Projeto:

Senar Jovem On-line
Cursos semipresenciais
para os jovens do Agro

1

Sumário

1.

Entidade Proponente ........................................................................................ 3

2.

Apresentação.................................................................................................... 4

3.

Justificativa ....................................................................................................... 5

4.

Referencial Teórico Metodológico ..................................................................... 6

5.

Objetivos ........................................................................................................... 7
5.1 Objetivo geral ................................................................................................. 7
5.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 7

6.

Execução .......................................................................................................... 8
6.1 Público alvo e atividades do Assistente Agropecuário ................................... 8
6.2 Metodologia das aulas ................................................................................... 9
6.3 Certificação .................................................................................................... 9
6.4 Empregabilidade .......................................................................................... 10
6.5 Matriz curricular ........................................................................................... 10
6.6 Faixa etária e seguro ................................................................................... 10
6.7 Avaliação e projeto Final .............................................................................. 11
6.8 Desistência .................................................................................................. 11

7.

Metodologia de inscrição e seleção do público ............................................... 11

8. Vinculação do programa aos sistemas existentes ............................................. 13
9. Parceria ............................................................................................................. 13
10. Anexos ............................................................................................................ 14
9.1 Ficha de inscrição Senar (para SNN) ........................................................... 14
Calendário ......................................................................................................... 16
Formulário de pré-inscrição ............................................................................... 17

2

1. Entidade Proponente

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Administração Regional de Sergipe - SENAR AR/SE
Home Page: www.senarsergipe.org.br
CNPJ: 04.157.027/0001 - 43
Endereço: Rua Alagoas, 1.600 - Parque de Exposições João Cleophas
Bairro José Conrado de Araújo - Aracaju Sergipe
CEP: 49085 - 000
Telefones: (79) 3211 3264

Coordenador do programa
Nome completo: Saymo Santos Fontes
Cargo: Gerente Técnico
E-mail: saymo@senarsergipe.org.br

Equipe técnica
Pedagoga: Carla Aparecida da Silva Santos
Secretária Escolar: Fabiana Santos Ramos Bomfim
Supervisora: Narjara Rodrigues Gentil
Coordenadora de ATeG: Taynã Barbosa de Matos
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2. Apresentação

O Senar Jovem tem como principal objetivo qualificar a mão de obra dos
jovens agricultores, filhos de trabalhadores rurais e pessoas interessadas em
trabalharem no Agro, formando profissionais habilitados nas principais áreas do
setor agropecuário, como assistente agropecuário, possibilitando que atuem
como empreendedores em sua propriedade ou na gestão das fazendas de
terceiros. A qualificação e profissionalização dos jovens, nova força de trabalho
do campo, além de gerar, no meio rural ganhos com inclusão produtiva e social,
geração de renda, fixação da juventude e preservação da sucessão familiar
representam esforços que potencializam o desenvolvimento do produtor rural e
consequentemente do agronegócio sergipano.
O momento contemporâneo levou as instituições a evoluírem na
metodologia de ensino e acesso do conhecimento aos jovens. A geração do século
XXI busca conhecimento nas mais diversas plataformas e ferramentas (Instagram,
Google, You Tube, WhatsApp, cursos virtuais, etc). O Senar Sergipe avança e inova
com uma releitura do Senar Jovem. Uma versão semipresencial de um programa
que já está em sua segunda edição, tendo como diferencial a carga horária reduzida
e a execução dos treinamentos a ocorrer de forma semipresencial/híbrida, onde os
conteúdos técnicos teóricos irão ocorrer em plataforma remota, enquanto que o
conteúdo presencial é destinado em atividades práticas e visitas técnicas.

