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 Dados da Instituição

CNPJ 10.830.301/0006-00

Razão Social Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sertão Pernambucano – Campus 

Ouricuri

Esfera administrativa Federal

Endereço Anexo 1 - Rua Valério Pereira, 72 - Centro

Cidade/UF/CEP  Petrolina/ Pernambuco/56304-060 

Telefone/ Fax (87) 2101-2350

Gestora Institucional do Programa 

Mulheres Mil

Leopoldina Francimar Amorim Coelho Diniz

leopoldina.amorim@ifsertao-pe.edu.br

Site da Instituição www.ifsertao-pe.edu.br/
Para  a  execução  deste  plano  de  curso,  contaremos  com  uma  equipe  multiprofissional  e 

interdisciplinar  do  IF Sertão  Pernambucano,  além da  contribuição  de  parceiros  a  serem 

mobilizados, sendo estes pertencentes as esferas administrativas federal, estadual, municipal e 

civil.

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Título: Preparador de Doces e Conservas

Carga Horária: 200 horas

Público Alvo: Mulheres em situação de vulnerabilidade social. 

Requisitos para inscrição: Ensino Fundamental I Incompleto

Período de Realização: 2015 - 2016

Local: IF Sertão Pernambucano – Campus Ouricuri

Dias: Terça, Quarta e Quinta

Horários: 18:00 às 22:00 hs

Número de Turmas: 01

Número de Vagas: 20

Apresentação:

http://www.ifrr.edu.br/campus_boavista
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O Programa Mulheres Mil começou a ser inserido no Brasil em 2007, através dos então Centros Fe-

derais de Educação Tecnológica (CEFET), em cooperação com o Canadá. Inicialmente implantado 

nas regiões Norte e Nordeste do país, tinha como intuito fortalecer os processos de inclusão social e  

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

ção de pobreza, através da oferta de cursos de qualificação profissional.

Dado o êxito dessa experiência, em 2011, o governo brasileiro o instituiu como Programa Nacional 

pertencente ao Plano Brasil Sem Miséria e, desde então, os Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia de todo o país passaram a executar esse Programa, com recursos do Ministério da 

Educação (MEC).

E em meados de 2013, visando fortalecer essa política de gênero e de inclusão social, o Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o Ministério da Educação (MEC) firmaram 

parceria para integrar  o Programa Nacional  Mulheres  Mil ao Programa Nacional  de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego, no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria (Pronatec/BSM).

Nessa perspectiva, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, 

através  dos seus Campi e das Unidades Remotas,  apresenta o Projeto Pedagógico do Curso de 

Formação  Inicial  e  Continuada  (FIC)  de:  Preparador  de  Doces  e  Conservas,  na  modalidade 

presencial,  com  carga  horária  de  200  h,  para  beneficiar  mulheres  que  atendam aos  requisitos 

estabelecidos pelo Pronatec/Mulheres Mil.

Assim, esse projeto define as diretrizes pedagógicas do curso supracitado se fundamentado nas 

bases  legais  e  princípios  norteadores  explicitados  na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 

Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referencias curriculares 

que normatizam a Educação Profissional no Brasil; e se norteando pelos quatro pilares da Educação 

para o século XXI: Aprender a Conhecer, Aprender a Conviver, Aprender a Ser e Aprender a Fazer, 

na busca de ser instrumento de promoção de competências necessárias para a formação técnica e 

humana das beneficiárias do Programa.
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Além disso, a estrutura pedagógica desse curso orienta-se por princípios éticos, estéticos, políticos e 

pedagógicos,  com o objetivo maior de propiciar o empoderamento de mulheres em situação de 

vulnerabilidade,  capacitando-as  para  atuação  profissional  em  consonância  com  a  ética,  a 

sustentabilidade, a responsabilidade socioambiental e com o desenvolvimento local e regional.

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.

O município de Ouricuri/PE apresenta mananciais e condições climáticas que favorecem a prática 

da agricultura irrigada, com ênfase em fruticultura, e a pecuária por fazer parte da região conhecida 

como  a  bacia  leiteira  do  sertão  pernambucano,  com  esses  privilégios  torna-se  um  ambiente 

adequado para  a  realização de  capacitação em Preparador  de Doces  e  Conservas,  contribuindo 

assim para uma maior rentabilidade da agricultura familiar, além de propiciar uma formação de mão 

de obra capaz de atender as exigências do mercado.

