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INOVAÇÃO E COMPROMISSO
COM O BRASIL
Ao comemorar 25 anos de atividade, em 2017, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) reafirma seu protagonismo
na melhoria da qualidade de vida da população rural, por meio
de ações que abrangem desde educação, saúde e cidadania
até cultura, esporte e lazer.
Com metodologia inovadora, beneficia homens e mulheres
que, muitas vezes, não têm acesso a serviços fundamentais
à prevenção de doenças e inserção no mercado de trabalho.
Dissemina conhecimento, para que possam enfrentar os desafios das novas tecnologias e contribuir para a agricultura
sustentável.
Mais do que isso, o Senar proporciona mudança de atitude do
produtor e do trabalhador rural, que se desdobram para garantir alimento de boa qualidade aos brasileiros. Além do aprendizado profissional, desperta na população do campo habilidades pessoais e sociais, até então desconhecidas, incentivando
o empreendedorismo, que impulsiona o desenvolvimento ao
gerar emprego e movimentar a economia.
Desde o início de suas atividades, o Senar capacitou mais de
10 milhões de pessoas em 2,9 milhões de turmas. O total atendido gratuitamente, em todo o País, soma 73,2 milhões – um
universo que abrange também as famílias dos trabalhadores.
Neste relatório de gestão, do ano de 2017, estão os dados que
comprovam a abrangência da promoção social, da formação
profissional e da assistência técnica e gerencial prestados pela
instituição, sempre buscando a adoção de boas práticas e a sustentabilidade ambiental tão necessárias a um mundo melhor.
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A
INSTITUIÇÃO

A INSTITUIÇÃO

MISSÃO
DO SENAR

Realizar a Educação
Profissional, a Assistência
Técnica e as atividades
de Promoção Social,
contribuindo para um
cenário de crescente
desenvolvimento da
produção sustentável,
da competitividade e de
avanços sociais no campo.
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PROMOÇÃO
SOCIAL

A INSTITUIÇÃO

PROMOÇÃO
SOCIAL

10

As atividades de promoção social desenvolvidas
pelo Senar levam ao campo ações de educação,
saúde e cidadania para melhorar a qualidade de
vida de trabalhadores, produtores e suas famílias.
São ações educativas que desenvolvem habilidades
pessoais e sociais bem como incentivam a mudança
de atitudes para a inserção social da população
rural. As áreas abrangidas são: Alimentação e
Nutrição, Artesanato, Esporte e Lazer, Saúde,
Educação, Cultura e Apoio às Comunidades Rurais.
As ações preventivas de saúde são
promovidas pelo Senar em parceria com
secretarias municipais, organizações não
governamentais e instituições locais.
Com o Instituto Lado a Lado pela Vida,
o Senar produziu as seguintes cartilhas: Câncer
de Pele e Melanoma; Cuidados com o Coração;
Incontinência Urinária; Câncer de Próstata; Câncer
de Pulmão e Tumores Femininos. Foram elaborados
ainda dois folders informativos, um sobre a sífilis e
outro sobre a febre amarela.

290.409
participantes
em Programa de
Promoção Social
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SAÚDE
PREVENTIVA
Os produtores e os trabalhadores rurais, pela dificuldade que enfrentam diante da carência
de assistência médica, têm no Senar um importante aliado para a prevenção de doenças e a
promoção da saúde integral.
Para desenvolver as ações preventivas, que incluem vacinação, exames e até noções de
higiene pessoal, são firmadas parcerias com as secretarias municipais de Saúde e Educação,
Sociedade Brasileira de Urologia, Instituto Lado a Lado pela Vida, bem como outras
parcerias locais que ajudam na promoção do cuidado à saúde dessa população.
As ações enfocam a prevenção e diagnóstico precoce de câncer do colo do útero
e câncer da próstata e pênis, além das doenças sexualmente transmissíveis.
O Senar também amplia o acesso das pessoas aos serviços disponíveis no Sistema Único
de Saúde (SUS).

