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Rentabilidade e sustentabilidade
nas propriedades rurais brasileiras
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR) oferece Assistência Técnica e Gerencial,
Educação Profissional, Formação Técnica e
atividades de Promoção Social para as pessoas
do campo de forma inteiramente gratuita. Há
mais de 25 anos contribui para o

Formação
Profissional
Rural e
Programas
Especiais

726.675
participantes

Promoção Social e
Programas Especiais

1.996.681
participantes

Assistência
Técnica e
Gerencial

60 mil produtores
atendidos

2.587 técnicos de

campo e supervisores

Educação a
Distância

Aprendizagem
Rural

Capacitação
Metodológica

Foram capacitados 2.500
aprendizes em 119
turmas de
Aprendizagem nos
moldes da Lei 10.097/00

Foram capacitados
cerca de 1.500 novos
agentes do SENAR
(instrutores,
mobilizadores e
supervisores) em
turmas presenciais

Agricultura de
Precisão
104 instrutores

Elaboração de

43 novos títulos
de cartilhas da
Coleção Senar

Agricultura Irrigada
52 instrutores
capacitados em
gestão de sistema de
irrigação por aspersão
e irrigação localizada
O treinamento
ainda está sendo
desenvolvido

desenvolvimento da produção sustentável e o
crescimento socioeconômico do País seguindo
princípios de sustentabilidade, produtividade e
cidadania. Em 2017, foram cerca de 3.400.000
de brasileiros atendidos pelo SENAR.

capacitados

56 produtores capacitados
nas turmas presenciais e
6.398 participantes no
curso em EaD

PRADAM

646 participantes em 7
ABC Cerrado

1.500 produtores

seminários e dias de
campo realizados em
7 estados

capacitados
1.952 propriedades
atendidas

Inauguração do
Centro de Excelência
em Fruticultura,
na cidade de
Juazeiro/BA

Saúde do Homem
e da Mulher

228 eventos de

saúde do homem
e da mulher
Foram atendidas
cerca de 60.000
pessoas

Curso Técnico
em Agronegócio

Projeto
MAPA Leite

10.255 matrículas
100 polos de apoio

3.300 propriedades

presencial

100.000 matrículas

470 instrutores e
mobilizadores foram
capacitados nos dois
cursos de formação
oferecidos a distância

atendidas

150 técnicos

SENAR

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PERSPECTIVAS 2018
O SENAR continuará contribuindo com o desenvolvimento econômico e social agropecuário brasileiro.
Em 2018, serão ofertados novos cursos a distância e haverá mais propriedades rurais assistidas pela
Assistência Técnica e Gerencial. As ações de saúde preventiva serão ampliadas para proporcionar mais
qualidade de vida para as pessoas do campo.

Formação
Profissional Rural

Promoção
Social

Programas Especiais de
Formação Profissional e
Promoção Social

Aprendizagem
Rural

791.975

267.191

1.840.189

3.776

produtores e
trabalhadores
rurais

participantes

Capacitação
Metodológica

ABC Cerrado

2.000 novos

agentes do SENAR
em 100 turmas
presenciais

produtores e
trabalhadores
rurais

Capacitados

336 novas
propriedades atendidas

1.000

Agricultura de
Precisão

produtores
atendidos
Assistência
Técnica e
Gerencial

eventos de
saúde do homem e

Educação a
Distância

saúde da mulher

100.000

136 eventos da

produtores
atendidos

1.000

Saúde do
Homem e
da Mulher

139

nos moldes da Lei 10.097/00

Agricultura Irrigada

Encerramento
do Projeto em 2018

2.200 Produtores

novos
aprendizes

Previsão de

matrículas
Curso Técnico
em Fruticultura
e Especialização
Técnica em
Bovinocultura
de Corte

360 vagas
nos 2 centros de
excelência

100.000

produtores atendidos

1.222

Elaboração de
46 novos títulos
de cartilhas

novos técnicos de
campo e supervisores

Curso Técnico
em Agronegócio

Projeto FIP
Paisagem

2.000 vagas

4.000

nos 98 polos de
apoio presencial

novas propriedades
atendidas

230

Técnicos