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 produtos e, também, entender que a qualidade do produto 

final  vai  depender  basicamente  dos  aspectos  relacionados  à  qualidade  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 
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oportunizando  profissionalização,  inclusão  social,  geração  de  renda,  elevação  da

escolaridade e da autoestima.

Nessa perspectiva, acredita-se que os cursos ofertados trarão: 

1)  larga  oportunidade  de  inserção  ao  mercado  de  trabalho e  a  atuação empreendedora  para  as 

concluintes, visto que há muitas oportunidades nos estabelecimentos comerciais na região, e que as 

mulheres terão condições de atuar como empreendedoras dos produtos produzidos por elas mesmas; 

2) oportunidade de aproximar o público feminino com algum tipo de vulnerabilidade do ambiente 

escolar, com vistas ao empoderamento da mulher e ao fomento da elevação de escolaridade dela.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Ofertar à mulheres em situação de vulnerabilidade e/ou de extrema pobreza curso de qualificação 

profissional,  de  modo  a  prepará-las  para  o  efetivo  exercício  da  cidadania,  através  do 

desenvolvimento de uma postura proativa,  crítica,  reflexiva e de habilidades empreendedoras,  e 

para o mundo do trabalho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

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

extrema pobreza;

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

uma postura proativa, critica e reflexiva;

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

diferentes momentos de suas vidas;

IV.  Aprender os processos de fabricação de doces e conservas;
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V.  Estimular  o  desenvolvimento  de  práticas  empreendedoras  como  alternativa  para  o 

desenvolvimento local;

VI. Conhecer os conceitos básicos de higiene e segurança no trabalho;

VII. Atuar nos mundos do trabalho globalizado;

VIII. Desenvolver estratégias empreendedoras vinculadas à produção.

PÚBLICO-ALVO

Respeitada a escolaridade mínima prevista no guia Pronatec de cursos FIC, os cursos  vão priorizar 

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, baixa escolaridade, 

maior número de filhos e preferencialmente ainda não atendidas pelo Pronatec/BSM, caso haja o 

empate será realizado sorteio. 

FORMA DE ACESSO

Poderão  inscrever-se  no  processo  seletivo  candidatas  que  possuírem  idade  a  partir  dos  16 

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

demandante, 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
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As atividades  dos  Cursos  Ofertados pelo  Pronatec/BSM Mulheres  Mil  terão  início com a aula 

inaugural, momento especialmente dedicado à ambientação das mulheres no Programa. É salutar 

ressaltar que, embora essa aula não seja contabilizada como carga horária do curso, ela é de extrema 

importância para o atendimento da Metodologia do Programa Mulheres Mil, visto que, já nessa 

oportunidade,  começa-se  a  trabalhar  a  autoestima  das  beneficiárias  e  a  esclarecê-las  sobre  a 

importância  da  formação  profissional  para  o  alcance  de  novas  oportunidades  pessoais  e 

profissionais.

Após esse momento, e respeitada a Metodologia do Acesso, Permanência e Êxito,  o curso será 

ministrado por professores aprovados em processo seletivo, que utilizarão diversas estratégias de 

ensino com o intuito de criar condições favoráveis para garantir o aprendizado das 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 como: 

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

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

de vídeos, leitura compartilhada de textos, projeto interdisciplinar, visitas técnicas, dentre outros.

Também deverão ser realizadas, durante todo o curso, atividades simuladas e práticas em sala de 

aula, atividades de campo e visitas técnicas, com o objetivo de as alunas vivenciarem o dia-a-dia no 

mundo do trabalho e observarem a aplicação das orientações realizadas em sala de aula.

Além desses momentos com os professores, as alunas participarão da dinâmica Mapa da Vida, que é 

uma ferramenta que objetiva criar oportunidade e ambiente para a troca de experiências de vida das 

mulheres,  com vistas  ao  compartilhamento,  registro  e  valorização  dessas  vivências.  Essa  ação 

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 os profissionais e educacionais.
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Outra ferramenta a ser produzida é o Portfólio, que é um documento que congrega informações que 

descrevem os conhecimentos e as habilidades desenvolvidos, incluindo a documentação formal e 

informal.  É  desenvolvido  para  avaliar  e  certificar  aprendizados  prévios  e  pode,  ainda,  ser 

apresentado a um empregador em potencial, como subsídio para eventual contratação. Por isso, as 

aulas e atividades deverão ser registradas.