PROGRAMA ESPECIAL
SAÚDE DO HOMEM RURAL

16 mil

HOMENS ATENDIDOS

EXAMES
DE PSA

EVENTOS
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14.867

EXAMES
DE TOQUE

5.415
145

PROGRAMA ESPECIAL
SAÚDE DA MULHER RURAL
MULHERES ATENDIDAS

EXAMES PREVENTIVOS REALIZADOS

EVENTOS

9 mil
8.702
100
13
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FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

A INSTITUIÇÃO

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

Formação Profissional Rural e
Programas Especiais

719.563
participantes

O Senar atua nos 26 estados e no Distrito
Federal oferecendo cursos e desenvolvendo
programas especiais de capacitação em mais
de 300 ocupações do campo.
Em 2017, foram capacitados 726.675
produtores e trabalhadores rurais. Os
cursos e treinamentos de formação
profissional abordaram áreas da Agricultura,
Pecuária, Extrativismo, Aquicultura,
Prestação de Serviços, Agroindústria e
Atividades de Apoio Agrossilvipastoril.
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CAPACITAÇÃO
METODOLÓGICA

1.500

novos agentes
do Senar capacitados
em turmas presenciais

460

instrutores e
mobilizadores participantes
de formação a distância

Responsável pelo planejamento e implementação de estratégias educativas, a área de
Formação Inicial e Continuada (FIC) concebe metodologias, elabora, divulga e distribui
os documentos de referência para a realização dos cursos, treinamentos e programas
presenciais e a distância.
Ao todo, 1.500 agentes do Senar, entre instrutores, mobilizadores e supervisores, foram
treinados em 76 capacitações metodológicas iniciais e de aperfeiçoamento, de forma
presencial. Participaram dos cursos de formação continuada, realizados a distância,
460 instrutores e mobilizadores.
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APRENDIZAGEM
RURAL

2.347

alunos
capacitados

120

turmas
ofertadas

Em 2017 foram ofertadas 120 turmas, com programas de carga horária de 800 a 960 horas.
Cursos voltados para as áreas de fruticultura, supervisão agrícola, mecanização, manutenção
de tratores e cana-de-açúcar capacitaram 2.500 alunos.
Para frequentar a Aprendizagem Rural, os jovens com idade entre 14 e 24 anos, interessados em
exercer atividades no campo, devem estar cursando a escola regular, no ensino fundamental
ou médio, além de matriculados e frequentando uma instituição de ensino profissionalizante.
Pessoas com deficiência não têm limite de idade para se capacitarem nessa modalidade.
A Aprendizagem Rural é ministrada de acordo com o que prevê a Lei 10.097/00, conhecida
como Lei da Aprendizagem. As tarefas são de complexidade progressiva, respeitando o
desenvolvimento físico e psicológico do aprendiz, e incluem atividades teóricas e práticas.
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EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino transversal, que perpassa por
ações de áreas distintas, sendo utilizada tanto no cursos de Formação Rural Profissional,
com pequena carga horária, quanto no curso técnico de nível médio em Agronegócio, com
duração de dois anos, e no CNA Jovem.
A meta da Educação a Distância (EaD) foi alcançada, em 2017: 107.488 matrículas nos
53 cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Totalmente gratuitos, eles abrangem
os temas: Agricultura de Precisão, Capacitações Tecnológicas, Campo Sustentável,
Empreendedorismo e Gestão de Negócios, Gestão de Riscos, Inclusão Digital, Qualidade
de Vida e formação continuada de agentes do Senar.
O destaque foi o curso Metodologia para Mobilizadores a distância, que teve o objetivo de
alinhar os conceitos e a metodologia utilizada pelo Senar com um dos principais parceiros
da instituição. As matrículas somaram 235 e o índice de conclusão chegou a 77,5%.
Em novembro, o II Seminário de Educação a Distância do Senar reuniu mais de 100
participantes, presencialmente, e em dois dias teve mais de 500 transmissões online.
O tema foi “Diálogos sobre metodologias, tecnologias e tutoria na educação a distância.
No Programa de Capacitação Tecnológica do Bioma Mata Atlântica, desenvolvido em
parceria com a Embrapa, foram criados três cursos.

