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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
CEP: 76.804-124
Telefone: (69) 2182-9602
E-mail do Campus: reitoria@ifro.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

CARGO/IFRO

Ana Cláudia Oliveira da Silva

Pedagoga

Jheiny Oliveira da Silva
Domingos Perpetuo Alves Soares

Técnica em Floresta, Graduanda em
Engenharia Ambiental (Colaboradora)
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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✓ 2010 – início das aulas nos Campus Porto Velho, Cacoal e Vilhena.
✓ 2011 – Criação do Campus Guajará-Mirim.
✓ 2009: início das aulas do Campus Ji-Paraná e dos processos de
expansão da rede do IFRO.
✓ 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.
✓ 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. APRESENTAÇÃO
2.1. DADOS DO CURSO
Nome do Curso: Manejador de Florestas Nativas para uso Múltiplo
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Tipo: Formação Inicial e Continuada- PRONATEC
Modalidade: Presencial
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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: Noturno.
Carga horária total: 160 horas
Número máximo de vagas do curso: 40
Número mínimo de vagas do curso: 20, exceto para o caso em que as vagas
mínimas é estipulada pela demante.
Escolaridade mínima exigida: Ensino Fundamental I – Incompleto
Perfil Profissional do Egresso do Curso: Executa o manejo florestal madeireiro
e não-madeireiro, em conformidade com o ecossistema. Identifica as principais
espécies e produtos florestais com potencial de comercialização, uso e
beneficiamento. Utiliza métodos de levantamento do potencial produtivo,
práticas e técnicas de manejo sustentável. Atende a legislação vigente..

2.2. JUSTIFICATIVA

Na busca pela sobrevivência e um lugar no mundo, o ser humano
converteu florestas nativas em variadas formas. Esta ocupação que, nem
sempre ocorreu de forma ordenada, causou uma série de impactos, tanto
positivos como negativos. No lugar das florestas surgiram selvas de pedra e
malha asfáltica no lugar de solo e gramíneas. Os quilômetros de florestas
foram reduzindo cada vez mais e com isto os problemas foram surgindo.
Impactos negativos em todo mundo, populações foram brutalmente atingidas,
em especial,as comunidades ribeirinhas e as pessoas que sobrevivem dos
recursos florestais (os extrativistas). Com tais problemas, começou a surgir a
preocupação de como usar, o que restou das florestas, sem causar danos
irreversíveis à ela. Como as comunidades poderiam sobreviver a todo caos
criado?
Então, surge o conceito de manejo florestal que nada mais é que
utilização racional e ambientalmente adequada das florestas. O manejo é uma
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atividade econômica totalmente oposta ao desmatamento, pois nela a remoção
da floresta não é total para que mesmo após seu uso a floresta possa manter
sua estrutura. Agora, as comunidades extrativistas e ribeirinhas poderiam
continuar seu trabalho e sobreviver de forma que as florestas continuassem em
pé. Estas comunidades trabalham não apenas com a extração da madeira,
mas também com a extração dos produtos florestais não madeireiros como a
castanha, a extração do látex, óleos e outras infinidades que a floresta
proporciona. Este tipo de uso é chamado de uso múltiplo, onde há a prática de
mais atividades além da extração da madeira e que também deve ser feito
através do manejo para esses produtos nunca se esgotem.
Rondônia, que faz parte da região Amazônica, é um estado que foi
afetado pela ocupação desordenada, que começou na década de 70 com
incentivos do governo e assentamentos do INCRA. Pessoas, principalmente do
sul, nordeste e sudeste vieram para cá no sonho por um pedaço de terra. A
maior parte das florestas foi convertida em pastagens, para a agricultura e
expansão das cidades. Hoje restam pouquíssimos quilômetros de mata nativa,
e a maioria deles são de terras indígenas e unidades de conservação.
Porto Velho é um município de Rondônia, capital do estado e o terceiro
mais populoso da região norte, além disso, é a capital brasileira com maior
área territorial, faz fronteira com Mato Grosso, Amazonas, Acre e com a
Bolívia. Segundo dados do IBGE (2010), Sua população perfazia 428.527 mil
habitantes atingindo em 2016 511.219 mil habitantes. Possui um clima tropical
super úmido, com índice pluviométrico anual superior a 2.000 mm/ano
concentrados nos meses de verão e com ocorrências de altas e baixas
temperaturas oscilando entre 18ºC e 35°C. No município existem três Terras
indígenas, duas reservas extrativistas (Resex) e um parque nacional (Parna).
As Resex são unidades de conservação de uso sustentável, onde há o manejo
adequado dos produtos florestais. Essas informações revelam o quão
importante é o preparo de pessoas para o uso adequado das florestas. Não
apenas no retirar/extrair um produto da floresta, mas como proceder com este
produto após sua colheita. As técnicas de manuseio de ferramentas,
acondicionamento dos produtos, transportes e outros fatores que fazem com
que chegue um produto de qualidade no mercado e com valor significante para
as comunidades que sobrevivem da venda destes produtos. A falta de
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profissionais na área ainda é muito grande. Não apenas para trabalhar nas
resex, mas também para inserir os produtos da resex no mercado. As
comunidades viventes nas resexs encontram muitas barreiras para inserir seus
produtos no mercado.
O manejador do uso múltiplo de florestas irá atender as comunidades
viventes nas resex dando suporte técnico quanto elaboração de manuais de
boas práticas e a inserção dos seus produtos no mercado.