As temáticas a serem abordadas:

Pecuária de Corte
Gestão Rural
Equideocultura
Fruticultura
Pecuária Leiteira
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3. Justificativa
A busca pela empregabilidade no campo e a necessidade de adoção de
novas práticas agrícolas levou o Senar Sergipe a desenvolver esse modelo
inovador para atender o jovem que busca conhecimento através das novas
ferramentas, demandando conhecimento de forma fluida, direta, acessível e
consistente. Sendo uma oportunidade de execução de práticas inovadoras e
com grandes potenciais de legado positivo do momento atual, sem fronteiras e
sem salas (paredes).
O meio rural ganha nova forma, busca inovação, desenvolvimento de
produtos, não se limitando a bens primários e de base tradicional. Nesse
contexto o Jovem vislumbra uma oportunidade de sua inserção e têm papel
fundamental nesse processo. O urbano e o rural estão cada vez mais interligados
e a grande chave para esses acontecimentos é a profissionalização e o
desenvolvimento tecnológico.
É notória a dificuldade em diversos setores da economia a dificuldade
de acesso a empregos e renda. De forma complementar, podemos observar que
programas que sociais e assistencialistas acabaram por estagnar de forma
significativa determinados avanços no meio rural, muitas vezes causando mais
mal do que bem. A grande saída é o acesso a educação de forma consistente,
e de fato direcionada as demandas do mercado. E é com essa visão que
construímos um programa que leva o conhecimento para os Jovens do Campo
permitindo sua inserção no mercado de trabalho, tornando-os financeiramente
independentes e agentes transformadores no campo em todo território do estado
de Sergipe.
O Senar Jovem On-line tem a função de desenvolver, a partir dos jovens,
o agronegócio no estado de Sergipe tendo como base todo o know-how da
instituição Senar Sergipe em desenvolver soluções educacionais de base
técnica para o campo em todo o território.
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4. Referencial Teórico Metodológico
A concepção do projeto pautou-se em princípios basilares a uma ação
educacional atenta à formação, ao acompanhamento e ao desenvolvimento
socioeconômico do homem do campo, atendendo de forma individual, de acordo
com demandas pontuais às necessidades dos produtores rurais em todo o
estado.
Nesse

sentido,

serão

respeitados

os

valores

socioculturais

característicos de cada região de acordo com as demandas espontâneas, da
cadeia produtiva e de produtores individuais, bem como os fundamentos
científicos- tecnológicos necessários ao exercício da atividade agropecuária.
Os princípios sócio construtivistas são evidenciados na proposta de
atividades de ensino, na qual teoria e prática acontecem de forma indissociável,
considerando-se o contexto histórico e de conhecimentos dos produtores,
estando ainda implícitos no desenho da prática pedagógica e em atenção as
atividades educacionais.
De acordo com o Livro: O que o ensino digital deixará de legado para o
ensino híbrido disponível em Eduqo. Grandes crises nos fazem quebrar hábitos
que foram estabelecidos ao longo do tempo. Por isso, elas nos fazem sentir
tristes, ansiosos, frustrados e inseguros. Por outro lado, é justamente após
momentos de grandes dificuldades que descobrimos possibilidades que antes
não precisavam ser exploradas. Como crises são terríveis, a sociedade cria
novos hábitos, descobre novas ferramentas e desenvolve novas habilidades.
Esse conjunto de recursos não se esvai quando a crise se encerra: ele fica
conosco. O que aprendemos continua sendo útil e nos permite ir além do
acreditávamos ser possível anteriormente.
De acordo com Bruce Frield, pensar no ensino remoto não é pensar na
extinção das escolas físicas, das paredes das carteiras. Agora, as pessoas
podem enxergar que ir a escola não significa ir a um espaço físico.
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E essa visão já é observada no homem do campo, sobretudo nos mais
jovens. Sensível a isso o Senar Sergipe quebra as fronteiras dos municípios, e
de igual forma quebra a estrutura de um programa exitoso já existente e oferece
uma alternativa educacional ajustada a demanda do público rural, oferecendo
cursos com a carga de conhecimento teórica 100% remota no turno noturno de
modo a não impactar a execução de outras atividades profissionais ou de ensino,
e aos sábados em municípios chave, desenvolver atividades práticas e
possibilitar aos nossos alunos uma das premissas de nossa Instituição o
“aprender a fazer fazendo”.
Juntando as atividades teóricas da semana as práticas dos sábados,
podemos chamar nossa solução educacional de ensino híbrido, que pode ser
definido pela união de elementos do ensino presencial a recursos digitais que
permitam extrair os benefícios de ambos, como maior personalização da
aprendizagem, mais eficiência para processos educacionais “burocráticos” e
maior aproveitamento do tempo e das possibilidades de intervenção com alunos.