107.488

matrículas

53

cursos a distância

EAD RECEBE MAIS UM PRÊMIO

Pelo sétimo ano consecutivo, o Senar conquistou o Prêmio Learning e Performance Brasil.
Isso demonstra a qualidade dos cursos oferecidos a distância, sempre sintonizados com as
exigências do mercado de trabalho.
O curso premiado foi o de Atualização do Plano Instrucional, que possibilita aos instrutores
do Senar – formadores de produtores e trabalhadores rurais – o acesso a uma solução
educacional diferenciada, capaz de aperfeiçoar suas estratégias educativas.
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RECURSOS
INSTRUCIONAIS
CARTILHAS
Para apoiar a formação profissional rural, o Senar desenvolve cartilhas em linguagem
simples, clara e didática. Em 2017 foram elaborados 43 títulos. As publicações trataram,
entre outros, de temas relacionados à mecanização, fruticultura, bovinocultura, plantas
ornamentais, aquicultura, equideocultura e agroindústria.
Os novos títulos atenderão, em 2018, mais de 150 mil alunos nos cursos do Senar. Dos 154
títulos disponíveis da Coleção Senar, em 2017 foram enviadas mais de 600 mil unidades para
as administrações regionais.

43 novas cartilhas para 155.990 alunos em 2018

NOVOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS
Dois cursos pilotos, utilizando conteúdos das cartilhas “174 – Agroindústrias: boas práticas
de fabricação de alimentos” e “211 – Plantas ornamentais: propagação e produção de
mudas”, estão sendo desenvolvidos para a plataforma de Educação a Distância do Senar.
Com vídeos, fotos, ilustrações e animações, eles serão operados sem o auxílio de um
tutor. Alunos dos cursos presenciais também poderão acessar os vídeos por meio do link
QRCODE, disponível no final de cada capítulo da cartilha.
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FORMAÇÃO
PROFISSIONAL TÉCNICA
DE NÍVEL MÉDIO

Juazeiro/BA
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CENTROS DE EXCELÊNCIA
DO SENAR
Em 2017, o Senar inaugurou o Centro de Excelência em Educação Profissional e Tecnológica
de Fruticultura, em Juazeiro (BA). As atividades começaram no segundo semestre, com
abertura das inscrições para as primeiras turmas do curso técnico de nível médio. O curso é
presencial, com carga horária de 1.350 horas.
Em Campo Grande (MS), será inaugurado em 2018 o Centro de Excelência em Educação
Profissional Tecnológica de Bovinocultura de Corte.
Dotados de infraestruturas modernas com acessibilidade e sustentabilidade ambiental, os
dois centros dispõem das condições necessárias ao desenvolvimento de ações educativas
por profissionais habilitados na aplicação das competências e dos conhecimentos
adquiridos nas soluções de trabalho para o campo.
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CURSO TÉCNICO A
DISTÂNCIA
Em dois anos de execução na plataforma EaD do curso técnico de nível médio em
Agronegócio, completados em 2017, o número de alunos formados é de 914. São jovens
e adultos que, a distância, aprenderam a melhorar os processos produtivos em suas
propriedades rurais ou empresas do setor.
A formação trabalha as competências profissionais relativas à execução dos procedimentos
de gestão, comercialização e assistência técnica das atividades produtivas. Em 2017, o curso
alcançou 10.255 matrículas, distribuídas em 98 polos de apoio presencial localizados em 23
estados e no Distrito Federal, abrangendo as cinco regiões brasileiras.

10.255

matrículas em dois anos
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914

alunos formados

98

polos de apoio presencial

REDE E-TEC
DO SENAR
Rede do Senar está entre os cinco melhores programas de Ensino a Distância do
Learning Technologies Awards
O Prêmio Learning Technologies Awards, realizado anualmente, em Londres, na Inglaterra,
reconheceu este ano a Rede E-Tec do Senar entre os cinco melhores Programas de Ensino a
Distância do mundo.
Há 3 anos, o Senar aderiu ao programa Rede e-Tec Brasil para intensificar ainda mais suas
ações, aumentando a oferta de oportunidades de estudos para as pessoas do campo.
Nesta edição de 2017, a Rede E-Tec do Senar concorreu com outros 150 finalistas, sendo o
único case de um país em desenvolvimento.

