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1.

DADOS INSTITUCIONAIS

1.1.

DO IFRO

Nome do IF/Campus: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: Avenida 7 de setembro, nº 2090 - Nossa Senhora das Graças
Cidade/UF: Porto-Velho - Rondônia
CEP: 76804-124
E-mail: reitoria@ifro.edu.br
Fone: (69) 2182 – 9600
Site da Instituição: www.ifro.edu.br
Reitor: Uberlando Tiburtino Leite
Pró-Reitor de Extensão: Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitora de Ensino: Maria Fabiola Assumpção Moraes dos Santos
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação: Gilmar Alves Lima Júnior
Pró-Reitor de Planejamento e Administração: Arijoan Cavalcante dos Santos
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Dauster Souza Pereira
Coordenação Geral do PRONATEC: Jackson Bezerra Nunes

2. APRESENTAÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO),
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado através da Lei n.º
11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a rede federal de educação
profissional, científica e tecnológica composta pelas escolas técnicas, Agrotécnica e
CEFETs, transformando-os em 38 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 — esta, na época, possuindo 15 anos de existência.
Esta Instituição faz parte de uma rede federal de educação profissional, científica e
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tecnológica quase centenária, que teve sua origem no Decreto n.º 7.566, de 23 de
setembro de 1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha, através do qual foram criadas
19 Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada capital federativa, para atender os filhos
dos ―desfavorecidos da fortuna‖, ou seja, as classes proletárias da época.
Marcos Históricos do Instituto Federal de Rondônia:
● 1993 – criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste através da
Lei nº. 8.670, de 30/06/93;
● 1993 – criação da Escola Técnica Federal de Porto Velho através da Lei nº.
8.670, de 30/06/93, porém não foi implantada;
● 1993 – criação da Escola Técnica Federal de Rolim de Moura através da Lei nº.
8.670, de 30/06/93, também não implantada;
● 2007 – criação da Escola Técnica Federal de Rondônia através da Lei nº.
11.534, de 25/10/07, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e
Vilhena;
● 2008 – autorização de funcionamento da Unidade de Ji-Paraná através da
Portaria nº. 707, de 09/06/08;
● 2008 – criação do IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Rondônia), através da Lei nº. 11.892. Nessa nova configuração tem-se uma
Reitoria com sede em Porto Velho e os seguintes Campus: Campus Ariquemes,
Campus Colorado do Oeste, Campus Ji-Paraná, Campus Avançado Cacoal,
Campus Porto Velho e Campus Vilhena;
● 2009 – início do funcionamento do Campus Ji-Paraná com os cursos técnicos
em Móveis, Florestas e Informática.
● 2010 – início das aulas nos Campus Porto Velho, Cacoal e Vilhena.
● 2010: Início das atividades dos Campus Ariquemes, Cacoal, Porto Velho
Calama e Vilhena • 2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona
Norte. • 2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
● 2011: inícios das atividades do Campus Porto Velho Zona Norte.
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● 2015: início das atividades do Campus Guajará-Mirim.
●

2016: Início das atividades do Campus Avançado Jaru.

O Instituto Federal de Rondônia está fazendo investimentos substanciais na ampliação de
seus Campi e de sua rede. Em 2016 o IFRO possui uma Reitoria; oito Campi implantados (Porto
Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e
Colorado do Oeste); duas unidades de educação profissional, sendo uma no município de Jaru e
a outra no município de São Miguel do Guaporé; além da ampliação do número de Pólos de
Educação a Distância em diversos municípios do Estado.

2.1 DADOS DO CURSO
Nome do curso: Agente de Segregação e Coleta de Resíduos Sólidos
Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde
Modalidade: Formação Inicial e Continuada
Público-alvo: aluno(a)s previamente selecionados pelos demandantes ou inscritos pelo
cadastro online oriundos dos Pronatec Bolsa Verde, Pronatec Campo, Pronatec
Catadores, Pronatec Mulheres Mil, Pronatec Saúde e Pronatec Sistema Prisional
Turno de oferta: A ser definido
Carga Horária Total: 160 h
Número mínimo de vagas por curso: 20, exceto caso de vagas mínimas estipuladas
pelo demandante.
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (Iº ao 5º ano) Incompleto
Perfil Profissional do Egresso do Curso: Coleta e seleciona o resíduo sólido,
classificando-o conforme a legislação pertinente. Classifica e armazena o resíduo sólido
quanto à origem e à periculosidade, com vistas à segregação do material reciclável e
reaproveitável. Realiza a manutenção do ambiente e equipamentos de trabalho. Divulga o
trabalho de segregação e reciclagem e utiliza os procedimentos de segurança para o
manejo de resíduos. Vende o material coletado.

