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1

DADOS INSTITUCIONAIS
1.1

DO IFRO

Nome do IF/Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia
CNPJ do Campus: 10.817.343/0001-05
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: Av. Sete de Setembro nº 2090, Bairro Nossa Senhora das Graças.
Cidade/UF: Porto Velho- RO
Telefone: (69) 2182-9602
E-mail do Campus: reitoria@fro.edu.br
Site da Instituição: www.ifro.edu.br
Reitor: Uberlando Tiburtino Leite
Pró-Reitora de Extensão: Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitora de Ensino: Maria Fabíola Moraes da Assumpção Santos
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: Gilmar Alves Lima Junior
Pró-Reitor de Planejamento e Administração: Arijoan Cavalcante dos Santos
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Dauster Souza Pereira
Coordenador Geral do Pronatec: Jackson Bezerra Nunes

1.2

EQUIPE ELABORADORA DO PROJETO
NOME

Xênia de Castro Barbosa
Iranira Geminiano de Melo

CARGO/IFRO
Historiadora
Cientista Social

Thauany Gomes Deboni de Castro

Gestora Ambiental

Domingos Perpetuo Alves Soares

Pedagogo
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1.3
HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
(IFRO), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi
criado pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas
Escolas Técnicas, Agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica
(CEFET), transformando-os em Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia distribuídos em todo o território nacional.
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) surgiu como resultado da
integração da Escola Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de
implantação, tendo unidades em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena)
com a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, que já possuía 15
anos de existência. Faz parte de uma rede quase centenária, com origem no
decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo
Peçanha. Pelo ato, foram criadas 19 escolas de aprendizes artífices, uma em
cada capital federativa, para atender especialmente a filhos de trabalhadores
de baixa renda.
Na prática, as atividades do IFRO se iniciaram em dois campus:
Colorado do Oeste e Ji-Paraná, no primeiro semestre de 2009. Esses são seus
marcos históricos de criação:
✓ 1993: Criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste e
das Escolas Técnicas Federais de Porto Velho e Rolim de Moura por
meio da Lei 8.670, de 30/6/1993. Apenas a Escola Agrotécnica foi
implantada, porém;
✓ 2007: Conversão da Escola Técnica Federal de Porto Velho em Escola
Técnica Federal de Rondônia por meio da Lei 11.534, de 25/10/2007;
✓ 2008: criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia (IFRO), por meio do artigo 5º, inciso XXXII, da Lei 11.892, de
29/12/2008, que integrou em uma única instituição a Escola Técnica
Federal de Rondônia e a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do
Oeste.
✓ 2009: início das aulas e dos processos de expansão da rede do IFRO.
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2

APRESENTAÇÃO

2.1 DADOS DO CURSO
Nome do Curso: Açaicultor
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Tipo: Formação Inicial e Continuada- PRONATEC
Modalidade: Presencial
Público-Alvo: alunos do Pronatec previamente selecionadas pelos
demandantes ou inscritos pelo cadastro on-line nos programas Pronatec
Mulheres Mil, Pronatec Catadoras, Pronatec Bolsa-Verde, Pronatec Saúde,
Pronatec Sistema Prisional e Pronatec Campo.
Turno da oferta: diurno ou noturno, conforme disponibilidade de salas e de
acordo com o demandante.
Carga horária total: 160 horas
Número mínimo de vagas por curso: 20, exceto para casos em que as vagas
mínimas são estipulada pela demandante.
Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental I – Incompleto
Perfil Profissional do Egresso do Curso: Explora os açaizais em sistemas de
produção sustentável. Maneja a área de extração do açaí. Prepara
equipamentos de colheita, plantio e beneficiamento e comercialização.

2.2 JUSTIFICATIVA
A qualificação profissional para o trabalho agrícola e extrativista é uma
das principais demandas dos agricultores familiares e dos povos do estado de
Rondônia.