1.230

horas-aula
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NOVOS TÉCNICOS
EM FLORESTAS
O Centro de Formação em Florestas, em Palmas (TO), ofertou em 2017 uma nova turma do
curso técnico de nível médio em Florestas. As aulas ocorrem no período noturno.
No processo de ensino do curso, jovens e adultos contam com simuladores virtuais de
colheita florestal que permitem ao usuário testar com segurança os procedimentos de corte
e retirada de madeira de reflorestamento.
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PROGRAMAS
ESPECIAIS

ABC
CERRADO
Desenvolvido pelo Senar em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Embrapa e com recursos do Banco Mundial, o Projeto ABC Cerrado
avançou bastante. Em 354 turmas, capacitou 4.292 produtores em tecnologias sustentáveis
de produção: Recuperação de Pastagens Degradadas, Sistema Plantio Direto, integração
Lavoura-Pecuária-Floresta e Florestas Plantadas.
O projeto, presente na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Piauí,
Tocantins e Mato Grosso do Sul, também atendeu 1.952 propriedades pela metodologia
da Assistência Técnica e Gerencial. Desde 2016, quando iniciado o ABC Cerrado, 76 mil
hectares de pastagens foram recuperadas. Em 2017 começaram as coletas de dados
para avaliar o impacto das intervenções em relação à adoção das tecnologias de baixa
emissão de carbono.

4.730

produtores capacitados

32

355

turmas formadas

1.952

propriedades assistidas

AGRICULTURA DE
PRECISÃO
As tecnologias do Programa Agricultura de Precisão detectam, monitoram e orientam os
trabalhadores rurais na gestão das atividades de preparo de solo, plantio, tratos culturais,
criação de animais, manejo de pragas, doenças e colheita, para melhorar a produtividade, a
preservação do meio ambiente e a renda no campo.
O Senar disponibiliza o programa Agricultura de Precisão por meio de cursos presenciais
e através do portal de educação a distância, para levar ao produtor rural seus conceitos e
tecnologias. Parcerias firmadas com empresas fabricantes de tecnologia, como indústria de
maquinário, e ainda com a Embrapa e universidades possibilitam ao Senar a capacitação
de seus instrutores para ajudar melhor os produtores e trabalhadores rurais. Em 2017, foram
capacitados 104 instrutores.
Em 2018 a instituição lançará o módulo de capacitação presencial de produtores em zonas
de manejo e também em operação de drones.

2.194

produtores capacitados
presencialmente

6.998

produtores capacitados
a distância

114

instrutores
capacitados
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AGRICULTURA
IRRIGADA
Para contribuir com o uso racional dos recursos hídricos e aumentar a competitividade no
campo, o Programa Especial Agricultura Irrigada possui três vertentes principais: o incentivo
à adoção de tecnologias de irrigação capazes de assegurar alimentos na safra; o apoio ao
incremento da agricultura irrigada, por meio da transferência de tecnologia; e o estímulo à
utilização de técnicas de irrigação de precisão, manejo do solo, da água e da proteção de
nascentes.
Em 2017, nas regionais do Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Sergipe, Ceará, Bahia, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte, 52 instrutores
iniciaram a capacitação e terminaram o ano ainda em treinamento. A ação, desenvolvida
pelo Senar, teve como parceiros a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e
o Instituto Inovari. E para capacitar instrutores, o Senar assinou termo de cooperação com a
empresa Netafim, líder mundial na tecnologia da irrigação localizada.

52

Em 2018, serão estabelecidas novas parcerias com fabricantes de tecnologias e ofertadas
mais de 500 vagas para capacitação presencial nos estados.

34

instrutores
capacitados

PRADAM
Ações em defesa da agricultura de emissão de baixo carbono na região amazônica foram
realizadas pelo Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas na Amazônia (Pradam), que
consta da segunda Carta de Acordo firmada entre o Senar e a Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
O Senar promoveu dias de campo nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará,
Maranhão e Rondônia, onde foram difundidas as tecnologias adaptadas ao bioma
amazônico sobre Sistema Plantio Direto, Recuperação de Áreas Degradadas, Sistemas
Agroflorestais e integração Lavoura-Pecuária-Florestas (iLPF). Participaram das atividades
mais de 600 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e estudantes.