2.3. OBJETIVOS
2.3.1 Objetivo Geral
Conhecer, analisar e promover a capacitação de pessoas para atuarem
no uso múltiplo de florestas nativas.
2.3.1 Objetivos Específicos
● Compreender as leis que regem sobre sustentabilidade e o uso de
florestas;
● Vivenciar e compreender a prática do manejo nos ecossistemas
florestais;
● Confeccionar cartilhas de boas práticas para os produtos florestais não
madeireiros;
● Pesquisar, identificar e aplicar métodos que possam melhorar a
aceitação dos produtos extraídos da floresta no mercado.

3. CONCEPÇÃO CURRICULAR
3.1. METODOLOGIA

O currículo do curso foi organizado de modo a promover o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, tendo como foco a
aprendizagem significativa dos alunos. Serão desenvolvidas atividades de um
simulacro do ambiente profissional, contextualizando-se os conhecimentos dos
docentes com os conhecimentos prévios dos alunos e as aulas teóricas em
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sala de aula. Contempla-se na perspectiva interacional do curso, a história de
vida dos alunos, o cuidado e respeito aos ritmos de aprendizagens
diferenciados, com intervenções contínuas na aprendizagem e nas dificuldades
detectadas dos conteúdos ministrados. Estão previstas visitas técnicas as
reservas extrativistas como forma de conhecimento e ambientação ao futuro
local de trabalho. As disciplinas de cada período letivo representam
importantes instrumentos de flexibilização e abertura do currículo para o
itinerário profissional, pois, adaptando-se às distintas realidades regionais,
permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a equivalência dos
processos formativos. A integração de disciplinas de formação geral com as de
formação profissional orienta à construção de um aprendizado que seja
fundamental para todas as instâncias da vida pessoal e social dos educandos.
O curso centra-se no aluno enquanto agente do processo da
aprendizagem, no aluno. Os conteúdos associam o mundo do trabalho, a
escola e a sociedade, assim como se definem pela contextualização. Serão
utilizados os ambientes de aprendizagem como reforço às aulas ministradas,
tais como: laboratórios de informática, laboratório de química, biblioteca.
Caberá a cada professor definir, em plano de ensino de sua disciplina,
as estratégias, técnicas de ensino e recursos variados para o desenvolvimento
do processo educativo, velando pelo ideário metodológico descrito. O docente
deverá atinar para possíveis flexibilizações do planejamento, após o contato
com alunos, se porventura, necessitar de acréscimo de conhecimentos que
venham agregar ao perfil de formação.

3.2 MATRIZ CURRICULAR

Eixos

Módulos/disciplinas

Formação Mínima Exigida para
o Curso

Carga
Horária

Acolhimento
Geral

Formação

(Relógio)
Graduação em Psicologia,
Sociologia, Serviço Social,

20h

Pedagogia; Filosofia
Meio Ambiente e

Graduação em Engenharia

20h
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Sustentabilidade

Ambiental, Florestal, Agronomia,
Técnico em Florestas, Gestão
Ambiental.

Total da Carga Horária do Eixo Geral

40h
Graduação em Engenharia

Ecossistemas florestais

Ambiental, Florestal, Agronomia,

20h

Técnico em Florestas, Gestão

Eixo Profissionalizante

Ambiental.
Implementação do manejo

Graduação em Engenharia

florestal e a política de

Florestal e Graduação em

preservação

25h

Agronomia.