Esse território é rico em recursos vegetais que podem ser

aproveitados como alimentos, como o açaí e o palmito, todavia, as
comunidades extrativistas e de agricultores enfrentam dificuldades para se
organizar, ampliar a produção e acessar toda a cadeia produtiva local. Muitas
vezes o trabalho é feito de modo individualizado, sem o suporte de associações
e cooperativas que poderiam compartilhar técnicas e recursos. Na ausência de
agroindústrias e de suporte para ações capazes de agregar valor a esses
produtos, operam a distribuição in natura, para atravessadores clandestinos
que ficam com o lucro. No interior, nas comunidade presenciamos extrativistas
que comercializam a lata de 20 litros de Castanha do Brasil por R$: 10,00,
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muito abaixo do que é vendido nos supermercados locais, onde se paga cerca
de R$: 15,00 por 200 gramas dessa mesma castanha, só que desta vez
descascada e embalada a vácuo.
A

baixa

qualificação

profissional

e

as

escassas

oportunidades

educacionais no meio rural são fatores que retroalimentam a pobreza rural,
tornando essa população vulnerável às investidas de latifundiários vinculados
ao agronegócio, situação que intensifica os conflitos agrários presentes na
região.
Diante do exposto considera-se a qualificação profissional em Açaicultor
como elemento capaz de promover a geração de renda em harmonia com os
ideais de sustentabilidade ambiental, bem como estimular a permanência
familiar no campo e a superação de situações de violência econômica no
campo.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2010), em Rondônia 61,7% dos estudantes rurais abandonam a escola, contra
37% dos estudantes residentes na zona urbana, superando em 23% a taxa
nacional.
Estima-se que a evasão e abandono escolar na zona rural de Rondônia
seja favorecida por falta de perspectivas de continuidade nos itinerários
formativos e ensino desvinculado das necessidades e expectativas do
campesinato, o que desencadearia processos formativos de baixa significação
para o aluno, motivando-os a buscarem outras atividades. Sem desconsiderar
a necessidade também precoce de auxiliar nas atividades agropastoris e
extrativistas, considera-se que a educação profissional para o trabalho rural
seja capaz de auxiliar na construção de aprendizagem significativa e diminuir
os índices que colocam essa unidade da Federação dentre as que menos êxito
apresenta no quesito educação rural.
O IFRO possui três campi de perfil rural e tem buscado contribuir com a
formação profissional da população rural. Na impossibilidade econômica de
atingir a todos os municípios com seus cursos, campi e polos, a Formação
Inicial e Continuada revela-se uma excelente oportunidade formativa de
trabalhadores e pessoas alijadas no mercado de trabalho, por meio da oferta
de curso FIC de carga horária mínima de 160 horas.
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Fundamentada no conceito de educação politécnica e na perspectiva
crítico-emancipatória, a formação inicial e continuada, ao se estabelecer no
entrecruzamento dos eixos sociedade, cultura, trabalho, educação e cidadania,
se compromete com a elevação da escolaridade, concatenando formação
humana e formação profissional, com vistas à aquisição de conhecimentos
científicos,

técnicos,

tecnológicos

e

ético

políticos,

propícios

ao

desenvolvimento humano.
Os cursos FIC, centrados no conceito de politecnia, preocupados com a
formação abrangente (técnica e cidadã), mostram-se eficientes em reinserir os
educandos nos processos oficiais de ensino, motivá-los a retomar o processo
formativo, além de fornecer capacitação imediata para o aperfeiçoamento do
trabalho rural, mediante conhecimento de novas técnicas e tecnologias
capazes de serem aplicadas nos processos produtivos.
Este curso FIC, em particular, além de contribuir com a qualificação
profissional e a reinserção de estudantes que tiveram seu processo
educacional

formal

interrompido

por

adversidades

promoverá

ainda

informações suficientes para a melhoria da produção de Açai, alimento
nutritivo, rico em ferro e bastante demandado em todo o Brasil. A produção
qualificada, em acordo com as normas de higiene e o respeito ao equilíbrio
ambiental será ainda fator de incremento da renda familiar e da economia rural,
de modo geral.
Nessa perspectiva, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia (IFRO) propõe-se a oferecer o curso de formação
inicial e continuada Açaicultor, em modalidade presencial, com vistas a
contribuir para a elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade, o
cumprimento de sua missão institucional: fornecer educação profissional de
excelência, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região e o
fortalecimento das cadeias produtivas e arranjos produtivos locais.
2.3

OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo Geral
Promover a formação do Açaicultor, tornando-o apto a compreender a
cadeia produtiva do açaí, alicerçados na perspectiva de sustentabilidade
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ambiental velando pelas normas

higiênicas e sanitárias e fomentando o

incremento da renda familiar.
2.3.2 Objetivos Específicos

O Cursista ao concluir o curso, deverá ser capaz de:
•

Aplicar os conhecimentos conceituais e práticos necessários para

desenvolver as práticas do plantio e da colheita;.
•

Compreender a cadeia produtiva do açaí e as potencialidades para o

empreendedorismo;
•

Conhecer a legislação vigente sobre as condições higiênicas e sanitárias

que devem ser aplicadas na manipulação do açaí;
•

Utilizar técnicas e tecnologias para a sustentabilidade ambiental no

cultivo do açaí.

3
3.1

CONCEPÇÃO CURRICULAR
METODOLOGIA
O curso será ministrado em aulas que contemplem de forma articulada

os saberes práticos e acadêmicos em uma relação de complementaridade, em
que o processo de apropriação do conhecimento por parte dos estudantes
permite o aprimoramento teórico-prático. Deste modo, serão aulas expositivas
e dialogadas, com uso de recursos audiovisuais, apostilas e materiais de apoio,
sempre na perspectiva de construção do conhecimento, mediante a valorização
dos saberem profissionais. Faz-se necessário ressaltar que os aportes teóricos
trabalhados em aula devem obrigatoriamente “fazer sentido” na realidade em
questão.
O curso Açaicultor deverá propiciar condições para que os estudantes
desenvolvam

competências

profissionais

através

de

estudos

teóricos,

discussão de casos, debates, jogos e vivências, simulações de práticas
profissionais, resolução de problemas, reflexão sobre vídeos, participação em
palestras, entre outras atividades que requeiram o envolvimento ativo dos
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servidores/estudantes e estimulem a crítica, a criatividade e a tomada de
decisões.
3.2

MATRIZ CURRICULAR

Eixos

Módulos/disciplinas

Formação Geral

Acolhimento

Formação Mínima Carga Horária
Exigida para o
(Relógio)
Curso
Graduação
em 20 H
Psicologia,
Sociologia, Serviço
Social, Pedagogia,
Filosofia.

História Agrária

Graduação
História.

em 20 H

Empreendedorismo,
Associativismo e
Cooperativismo

Graduação
em 20 H
Administração,
Economia,
Ciências
Contábeis
ou
Tecnólogo
em
Gestão Pública

Eixo Profissionalizante

Total da Carga Horária do Eixo Geral

60

Preparo e fertilização do
solo

Graduação
em 25 H
Agronomia,
Tecnólogo
em
Irrigação
e
Drenagem,
Geografia, Técnico
em Agropecuária;
ou Técnico em
Agroecologia

Seleção de espécies e
produção de mudas

Bacharelado
em 25 H
Agronomia,
Tecnólogo
em
Agroecologia,
Técnico
em
Agricultura,
Agropecuária,
Agroecologia.

Boas práticas de manejo

Bacharelado
Agronomia;
Tecnólogo

em 25 H
em
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Agroecologia,
Técnico
agricultura,
Técnico
agropecuária
Técnico
Agroecologia.
Colheita e pós-colheita

em
em
ou
em

Bacharelado
em 25 H
Engenharia
de
Alimentos,
Tecnólogo
em
Alimentos,
Tecnólogo
em
Agroindústria,
Técnico
de
Alimentos, Técnico
Agrícola
ou
Técnico
em
Agroindústria.

