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1
1.1

DADOS DA INSTITUIÇÃO
DO IFRO

Nome do IF: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
CNPJ: 10.817.343/0001-05
Esfera Administrativa: Federal
Endereço: Av. 7 de setembro, nº 2090 - Nossa Senhora das Graças
Cidade/UF: Porto Velho- Ro
CEP: 76804-124
Telefone: (69) 2182 9601
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

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,
Agrotécnicas

Científica
e

e

Centros

Tecnológica
Federais

de

composta

pelas

Educação

Escolas

Técnicas,

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
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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.
✓ 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.
✓ 2016: Início das atividades do Campus Avançado Jaru.
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2
2.1

APRESENTAÇÃO
DADOS GERAIS DO CURSO

Nome do curso: Preparador de Pescado
Eixo tecnológico: Produção Alimentícia
Carga horária: 200 horas
Escolaridade mínima: Ensino Fundamental I (1º A 5º) - Incompleto
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.
Número de vagas por turma: 20, exceto caso de vagas mínimas estipuladas pelo
demandante
Modalidade da oferta : Presencial
Perfil Profissional do Egresso:

Realiza preparo para o processamento de

pescado em suas diversas etapas, através de conhecimentos adquiridos na
conservação e no controle de qualidade das matérias-primas e insumos, trabalhando
de acordo com as normas técnicas, de segurança, higiene e saúde do trabalho.

2.2

JUSTIFICATIVA

O IFRO é uma instituição pública federal que tem como objetivo oferecer
educação pública, gratuita e de qualidade, buscando o desenvolvimento social,
tecnológico e econômico do país e da região. Para tanto, visando ampliar ainda mais
a oferta de cursos e o número de vagas é que o Instituto aderiu ao Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
Por meio do referido Programa o IFRO pretende expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de suas vagas, ampliando as oportunidades educacionais dos
trabalhadores através do incremento da formação e qualificação profissional, seja a
nível médio, de formação inicial ou continuada.
O norte do país desperta grande interesse internacional, devido a sua
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diversidade de ecossistemas, peixes e belezas naturais, o que faz a região ser
procurada por turistas do país e do mundo. A grande diversidade da aquicultura
regional e sua relação com o turismo conduz a transformação da pesca amadora em
objeto de desenvolvimento econômico, social, além de oportunizar a formação de
profissionais qualificados na área.

2.3

OBJETIVOS DO CURSO

2.3.1 Objetivo Geral

Contribuir para o fortalecimento da educação profissional, formando
profissionais aptos a desempenhar as atividades pertinentes ao curso, com
autonomia sobre suas práticas profissionais e com capacidade de responder às
demandas do seu cotidiano de trabalho
2.3.2 Objetivos Específicos

Avaliar a qualidade das matérias-primas, dos insumos e dos produtos, para
agregar valor ao produto e, por fim, para garantir o funcionamento de máquinas,
equipamentos e instrumentos, tendo em vista a produção para consumo humano, de
acordo com normas e legislações sanitárias, ambientais, de segurança no trabalho e
da qualidade alimentar. emergem no cotidiano do ambiente de trabalho.

3 CONCEPÇÃO CURRICULAR
3.1

METODOLOGIA

A matriz curricular do curso FIC está organizada por componentes
curriculares em regime modular, com uma carga horária total de 160 horas.
De acordo com a resolução nº 04 CD/FNDE as atividades dos cursos do
PRONATEC, a hora aula dos cursos é definida como tendo 60 minutos de duração.
Vale salientar que os componentes curriculares que compõem a matriz estão
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articulados, fundamentados numa perspectiva interdisciplinar e orientados pelo perfil
profissional de conclusão, ensejando uma formação técnico-humanística.
O quadro abaixo descreve a matriz curricular do curso e a seguir é
apresentado as ementas.

Ord.

Componentes

Formação mínima exigida

Curriculares

Carga Horária
Total
(hora relógio)

Acolhimento

Graduação

em

Psicologia,

Sociologia, Serviço

12h

Social,

Formação Geral

Pedagogia; Filosofia.
Educação Financeira

Graduação em Matemática,

18h

Contabilidade, Economia ou
Administração.
Empreendedorismo
Cooperativismo

e Graduação

em

18h

Administração ou Tecnólogo
em Processos Gerenciais ou
Agronomia.

Total da Carga Horária do Eixo Geral

48h

Noções de boas práticas de Graduação
fabricação em alimentos

em

Agronomia/Zootecnia/Medici
na

Veterinária

com

especialização
Eixo Profissional

60h

em

Tecnologia

de

alimentos;

Engenheiro

de

Alimentos;

Tecnólogo em Laticínio.
Processamento
Gastronomia do Pescado

e Graduação

em

Agronomia/Zootecnia/Medici
na

Veterinária

com

especialização
Tecnologia

de

em
alimentos;

Engenheiro de Alimentos.
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80h

Administração e custo na Graduação
Produção Rural

em

12h

Administração ou Agronomia
ou Zootecnia ou Licenciatura
em Ciências Agrárias.

Total da carga horária Eixo Profissional

152h

CARGA HORÁRIA TOTAL

200h

4 PLANO DE DISCIPLINAS

COMPONENTE CURRICULAR: ACOLHIMENTO
CARGA HORÁRIA: 12H
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 BIBLIOGRÁFICAS
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

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FINANCEIRA
CARGA HORÁRIA: 18 H
EMENTA:
Conceitos e aplicações de matemática financeira. Porcentagem, acréscimos e
descontos sucessivos. Juros simples e juros compostos. Descontos. Controle de
despesas. Orçamento doméstico.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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.
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COMPONENTE CURRICULAR: EMPREENDEDORISMO E COOPERATIVISMO
CARGA HORÁRIA: 18 H
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 BIBLIOGRÁFICAS
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.

