de maneira orientadora junto aos supervisionados.  

Métodos de feedback positivo e negativo são pilares para que a supervisão seja 

eficiente e contribua para a melhoria contínua da atuação de instrutores e mobilizadores. 

Como função do Supervisor(a), também está a avaliação dos participantes a fim de 

identificar e corrigir possíveis condutas que venham a prejudicar o processo educativo 

como um todo. Somado a isso, é importante manter boa relação com os parceiros da 

regional, como: Sindicatos, Associações e Líderes comunitários, para que assim, torne 

mais fácil a identificação dos pontos de melhoria na atuação do Senar e destes 

parceiros.   

O plano de trabalho deve seguir as necessidades da regional levando em conta os 

gargalos diagnosticados a partir das supervisões realizadas como também as novas 

conjunturas que poderão surgir. Serão citados a seguir os objetivos do plano de 

trabalho.   

 

Objetivos 

 Contribuir para que prevaleça um ambiente de trabalho harmônico e agradável 

durante as ações executadas pelo Senar AR/SE; 
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 Garantir que as metodologias de ensino e mobilização sejam fielmente 

seguidas por instrutores e mobilizadores; 

 Promover crescimento profissional e pessoal de supervisores, instrutores e 

mobilizadores; 

 Colaborar para que os objetivos dos eventos sejam atingidos pelos 

participantes e agentes colaboradores; 

 Orientar os supervisionados quanto a utilização do sistema Senar nas Nuvens 

(SNN) bem como na elaboração do relatório de ação concluída e demais 

documentos; 

 Incentivar a melhoria contínua dos supervisionados por meio de sugestões de 

melhoria no processo educativo dentro de cada tema; 

 Garantir que temáticas como segurança e saúde no trabalho, meio ambiente, 

uso consciente da água, ética e cidadania sejam trabalhadas nas ações do 

Senar; 

 Fornecer feedback positivo sempre que necessário a fim motivar e incentivar 

os supervisionados;  

 

Tipos de Supervisão 

A supervisão pode ser realizada in loco ou a distância. A supervisão in loco permite 

ao supervisor a aproximação e percepção mais íntima e verdadeira do evento, podendo 

ser realizada por meio de: 

 Visitas (contatos e entrevistas); 

 Reuniões de alinhamentos; 

 Treinamentos em serviço; 

 Observações das ações da FPR (cursos, treinamentos, etc.) e PS. 

 Acompanhamento de reuniões de mobilização; 
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 Acompanhamento de dias de campo e eventos relacionados ao Senar; 

 

A supervisão a distância permite acompanhamento das ações por meio de: 

 Análises das programações, relatórios, levantamentos de necessidades, 

planos instrucionais, registro de aulas no SNN; 

 Coleta de informações através de ligações, e-mail e/ou aplicativo de 

mensagens instantâneas junto a instrutores e mobilizadores;  

 

Desenvolvimento 

A Supervisão deverá ser realizada de modo que as abordagens aos 

supervisionados sejam da forma mais clara e objetiva possível. Assim, é maior a 

eficiência do processo fazendo com que todos os elos que englobam as ações do Senar 

– AR/SE estejam alinhados.  

O supervisor (a) deve sempre buscar a melhoria contínua das ações do SENAR 

sem deixar de seguir os padrões estabelecidos pela instituição. As visitas de supervisão 

devem programadas de acordo com os eventos em execução e planejados.  

Por ser um processo, a supervisão abrange quatro aspectos fundamentais e 

distintos, porém, integrados em sua realização: 

 Aspecto diagnóstico: objetiva o levantamento sistematizado e a análise crítica 

das informações para subsidiar o planejamento e identificar pontos positivos e 

desvios que ocorrem na operacionalização do FPR, PE e PS 

 Aspecto preventivo: efetuar, a partir do diagnóstico, análise prospectiva, 

visando a prevenir procedimentos inadequados que possam ocorrer. 

 Aspecto corretivo: visa contribuir para a adequação, imediata e/ou no 

momento oportuno, dos desvios detectados in loco ou a distância, 

neutralizando e suprimindo deficiências e reorientando as atividades. 
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 Aspecto afirmativo: valida os procedimentos bem-sucedidos nos eventos de 

FPR e PS. 