Total da carga Horária Profissionalizante

100 H

Total Carga horária do Curso

160 horas

3.3

PLANOS DE MÓDULOS/DISCIPLINAS

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA AGRÁRIA
CARGA HORÁRIA: 20H
EMENTA:
A Revolução Agropastoril. A terra como fator de trabalho e de distinção de
classe. Feudalismo. Os cercamentos de terra na Inglaterra do século XVIIIl.
O acesso à terra no Brasil. Lei 601(Lei de Terras, de 1850). A Reforma
agrária no Brasil. As lutas camponesas. A colonização dirigida em Rondônia.
Políticas públicas de apoio à agricultura familiar.
REFERÊNCIAS
PEREIRA, João Marcio Mendes; SAUER, Sérgio. Capturando a terra:
Banco Mundial, políticas fundiárias neoliberais e reforma agrária de mercado.
Disponível
em:
http://r1.ufrrj.br/geac/portal/wp-content/uploads/2015/01/
capturando-a-terra-LIVRO.pdf#page=173 Acesso em 06 out. 2016
ARRUDA, Gilmar. Cidades e Sertões. Bauru: Edusc, 2000.
BINSZTOK, Jacob et al. Projetos integrados de colonização: paradigma
da contra-reforma agrária promovido pelo regime militar nos anos 70 na
Amazônia.
Disponível
em:
http://www.uff.br/vsinga/trabalhos/CC/Projetos%20
Integrados%20de%20Coloniza%E7%E3o.pdf Acesso em 14/01/2012.
BRASIL, Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964.
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REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES
CASTRO, Elisa Guaraná de. Entre ficar e sair: uma etnografia da
construção social da categoria jovem rural. Rio de Janeiro: Contra Capa,
2013.
CUNHA, Eliaquim da. Os projetos de colonização em Rondônia. In: Zona de
Impacto, v. 16, JANEIRO/JUNHO, ANO XIII, 2011. Disponível em:
http://www.albertolinscaldas.unir.br/eliaquimdacunha_vol_16.html Acesso em
12/01/2012
IANNI, Octavio. Estado e Planejamento econômico no Brasil. Rio de
Janeiro: Ed. Civilização brasileira, 1971.
______, Octavio. As origens agrárias do Estado brasileiro. São Paulo:
Editora Brasiliense, 1984.
IOKOI, Zilda. Os dilemas da questão agrária no Brasil. São Paulo: Terra
Livre, n. 11/12, p. 135-151.
_____, Zilda. Os movimentos sociais e a luta pela terra. Política, Cultura e
Movimentos Sociais. Uberlândia: Programa de Mestrado de História
Social/UFU, 2001.
MARTINS, Marcio Marinho. Corumbiara: massacre ou combate? A luta
pela terra na fazenda Santa Elina e seus desdobramentos. (Dissertação
de Mestrado). Porto Velho, PPGEO-UNIR, 2009.
MATTEI, Lauro (org.). A questão Agrária no desenvolvimento brasileiro
contemporâneo. Florianópolis: Insular, 2013.
OLIVEIRA, Samuel José de Magalhães et al. Pecuária e desmatamento:
mudanças no uso do solo em Rondônia. XLVI Encontro da Sociedade
Brasileira de Economia, Administração e Sociologia rural. Disponível em:
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/110030/2/427.pdf. Acesso em:
13/01/2013.
RIBEIRO, Suzana L. Salgado. Tramas e traumas: identidades em marcha.
São Paulo: FFLCH/USP, 2007 (Tese de Doutorado).
PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 2 ed. São
Paulo: Brasiliense, 1987.
STEDILE (org). A questão agrária no Brasil - 3. São Paulo: Expressão
Popular, 2005.