529

participantes nos
dias de campo

Além disso, o Senar forneceu insumos para a manutenção de unidades de referência
tecnológicas públicas, produziu um vídeo sobre o projeto e realizou um seminário para
apresentação dos resultados.
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MULHERES EM
CAMPO
Transformar a participação feminina em fator decisivo para o sucesso da empresa rural é
a proposta do Programa Mulheres em Campo. Em 2017, para atender melhor seu públicoalvo, a metodologia do programa foi atualizada e 72 instrutoras do Senar reciclaram seus
conhecimentos. Outras 34 novas instrutoras passaram pela capacitação de formação. Já o
total de mulheres capacitadas chegou a 3.500, em todo o país.
Nas 40 horas de teoria, divididas em cinco encontros semanais, são desenvolvidas
competências de gestão, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. As mulheres
também participam de discussões, dinâmicas, estudos de caso e atividades individuais, em
grupo e com a família.

3.533
106

mulheres
capacitadas

instrutoras
capacitadas
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NEGÓCIO CERTO
RURAL
Em parceria com o Sebrae, o Negócio Certo Rural (NCR) transfere aos produtores e suas
famílias, por meio de ferramentas simples de gestão, conhecimentos sobre administração
de uma propriedade rural. O curso é desenvolvido em 46 horas. Além da consultoria em
sala de aula, o instrutor vai à propriedade conhecer a atividade desenvolvida e validar o
plano de negócios elaborado.
Em 2017, foram capacitados 104 novos instrutores para atuarem no programa, que atendeu
cerca de 12 mil produtores rurais.

104
15.030
instrutores
capacitados

produtores rurais
participantes
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EMPREENDEDOR
RURAL

2.822

produtores rurais
participantes

Voltado para produtores rurais com ensino
médio, o Programa Empreendedor Rural é
realizado pelas administrações regionais desde
2007, inspirado na experiência exitosa do Senar
PR. Em 2017, foram capacitadas 2.500 pessoas.
O Programa tem como propósito mostrar
ao produtor rural o seu papel na economia
brasileira, a partir da compreensão das relações
entre a atividade que desenvolve e os demais
setores produtivos do país.
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AÇÕES
COMEMORATIVAS
AOS 25 ANOS DO
SENAR

AÇÕES COMEMORATIVAS
AOS 25 ANOS DO SENAR
Com o slogan “Uma janela para o futuro do Brasil”, a campanha em comemoração aos 25 anos
do Senar mostrou aos brasileiros dos centros urbanos, em várias partes do país, o trabalho da
entidade que leva cursos de formação profissional, ações de promoção social e assistência
técnica aos brasileiros do meio rural, gratuitamente.
Entre as ações, o destaque foi a tecnologia realidade aumentada. As pessoas interagiram
virtualmente com animais e vegetação em pontos promocionais, como shoppings e eventos.
A inovação permite que o mundo real e o virtual se misturem através da projeção de figuras em
um cenário filmado, o que, visto de forma simultânea, numa tela separada, passa a sensação de
acontecer no momento presente.
Foram produzidos um livro com cases de sucesso, contando a experiência de
produtores de todo o país, materiais promocionais e anúncios em jornais e revistas de
vários estados.

O Senar também lançou um
selo dos 25 anos, papelaria
institucional comemorativa,
totens temáticos expostos em
feiras agropecuárias. O pessoal
da casa recebeu pin e pingente
em prata, mas os que tinham
25 anos de serviços prestados
ao Senar também foram
homenageados com placa.
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AÇÕES EM
SHOPPINGS
1. Brasilia/DF

14 a 20/02

Shopping Pátio Brasil

2. Porto Alegre/RS

19 a 25/05

Shopping Iguatemi

3. Manaus/AM

06 a 12/06

Shopping Manauara

4. Fortaleza/CE    

03 a 09/07

Shopping Iguatemi

5. Salvador/BA     

19 a 25/07

Shopping Salvador

6. Vitória/ES          

18 a 20/08

Evento Sabores da Terra

7. Goiânia/GO

01 a 07/09

Shopping Flamboyant

8. Belo Horizonte/MG

11 a 17/09

Shopping Boulevard

9. Rio de Janeiro/ RJ

24 a 27/09

Shopping Rio Sul

10. Curitiba/PR

03 a 09/10

Shopping Palladium

11. Belém/PA

16 a 22/10

Shopping Boulevard
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AÇÕES
INSTITUCIONAIS
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AÇÕES EM EXPOSIÇÕES
AGROPECUÁRIAS
1 . Tecnoshow Comigo

