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Curso Preparador de Doces e Conservas 
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Modalidade: Presencial 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada 

(FIC) Preparador de Doces e Conservas, na modalidade presencial, com carga horária de 200h 

do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) / Mulheres Mil. 

Este projeto defini as diretrizes pedagógicas para o respectivo curso no âmbito do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano- Campus Petrolina e está 

fundamentado nas bases legais e princípios norteadores explicitados na LDB nº 9394/96 e no 

conjunto de leis, decretos, pareceres e referencias curriculares que normatizam a Educação 

Profissional.  

 

O Programa Mulheres Mil começou a ser implantado em 2007 no Brasil, em cooperação com 

o Canadá, pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), inicialmente nas 

regiões Norte e Nordeste do país com o intuito de fortalecer os processos de inclusão social e 

elevação da escolaridade de mulheres que se encontravam em vulnerabilidade social e 

situação de pobreza, através da oferta de programa de qualificação profissional. No início de 

2014, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério da  

Educação (MEC) firmaram parceria para integrar o Programa Mulheres Mil ao Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria 

(Pronatec/BSM). 

 

Os cursos oferecidos pelo Pronatec/Mulheres Mil orientado por princípios éticos,estéticos, 

políticos e pedagógicos tem o intuito de formar profissionais capazes de contribuir com o  

desenvolvimento local e regional, propiciando atuação com ética profissional, 

sustentabilidade, iniciativa empreendedora, responsabilidade socioambiental, baseados, 

também, nos quatro pilares da Educação para o século XXI: Aprender a Conhecer, Aprender a 

Conviver, Aprender a Ser e Aprender a Fazer afim de garantir as competências necessárias 

para sua formação técnica e humana. 
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Aprender a conhecer 

Aqui consideramos o domínio dos instrumentos do conhecimento necessários para a 

compreensão da complexidade do mundo que o cerca. Assim, o ato de descobrir, 

compreender, construir e reconstruir o conhecimento precisa ser prazeroso,partir da realidade  

e envolver as participantes do curso num processo que conduzirá a compromisso com 

resultados. 

 

Aprender a Fazer 

De acordo com Delors no relatório que trata dos pilares da Educação conhecer e fazer são 

indissociáveis. O segundo é conseqüência do primeiro. É aplicar a teoria na prática. .Aprender 

a fazer implica no desenvolvimento de competências que envolvem experiências sociais e de 

trabalho diversas que possibilitem às pessoas enfrentar, de forma mais autêntica às diversas 

situações e a um melhor desempenho no trabalho em grupo. 

 

Aprender a Conviver 

O terceiro pilar mostra a importância de aprender a viver juntos,conviver. Conhecer o outro, 

ter a percepção das interdependências no sentido de realizar projetos comuns e preparar-se 

para gerir conflitos.  Desenvolver valores necessários à convivência harmoniosa na sociedade 

e o respeito às diversidades (culturais,étnicas...). O docente deve promover um ambiente que 

permita a aluna a valorização do próximo e o espírito de cooperação.  

 

Aprender a Ser 

Refere-se ao desenvolvimento total da pessoa. Aprender a ser supõe preparar indivíduos para 

elaborar pensamentos autônomos, críticos e criativos para formular os seus próprios juízos de 

valor, de modo a poder decidir por si mesmo frente às diferentes circunstâncias da vida. A 

aprendizagem precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada 

indivíduo. A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, isto é, espírito  

e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade 

possibilitando ao mesmo, um potencial significativo que permita-lhe um pensamento 

reflexivo e crítico. 
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A proposta curricular do curso foi desenvolvida em sintonia com o Guia de Cursos do 

Pronatec, estruturada no intuito de valorizar a formação humana integral, buscando a 

interdisciplinaridade, por meio da integração dos conteúdos da Educação Profissional, e 

metodologia específica de acesso, permanência e êxito do Programa Mulheres Mil que 

privilegia temas transversais para a formação cidadã e empoderamento feminino, tais como: 

elevação da autoestima, saúde, direitos e deveres da mulher, comportamento sustentável, 

cooperativismo, inclusão digital, empreendedorismo e responsabilidade ambiental, 

promovendo a inclusão produtiva,  a mobilidade no mercado de trabalho, aumento da 

empregabilidade e o pleno exercício da cidadania. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Ministério da Agricultura o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de 

frutas, com uma colheita que excede 40 milhões de toneladas anuais e responsável pela 

geração de 5,6 milhões de empregos. Grande parte do percentual dessa produção é destinada 

ao mercado de frutas processadas, que agrega valor ao produto, aumentando em até vinte 

vezes o seu valor. Dentro desse cenário destaca-se o Submédio do São Francisco que tem 

despontado na economia nacional como um dos principais produtores de frutas como manga, 

uva, coco verde, banana, goiaba, acerola, mamão, melão e melancia.  