 

Cronograma de Supervisão 

A ação supervisora deve ser planejada pelo supervisor, conforme necessidade, 

envolvendo: definição do local a ser visitado, análise de relatórios de supervisões 

anteriores (se houver) referentes ao mesmo supervisionado, tratamento dos possíveis 

pontos de estrangulamento identificados, levando em consideração as prioridades na 

seguinte ordem:  

a) Candidato a instrutor – Avaliação de micro aulas 

b) Instrutor de 1ª ou 2ª atuação  

c) Instrutor com indicação à reinspeção  

d) Instrutor com maior tempo sem supervisão 

 

Outras supervisões poderão ser planejadas, conforme necessidade, como: 

supervisão ao instrutor a pedido do Gestor; Instrutor pouco atuante; Supervisão 

conjunta. 

A supervisão à mobilização é realizada de acordo com a necessidade da regional, 

obedencendo os princípios da metodologia e em atendimento ao PAT em execução. A 

mobilização é acompanhada a partir de visitas e reuniões com parceiros e durante as 

ações do Senar junto ao público.  

As datas e os roteiros das supervisões serão elaborados semanalmente em formato 

de cronograma que deverá ser encaminhado via e-mail para a gerência técnica. Após a 

confirmação do cronograma por parte da gerência, faz necessário a solicitação de diária 

por meio do documento descrito no anexo 05.  

Como metas, serão adotados percentuais progressivos para a realização da 
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supervisão, a serem cumpridos anualmente, independente da estratégia adotada, sobre 

as ações realizadas de FPR e PE  da seguinte forma: meta de 40% para o ano de 2020 

e anos subsequentes. 

Para as atividades de PS serão realizadas somente supervisões pontuais, pois a 

demanda de ações desssa natureza é proporcionalamente inferior às demanda de FPR 

e PE. Deste modo, não há necessidade de se estabelecer uma métrica de cumprimento.  

Para cursos com programação de natureza Aprendizagem Rural, Oficinas e dias de 

Campo a supervisão deve ocorrer na proporção de 20% da carga horária tota destas.  

 

IV)  NORMATIZAÇÃO DA SUPERVISÃO 
 
O desafio do supervisor consiste em obter a melhoria constante do desempenho do 

supervisionado. Para tanto, os fatos observados, sejam positivos ou negativos, são 

objeto de análise e discussão entre supervisor e supervisionado, em um processo de 

comunicação dialógica. 

As técnicas a serem usadas na ação supervisora viabilizarão o alcance dos 

objetivos e podem ser: 

 Observação do processo educativo: Utilizar-se corretamente da técnica de 

observação, atentando para não intervir diretamente na condução dos 

trabalhos. Memorizar os fatos para anotá-los posteriormente. Havendo 

necessidade de uma intervenção, faça-a de forma discreta ou utilize os 

intervalos, exceto em casos de iminente risco de acidente. 

 Comparação entre o Planejamento da ação/atividade e a condução do 

processo educativo. 

 Avaliação: os fatos observados são analisados e avaliados, tendo como base 

as normas instrucionais e a Série Metodológica, onde estão descritos os 

princípios da educação de adultos. À luz destes princípios, se discute o 
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emprego da metodologia proposta no plano instrucional e a ministrada no 

evento. 

 Entrevista com o supervisionado (Momento do Feedback): Durante ou ao 

final da supervisão, o supervisor deverá expor ao supervisionado os registros 

lançados na Ficha de Avaliação, tanto os aspectos positivos, quanto os 

aspectos a melhorar, quando se discute o emprego da metodologia proposta 

no plano instrucional e a ministrada no evento. 

 Registro dos resultados da Supervisão: Os aspectos a melhorar que foram  

observados devem ser marcados e os fatos relevantes ocorridos deverão ser 

descritos no campo “Comentários”. Caso não tenha sido possível observar 

algum aspecto, recomenda-se que seja assinalado no campo “Ñ Obs”: 

Merecem destaque as seguintes situações: 

 Aplicação das Técnicas Instrucionais previstas na Série Metodológica 

(Exposição Dinamizada, Demonstração, Tempestade de Idéias, Estudo de 

Caso, Discussão, Trabalho em Grupo); 

 Aplicação dos Procedimentos de Avaliação previstas Série Metodológica. 