5. Objetivos
5.1 Objetivo geral
Promover a profissionalização e o desenvolvimento técnico dos jovens
ligados a agropecuária em busca de uma mudança na realidade do campo e do
desenvolvimento técnico e socioeconômico.

5.2 Objetivos específicos
Utilizar estratégias pedagógicas inovadoras, que permitam ao
educando desenvolver as habilidades polivalentes, exigidas pelo mercado do
trabalho;
Reconhecer a realidade do meio rural e as peculiaridades das
atividades produtivas do agronegócio sergipano aplicando técnicas em prol do
seu desenvolvimento;
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Estimular nos jovens produtores uma aproximação aos meios
digitais e a sua adoção nas rotinas da atividade produtiva;
Propiciar condições para que os jovens permaneçam no campo e
passem a adotar atividades que possibilitem o avanço produtivo das
propriedades;
Permitir nas propriedades a adoção de práticas agropecuárias de
base técnica;
Aumentar a empregabilidade dos jovens no agronegócio;
Contribuir para o aumento da produção e produtividade
agropecuária do estado;
Garantir uma mínima eficiência e eficácia nos processos
produtivos.

6. Execução
6.1 Público alvo e atividades do Assistente Agropecuário
O curso é destinado a jovens entre 16 (dezesseis) e 30 (trinta) anos. O
Assistente Agropecuário, profissional formado pelo SENAR poderá auxiliar no
trabalho de criação e tratamento de animais, de culturas agrícolas e de
gerenciamento,

empregando

processos

e

equipamentos

manuais

ou

mecanizados. Além destas atividades, o assistente agropecuário presta suporte
na análise, na execução e no controle dos procedimentos de gestão e de
comercialização do agronegócio, voltados à atuação em empresas e
propriedades da agropecuária brasileira. Além disso, é um profissional
consciente de seu valor e de sua importância para a sociedade brasileira.
O assistente agropecuário do SENAR cumprirá seu importante papel de
agente de transformação, na medida em que atuará como parceiro do produtor
rural, por meio de técnicas inovadoras e sustentáveis, na conquista da
produtividade e da lucratividade, com visão empreendedora para a melhoria da
qualidade de vida do meio rural. Este profissional também é responsável por
executar ações sociais e ambientais visando à sustentabilidade dos negócios

8

rurais. O principal desafio do Assistente Agropecuário é aumentar a eficiência do
mercado agrícola e industrial.

6.2 Metodologia das aulas
As aulas ocorrem de forma semipresencial com dois encontros remotos
por semana, de três horas cada, no turno noturno, utilizando as plataformas de
vídeo chamada (Zoom, Google meet ou Teams) e um encontro presencial, aos
sábados com duração de 6h para execução das atividades práticas de forma
presencial.

2 encontros
semanais de 3h cada
x 20 semanas

semanal de 6h cada

semanas

horária
total:

120h

120h

240h

Remoto

Presencial

1 encontro
x 20

Carga

As saídas a campo são aulas práticas do curso Assistente Agropecuário,
ocorrerão em empresas, indústrias e/ou propriedades do meio rural de acordo
com as especificidades das ementas de cada disciplina, estas atividades são
planejadas e acompanhadas pelos respectivos instrutores.