 

Considerando a potencialidade da região sanfranciscana, onde a cidade de Petrolina-PE é 

conhecida internacionalmente pela produção de frutas transformando a economia do semi-

árido nordestino,  entende-se que a oferta de cursos de qualificação profissional vem atender 

uma demanda existente e é uma ferramenta que auxiliará na carreira das pessoas  que estão 

buscando uma colocação no mercado de trabalho ou uma oportunidade para aqueles que 

desejam gerir seu próprio negócio,principalmente devido a escassez de cursos de 

aperfeiçoamento no eixo de produção alimentícia. 

 

Ao participar do curso as alunas irão aprender várias formas de preparação de doces, 

conservas, compotas de frutas regionais e comerciais, aproveitamento da produção da 

agricultura familiar e agregação de valor e comercialização de produto e,também,entender que 

a qualidade do produto final vai depender basicamente dos aspectos relacionados à qualidade  
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da matéria-prima e dos cuidados que se deve ter durante as etapas de manipulação, desde o 

preparo até o acondicionamento do produto pronto na embalagem. 

 

O Pronatec/ Mulheres Mil ao ofertar o curso de formação inicial e continuada Preparador de 

Doces e Conservas ,  entende que estará contribuindo para inclusão de mulheres em situação 

de vulnerabilidade social e sem nenhuma perspectiva de crescimento, realização profissional e 

pessoal oportunizando profissionalização, inclusão social, geração de renda, elevação da 

escolaridade e da autoestima. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Formar profissionais aptos para atuarem como Preparador de Doces e Conservas que saibam 

utilizar as competências adquiridas para desenvolver as atribuições e enfrentar situações 

inerentes a sua área de formação, compatíveis com o perfil esperado do profissional do eixo 

Produção Alimentícia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Inserir no mundo do trabalho mulheres em situação de vulnerabilidade social e em situação 

de extrema pobreza; 

 

- Preparar as discentes para o efetivo exercício da cidadania, através do desenvolvimento de 

uma postura proativa,critica e reflexiva; 

 

- Relacionar os novos conhecimentos com suas experiências cotidianas e situá-las em 

diferentes momentos de suas vidas; 

 

- Aprender os processos de fabricação de doces e conservas; 

 

- Estimular o desenvolvimento de práticas empreendedoras e da economia solidária como 

alternativa para o desenvolvimento local; 
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-Facilitar a inserção no mundo do trabalho, por meio da comercialização dos produtos 

fabricados pelas mesmas; 

 

- Conhecer os caminhos necessários para trabalho em associações e cooperativas e as diversas 

fontes de rendas, assim como noções gerais de compra e venda de produtos; 

 

- Conhecer os conceitos básicos das boas práticas de fabricação dos alimentos. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Respeitada a escolaridade mínima prevista no guia Pronatec de cursos FIC, o curso 

Preparador de Doces e Conservas atenderá prioritariamente: Mulheres a partir de 16 anos, 

chefes de família, em situação de extrema pobreza, cadastradas ou em processo de 

cadastramento no CadÚnico, com as seguintes características: em vulnerabilidade e risco 

social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral preferencialmente 

ainda não atendidas pelo Pronatec/BSM. 

 

FORMAS DE ACESSO 

 

Poderão inscrever-se no processo seletivo candidatos que possuírem idade a partir dos 

16(dezesseis) anos e o Ensino Fundamental I Incompleto.O acesso dar-se-á através da 

indicação das demandantes que realizará a pré-matrícula das interessadas. 