(Questionamento Verbal, Observação do Desempenho, Observação da 

Participação); 

 Posicionamentos do instrutor (Segurança Técnica); 

 Recursos Instrucionais: Conferência (quantidade e qualidade), Utilização 

(inclusive do EPI); 

O objetivo de reinspecionar o instrutor é verificar se ele está colocando em prática 

as orientações recebidas na supervisão anterior. Cabe ao supervisor:  
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SUPERVISÃO PROGRAMADA PARA 
INSTRUTOR NÃO SUPERVISIONADO  

HOUVE ASPECTO 
A 

REINSPECIONAR?  

PROGRAMAR NOVA SUPERVISÃO 

SUPERVISÃO AO INSTRUTOR COM ASPECTO 
A REINSPECIONAR  

HOUVE ASPECTO 
A 

REINSPECIONAR?  

BLOQUEAR NO CATÁLAGO E INDICAR PARA 
ATUALIZAÇÃO METODOLÓGICA   

SIM 

NÃO 

SIM 

NÃO 
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FOI APROVADO 
NA ATUALIZAÇÃO 
METODOLÓGICA? 

SIM 

NÃO 
DESABILITAR O 

INSTRUTOR  

DESBLOQUEAR NO CATÁLAGO E 
PROGRAMAR NOVA SUPERVISÃO   

HOUVE ASPECTO 
A 

REINSPECIONAR? 

DESABILITAR O INSTRUTOR 

FIM 

NÃO 

SIM 
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 Quando for insegurança técnica, poderá ser supervisionado em outro evento 

com a mesma ocupação/tarefa ou atividade, a qual foi verificada a reinspeção, 

priorizando o conteúdo supervisionado anteriormente. 

 Quando for deficiência metodológica, poderá ser reinspecionado em outra 

ocupação/atividade, desde que a mesma contenha o aspecto a reinspecionar. 

 Se o instrutor permanecer com as mesmas deficiências, ficará BLOQUEADO no 

sistema informatizado e será indicado para participar de uma Atualização 

Metodológica e/ou Técnica (em até um ano). Os custos referentes à Atualização 

Metodológica serão de responsabilidade do Senar Sergipe e a Atualização 

Técnica, de responsabilidade do instrutor. 

 Se o instrutor não concluir ou não ser aprovado na Atualização Metodológica 

deverá ser automaticamente bloqueado na duas áreas: FPR e PS.  

 Após aprovação na Atualização Metodológica e/ou apresentação do certificado 

da Atualização Técnica à coordenadoria de FPR /PS será desbloqueado no 

sistema. O instrutor receberá supervisão e caso não sejam verificadas melhorias 

no seu desempenho, o supervisor registrará no instrumento de supervisão e o 

encaminhará por e-mail à Assessoria Pedagógica recomendando a inativação 

do instrutor.  

 Cabe à Assessoria Pedagógica solicitar à coordenadoria pertinente o 

descredenciamento/desabilitação do instrutor junto ao Senar Sergipe, anexando 

todo o processo. 

 

A carga horária é definida pelo (a) supervisor (a) e deve prever o tempo destinado 

ao acompanhamento do processo educativo, com o foco na análise qualitativa do 

trabalho em questão e o tempo necessário para uma análise e discussão dos fatos, bem 

como oportunidade de verificar as correções feitas pelo supervisionado, 
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proporcionando-lhe, assim, maior segurança. A carga horária é componente do plano 

que mais é susceptível de mudanças. Sua duração deverá ser suficiente para que o 

processo tenha efetividade, contribuindo para amelhoria do processo educativo, de 

modo geral preconiza-se no mínimo de 20% da carga horária total do evento.



ANEXO 01 

 

 

 

 

Ficha de Avaliação 

Treinando/ Aluno 
 
Nome do Participante: _________________________________________________________ 

Treinamento:_________________________________________________________________

Local________________________________________________________________________

Data:___/___/____Instrutor:______________________________________________________ 

 
1) Quem fez o convite para você participar desse evento? (Assinale a alternativa principal)  

    Amigo, Colega, Parente, etc     TV, Rádio anúncio 
    Sindicato, Prefeitura, Associação, Empresa   Iniciativa Própria  
    Outra. Qual? __________________________________________________ 

 
2) Queremos saber sua opinião sobre o evento para que possamos melhorar nossa atuação. 