Concomitantemente a essas atividades, será realizado acompanhamento psicossocial da estudante e 

serão vivenciados projetos de intervenção, de fomento a elevação da escolaridade, dentre outros, 

que se fizerem necessários aos propósitos do curso, no âmbito do Pronatec/BSM Mulheres Mil.

Após a conclusão da carga horária prevista, as alunas participarão de solenidade de conclusão de 

curso em que serão entregues os certificados. Esse também é um momento salutar, dada a grande 

vitória  alcançada  por  mulheres  que  muitas  vezes  nunca  tiveram a  oportunidade  de  estudar  em 

unidades de ensino como os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

É um momento de celebração que poderá ser compartilhado com as famílias e com entes queridos. 

Certificadas as mulheres, a Equipe Multidisciplinar do Programa, ainda, monitorará o êxito dessas 

egressas durante 01 ano.

MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

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

responsabilidade  do(s)  professor(es)  de  cada  disciplina,  em sintonia  com a  ementa  o  curso.  O 

material  produzido deverá ter  linguagem clara e atender às especificidades das beneficiárias do 

Programa.

MATRIZ CURRICULAR 
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A matriz curricular do curso de formação inicial e continuada está organizada por componentes 

curriculares  em  regime  modular  divididos  em  Núcleo  Fundamental (conhecimento  de  base 

científica do ensino fundamental, indispensáveis em decorrência dos requisitos do curso),  Núcleo 

Articulador (conhecimentos  relacionados  à  educação  profissional  necessários  à  aquisição  de 

competências, no qual são traduzidos em conteúdos com estreita articulação com o curso) e Núcleo 

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

A estrutura curricular está em sintonia com a realidade da demanda do mercado e procura, dentro de 

sua  distribuição  de  conteúdos,  disponibilizar  às  alunas  conhecimentos  fundamentais  ao 

desenvolvimento das habilidades necessárias para desempenhar as atividades propostas, conforme 

constam  nos  objetivos  anteriormente  expostos,  ao  contemplar  competências  indispensáveis  à 

formação humana, teórica e prática dessa profissional. O curso tem carga horária total de 200 horas, 

com cada aula tendo a duração de 60 minutos.

MATRIZ CURRICULAR– PROGRAMA MULHERES MIL 
EIXO TECNOLÓGICO: Produção Alimentícia

COMPONENTES CURRICULARES CH

Núcleo
Fundamental

D
i 
s  
c
i  
p
l
i  
n
a

Português Básico 08h

Matemática Básica 12h

Núcleo
Articulador

D
i 
s  
c
i  
p
l
i  
n
a

Orientação Profissional e Cidadania 16h

Saúde e Segurança no Trabalho 12h

Políticas Públicas para as Mulheres 20h

Boas Práticas de Fabricação 20h
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Núcleo
Tecnológico

D
i 
s  
c  
i  
p  
l
i  
n  
a

Técnicas de Colheita e Pós-colheita de Frutas e Hortaliças 20h

Controle da Qualidade no processamento de Doces e 
Conservas

20h

Tecnologia de preparo e elaboração de doces em massa 32h

Tecnologia de preparo e elaboração de conservas 24h

Legislação e Gestão da Agroindústria Familiar 16h

CARGA HORÁRIA TOTAL 200 h

EMENTÁRIO

Núcleo Fundamental

Disciplina: Português Básico Carga Horária: 08h

Ementa:
 Noções Básicas da Língua Portuguesa;Formação de palavras;Diversos tipos de textos;Resolução 
de questões interpretativas.

Disciplina: Matemática Básica Carga Horária: 12h

Emen
ta:
Noções  Operacionais  Básicas;Cálculos  de  Porcentagem;Juros  Simples  e  Compostos;Razão  e 
Proporção;Regra de Três Simples e Composta.