 

PERFIL PROFISSIONAL DA EGRESSA 

 

A egressa  do  curso  FIC  Preparador de Doces e Conservas estará  habilitada para “preparar 

doces, conservas, compotas de frutas regionais e comerciais, visando o aproveitamento da 

produção da agricultura família, agregação de valor e comercialização do produto”, de acordo 

com o guia Pronatec de cursos FIC. 

 

METODOLOGIA 

 

As atividades do curso Preparador de Doces e Conservas ofertado pelo Pronatec/BSM 

Mulheres Mil iniciará  com grande aula inaugural onde a equipe irá esclarecer às beneficiárias 

sobre a importância da formação profissional e apontar as oportunidades de trabalho e renda 

que elas terão após o Programa. 
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O curso será ministrado pelos professores, aprovados em processo seletivo, que utilizarão de 

diversas estratégias de ensino com o intuito de criar condições favoráveis para garantir o 

aprendizado de nossas alunas.Nesse processo de mediação do conhecimento os docentes, de 

acordo com o perfil da turma,conteúdo programático e objetivo a ser alcançado na aula, 

poderão escolher ou utilizar simultaneamente procedimentos de ensino como: aulas 

expositivas dialogadas,atividades individuais, trabalhos em equipe, estudos dirigidos, 

dinâmicas de grupo, estudo de casos, debates, pesquisa, seminários, dramatizações, exibição 

de vídeos, leitura compartilhada de textos, aulas práticas, elaboração de projeto 

interdisciplinar e visitas técnicas. 

 

A prática profissional será realizada através de atividades simuladas e práticas em sala de aula 

durante todo o curso, bem como através de atividades de campo e visitas técnicas(se possível) 

com o objetivo de o aluno vivenciar o dia-a-dia no mundo do trabalho, devendo, portanto 

observar a aplicação das orientações realizadas em sala de aula.  

 

Além, desses momentos com os professores as alunas participarão com a equipe 

multidisciplinar do Mapa da Vida que é uma ferramenta que objetiva criar oportunidade e 

ambiente para a troca de experiências de vida das mulheres, para que esses conhecimentos 

possam ser compartilhados e devidamente registrados e valorizados. O método potencializa as 

mulheres como autoras das histórias de suas vidas, de seus grupos, de suas instituições ou 

comunidades, ou seja, as experiências podem ser narradas e registradas por suas 

protagonistas. A partir de suas histórias, as alunas projetam  suas perspectivas que 

contemplam diversos aspectos, incluindo profissionais e educacionais.  

 

Outra ferramenta a ser utilizada pela equipe multiprofissional é o portfólio que é um 

documento que congrega informações que descrevem os conhecimentos e as habilidades, 

incluindo a documentação formal e informal (reconhecimento das vivências e saberes). É 

desenvolvido para avaliar e certificar aprendizados prévios elaborados a partir do perfil 

situacional das alunas e pode, ainda, ser apresentado a um empregador em potencial, como 

subsídio para eventual contratação.  

 

Após a conclusão da carga horária previstas as alunas participarão de formatura com entrega 

de certificados,pois trata-se de uma grande vitória alcançada por essas mulheres que muitas  
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vezes nunca tiveram a oportunidade de estudar em unidades de ensino como os Institutos 

Federais de Educação,Ciência e Tecnologia e sentem-se muito orgulhosas por concluírem 

com êxito seus cursos. É um momento de celebração que será compartilhado com suas 

famílias e com entes queridos. 

 

De acordo com a metodologia do Programa Mulheres Mil após a certificação das alunas a 

equipe multidisciplinar irá realizar monitoramento através do Observatório onde será 

mapeado o impacto do programa em suas diversas dimensões:  tanto no mercado de trabalho, 

como em casa e na comunidade. 

 

MATERIAL DIDÁTICO/ PEDAGÓGICO 

 

A produção do material didático utilizado no processo de ensino aprendizagem será 

desenvolvido pelos professores de cada disciplina em sintonia com a ementa  do curso  . O 

material produzido poderá ser em formato de apostila ( Word, Writer) e deverá ser enviados 

por email com antecedência mínima de 10 dias para email da Supervisora e Orientadora para 

providenciar a cópia dos materiais.  