6.3 Certificação
O aluno que conclui com êxito todas as disciplinas e obtém, o mínimo de
75% de frequência nos módulos, e possui aproveitamento mediante avaliação
dos instrutores, recebe certificado como Assistente Agropecuário em
Bovinocultura de Corte, Bovinocultura de Leite, Gestão Rural, Equideocultura ou
Fruticultura pelo Senar. A carga horária de certificação é de 240h. Os alunos
desistentes, que não atingirem a frequência mínima ou que não possuírem
aproveitamento mínimo, recebem Declaração de Participação/Frequência,
referente à carga horária realizada.
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6.4 Empregabilidade
O recém-formado pode trabalhar tanto em sua propriedade como
empreendedor, em outras propriedades rurais e auxiliando na gestão das
fazendas. O mercado, principalmente no meio rural, está aberto a novos
profissionais com conhecimento profissional, um perfil valorizado e ainda em
falta no país. O Assistente Agropecuário entra em um mercado que não para de
crescer e que, atualmente, é um dos carros-chefes da economia brasileira.

6.5 Matriz curricular
A matriz curricular é dividida em dois
módulos. O módulo básico possui 60h (sessenta
horas) de formação, enquanto que o Módulo de
Formação Profissional possui 180h (cento e oitenta
horas) de formação. Cada turma de assistente
agropecuário

contempla

um

conteudista

Módulo Básico 60h
Português Instrumental 15h
Matemática 15h
Informática 18h
Competências Interpessoais 6h
Saúde e Segurança do
trabalhador 6h

contratado por 40 horas de consultoria, para
elaboração
disciplinas

do
e

conteúdo
produção

programático
do

(apostila).

material

das

técnico

Módulo de Formação
Profissional 180h
Conteúdos específicos de
acordo com cada linha
formativa

6.6 Faixa etária e seguro
Para participar do Senar Jovem a idade mínima é de 16 anos e a idade
máxima 30 anos. Para jovens com idade inferior a 18 anos, devem
obrigatoriamente anexar autorização dos responsáveis permitindo a participação
no curso. Este documento estará disponível anexo ao edital do programa e
deverá ser enviado no ato da matrícula. Dada a execução de atividades de
campo em ambiente rural, o Senar Sergipe contrata para os jovens uma apólice
de seguro de acidentes pessoais e vida (morte acidental e invalidez permanente
total ou parcial por acidente) com duração igual ou superior ao período do curso.
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6.7 Avaliação e projeto Final
O Projeto Final é desenvolvido na última disciplina do curso e objetiva
articular o encadeamento dos conhecimentos assimilados nas unidades
curriculares ao longo do curso; bem como, caracterizar o domínio das
competências em consonância com o perfil profissional previsto. Essa
apresentação deverá ocorrer de forma oral ou prática, abordando um ou mais
temas desenvolvidos durante a execução do curso.

6.8 Desistência
O aluno que abandona o curso procura a equipe técnica do Senar para
o preenchimento do requerimento de desistência do curso, tendo direito a
declaração referente as atividades realizadas. O aluno desistente fica
IMPEDIDO de participar dos eventos formativos do Senar (Senar Jovem e Senar
English For Agrobusiness) por dois anos.

7. Metodologia de inscrição e seleção do público
De modo a oportunizar o ingresso dos jovens dos municípios parceiros
(que são chave dento das cadeias produtivas atendidas no programa) serão
disponibilizadas 50% das vagas para o público no município sede e 50%
disponibilizadas para todo o estado de acordo as metodologias abaixo citadas.
O Senar Jovem on-line é um programa, como a maior parte das ações
da Instituição, direcionado ao produtor rural. Ciente da demanda as vagas
deverão ser destinadas para três grupos:
Grupo - 01

Grupo - 02

Grupo - 03

60 %
para produtores
rurais

30%
para trabalhadores
rurais e alunos

10%
para público geral
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Para cada grupo, será adotada uma metodologia de seleção de acordo
com o perfil do público de acordo do a figura abaixo. Caso as vagas do grupo ou
perfil não sejam preenchidas serão selecionados em um nível abaixo. Caso o
inverso ocorra (demanda maior que a oferta) os participantes serão selecionados

Grupo 01

através de sorteio.