2.2 JUSTIFICATIVA DO CURSO:
Em cumprimento à Lei 12.513 de 26 de outubro de 2011 que institui o PRONATEC,
o curso visa expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos EPT para a
população do Estado de Rondônia.

5

2.3 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivo Geral
Formar Agente de Segregação e Coleta de Resíduos Sólidos para atuarem como
multiplicadores e auxiliares na gestão de resíduos e na gestão de saúde e segurança.

3.

CONCEPÇÃO CURRICULAR

3.1 METODOLOGIA
Como metodologia de ensino entende-se o conjunto de ações docentes pelas
quais se organizam e desenvolvem as atividades didático-pedagógicas, com vistas a
promover o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a
determinadas bases tecnológicas, científicas e instrumentais.
Tendo-se como foco principal a aprendizagem dos discentes, serão adotados
tantos quantos instrumentos e técnicas forem necessários. Neste contexto, encontra-se
abaixo uma síntese do conjunto de princípios pedagógicos que podem ser adotados no
decorrer do curso:
● Envolver os alunos na avaliação de seu processo educativo visando uma
tomada de consciência sobre o que sabem e o que precisam e/ou desejam
aprender;
● Propor, negociar, planejar e desenvolver projetos envolvendo os alunos e a
equipe docente, visando não apenas simular o ambiente profissional, mas
também desenvolver habilidades para trabalho em equipe, onde os resultados
dependem do comprometimento e dedicação de todos e os erros são
transformados em oportunidades ricas de aprendizagem;
● Contextualizar os conhecimentos, valorizando as experiências dos alunos e seus
conhecimentos prévios, sem perder de vista a (re)construção dos saberes;
● Problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes
ritmos de aprendizagens e a subjetividade do aluno, incentivando-o a
pesquisar em diferentes fontes;
● Respeitar a cultura específica dos discentes, referente a seu pertencimento social,
étnico racial, de gênero, etário, religioso e de origem (urbano ou rural);
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● Adotar diferentes estratégias didático-metodológicas (seminários, debates,
atividades em grupo, atividades individuais, projetos de trabalho, grupos de
estudos, estudos dirigidos, atividades práticas e outras) como atividades
avaliativas;
● Adotar atitude interdisciplinar e transdisciplinar nas práticas educativas, isto é,
assumir que qualquer aprendizado, assim como qualquer atividade, envolve a
mobilização de competências e habilidades referidas a mais de uma disciplina,
exigindo, assim, trabalho integrado dos professores, uma vez que cada um é
responsável pela formação integral do aluno;
● Utilizar recursos tecnológicos adequados ao público envolvido para subsidiar as
atividades pedagógicas;
● Adotar técnicas flexíveis de planejamento, prevendo mudanças e
rearranjos futuros, em função da melhoria no processo de aprendizagem.
Nota-se uma variedade de técnicas, instrumentos e métodos de ensino a nossa
disposição. Esse ecletismo é resultado das diversas teorias pedagógicas adotadas ao
longo dos tempos. Diante dessa diversidade, os docentes deverão privilegiar
metodologias de ensino que reconheçam o professor como mediador do processo de
ensino.
Salienta-se a necessidade dos docentes estarem permanentemente atentos ao
comportamento; concentração; atenção; participação e expressões faciais dos alunos,
uma vez que estes são excelentes parâmetros do processo educacional.
3.2 MATRIZ CURRICULAR

Eixos

Módulos/disciplinas

Formação Mínima

Carga Horária

Exigida para o

(Relógio)

Professor*
Formação Geral

Acolhimento

Graduação em Psicologia,
Sociologia,
Social,

20H

Serviço
Pedagogia,

Filosofia.
Empreendedorismo

Graduação em
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20H

Administração, Economia
e/ou Processos
Gerenciais.
Educação Financeira

Graduação em

20H

Matemática,
Contabilidade,
Administração, Economia.

Eixo Profissionalizante

Total da Carga Horária do Eixo Geral

60H

Áreas de atuação e Graduação em Ciências
legislação pertinente à
Biológicas, Engenharia de
gestão
de
resíduos
sólidos,
envolvendo meio
ambiente,
economia
solidária
e
Engenharia Química, ou
cooperativismo.
Gestão Ambiental.