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

A  matriz  curricular  do  curso  de formação inicial e continuada Preparador de Doces e 

Conservas está  organizada  por  componentes  curriculares  em  regime  modular divididos 

em núcleo fundamental (conhecimento de base científica do ensino fundamental ou médio, 

indispensáveis em decorrência dos requisitos do curso), núcleo articulador(conhecimentos 

relacionados a educação profissional necessários a aquisição de competências, no qual são  

traduzidos em conteúdos em estreita articulação com o curso)  e núcleo tecnológico 

(conhecimentos específicos de acordo com o eixo tecnológico de atuação profissional).   

 

A estrutura da matriz curricular está em sintonia com a realidade da demanda do mercado e 

procura dentro de sua distribuição de conteúdos disponibilizar as alunas conhecimentos 

fundamentais ao desenvolvimento das habilidades necessárias para desempenhar as atividades  

propostas no objetivo do curso ao contemplar competências indispensáveis  para a formação 

teórica e prática desse profissional. O curso possui 13 componentes curriculares  e carga  
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horária total de 200 horas,sendo que  a hora aula é definida como tendo 60 minutos de 

duração.  O quadro abaixo descreve a matriz  curricular do curso: 

 

 

COMPONENTES CURRICULARES CH 

Núcleo  

Fundamental 

D 

i 

s 

c 

i 

p 

l 

i 

n 

a 

 

Português Instrumental  

 

12h 

 

Matemática 

 

12h 

Núcleo  

Articulador 

D 

i 

s 

c 

i 

p 

l 

i 

n 

a 

 

Relações Interpessoais 

 

12h 

 

Ética e Cidadania 

 

12h 

 

Empreendedorismo e  Economia Solidária 

 

16h 

 

Inclusão Digital 

 

12h 

 

Saúde da Mulher 

 

12h 

 

Educação Ambiental 

 

10h 

Núcleo  

Tecnológico 

 

D 

i 

s 

c 

i 

p 

l 

i 

n 

a 

 

Técnica de Preparo e Elaboração de Doces  

 

 

30h 

 

 

Técnica de Preparo e Elaboração de Conservas 

 

 

30h 

 

 

Higiene e Segurança Alimentar 

 

 

18h 

 

 

Controle de Qualidade em Alimentos 

 

 

12h 

 

Técnicas de Vendas e Excelência no Atendimento   

12h 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL 200 h 
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EMENTÁRIO 

 

 

 

 NÚCLEO FUNDAMENTAL 

 

Disciplina: Português Instrumental  Carga Horária: 12h 

Ementa: 
Leitura, compreensão e interpretação de textos de modo a possibilitar a boa comunicação e a 

organização das ideias para a vida social. Gêneros de produção textual.  Linguagem formal e 

coloquial. Ortografia. 

 

Disciplina: Matemática Carga Horária: 12h 

Ementa: 
Exercícios com exemplos práticos aplicados a área. Finanças e operações básicas: adição, 

subtração, multiplicação e divisão; Porcentagem; juros. Utilizar diferentes estratégias de resoluções 

de problemas envolvendo conceitos básicos da matemática. Identificar diferentes representações e 

significados de números e operações no contexto social. 

 

 

NÚCLEO ARTICULADOR 

Disciplina: Relações Interpessoais Carga Horária: 12h 

Ementa: 

Relacionamento interpessoal x intrapessoal. Relações familiares. Relações de trabalho. Autoestima. 

Automotivação. Comunicação. Empatia. Princípios para fortalecer relacionamentos. Trabalho em 

equipe. Inteligência emocional. Administração de conflitos.   

 

Disciplina: Ética e Cidadania Carga Horária: 12h 

Ementa: 
Conceito de ética e cidadania. Cidadania e direitos básicos das mulheres nas áreas dos direitos 

humanos, constitucional, civil, penal, trabalho, previdência e saúde. Violência contra a mulher: 

física, moral, psicológica e sexual. Assédio moral e sexual.  Lei Maria da Penha. Medidas de 

assistência e proteção. 

 

 

Disciplina:  Empreendedorismo e  Economia Solidária  Carga Horária: 16h 

Ementa:  
Conceito de Economia Solidária como forma de gerar ocupação e consequentemente renda para as 

mulheres participantes do programa. Formas de organização e princípios. Cooperativismo. 