Avalie os seguintes aspectos marcando um X nas carinhas abaixo: 
(Legenda: NA= não se aplica,     muito ruim,     ruim,      regular,      bom,      ótimo) 

 

QUALIDADE DO TREINAMENTO NA      

Carga Horária        

Condições e quantidade dos 
equipamentos, insumos e materiais 

      

Material didático       

Sala de aula       

Local das aulas práticas (se houver)       

Assuntos desenvolvidos estavam 
adequados ao curso 

      

DESEMPENHO DO INSTRUTOR(A) NA      

Domínio do assunto       

Forma de explicar o assunto       

Cumprimento do horário       

Forma de tratar os participantes        

Estimulou a participação de todos       

ORGANIZAÇÃO/MOBILIZAÇÃO DO 
CURSO 

NA 
     

O treinamento aconteceu numa época 
apropriada  

      

Tempo entre o convite e a execução do 
treinamento 

      

Convite e orientações prévias para 
participação 

      

 

ESTE TREINAMENTO PODERÁ 
CONTRIBUIR PARA: 

NA 
     

Melhorar o desempenho no trabalho       

Melhorar os conhecimentos       

Aumentar a renda       

Melhorar a qualidade de vida       

AVALIAÇÃO GERAL DO 
TREINAMENTO 

NA 
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O Curso de Forma Geral       

Você indicaria os cursos do Senar para outras pessoas? 

     Sim       Não, por quê? 

 
 
3) Que sugestões você daria para melhorar este treinamento? 
 

____________________________________________________________________________ 
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Ficha de Avaliação 
PROFESSOR / INSTRUTOR 

 
NOME DO INSTRUTOR: ______________________________________________________ 

Treinamento: ________________________________________________________________  

Data da Entrevista: ___/___/___ 

 

1. Queremos saber sua opinião sobre o evento para que possamos melhorar nossa 
atuação. Avalie os seguintes aspectos marcando um X nas carinhas abaixo: 
(Legenda: NA= não se aplica,       muito ruim,      ruim,      regular,      bom,      ótimo) 
 

ORGANIZAÇÃO/MOBILIZAÇÃO DO 
TREINAMENTO 

NA 
     

Antecedência do convite para a instrutoria        

Cumprimento da data e local marcado para 
do treinamento  

      

Acompanhamento do Mobilizador        

O local do evento       

Local das práticas       

Qualidade e quantidade dos materiais 
utilizados no curso 

      

TREINAMENTO  NA      

Interesse e participação da turma       

Homogeneidade da turma       

Assiduidade dos Participantes       

O Curso de forma geral para a vida dos 
participantes 

      

Formulários do SENAR       

Orientação do SENAR quanto ao 
preenchimento dos relatórios, prazos, 
apresentação de nota fiscal e demais 
formulários 

      

 
2. Faça um comentário geral sobre o curso?   
 

 

 
 
3. Gostaria de receber alguma capacitação/atualização do Senar? 

 
( ) CAV- Ciclo de Aprendizagem Vivencial ( ) TAPI – Treinamento de 

Atualização em Plano Instrucional 
( ) TMI (Atualização) – Treinamento Metodológico 
para Instrutores 

( ) APOENA – Metodologia de 
inclusão de pessoas com 
necessidades especiais nos eventos 
do SENAR 

( ) Outros.  
Qual? 
_____________________________________________________________________ 
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4. Planeja fazer outro curso/aperfeiçoamento fora do Senar?  

 
( ) Não    ( ) Sim. Qual __________________________________ 

 
  
5. Observações, Críticas ou Sugestões: 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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Ficha de Avaliação  
Jovem Aprendiz 

 
NOME DO PARTICIPANTE: _____________________________________________________ 

Módulo:_________________________________________Local:________________________ 

Instrutor:_____________________________________ Período do Evento:__/__/__ a __/__/__  

Data do Questionário: __/__/__ 

 
1) Queremos saber sua opinião sobre o módulo para que possamos melhorar nossa atuação. 

Avalie os seguintes aspectos marcando um X nas carinhas abaixo: 
(Legenda: NA= não se aplica,     muito ruim,      ruim,      regular,      bom,      ótimo) 
 

 

QUALIDADE DO MÓDULO NA      

Carga Horária        

Condição e quantidade dos 
equipamentos, insumos e materiais 

      

Material didático       

Sala de aula       

Local das aulas práticas (se houver)       

Assuntos desenvolvidos estavam 
adequados ao tema do módulo 

      

DESEMPENHO DO INSTRUTOR(A) NA      

Domínio do assunto       

Didática (facilidade em explicar o assunto) 
do professor 

      

Cumprimento do horário       

Postura do professor (roupa, horário, 
atenção com os alunos, etc) 

      

Estimulou a participação de todos       

Atividades desenvolvidas na aula prática 
(se houver) 

      

O módulo de Forma Geral       

Dinamismo da aula        

ESTE CURSO PODERÁ CONTIRBUIR 
PARA 

NA 
     

Melhorar o desempenho no trabalho       

Melhorar os conhecimentos       

Aumentar a renda       

Melhorar a qualidade de vida       

 
2) Que sugestões você daria para melhorar este módulo?  