12

COMPONENTE CURRICULAR: RELAÇÕES INTERPESSOAIS, ÉTICA E
CIDADANIA.
CARGA HORÁRIA: 20H
EMENTA:
As relações humanas e sua dinâmica. O indivíduo nos grupos: percepção,
motivação e comunicação. A ética nas relações humanas. Ética profissional.
Direitos e garantias fundamentais.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA Melo, José Tarcízio de. Direito Constitucional Brasileiro. Belo
Horizonte: Livraria Del Rey Editora,1996.
ARANTES, Elaine. Ética e Relações Interpessoais. Curso Técnico em
Transações Imobiliárias. Instituto Federal do Paraná para a rede e-Tec Brasil.
Ministério da Educação, Novembro de 2011.
BASTOS, Cynara. Relacionamento interpessoal e sucesso. 2 de setembro de
2015. Disponível em:<http://www.rhportal.com.br/artigos-rh/relacionamentointerpessoal-e-sucesso/>. Acesso em: 10/10/2016.
BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da
política. São Paulo: Paz e Terra. 2011.
DELPRETTE, Almir; DEL PRETTE, Zilda A. Psicologia das relações
interpessoais: vivências para o trabalho em grupo. Petrópolis: Vozes, 2001.
JACQUES, MGC., et al. org. Relações sociais e ética. Rio de Janeiro:
Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. Disponível em:
<http://static.scielo.org/scielobooks/6j3gx/pdf/jacques-9788599662892.pdf>.
Acesso em: 10/10/2016.
MOITA, Flávio Machado. Ética profissional e relações interpessoais no
trabalho. Manaus: Universidade Federal do Amazonas, CETAM, 2008.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 11 ed. São Paulo: Atlas,
2002.
PEREIRA, Luciano Santana. Motivação de indivíduos e grupos de trabalho.
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ. Núcleo de Educação a distância.
Maringá - PR, 2012.
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2005.
SECRETARIA de Educação Básica - SED/MEC. Ética e cidadania:
construindo valores na escola e na sociedade [recurso eletrônico]. Brasília:
MEC, 2007.
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COMPONENTE
CURRICULAR:
EMPREENDEDORISMO,
ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
CARGA HORÁRIA: 20H
EMENTA:
Ambiente social e organizacional. Origem histórica das organizações.
Gestão. Fundamentos do Associativismo. Princípios do cooperativismo.
Classificação e organização das cooperativas. Fundação e funcionamento de
cooperativas. Organizações cooperativas e associativas.Empreendedorismo:
planejamento, gestão, plano de negócios, gestão de pessoas.
REFERÊNCIAS
BOTELHO, A. Cidadania, um projeto em construção: minorias, justiça e
direitos. São Paul: Claro Enigma, 2012.
CANÇADO, Airton Cardos; PEREIRA, José Roberto; TENÓRIO, Fernando
Guilherme. Gestão Social: epistemologia de um paradigma. Curitiba: CRV,
2013.
CRUZIO, Helnom de Oliveira. Como organizar e administrar uma
cooperativa. São Paulo: FGV, 2000.
FURQUIM, Maria Célia de Araújo. A cooperativa como alternativa de
trabalho. São Paulo: LTR, 2001.
SOUSA SANTOS, Boaventura; CHAUI, Marilena. Direitos Humanos,
democracia e desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de gestão das
cooperativas. São Paulo: Atlas, 2003.
POLONIO, Wilson Alves. Manual das sociedades cooperativas. São
Paulo: Atlas, 2004.
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COMPONENTE CURRICULAR: PREPARO, CONSERVAÇÃO DO SOLO
CARGA HORÁRIA: 30 H
EMENTA:
Degradação física, química e biológica do solo. Erosão e Sedimentação.
Erosão hídrica do solo. Mecânica do processo erosivo – etapas, agentes
erosivos e fatores envolvidos. Correções do solo. Preparação do solo para
plantio de Açaí. Conservação do solo. Controle da erosão hídrica do solo.
Causas da erosão hídrica. Práticas de controle: mecânicas, vegetativas e
edáficas. Controle da compactação do solo..
REFERÊNCIAS
BERTONI, j. & LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 7 ed. São
Paulo: Ícone, 2008.
LEPSCH, I. F.; BELLINAZZI, R.; BERTOLINI, D. Manual para levantamento
utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de capacidade de
uso. Campinas: Sociedade Brasileira Ciência do Solo, 1991. 175 p.
MARTINS, P. F. S.; et al. Efeito do desmatamento e do cultivo sobre
características físicas e químicas do solo sob floresta natural na Amazônia
Oriental. Revista IG, v.11, n. 1, p. 21-33, 1990.
MOREIRA, A.; MALAVOLTA, E. Variação das propriedades químicas e
físicas do solo e na matéria orgânica em agroecossistema da Amazônia
Ocidental (Amazonas). Piracicaba: USP-CENA, 2002. 79p.
NOVAIS, R. F.; et al. Fertilidade do solo. Sociedade Brasileira de Ciências
do Solo, Viçosa. 2007. p.101
OLIVEIRA, J. B. Pedologia Aplicada. Piracicaba: FEALQ, 2005.
QUEIROZ NETO, J.P. Análise estrutural da cobertura pedológica: uma