Associativismo. Conceito de Empreendedorismo. Perfil e habilidades da empreendedora de 

sucesso. Visão e vantagens de ser uma empreendedora. 
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Disciplina: Saúde da Mulher Carga Horária: 12h 

Ementa: 

Conhecer a Política Nacional de Atenção Integral a Mulher.  Noções da anatomia e funcionamento 

do corpo feminino.  Ciclo menstrual. Climatério e menopausa.  Planejamento familiar. Gravidez. 

Métodos contraceptivos. Infertilidade. Prostituição feminina e prevenção da AIDS. Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. Principais patologias ginecológicas( Endometriose; Miomatoses 

uterinas; Aderências pélvicas; Ovário Policístico,etc.). Prevenção do câncer de mama e do colo 

uterino. Orientação as educandas na busca das redes de atendimento da mulher contemporânea. 

Estudos  fundamentais  de  primeiros  socorros: técnicas  e  procedimentos  legais  em  caso  de  

emergências. 

 

Disciplina: Inclusão Digital Carga Horária: 12h 

Ementa: 
Conceitos  básicos  de  informática.  Utilização dos recursos da Internet: aplicação, ferramentas de 

busca,correio eletrônico. Redes Sociais. Pesquisa de textos e imagens por instrumentos de busca 

online. Pesquisas de editais de concurso, receitas e outras informações necessárias para a área de 

formação.  

 

Disciplina: Educação Ambiental Carga Horária: 10h 

Ementa: 
Conceito de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 3 Rs da sustentabilidade. Identificar e aplicar na 

produção de alimentos as práticas que minimizam os impactos ambientais negativos da atividade.  

 

 

 NÚCLEO TECNOLÓGICO 

 

 

Disciplina:  Técnicas de Preparo e Elaboração de Doces  Carga Horária: 30h 

Ementa: 
 

Introdução ao conceitos de doce. Escolha da matéria-prima. Ingredientes. Estrutura física 

(Equipamentos e Utensílios) . Informações gerais sobre produção de geleias, doces e compotas de 

frutas. Técnicas para o preparo de doces em massa, em calda,  compotas, geleias, cristalização de 

frutas. Elaboração de polpas e néctares.  Processo de conservação. Etapas do Processamento: 

passos e procedimentos para produção- Descascamento / Corte. Obtenção da polpa. Formulação. 

Concentração. Determinação do ponto final de cozimento. Enchimento. Resfriamento.  Cuidados 

na embalagem, estocagem e expedição dos produtos acabados. Comercialização. Oficina de 

elaboração de doces: goiabada, bananada, doce de maracujá, doce de marrom glacê, etc. para 

exposição e possível comercialização como fonte de renda para as mulheres. 
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Disciplina: Técnicas de Preparo e Elaboração de Conservas Carga Horária: 30h 

Ementa: 
Introdução aos conceitos de conserva. Escolha e cuidados com a matéria-prima. Ingredientes. 

Estrutura física (Equipamentos e Utensílios) . Informações gerais sobre produção de conservas. 

Técnicas principais.  Passos e procedimentos para produção. ); Acidez e uso do sal. Cuidados na 

embalagem, estocagem e expedição dos produtos acabados. Elaboração de conservas de frutas em 

calda açucarada. Oficina de elaboração de conservas:  picles, pepino, cebolinha, milho, etc. 

Conservas em azeite,Extrato de tomate e catchup para exposição e possível comercialização como 

fonte de renda para as mulheres. 

 

 

Disciplina: Controle de Qualidade em Alimentos Carga Horária: 12h 

Ementa: 
Histórico e importância do controle de qualidade de alimentos. Princípios gerais. Legislação 

Organização de controle de qualidade de alimentos. Gestão da qualidade total. Padrão de 

Qualidade. Atributos de qualidade em alimentos. Sistemas de qualidade para alimentos. Normas de 

garantia da qualidade. 

 

 

Disciplina: Higiene  e Segurança Alimentar Carga Horária: 18h 

Ementa: 
Conceitos básicos de higiene e segurança alimentar . Boas práticas de fabricação: potabilidade da 

água. Noções de microbiologia. Condições e higiene das superfícies de contato com o alimento( 

instalações,   equipamentos,   móveis e utensílios) Etapas e principais métodos de higienização. 