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Ficha de Avaliação 

PROFESSOR / INSTRUTOR 
 
Nome do Instrutor: _________________________________Evento nº: ______________ 

Treinamento:_____________________________________________________________  

Data da Entrevista: ___/___/___ 

 

6. Queremos saber sua opinião sobre o evento para que possamos melhorar nossa 
atuação. Avalie os seguintes aspectos marcando um X nas carinhas abaixo: 
(Legenda: NA= não se aplica,        muito ruim,       ruim,       regular,       bom,       ótimo) 
 

ORGANIZAÇÃO/MOBILIZAÇÃO DO 
TREINAMENTO 

NA 
     

Antecedência do convite para a instrutoria        

Cumprimento da data e local marcado para 
do treinamento  

      

Acompanhamento do Mobilizador        

O local do evento       

Local das práticas       

Qualidade e quantidade dos materiais 
utilizados no curso 

      

TREINAMENTO  NA 
  

 
   

Interesse e participação da turma       

Homogeneidade da turma       

Assiduidade dos Participantes       

O Curso de forma geral para a vida dos 
participantes 

      

Formulários do Senar       

Orientação do Senar quanto ao 
preenchimento dos relatórios, prazos, 
apresentação de nota fiscal e demais 
formulários 

      

 
7. Faça um comentário geral sobre o curso?   
 

 

 

 
8. Gostaria de receber alguma capacitação/atualização do Senar? 

 
( ) CAV- Ciclo de Aprendizagem Vivencial ( ) TAPI – Treinamento de Atualização em 

Plano Instrucional 
( ) TMI (Atualização) – Treinamento Metodológico 

para Instrutores 
( ) APOENA – Metodologia de inclusão de 

pessoas com necessidades especiais nos 
eventos do SENAR 

( ) Outros.  
Qual? _____________________________________________________________________ 
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9. Planeja fazer outro curso/aperfeiçoamento fora do Senar?  

 
( ) Não    ( ) Sim. Qual ____________________________________ 

 
  

10. Observações, Críticas ou Sugestões: 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



ANEXO 03 

 

 

 

 

https://3554294.app.netsuite.com/app/common/custom/custrecordentry.nl?rectype=226&compid=3554294&pr=145&cf=54&pf=CUSTRECORD_S… 1/2 

  

 

 

Supervisão à Instrutoria 

Identificação 
 

UNIDADE FEDERATIVA 

 

EVENTO 

 

Nº EVENTO 

 

NOME DO INSTRUTOR 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO/ATIIDADE 

 

MUNICÍPIO/COMUNIDADE 

 

TÍTULO DO EVENTO 

 

AÇÃO DE 

PROGRAMA ESPECIAL 

 
NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO. 

 

TIPO PROGRAMAÇÃO. 

 

INSTRUTOR PARTICIPOU TREINAMENTO METODO 

 
TEMPO DE ATUAÇÃO DO INSTRUTOR 

 
DATA SUPERVISÃO 

 
SUPERVISOR REGIÃO 

 

 
TEMPO DE OBSERVAÇÃO (HORAS:MINUTOS) 

 
PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO EVENTO DE 

 

CARGA HORÁRIA CERTIFICAÇÃO 

 

ANÁLISE REALIZADA 

SINDICATO/COOPERADO 

 

SUPERVISÃO PRINCIPAL 

RESPONSÁVEL 

 

Objetivos 
 

SEGUIU OS OBJETIVOS PLANEJADOS 

 
 