25H

Sistema de classificação Graduação em Ciências
de
resíduos
e
sua
Biológicas, Engenharia de
destinação
ambiental
adequada
meio
ambiente,

25H

Engenharia Química, ou
Gestão Ambiental.
Metodologias alternativas Graduação em Ciências
de
destinação
dos
Biológicas, Engenharia de
resíduos sólidos
meio
ambiente,

25H

Engenharia Química, ou
Gestão Ambiental.
Educação

Ambiental: Graduação em Ciências

25H

sociedade, meio ambiente Biológicas, Engenharia de
e educação.

meio

ambiente,

Engenharia Química, ou
Gestão Ambiental.
Total

da

Carga

Horária

do

Eixo
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100H

Profissionalizante
Total Carga Horária

160H

3.3 PLANOS DE MÓDULOS/DISCIPLINAS

COMPONENTE CURRICULAR: Acolhimento
CARGA HORÁRIA: 20 h
OBJETIVOS: Identificar as diferenças individuais no estudo das relações humanas para
a melhoria da convivência nos diversos espaços sociais. Fortalecer as formas de
convivência pautadas em valores de natureza ética e moral.
EMENTA: Relações
interpessoais:
Motivação,
autoconhecimento,
heteroconhecimento, socialização e comunicação. Ética e cidadania: valores, ética,
moral, cultura e mudança social.
REFERÊNCIAS BÁSICAS
CHIAVENATTO, Idalberto. Recursos Humanos. Editora Atlas, 1989.
MARTINELLI, Marilu. Conversando sobre educação em valores humanos.
São Paulo: Peirópolis, 1999.
VALLS. Álvaro L. M. O que é ética? Editora Brasiliense. Coleção Primeiros Passos –
Nº 177. 1994.
Referências Complementares
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação
Fundamental
Parâmetros curriculares nacionais: Ética. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CANO, Betuel. Ética: a arte de viver. A alegria de não estar só. Vol. 2. São Paulo:
Paulinas, 2001.
DIB, Cláudio Zaki. Relações Humanas (você e os outros) Volume 1, 12ª ed.
Contagem, SENAC/ARMG, 1986.
VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
LARANJEIRAS, Priscila Rodrigues Aguiar Quebra-gelos, atividades e dinâmicas
especiais– Para todas as ocasiões – Curitiba: A.D. Santos Editora 2011.
MACEDO, Lino de. PETTY, Ana Lucia S.Passos, NORIMAR C. Os Jogos e o
Lúdico na Aprendizagem Escolar Porto Alegre: Atmed 2005.
PENIN, Sonia Profissão docente: pontos e contrapontos, São Paulo: Summus, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: Empreendedorismo
CARGA HORÁRIA: 20 h
OBJETIVOS: Proporcionar aos alunos conhecimentos das características
empreendedoras e estimular a mobilização destas características.
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Fomentar a busca das oportunidades de negócios locais.
Proporcionar a elaboração de um plano de negócios que esteja articulado as
potencialidades dos alunos e as oportunidades locais.
EMENTA: Conceitos fundamentais. As relações de trabalho tradicionais e suas
mudanças .
Características empreendedoras. A busca de oportunidades e leitura das
necessidades locais. O funcionamento de um negócio. Estudo de viabilidade. Plano
de Negócios.
REFERÊNCIAS BÁSICAS:
SALIM, César S. HOCHMAN, Nelson. RAMAL, Andrea C. RAMAL, Silvina A.
Construindo Planos de Negócios. Rio de Janeiro: Câmpus, 2001.
DORNELAS, José C. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio de
Janeiro: Câmpus,2001.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da
produção. 2. ed.São Paulo: Atlas, 2002. 747 p.
Referências Complementares
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. 14º Edição. São Paulo: Cultura
EditoresAssociados,1999.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração: edição compacta.
SãoPaulo: Atlas, 2006.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12. ed. São
Paulo:Prentice- Hall, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: Educação Financeira
CARGA HORÁRIA: 20 h
OBJETIVOS: Dotar os alunos de conhecimento sobre finanças pessoais para melhor
usufruto
racional dos seus recursos financeiros, mostrar a importância cada vez maior de um
controle no orçamento doméstico como forma de evitar endividamentos, desenvolver
noções de lucro e custo, taxas de juros e realizar orientações sobre economia pessoal
e poupança.
EMENTA: Conceitos e Aplicações de matemática financeira. Porcentagem,
Acréscimos e descontos sucessivos, Juros Simples. Juros compostos. Descontos.
Controle de despesas.
Referências Básicas
DANTE, J. R.Matemática. São Paulo: Ática, 2008.
GIOVANNI, J. R.; BONJORNO, R. R.; GIOVANNI Jr., J. R.Matemática Completa.
São Paulo: FTD,2002.
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IEZZI, G.; DOLCE, O.; DEGENSZAJN, D.; e PÉRIGO, R. Matemática. São Paulo:
Atual, 2002.
Referências Complementares
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar:
Conjuntos e
Funções. Volume 1, 8ª Edição, São Paulo: Atual Editora, 2004.
HAZZAN, Samuel ; POMPEO, José Nicola., Matemática financeira. 5ª Ed.Saraiva: São
Paulo,
2003.
CRESPO, Antônio Arnot .Matemática comercial e financeira fácil. 13ª Ed. Saraiva:
São Paulo,
2000.
COMPONENTE CURRICULAR: Áreas de atuação e legislação pertinente à
gestão de resíduos sólidos
CARGA HORÁRIA: 25H
Ementa: O agente ambiental de resíduos sólidos como multiplicador e auxiliar na
gestão de resíduos sólidos e na gestão de saúde e segurança. A Lei no 12.305 e a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Políticas públicas de gestão de resíduos
sólidos. Geração de resíduos sólidos domésticos, industriais, entre outros, e sua
gestão para a saúde e segurança. Áreas de atuação do agente ambiental de
resíduos sólidos na comunidade, na educação ambiental, nos órgãos públicos e
privados e no terceiro setor.
Referências básicas
BRASIL. Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Seção 3. p. 62.
OLIVEIRA, A. I. A. Introdução à legislação ambiental brasileira e licenciamento
ambiental.
Editora Juris. 2006. 676p.
COMPONENTE CURRICULAR: Sistemas de classificação de resíduos e sua
destinação ambiental adequada.
CARGA HORÁRIA: 25h
Ementa: Lixo versus resíduos sólidos. Metodologias e sistemas de classificação de
resíduos.
Sistemas de tratamento de resíduos e ferramentas metodológicas para a gestão
integrada de resíduos. Disposição de resíduos sólidos: aterros sanitários e aterros
especiais (resíduos perigosos).
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Referências básicas
ABNT - Associação Brasileira de normas técnicas. Resíduos Sólidos Classificação.NBR 10004.Rio de Janeiro, 2004.
BIDONE, F. R. A. Resíduos sólidos provenientes de coletas especiais: eliminação e
valorização.Porto Alegre: ABES, 2001.
D’ALMEIDA, M. L. O.; VILHENA, A. Lixo municipal: manual de gerenciamento
integrado.2.ed. rev. ampl. São Paulo: IPT, 2000.
COMPONENTE CURRICULAR: Metodologias alternativas de destinação dos
resíduos sólidos.
CARGA HORÁRIA: 25h
Ementa: Reciclagem de resíduos sólidos e compostagem. Reaproveitamento de
resíduos e as potenciais áreas de reaproveitamento.
Referências básicas
BIDONE, F. R. A. Resíduos sólidos provenientes de coletas especiais: eliminação e
valorização.Porto Alegre: ABES, 2001.
D’ALMEIDA, M. L. O.; VILHENA, A.Lixo municipal: manual de gerenciamento
integrado.2.ed. rev. ampl. São Paulo: IPT, 2000.
PICHAT, P. A gestão dos resíduos. Porto Alegre: Instituto Piaget, 1998.
COMPONENTE CURRICULAR: Educação Ambiental: sociedade, meio ambiente
e educação.
CARGA HORÁRIA: 25h
Ementa: Atuações e responsabilidades compartilhadas dos diferentes agentes
sociais. Exploração de recursos naturais e desenvolvimento sustentável. O
consumismo do atual modelo capitalista como gerador de impactos ambientais.
Produção de lixo e poluição e como o cidadão pode atuar cotidianamente em defesa
do meio ambiente.
Referências Básicas
BRANCO, S. M.; ROCHA, A. A. Elementos de ciências do ambiente. São Paulo:
CETESB/ASCETESB, 1987.