experiência de ensino e pesquisa. Revista do Departamento de Geografia,
15, 2002.
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COMPONENTE CURRICULAR: SELEÇÃO DE ESPÉCIES E PRODUÇÃO
DE MUDAS
CARGA HORÁRIA: 30h
EMENTA:
Organização e Seleção de matrizes, frutos e sementes, bem como preparo
das mudas. Escolha e preparo do substrato. Tipo e tamanho da embalagem
usada no preparo de mudas. Adubação. Controle de plantas invasoras.
Encanteiramento das embalagens em viveiro. Irrigação das mudas. Controle
de pragas e doenças. Tempo de permanência e aclimatação das mudas.
Retirada e transporte das mudas.
REFERÊNCIAS
DAPONT, Eleandro Candido. Aceleração da germinação e sombreamento
na formação de mudas de açaí. Dissertação (Mestrado em Agronomia) –
Programa de Pós-Graduação em Agronomia. Universidade Federal do Acre,
2012.
CARVALHO, J. E. U.; NASCIMENTO, W. M. O.; MÜLLER, C. H.
Características físicas e de germinação de sementes de espécies
frutíferas nativas da Amazônia. Belém, Pará: EMBRAPA-CPATU, 1998. 18
p. (Boletim de Pesquisa, 203).
CARVALHO, Luís Carlos Nunes. Produção de mudas de açaí sob
diferentes níveis de depleção de água associada a doses de um
polímero hidroabsorvente. Dissertação (Mestrado), Escola Superior de
Agricultura. Piracicaba, 2016.
HOMMA, A. K. O. Extrativismo vegetal na Amazônia: limites e
oportunidades. Brasília: EMBRAPA - SPI, 1993. 201 p.
OLIVEIRA, Maria do Socorro Padilha de; CARVALHO, José Edmar Urano de;
NASCIMENTO, Walnice Maria Oliveira do; MÜLLER, Carlos Hans. Cultivo
do Açaizeiro para Produção de Frutos. Ministério da Agricultura, Pecuária
e
Abastecimento.
EMBRAPA,
Disponível
em:
<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/Producaodefrutos+Circ_
tec_26_000gbz56rpu02wx5ok01dx9lcobm2bes.pdf>. Acesso em: 10/10/2016.
OLIVEIRA, Maria do Socorro Padilha de; de FARIAS NETO, João Tomé;
PENA, Rosinelson da Silva. Açaí: técnicas de cultivo e processamento.
Pena. – Fortaleza: Instituto Frutal, 2007.
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COMPONENTE CURRICULAR: Boas práticas de manejo.
CARGA HORÁRIA: 30h
EMENTA:
Importância do açaizal. Técnica de manejo de açaizais. Sistema de cultivo de
Açaí. Manejo de açaizais nativos. Pontos e impactos positivos do manejo.
REFERÊNCIAS
NEVES, Marcelo Moraes; PENA, Heriberto Wagner Amanajás; BAHIA, Pablo
Queiroz. Planejamento da produção e a gestão financeira do cultivo da açaí
no estado do Pará, Amazônia, Brasil. Observatorio de la Economía
Latinoamericana. Disponível em: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/
br/14/cultivo-azai.html>. Acesso em: 10/10/2016.
NOGUEIRA, Oscar Lameira; HOMMA, Alfredo Kingo Oyama. Importância do
manejo de recursos extrativos em aumentar o carrying capacity: o caso de
açaizeiros (Euterpe oleracea Mart.) no estuário amazônico. Disponível em:
<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/83995/1/DOC89.pdf>.
Acesso em: 10/10/2016.
QUARESMA, Samuel Maciel; CUNHA, Elenia Baker da. Manejo de açaizais,
como prática de gestão e educação ambiental: um estudo de caso da
comunidade de Franco Grande do Bailique/Amapá. Revista Meio Ambiente
e Sustentabilidade. vol.2, n.1, jul - dez 2012.
QUEIROZ, José Antonio Leite de; MOCHIUTTI, Silas. Guia prático de
manejo de açaizais para produção de frutos. 2. ed. rev. amp. - Macapá:
Embrapa Amapá, 2012.
SUFRAMA. Projeto potencialidades regionais estudo de viabilidade
econômica: Açaí. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 2003.
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COMPONENTE CURRICULAR: Colheita e pós-colheita.
CARGA HORÁRIA: 25h
EMENTA:
Principais Procedimentos e método de colheita do açaí. Monitoramento de
produção do açaí. Principais procedimento de métodos de póscolheita.Conservação; Comercialização; Normas Sanitárias, de higiene e
saúde.
REFERÊNCIAS
HOMMA, Alfredo Kingo Oyama; et al. Açaí: novos desafios e tendências.
Amazônia: Ci. & Desenv., Belém, v. 1, n. 2, jan./jun. 2006.
PAGLIARUSSI, Mariana Sanches. A cadeia produtiva agroindustrial do
açaí: estudo da cadeia e proposta de um modelo matemático. Universidade
de
São
Paulo.
São
Carlos,
2010.
Disponível
em:
<file:///C:/Users/Iranira/Downloads/Pagliarussi_Marina_Sanches.pdf>. Acesso
em:10/10/2016.
QUEIROZ, José Antonio Leite de; MOCHIUTTI, Silas. Guia prático de
manejo de açaizais para produção de frutos. 2. ed. rev. amp. - Macapá:
Embrapa Amapá, 2012.
SUFRAMA. Projeto potencialidades regionais estudo de viabilidade
econômica: Açaí. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, 2003.
VASCONCELOS, Marcus Artur Marçal de; et al. Práticas de colheitas e
manuseio do açaí. Belém, Pará: EMBRAPA, 2006.