Conteúdo programático 
 

SEGUIU A SEQUÊNCIA PLANEJADA 

 
DESENVOLVEU O CONTEUDO NO TEMPO 
PREVISTO 

 
COMPATIBILIZOU CONTEÚDO COM INTERESSES 

 
DEMOSTROU SEGURANÇA EM POSICIONAMENTOS 

 
UTILIZOU A LINGUAGEM ESCRITA E ORAL CORR 

 
FOI CLARO E OBJ. NA EXP. DOS ASSUNTOS 

 
DECODIFICOU TERMOS TÉCNICOS UTILIZADOS 

 
EVIDENCIOU APLI. DO CONTEÚDO MINISTRADO 

 
USOU EX. EM SITUA. VIVENCIADAS PARTICIPA 

 
A PARTE TEÓRICA DESEM. CONJUN. À PRÁTICA 

 
NOVO CONTE. APRE. RELAÇÃO C/ JÁ ABORDADO 

 
ABORDOU QUES. REL. À SAÚDE E SEG DO TRAB 

 
 

Desenvolvimento das técnicas instrucionais 
 

DOMINOU TÉCNICAS INSTRUCIONAIS APLICADAS TÉC. FORAM COMPA. C/ CARAC. PARTICIPANTE TÉCNICAS FORAM APROPRIADAS AO CONTEÚDO 

   
 

Recursos instrucionais 
 

REC. I. P/ DES. DO EVENTO FORAM TESTADOS 

 
FACILITARAM A COMPREENSÃO DO ASSUNTO 

 
FORAM ADEQ. ÀS CARAC. DOS PARTICIPANTES 

 
ESTAVAM ADEQUADOS AO LOCAL DO EVENTO 

 
FORAM UTILIZADOS NO MOMENTO OPORTUNO 

 

 
FORAM DISP. NA QDE APRO. Nº DE PARTICIPA 

 
APRESENTAVAM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

 

 
 

Avaliação 
 

AP. AVAL. DIAGNÓSTICA, FORMATIVA E SOMAT 

 
APLICOU OS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
PROC. AVAL. FORAM COMPA. C/ AS CARC. PAR INFO. AOS PARTICIP. SOBR ACERTOS E ERROS 

  

 
 

Plano instrucional 
 

ELABOROU PLANO INSTRUCIONAL 

 
PLANO I. FOI ELAB. CONFOR. RECOM. REGION 

 
SEGUIU O PLANO INSTRUCIONAL ELABORADO NECESSITOU AJUSTAR/MODIFICAR O PLANO I. 

  

 
 

Postura do instrutor 
 

INF. AOS PART. CRITÉRIOS P/ CERTIFICAÇÃO 

 
ESTA. JUNTO AOS PARTI. CONTRATO PSICOLÓG 

 
FOI ASSÍDUO 

 
ESTI. PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS PARTICIPANT 

 
REALIZOU PRATIC. TODOS PARTICIP. VISUALI 

 
DEU OPOR. AOS PART. DE REAL. CADA PRÁTIC 

Salvar Cancelar Recarregar 
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ESTABELECEU BOM RELA. C/ PARTICIPANTES SOCIALI. AS RESP. DAS PERG. INDIVIDUAIS PREOCUPOU-SE C/ SUA APARÊNCIA PESSOAL 

EXERCEU LIDERANÇA PERANTE A TURMA COE. ENTRE CORRETO E O Q EXE. PER. TURMA PREOCUPOU-SE EM UTILIZAR TRAJE ADEQUADO 

FOI HÁBIL E CRIATIVO NA RESOL. DE PROBL. FORN. INF. P/ Q PART. APRE. COMPOR. ESPE ORGANIZOU ESPAÇO FÍSICO P/ DES. CONTEÚDO 

FOI PONTUAL 

Info. 

 

INACTIVE 

 
ASPECTOS DISC.P/ MELHORIA DESEM. E SUGES DATA AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS 

ASSINATURA DO SUPERVISIONADO 

ASSINATURA DO SUPERVISOR 

Notes Files 

Remover tudo 

Salvar Recarregar Cancelar 

<Type then tab> 

<Type then tab> 

 l 
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Cancelar 

Cancelar 

Supervisão à Mobilização 
 

Salvar Recarregar 

 
Identificação 

 

UNIDADE FEDERATIVA 

SENAR : Sergipe 

Nº DO EVENTO 

 

EVENTO 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO/ATIVIDADE 

Escola Municipal Manoel Sizino 

MUNICÍPIO/COMUNIDADE 

 

MODALIDADE 

PROGRAMA ESPECIAL 

NÍVEL 

 

NATUREZA DA PROGRAMAÇÃO 

 

 
CURSO 

 

TIPO DE PROGRAMAÇÃO 

CURSO 

AÇÕES COMPLEMENTARES 

 

MOBILIZADOR 

 

MOB PARTICIPOU TREINAMENTO METODOLOGIA? 