Núcleo Articulador

Disciplina: Políticas Públicas para as Mulheres Carga Horária: 20h
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Ementa:
Gênero, Cidadania e Políticas Públicas; Igualdade no mundo do Trabalho e Autonomia Política; 
Saúde  Integral  da  Mulher:  Um  direito  de  todas  nós;  Combate  à  Violência  contra  a  Mulher; 
Igualdade! Jovens, Idosas e portadoras de Deficiência Física.

Disciplina: Orientação Profissional e Cidadania Carga Horária: 16h

Ementa:
Apresentação  e  conteúdo  do  curso  Preparador  de  Doces  e  Conservas  e  suas  perspectivas 
profissionais;  Inserção  no mercado de  trabalho,  emprego formal,  a  importância  da  qualificação 
profissional  e  empreendedorismo  individual;  A  importância  da  sustentabilidade;  Inteligência 
Emocional:  como  utilizá-la  na  vida  profissional  e  pessoal;  Compreensão  do  multiculturalismo: 
reconhecimento das  diferenças  e  individualidades;Ética:  conceitos,  importância  para as  relações 
familiares e profissionais.

Disciplina: Saúde e Segurança no Trabalho                                               Carga Horária: 12h

Ementa:
 Proporcionar uma visão global do mundo do trabalho, com ênfase nos aspectos que dizem respeito à  
saúde do ambiente do trabalho, a preservação do meio ambiente e legislação; A análise dos riscos das 
atividades laborais e suas conseqüências para a saúde do trabalhador; Estudos dos conceitos, causas e  
efeitos dos acidentes do trabalho; Os riscos no local de trabalho e a importância da informação e  
conscientização na prevenção de acidentes, doenças ocupacionais e danos ao meio ambiente.

Núcleo Tecnológico

Disciplina: Boas Práticas de Fabricação                                                   Carga Horária: 20h

Ementa:

Introdução  às  Boas  Práticas  de  Fabricação  —  Definições;Legislação  e  Boas  Práticas  de 
Fabricação;Manual  de  Boas  Práticas;Contaminantes  Alimentares;Doenças  Transmitidas  por 
Alimentos  —  DTA;A  saúde  dos  Colaboradores;Características  das  Instalações  e 
Edificações;Qualidade da Água para a Produção de Alimentos;Manejo de Resíduos;Controle de 
Pragas;Higienização  e  Sanitização  de  Ambientes,  Equipamentos  e  Utensílios;Transporte, 
Recebimento,  Armazenamento,  Produção e  Exposição  de  Alimentos;Aferição  e  Calibração de 
Equipamentos;Procedimento  Operacional  Padrão  (POP);Procedimento  Padrão  de  Higiene 
Operacional (PPHO/SSOPs);Implantação das Boas Práticas;Ferramentas de Avaliação das BPF.

Disciplina: Técnicas de Colheita e Pós-colheita de Frutas e Hortaliças    Carga Horária: 20h
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Ementa:
Principais  etapas  e  perigos  associados  ao  manuseio  de  colheita  e  pós-colheita  de  frutas  e 
hortaliças; Colheita e transporte do produto colhido; Recepção e lavagem das frutas e hortaliças; 
Seleção e classificação; Resfriamento rápido; Embalagens; Armazenamento refrigerado; Limpeza 
e sanitização de equipamentos e superfícies; Prevenção de contaminação cruzada. Saúde e higiene 
dos trabalhadores.

Disciplina: Tecnologia de preparo e elaboração de doces em massa          Carga Horária: 32h

Ementa:
 Processamento de Doces em Massa; Descascamento / Corte; Obtenção da polpa; Formulação. 
Concentração;  Determinação  do  ponto  final  de  cozimento;  Enchimento  e  Resfriamento; 
Fechamento da embalagem e Rotulagem; Armazenamento e Fabricação de doces para festa.

Disciplina: Tecnologia de preparo e elaboração de conservas                  Carga Horária: 24h

Ementa:
 Processamento de Compotas; Descascamento.  Corte.  Preparo da calda.  Acondicionamento. 
Exaustão; Fechamento e tratamento térmico. Resfriamento; Rotulagem. Armazenamento.

Disciplina: Legislação e Gestão da Agroindústria Familiar                      Carga Horária: 16h

Ementa:
Legislação  aplicada  ao  estabelecimento  e  funcionamento  da  agroindústria  familiar;  Gestão 
administrativa e ambiental da agroindústria familiar.