Rio Verde (GO)

03 a 07/04

2 . Expozebu

Uberaba (MG)

29/04 a 07/05

3 . 72ª Exposição Agropecuária de Goiânia

Goiânia (GO)

19 a 28/05

4 . PEC Nordeste

Fortaleza (CE)

06 a 08/07

5 . Agropec

Natal (RN)

07 e 08/08

6 . Expointer

Esteio (RS)

26/08 a 03/09

7 . Paraíba Agronegócios 2017

João Pessoa (PB)

17 a 24/09
51

SENAR 25 anos
em números
ATENDIMENTO
GRATUITO
FORMAÇÃO
PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL
PROMOÇÃO SOCIAL
PROGRAMAS ESPECIAIS
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
CURSOS TÉCNICOS
EAD E PRESENCIAIS
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73.280.046
12.566.035
572.535
90.500
6.161.343
54.156.391
267.158
10.375

PESSOAS

PARTICIPANTES
MATRÍCULAS
EFETIVADAS
PROPRIEDADES
ATENDIDAS

PARTICIPANTES

PARTICIPANTES

CAPACITADAS

MATRÍCULAS
EFETIVADAS
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6

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
GERENCIAL (ATEG)

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
GERENCIAL (ATeG)
O Senar desenvolve, desde 2013, a Assistência Técnica e Gerencial em 23 administrações regionais.
Com um modelo baseado em transferência de tecnologia e gestão com meritocracia, orienta os
mais de 60 mil produtores rurais a melhorarem as práticas de gestão em seus empreendimentos.
A demanda por ações de Assistência Técnica, cada vez mais crescente, gerou a necessidade de
capacitar novos agentes de ATeG, motivo pelo qual o Senar expandiu a sua forma de capacitação
por ensino a distância com os cursos de Extensão da plataforma da Faculdade CNA.
Após adicionado o Caderno do Produtor de Apicultura, o material de ATeG conta agora com
10 cadeias produtivas e é utilizado para auxiliar o produtor rural e o técnico de campo, que o assiste
no controle de anotações.

O curso de extensão, na modalidade de educação a distância, é estruturado com carga horária de
150 horas e dividido em cinco módulos:
• Metodologia de assistência técnica e gerencial (30h)
• Gerencial I da assistência técnica e gerencial (30h)
• Gerencial II da assistência técnica e gerencial (30h)
• Gerencial III da assistência técnica e gerencial (30h)
• Planejamento da propriedade rural (30h)
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PROJETOS E
PROGRAMAS
ATeG E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Novas iniciativas com o Banco Mundial estão sendo estruturadas no bioma Cerrado. O
objetivo é promover, por meio da Assistência Técnica e Gerencial a adoção de práticas de
conservação e de tecnologias sustentáveis de agricultura com baixa emissão de carbono e
restauração ambiental.
A proposta é atender aproximadamente 4 mil produtores rurais das cadeias produtivas de
bovinocultura de Leite e Corte e que tenham áreas para recuperação, tanto de produção
quanto de preservação. As áreas serão identificadas por meio de imagens de satélite
geradas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e também por imagens do
Cadastro Ambiental Rural (CAR).
Para garantir a qualidade nas ações aos grupos de produtores assistidos, serão capacitados
na metodologia de Assistência Técnica e Gerencial em torno de 230 técnicos de campo e
supervisores, que farão visitas técnicas mensais às fazendas.
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MAPA
LEITE
Em 2016, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) celebrou um
convênio com o Senar para levar Assistência Técnica e Gerencial, bem como Boas Práticas
Agropecuárias, a 3.300 produtores de leite de seis estados: Santa Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. É o projeto Mapa Leite, gratuito e com
duração de 24 meses.
O objetivo é melhorar a qualidade do leite, o aumento de renda e a competitividade nos
maiores estados produtores no Brasil. Já foram realizadas mais de 20 mil visitas a grupos
de produtores do projeto, além de 100 capacitações para produtores e 20 treinamentos de
atualização para técnicos de campo. Em Chapecó (SC), um seminário sobre bovinocultura de
leite teve a participação de 1.400 produtores.
Um exemplo em Santa Catarina
a 		855 produtores de leite atendidos
a 		Produção mensal (litros/mês)
Set. 2016 .................. 6.293.091,76
Set. 2017 ................... 7.140.176,63
Fonte: SISATEG, 2017.