4. CRITÉRIOS 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 todo o ano, visando à 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.
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Todos os educandos da FIC devem ser avaliados em momentos individuais e
coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades cognitivas e técnicas. Os
critérios estarão pautados nos principais conteúdos das diferentes áreas do
conhecimento, presentes na proposta curricular.
Serão utilizados para a avaliação a observação individual, em grupo e
resultados obtidos em atividades práticas de modo que o aluno obtenha frequência
igual ou superior a
75%. 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 equipe PRONATEC empreender as ações possíveis de recuperação ou
reprovação do aluno.

4.1 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Instalações
O curso acontecerá nas dependências do IFRO, que conta com as
seguintes instalações: biblioteca; secretaria; salas da coordenação do Pronatec; sala
dos professores; salas de aula; banheiros masculino e feminino; quadra de esportes
coberta; depósito de materiais; laboratórios de informática.
Salas de aula
Salas equipadas com projetores, quadro de vidro, pincéis de quadro branco e
apagadores.
Laboratórios
Laboratórios de solo, Biologia e química.
Biblioteca
Biblioteca com acervos de livros e computadores para pesquisas.
Equipamentos
Enxadas, facão, foices, etc.

Materiais de consumo necessários
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Item
01
02

Descriçã
o
kit aluno
Camisetas de uniforme

Quantidade para 40 alunos
40
40

5. CERTIFICAÇÃO

A certificação ocorrerá por conta do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Rondônia.
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