Introdução ao manejo de
florestas nativas para o uso

Graduação em Engenharia

e Interpretativas do uso

Florestal e Graduação em

Múltiplo madeireiro e não

40h

Agronomia.

madeireiro
Produtos Florestais não
madeireiros

Economia e administração
florestal

Graduação em Engenharia
Florestal e Graduação em

20h

Agronomia.
Graduação em Engenharia
Ambiental, Engenharia Florestal,

15h

Agronomia.

Total da carga Horária
Profissionalizante
Total Carga horária do Curso

160h

3.3 PLANOS DE MÓDULOS/DISCIPLINAS
COMPONENTE CURRICULAR: Meio Ambiente e Sustentabilidade.
CARGA HORÁRIA: 20h
EMENTA:
Legislação ambiental nas esferas municipal, estadual e federal. Educação ambiental na
universidade. Educação ambiental: críticas e propostas face à sociedade atual.
Filosofia dos movimentos ambientalistas e educação ambiental.
REFERÊNCIAS

10

Constituição Federal de 1988: Meio ambiente (Título VIII da Ordem Social – Capítulo VI
do Meio Ambiente).
Lei nº12651 Código Florestal Brasileiro.
LEFF, E. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 2
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
LOUREIRO, C. F. LAYRARGUES, P. P. & CASTRO, R.S. de. (orgs.) Educação
Ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo, Cortez, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR: Acolhimento
CARGA HORÁRIA: 20h
OBJETIVO; 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 Primeira 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.
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COMPONENTE CURRICULAR: Educação Financeira
CARGA HORÁRIA: 20 horas
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.
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: Ecossistemas florestais.
CARGA HORÁRIA: 20h
EMENTA:
Conceito e importância das florestas. Zonas ecológicas da terra. Os fatores
ambientais e a produção das florestas. Polinização, dispersão de sementes e demais
fatores importantes. Sítio, comunidade e ecossistema florestal. Estrutura da floresta e
sua importância ecológica. Sucessão vegetal em floresta nativa (Dinâmica e
regeneração natural em florestas). Grupos ecológicos de espécies florestais.
Zoneamento ecológico. Formações florestais do Brasil. Análise da vegetação florestal
(Composição florística e fitossociologia).
REFERÊNCIAS
DAJOZ, R. Ecologia geral. Petrópolis: Vozes, 1983. 472p.
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FELFILI, J. M.; REZENE, R. P. Conceitos e métodos em fitossociologia. V. 5. N.
1. Brasília: UnB. 2003. 68 p. (Comunicações técnicas florestais).
FERRIM, M.G. Vegetação brasileira. São Paulo: EDUSP, 1980.
RIZZINI, C. T. Tratado de fitogeografia do Brasil: aspectos ecológicos,
sociológicos e florísticos. 2 ed. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1997.
COMPONENTE CURRICULAR: Implementação do manejo florestal e a política de
preservação.
CARGA HORÁRIA: 25h
EMENTA:
Legislação referente ao manejo florestal. Introdução ao Manejo de Áreas Silvestres;
Diretrizes para SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação); SNUC,
Administração e Planejamento de Unidades de Conservação;
REFERÊNCIAS
BASICA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. LEI N. 9.985 DE 18 DE JULHO DE 2000.
SNUC. WWW.ibama.gov.br/unidades/ [IBAMA: Base, princípios] e diretrizes. Diretoria
de
Unidades
de
Conservação
e
Vida
Silvestre.
1997.
27p.
www.ibama.gov.br/unidades/.
IBAMA. Roteiro metodológico para o planejamento de Unidades
Conservação de Uso Indireto. 1996. 73p. www.ibama.gov.br/unidades.