4

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

A avaliação será parte integrante do processo ensino/aprendizagem.
Requer preparo técnico e observação dos profissionais envolvidos, numa
dinâmica interativa, ao longo de toda a duração do curso, visando a
participação e produtividade de cada aluno. O processo avaliativo compreende
a obtenção de informações, análise e interpretação da ação educativa, visando
o aprimoramento dos trabalhos.
O aluno do curso FIC será avaliado continuamente em momentos
individuais e coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades
cognitivas e técnicas. Serão utilizados para a avaliação a observação
individual, em grupo, provas, trabalhos, atividades experimentais e outros
instrumentos que o docente julgar necessário. Com intuito de aproximar o
aprendizado teórico com a prática serão realizadas visitas técnicas aos locais
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de plantação de açaí, bem como, as feiras livres e aos empreendedores locais.
O aluno deverá obter, ao final de cada disciplina, rendimento igual ou superior
a 60 pontos e frequência de 75% apurada por disciplina.
O sistema de notação delimita-se de 0 a 100 pontos, em cada disciplina,
o professor poderá ministrar no mínimo 02(dois) instrumentos variados de
avaliação. Nenhum destes instrumentos poderá exceder o valor de 60 pontos.
Fica facultado ao professor utilizar vários instrumentos de avaliação,
respeitando-se o total máximo de 100 pontos na somatória dos citados
instrumentos.
Caso o aluno não tenha desempenho adequado nas atividades práticas
individuais e coletivas o professor da disciplina deverá fazer relatório das
situações pedagógicas que evidenciem a situação de não aprendizagem e
junto com a Coordenação do Pronatec e Equipe Pedagógica de professores do
curso, empreender ações de recuperação do aluno. Recomenda-se que esta
prática seja realizada paralelamente às aulas.

5 DESCRIÇÃO
DAS
INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

Item

FÍSICAS,

MATERIAIS

Descrição

Quantidade para 30 alunos

01

Sala de aula climatizada, com 30
cadeiras e quadro branco

01

02

Laboratório de Informática

01

03

Biblioteca

01

6.1 - Material de Consumo Necessário
01

Pasta transparente de plástico,
com zíper

30

02

Cadernos ou blocos de
anotação

30

03

Canetas

30

04

Caneca plástica, 200 ml

30

E

19

05

Microônibus

01

6 CERTIFICAÇÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
ficará responsável pela certificação de Açaicultor, no eixo tecnológico Recursos
Naturais, em nível de Formação Inicial e Continuada, com Carga Horária de
160 horas.