Higiene e saúde dos manipuladores. Embalagens - Higienização dos vidros e tampas, Rotulagem, 

Informações obrigatórias, Informações opcionais. Visitantes e Trânsitos de Pessoas nas áreas de 

Manipulação.  Fontes de contaminação e deterioração dos alimentos;Doenças veiculadas por 

alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de controle.Controle integrado de vetores e pragas 

urbanas. Manejo de resíduos. Legislação sanitária e aplicações na Saúde Coletiva. Normas de 

Saúde e Segurança do Trabalho. Prevenção e procedimentos contra incêndios.Equipamento de 

proteção individual e coletiva. 

 

 

Disciplina:  Técnicas de Vendas e Excelência  no Atendimento  Carga Horária: 12h 

Ementa: 
Preparar as alunas com Técnicas de vendas e Atendimento ao cliente  com o intuito de conquistar o 

êxito no momento da comercialização dos produtos.  Como receber o cliente( atitudes adequadas e 

inadequadas, razões para atender bem), postura, vestimentas e aparência profissional, higiene 

pessoal, organização da agenda de trabalho, montagem do local de trabalho, formação do preço, 

custos diretos e indiretos. Momento da Verdade. Pecados no atendimento.  
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é um elemento necessário para que o direito de aprender efetive-se da melhor 

maneira possível, por isso não deve possuir caráter sancionador e de reprovação. Nesse 

sentido, o professor não deverá utilizá-la como objeto disciplinador de condutas e 

demonstração de poder e veredicto. A finalidade da avaliação é ser um instrumento educativo 

que informa e faz valoração do processo de aprendizagem seguido pelo aluno, com o objetivo 

de  oportunizar, em todo momento, as propostas educacionais mais adequadas. 

(ZABALA,2010) 

 

A avaliação no curso Preparador de Doces e Conservas será realizada por componente 

curricular,levando-se em consideração os aspectos qualitativos sobre os quantitativos de 

forma contínua e cumulativa, ou seja, é encarada como um processo que se desenvolve ao 

longo de todo um curso e não no fim de um ciclo didático. Por isso a observação sistemática 

(participação  individual e em grupo), interesse pelas atividades, relatos orais e assiduidade 

(observação da frequência) durante todo o desenvolvimento do curso são importantes e serão 

levados em consideração. O professor, ainda, poderá realizar atividades envolvendo o 

conteúdo apresentado como estudos dirigidos, dinâmicas de grupos,portfólios, trabalhos e/ou 

seminários, resumos de vídeos,exercícios individuais e em grupo, estudo de caso e debates 

durante as aulas. 

 

O processo avaliativo assume função diagnóstica, pois inicialmente busca-se identificar 

aptidões iniciais, necessidades, interesse das estudantes com vistas a determinar as estratégias  

de ensino mais adequadas; função formativa que é realizada enquanto se desenvolve uma 

atividade, incorporada ao processo de formação que permite aos professores a redefinição das  

prioridades e o ajustamento das estratégias e função somativa onde o docente irá considerar o 

somatório de todas as sequências das atividades desenvolvidas durante a disciplina, realizadas 

de forma contínua e cumulativa e não de forma pontual como é de costume alguns professores 

utilizarem no final da disciplina.( GIL,2008) 

 

O docente deverá criar um clima de confiança,respeito mútuo,de colaboração e de 

compromisso com o bem comum, onde favoreça a aprendizagem das discentes. Lembrar-se 

que na avaliação o lema é conhecer para ajudar, identificar a deficiência para adequar às 

necessidades de formação que leve em conta as possibilidades reais de cada participante do 

curso e o desenvolvimento de suas capacidades.  
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FREQUÊNCIA MÍNIMA OBRIGATÓRIA 

 

A freqüência mínima obrigatória estabelecida é de 75% da carga horária do curso para 

aprovação. A aluna que faltar alguma aula ou ultrapassar o percentual de 25% de faltas, 

poderá justificá-las através de documento que comprove uma das seguintes situações: 

problema de saúde, através de atestado médico;atestado de trabalho, convocação pelo Poder 

Judiciário ou Justiça Eleitoral,participação em algum evento/palestra com certificação.No 

qual a cópia ficará arquivada no seu portfólio. Os casos omissos serão resolvidos pela 

Coordenação Adjunta e Supervisora do Campus Petrolina. 