AVALIAÇÃO:
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Na avaliação da aprendizagem, como um processo contínuo e cumulativo, são assumidas as funções 

diagnóstica, formativa e somativa, de forma integrada ao processo ensino e aprendizagem. 

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  lhe  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 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.

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 
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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. A cópia ficará arquivada no seu portfólio. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação e Supervisora do Programa.

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

estabelecido  será  considerado  automaticamente  reprovado.  O  controle  de  freqüência  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  ao  egresso  certificado  de 

qualificação profissional em Preparador de Doces e Conservas, 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 Ouricuri.

PERFIL DO CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO

Jesaias Jorge de 
Andrada

Coordenador Adjunto Ciências Contábeis Especialização em 
Gestão Pública

Emly Lima Araújo 
Uchôa

Supervisora Letras/Espanhol Mestrado em 
Educação

Farnézio de Castro 
Rodrigues

Apoio Tecnólogo em 
fruticultura irrigada

Mestrado em 
tecnologia Ambiental

PERFIL DO CORPO DOCENTE:
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QUANT. COMPONENTE CURRÍCULAR FORMAÇÃO EXIGIDA

01 Português Básico Graduação em Letras ou Graduação em Áreas 
Afins. Técnico em Áreas Afins.

01 Matemática Básica Graduação  em Matemática  ou  Administração 
ou Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas 
ou  Graduação  em Estatística  ou  Técnico  em 
Áreas Afins.

01 Políticas Públicas para as Mulheres Graduação  em  Pedagogia  ou  Psicologia  ou 
Sociologia ou Filosofia ou História ou Serviço 
Social. Graduação em Áreas Afins. Técnico em 
Áreas Afins.

01 Orientação Profissional e Cidadania Graduação  em  Pedagogia  ou  Psicologia  ou 
Sociologia ou Filosofia ou Serviço Social  ou 
Graduação em Áreas Afins. Técnico em Áreas 
Afins.01 Saúde e Segurança no Trabalho Graduação  em  Enfermagem  ou  Engenharia 
com  Especialização  na  área  Objeto  da 
Disciplina  ou  Graduação  em  Áreas  Afins. 
Técnico em Áreas Afins.
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01 Boas Práticas de Fabricação Graduação  em  Nutrição;  Engenharia  de 
Alimentos; Tecnólogo em Alimentos; Técnico 
em  Alimentos;  Técnico  em  Agroindústria; 
Graduação  em  Agronomia  com 
especialização  em  áreas  afins.  Técnico  em 
Áreas Afins.01 Técnicas de colheita e pós-colheita de 

frutas e hortaliças
Graduação  em  Nutrição;  Engenharia  de 
Alimentos; Tecnólogo em Alimentos; Técnico 
em  Alimentos;  Técnico  em  Agroindústria; 
Graduação em Agronomia com especialização 
em áreas afins. Técnico em Áreas Afins.

01 Controle da Qualidade no 
processamento de doces e conservas

Graduação  em  Nutrição;  Engenharia  de 
Alimentos; Tecnólogo em Alimentos; Técnico 
em  Alimentos;  Técnico  em  Agroindústria; 
Graduação em Agronomia com especialização 
em áreas afins. Técnico em Áreas Afins.

01 Tecnologia de preparo e elaboração de 
doces em massa

Graduação  em  Nutrição;  Engenharia  de 
Alimentos; Tecnólogo em Alimentos; Técnico 
em  Alimentos;  Técnico  em  Agroindústria; 
Graduação em Agronomia com especialização 
em áreas afins. Técnico em Áreas Afins.

01 Tecnologia de preparo e elaboração de 
conservas

Graduação  em  Nutrição;  Engenharia  de 
Alimentos; Tecnólogo em Alimentos; Técnico 
em  Alimentos;  Técnico  em  Agroindústria; 
Graduação em Agronomia com especialização 
em áreas afins. Técnico em Áreas Afins.

01 Legislação e gestão da agroindústria 
familiar

Graduação  em  Nutrição;  Engenharia  de 
Alimentos; Tecnólogo em Alimentos; Técnico 
em  Alimentos;  Técnico  em  Agroindústria; 
Graduação em Agronomia com especialização 
em áreas afins. Graduação em Administração. 
Técnico em Áreas Afins.

TOTAL DE PROFISSIONAIS 11
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