DISCIPLINA: NOÇÕES DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EM ALIMENTOS
CARGA HORÁRIA: 60H
OBJETIVOS: Promover o amadurecimento científico dos estudantes a cerca dos
conteúdos relacionados com as boas práticas de fabricação, de modo articulado entre
teoria e situações cotidianas relacionadas.
EMENTA
Conceitos básicos de qualidade. Fundamentação legal para as boas práticas de
fabricação. As boas práticas de fabricação e seus elementos. Procedimento operacional
padrão (POP’s). Principais métodos de Higienização das superfícies de contato com
alimentos. Rastreabilidade e segurança alimentar. Fundamentos para o manejo de
resíduos, manutenção dos equipamentos e seleção de matéria prima. Registros.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MARIA GABRIELA BELLO KOBLITZ - GUANABARA KOOGAN (GRUPO GEN).
Matérias-primas Alimentícias - Composição e Controle de Qualidade. Editora
Guanabara Koogan, 2011.
ALEXANDRE VARANDA ROCHA, EDMARSON BACELAR MOTA, ISNARD
MARSHALL JUNIOR, ODAIR MESQUITA QUINTELLA. Gestão de Qualidade e
Processo. Editora FGV. 2012.
FÉNELON DO NASCIMENTO NETO. Manual de Boas Práticas de Fabricação – 4ª
9

edição. Editora embrapa_ctaa.
Portaria MS nº 326/97. Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Produtores Industrializadores de Alimentos.
Portaria ANVISA nº 91/2001. Critérios Gerais e Classificação de Materiais para
Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos.
Portaria ANVISA nº 216/2004. Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação.
DISCIPLINA: PROCESSAMENTO E GASTRONOMIA DO PESCADO
CARGA HORÁRIA: 80H
OBJETIVO: Conhecer a preparação dos produtos derivados do pescado; Aprender as
técnicas de produção desses produtos; Compreender a importância da fabricação e da
diversificação de produtos embutidos para a comercialização
EMENTA
Prepara produtos à base de pescado, tais como: surimi, fishburguer, farinha de
pescado, concentrado proteico. Usa técnicas de fabricação e diversificação de produtos
para comercialização. Processa matériasprimas, com adição de ingredientes e aditivos
para elaboração de produtos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Minozzo, M.G. Processamento e Conservação do Pescado. IFPR, Curitiba, 2011.
165 p.
Walden, H. O Livro de Peixes e Frutos do Mar. Manole, 1998.

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO E CUSTO NA PRODUÇÃO RURAL
CARGA HORÁRIA: 12
OBJETIVOS:
Conscientizar e apresentar de técnicas administrativas e planejamento da empresa rural
e do agronegócio
EMENTA
Histórico da ciência da administração rural, conceituação da administração rural, a
empresa rural e seu campo de atuação, processo administrativo (planejamento,
contabilidade, organização, direção e controle), cooperativismo rural e crédito e seguro
rural. Custo de produção. Fatores que afetam os resultados econômicos. Teoria da
administração. Diagnóstico gerencial. Contabilidade agrícola. Planejamento agrícola.
Projetos agropecuários. Teoria dos mercados: estruturas de mercados e formação dos
preços agrícolas. Empreendedorismo: perfil e características de um empreendedor.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, J. G. Introdução à Administração Rural. Lavras, UFLA/FAEPE, 1996.
ANTUNES, L.M.; ENGEL, A. Manual de administração rural: custos de produção. 3 ed.
Guaíba: Agropecuária. 1999.
ANTUNES, L.M.; RIES, L.R. Gerência agropecuária: análise de resultados. Guaíba:
Agropecuária. 2001. BARBOSA, JAIRO SILVEIRA. Administração rural a nível de
fazendeiro. Ed. Nobel, São Paulo, 1983.
BATALHA, M. O. (coord.). Gestão Agroindustrial. São Paulo, Atlas, 1997. EMBRAPA.
Planejamento da Propriedade Agrícola- Modelo de Decisão. Brasília- DF, 1994.
GALESNE, A. Decisões de Investimento na Empresa. São Paulo, Atlas, 1999.
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HOFFMANN, R. Administração da Empresa Agrícola. São Paulo, Pioneira, 1987.
NORONHA, J. F. Projetos Agropecuários: Administração Financeira, Orçamentação e
Avaliação Econômica. Piracicaba, FEALQ, 1981. SANTOS,
G. J. Administração de Custos na Agropécuária. São Paulo, Atlas, 2002. SANTOS,
G.J. dos. Administração de custos na agropecuária. 2 ed. São Paulo: Atlas. 1996.
SOUZA, G. A Administração da Fazenda. São Paulo, Globo, 1992.

5 PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS
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, encontrase 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;

● 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, étnicoracial, de gênero, etário, religioso e de origem (urbano ou rural);

● 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,
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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.
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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 de plantação de açaí, bem como, as feiras
12

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.

7

INFRAESTRUTURA
As instalações disponíveis para o curso deverão conter: sala de aula com

carteiras individuais para cada aluno, biblioteca, data show e banheiro masculino e
feminino. A biblioteca deverá estar equipada com o acervo bibliográfico necessário
para a formação integral e específica do aluno e contemplando materiais
necessários
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para

a

prática

dos

componentes

curriculares.

CERTIFICAÇÃO

Após conclusão do curso e cumpridos os 75% de frequência o estudante
receberá o Certificado de Preparador de Pescado, no Eixo Tecnológico: Produção
Alimentícia.
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