Público

1

Produtor Rural
Contribuinte e
familiar

Dap, Nirf, Itr em nome do candidato inscrito ou
familiares de primeiro e segundo graus e comprovante
de contribuição ao Senar* ou Contribuição Sindical Rural
(atualizada).

2

Produtor Rural

Dap, Nirf, Itr em nome do candidato inscrito;

3

Grupo 02

1

2
3

Grupo 03

Comprovação / descrição do público

Prioridade

1

Familiar do
produtor rural

Mesmas documentações do item anterior acrescido de
documento que comprove vínculo com o produtor.
Destinado a familiares de primeiro e segundo graus,
exclusivamente;

Carteira ou contrato de trabalho em atividade
Trabalhador Rural agropecuária. Destinado também a familiares de
primeiro e segundo graus, exclusivamente;
Aluno matriculado ou egresso dos cursos do Senar
Aluno Senar
(Curso Técnico em Agronegócio ou Fruticultura, Senar
Jovem, Jovem Aprendiz e FIP);
Funcionários e prestadores de serviço do Senar;
Colaborador Senar

Público Geral

A sociedade em geral poderá se inscrever para participar
do curso, após a seleção do público prioritário.

* Contribuição sobre a folha ou sobre a comercialização de produtos agrícolas.
O link para acesso ao Forms para pré-inscrição é:
https://forms.gle/aSH8jFuRjghqbmao7
No ato de pré-inscrição, o candidato deve aceitar os termos e condições.
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O processo de inscrição para os que desejem participar do Senar Jovem
On-line é composto pelas seguintes fases:
Pré-inscrição via google forms + upload das documentações de
acordo com o tipo de público;
Divulgação da classificação e disponibilização das inscrições;
Preenchimento das fichas de inscrição e envio dos documentos
(Rg, CPF e comprovante de residência);
Segunda chamada (para vagas remanescentes em função dos
não inscritos);
Início das aulas.

8. Vinculação do programa aos sistemas existentes
Esse programa é executado dentro da plataforma Senar nas Nuvens –
SNN para operacionalização do programa e certificação. Enquanto que
execução das aulas remotas ocorrem em programas de videoconferências de
acordo com a preferência do profissional contratado para a execução do curso
e/ou disponibilidade de licenças empresariais da Instituição.

9. Parceria
O programa conta sempre com o apoio de parceiros (Sindicato,
Prefeituras e Associações). Para a execução deste programa a parceria proposta
através de Termo de Cooperação Técnica, vislumbra que o parceiro assuma as
despesas relativas ao transporte (ônibus) para as saídas nas aulas práticas,
sempre aos sábados, com a previsão de 15 (quinze) saídas. O deslocamento
para as fazendas, ocorre para a execução de aulas práticas, de acordo com a
carga horária estabelecida no item 6.2 no horário das 7h às 13h. Em colaboração
à parceria, o ente parceiro terá disponibilizado mínimo de 50% das vagas para o
município atendido, obedecendo os critérios do Processo Seletivo indicado no
item 7.
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10. Anexos
9.1 Ficha de inscrição Senar (para SNN)

14

15

Calendário

24 de Maio a 11 de junho
Pré inscrição através do Google Forms

28 de junho
Divulgação da classificação e disponibilização das
inscrições;

29 de junho
Interposição de recursos;
30 de junho a 05 de julho
Matrícula (Preenchimento das fichas de inscrição e envio
dos documentos (Rg, CPF e comprovante de residência);

9 de julho
Divulgação da segunda chamada para
disponibilização de vagas remanescentes;

9 julho a 12 de Julho
Matrícula para convocados na segunda chamada
(Preenchimento das fichas de inscrição e envio dos
documentos (Rg, CPF e comprovante de residência);

19 de julho
Aula inaugural

4 de dezembro
Aula final (encerramento do curso)
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Formulário de pré-inscrição
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