de

SILVA, L. L. Ecologia: manejo de áreas silvestres. Santa Maria: MMA/
FNMA/FATEC, 1996. 301p.
COMPONENTE CURRICULAR: Introdução ao manejo de florestas nativas para o
uso e Interpretativas do uso Múltiplo madeireiro e não madeireiro.
CARGA HORÁRIA: 40 h
EMENTA:
Elementos do Manejo Florestal. Classificação da Capacidade Produtiva. Modelagem
do Crescimento e da Produção. Rotação Florestal. Avaliação Florestal. Uso múltiplo
de florestas. Avaliação. Princípios, critérios e indicadores de sustentabilidade para o
manejo de florestas.
REFERÊNCIAS
CAMPOS, J.C.C.; LEITE, H.G. Mensuração florestal: perguntas e respostas.
Viçosa: Editora UFV/Imprensa Universitária, 2002. 407p.
CLUTTER, J.L.; FORTSON, J.C.; PIENAAR, L.V.; BRISTE, G.H.; BAILEY, R.L.
Timber management: a quantitative approach. New York: John Wiley & Sons, 1983.
333 p.
DAVIS, L.S. & JOHNSON, K. N. Forest management: regulation and evaluation. 3
ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1987. 789p.
COMPONENTE CURRICULAR: Produtos Florestais não madeireiros.
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CARGA HORÁRIA: 20h
EMENTA:
Extração e beneficiamento de óleos essenciais florestais. Resinagem e
beneficiamento de resina. Extração e beneficiamento de borracha natural. Extração e
beneficiamento de taninos vegetais. Produtos de reservas extrativistas. Recreação e
turismo ecológico.
REFERÊNCIAS
CRAVEIRO, A.A.; FERNANDES, A.G.; ANDRADE, C.H.S.; MATOS, F.T.A.;
ALENCAR, J.W.; MACHADO, M.I.L. Óleos essenciais de plantas do Nordeste.
Fortaleza: UFC, 1981, 282p.
HASLAM, E., Chemistry of vegetable tannins. London: Academic Press, 1966, 170
p.
PINHEIRO, A.L. Produção de óleos essenciais. Viçosa: Centro de Produções
Técnicas, 2003. 140p. (Série Agroindústria, 463).
ORLANDINI, D. Cultivo e resinagem de Pinus. Viçosa: Centro de Produções
Técnicas, 2000. 66p. (Série Produtos Florestais, 290).
COMPONENTE CURRICULAR: Economia e administração florestal.
CARGA HORÁRIA: 15h
EMENTA:
Fundamentos da economia florestal. Custos em empreendimentos florestais,
rentabilidade florestal. Planejamento da produção florestal. Organização da empresa
florestal. Analise de alternativas de investimentos no setor florestal e pesquisa
operacional.
REFERÊNCIAS
CARNIERI, C. Planejamento de produção florestal. Lavras: UFLA/FAEPE, 1995.
196p.
GUIMARÃES, J. P. M. Noções de administração com enfoque para experiências
florestais. Lavras: UFLA/FAEPE, 1995. 69p.
JOHNSTON, D.R.; GAYSON, A.J.; BRADLEY, R.T. Planejamento florestal. Lisboa:
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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 devem ser avaliados 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, portfólios e
outros instrumentos que o docente julgar necessário. O aluno deverá ter
resultado ao final da avaliação nas disciplinas de 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 utilizará 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 e professores do
curso, empreenderão ações possíveis de recuperação do aluno, no entanto,
recomenda-se que esta prática seja realizada paralela as aulas e as
intervenções relatadas ao supervisor pedagógico e orientador do Pronatec para
acompanharem a evolução do aluno.
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5 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

● Sala de aula contendo 32 cadeiras estilo universitárias e um projetor de
mídia
● Quadro branco pincéis para quadro branco.
● Biblioteca para pesquisa de temáticas pertinentes ao curso.
● Laboratórios de Informática para pesquisa e elaboração de plano de
manejo

Materiais de consumo necessários
Item

Descrição

Quantidade

01

Apagadores para quadro branco.

04 unidades

02

Capacete de Segurança

32 unidades

03

Fita Zebrada 30m

12 unidades

04

Grampeador

01 unidade

05

Perneira

32 unidades

06

07

08

Pincéis ponta redonda média - (Azul – compatível
com o modelo Board Master da Piloto).
Pincéis ponta redonda média - (Preto – compatível
com o modelo Board Master da Piloto).
Pincéis ponta redonda média - (vermelho –
compatível com o modelo Board Master da Piloto).

20 unidades

20 unidades

20 unidades

09

Prancheta

32 unidades

10

Resmas de sulfite

11

Trena 30m

12 unidades

12

Trena 30m

12 unidades

20 resmas
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6 CERTIFICAÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondôniaficará responsável pela certificação em nível de Formação Inicial e Continuada
com Carga Horária de 160 horas.
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