 

 
TEMPO DE ATUAÇÃO DO MOBILIZADOR 

 

 
DATA DA SUPERVISÃO 

 

 
SUPERVISOR REGIÃO 

 

 
TEMPO DE OBSERVAÇÃO (HORAS) 

 

 
DATA INÍCIO EVENTO 

 

DATA TÉRMINO EVENTO 

 

CARGA HORÁRIA CERTIFICAÇÃO 

 

ANÁLISE REALIZADA 

SUPERVISÃO PRINCIPAL 

 
RESPONSÁVEL 

 

 

Estruturação das ações/atividades 
 

REALIZOU NECESSIDADE/DEMANDA DO EVENTO? 

 

 
DIVULGOU EVENTO À COMUNIDADE 

 

 
PAR. APRES. GRAUS ESCOLARIDADE APROXIMA 

 

 
PARTICIPANTES APRES. IDADE APROXIMADA 

 

 
PART. APRE. NECESSIDADE DE FPR E DE PS 

 
PART. APRE. INTERESSE COMUNS CONT. PROG 

 

 
O NÍVEL PARTIC. CONTEÚDO ERA APROXIMADO 

 

 
Nº PARTIC. ESTAVA ADEQUADO A REGIONAL 

 

 
OS PARTIC. TINHAM FÁCIL ACESSO AO EVENTO 

 
OS PARTIC. ATENDERAM AOS PRÉ-REQUISITOS 

 

 
INFRA-ESTRUTURA APROPRIADA PARA O EVENTO 

 

 
LOCAL APRESENTAVA CONDIÇÕES DE CONFORTO 

 

 
LOCAL APRESENTAVA BOAS CONDIÇÕES 

 

 
Apoio às ações/atividades 

 

ORG. TRANSPORTE AO PARTICI/INSTRUTOR 

 

 
ORG. ALIMENTAÇÃO AO PARTICI/INSTRUTOR 

 

 
ORG. DA ACOMODAÇÃO ADEQUADA P/ INSTRUTOR 

 

 
OS RECURSOS I. FORAM DISP. AO INSTRUTOR 

 
RECURSOS I. FORAM DISP. NA QDE E QLDE 

 

 
MOB. APOIOU INSTRUTOR QUANDO SOLICITADO 

 

 
MOB. TEVE BOM RELAC. COM O PÚBLICO 

 

 
MOB. TEVE BOM RELAC. COM O INSTRUTOR 

 
MOB. MOSTROU-SE ABERTO A TÓPICOS SUPERVI 

 

 
MOB. MOSTROU-SE CRIATIVO E HÁBIL 

 

 
MOB. INFO. À REG. OU INST. AS CARACTERIS 

 

 
Aspectos 

 

ASPECTOS POSITIVOS DA MOBILIZAÇÃO ASPECTOS DISC.P/ MELHORIA DESEM. E SUGES DATA AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS 

 

ASSINATURA DO SUPERVISIONADO 

 
ASSINATURA DO SUPERVISOR 

 
 

Info. 
 

INACTIVE 
 

Notes Files 
 

Remover tudo 

 

TÍTULO 
     

MEMO * DATA HORA TIPO DIREÇÃO 

        

 
Adicionar Cancelar Inserir Remover 

 

 
Salvar Recarregar

 

<Type then tab> 

<Type then tab> 
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SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 

Número 

/2020 

UNIDADE SOLICITANTE  GERÊNCIA TÉCNICA 

NOME  D.N.    

CARGO  

CPF  PIS/PASEP  

BANCO  AGÊNCIA  C.C.  

TRECHO 
AÉREO 

 

TRECHO 
TERRESTRE 

 

DIÁRIAS 
QTDE VALOR 

  

OBJETIVO  

 DATA HORÁRIO VÔO 

PARTIDA    

RETORNO    

SOLICITAÇÃO 

DATA DA SOLICITAÇÃO  

 
 

____________________ 
Solicitante 

 

ANÁLISE 

  DEFERIDO     INDEFERIDO   

Solicitante FPR Aprendizagem PS e-Tec RN e-Tec RP Sertão ATe-G Circuito Geral 

  
 

 ____________________ 
Gerente Técnico 

APROVAÇÃO 

 
 

____________________ 
Superintendente 

AUTORIZAÇÃO 

 
 

______________________ 
Presidente  