 

O aluno que não justificar suas faltas e ultrapassar o limite de frequência por disciplina aqui 

estabelecido será considerado automaticamente reprovado. O controle de frequência é de 

responsabilidade do docente de cada disciplina, devendo ser registrado a cada aula ministrada 

no diário de classe e entregue no final da aula no Escritório de Acesso Pronatec/Mulheres Mil 

para ser informado no SISTEC pelo apoio administrativo. O registro da frequência se dará 

conforme carga horária do período de aula (1h/aula = 1 registro) 

 

CERTIFICAÇÃO  

 

Após integralização dos componentes curriculares será conferido a egressa certificado de 

qualificação profissional em Preparador de Doces e Conservas do Eixo Tecnológico: 

Produção Alimentícia com carga horária de 200 horas. A discente será considerada apta para 

certificação desde que tenha aproveitamento de no mínimo 75% da carga horária. Estes serão 

emitidos ao final do curso pelo IF Sertão-PE, Campus Petrolina. 

 

PERFIL DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 

Maria Sueli Granja Coordenadora Adjunta Geografia Mestrado em Extensão  

Rural 

 

Maria Nizete Gomes 

de Menezes 

 

Supervisora 

 

Geografia 

Mba em Gestão de 

Empreendimentos 

Turísticos. 

Anne Rose 

Rodrigues Barboza 

Orientadora Pedagogia Gestão de Recursos 

Humanos 
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PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 

QUANT. COMPONENTE CURRÍCULAR FORMAÇÃO EXIGIDA 

 

01 Português Instrumental e Redação 

Empresarial  

Graduação em Letras 

01 Matemática Graduação em Matemática 

01 Orientação Profissional e Mundo do 

Trabalho  

 

Graduação em Pedagogia ou Psicologia 

 

01 

Relações Interpessoais Graduação em Pedagogia ou Psicologia 

 

 

01 

 

Ética e Cidadania 

Graduação em Pedagogia ou Psicologia 

ou Sociologia ou Filosofia. 

 

01 

Geração de Renda: cooperativismo e 

empreendedorismo 

Graduação em Administração ou Gestão 

de Cooperativas ou qualquer outra 

graduação com experiência comprovada. 

 

01 

 

Inclusão Digital 

Técnico em Informática ou  Licenciatura 

em Informática ou Ciências  da 

Computação. 

01 Educação Ambiental Graduação em Geografia ou Gestão 

Ambiental 

 

01 

 

Técnica de Preparo e Elaboração de 

Doces  

 

Bacharel em Engenharia de Alimentos, 

Tecnologia de Alimentos ou Técnico em 

Alimentos 

 

01 

 

Técnica de Preparo e Elaboração de 

Conservas 

Bacharel em Engenharia de Alimentos, 

Tecnologia de Alimentos ou Técnico em 

Alimentos 

 

01 

 

Higiene e Segurança Alimentar 

Bacharel em Engenharia de Alimentos, 

Tecnologia de Alimentos ou Técnico em 

Alimentos 

 

01 

 

Controle de Qualidade em Alimentos 

Bacharel em Engenharia de Alimentos, 

Tecnologia de Alimentos ou Técnico em 

Alimentos 

 

01 

 

Técnicas de Vendas e Excelência no 

Atendimento  

Graduação em Administração, Marketing 

ou  qualquer área com experiência 

TOTAL DE PROFISSIONAIS 13 

 

 

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

As instalações disponíveis para o curso deverão conter: salas de aula com cadeiras,quadro 

branco e televisão, laboratório de informática,sala de vídeo,laboratório para aulas práticas, 

escritório de acesso Pronatec/Mulheres Mil,banheiros e biblioteca. As alunas matriculados no 

curso poderão solicitar, por empréstimo, títulos cadastrados na Biblioteca. Nessa situação, os  
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usuários estarão submetidos às regras do Sistema de Biblioteca do IF Sertão-PE,Campus 

Petrolina. 

 

As discentes terão direito a insumos necessários para o pleno desenvolvimento do 

aprendizado como kit de material didático(bolsa,bloco de anotações,caneta,lápis, borracha).  
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