13,46%

de aumento na
produção mensal

Custo Operacional Efetivo (COE)/Litro de Leite
set.2016 ........................ R$ 0,73
set.2017 ........................ R$ 0,70

Fonte: SISATEG, 2017.

Produção/Vacas em lactação/dia
set.2016 ........................ 16,50
set.2017 ......................... 17,93
Fonte: SISATEG, 2017.
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4,10%

de redução do
Custo Operacional
Efetivo

CRÉDITO RURAL
ORIENTADO (CRO)
O Manual do Crédito Rural Orientado (CRO), elaborado pelo Senar, propicia ao produtor
rural condições técnicas e econômicas para alavancar sua atividade no campo.
Ações do Crédito Rural Orientado
a
a

a

Elaboração de plano ou projeto técnico
Assistência Técnica e Gerencial para acompanhamento das implementações
previstas no projeto técnico e fundamentada em cinco etapas: Diagnóstico Produtivo
Individualizado, Planejamento Estratégico, Adequação Tecnológica, Capacitação
Profissional Complementar e Avaliação Sistemática dos Resultados
Entrega do laudo de visitas, conforme definição do MCR Bacen

Com a adesão e execução do Crédito Orientado do Senar, o produtor rural tem a
possibilidade de acessar o crédito necessário para ampliação das melhorias no sistema
de produção, modernização na sua propriedade e intensificação da atividade.
O Senar pretende, em 2018, consolidar as parcerias com instituições financeiras que
operam o Crédito Rural, como Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, e
uma nova parceria com o Banco do Brasil (BB) para estimular a linha de crédito do
Pronaf e habilitar os sindicatos rurais, federações e o Senar como correspondentes
bancários.
A metodologia adotada para a operacionalização do CRO no Senar prevê a execução de
cinco etapas:

1
Implantação
da ATEG

5

Acompanhamento
técnico da
execução
do projeto

Submissão
do projeto

4

Seleção dos
participantes
CRO

2

Elaboração
do projeto

3
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SENAR
NAS NUVENS
Implantado em 16 administrações regionais, com
previsão de mais quatro adotarem o sistema em
2018, o Senar nas Nuvens proporciona melhor
gestão e maior controle de todas as ações de
Formação Profissional Rural, Promoção Social
e programas especiais desenvolvidos com os
produtores, trabalhadores e suas famílias.
O registro no sistema de cada etapa prevista na
metodologia do Senar, desde o plano anual de
trabalho até a demanda de material didático e
certificação on-line, resulta em mais quantidade
de indicadores de desempenho, maior
confiabilidade de dados e mais transparência.
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SEN

AR
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ESCRITÓRIO
DE PROJETOS

ESCRITÓRIO
DE PROJETOS
Para que projetos deem resultados satisfatórios, diversos
fatores são necessários. Destaca-se, entre tantos, uma
gestão eficiente – que, por sua vez, alcança melhor seus
objetivos se tiver suporte e ferramentas específicas de
gerenciamento alinhadas às práticas da organização.
No Senar, o Escritório de Projetos (EP) tem a missão de
fomentar o aumento da maturidade no gerenciamento dos
projetos. É responsável por garantir a padronização dos
processos de gestão dos projetos, contribuindo, assim,
para que alcancem o nível máximo de maturidade.
Para 2017, a meta era alcançar nível 3, no Modelo de Maturidade
em Gerenciamento de Projetos (MMGP) que é utilizado para medir
os resultados das ações realizadas pelo EP, o que foi conseguido
pela unidade organizacional em dezembro. A excelência garante
o nível 5, meta que o Senar pretende atingir até 2020. Para
isso, serão realizados treinamentos, workshops, revisões na
metodologia e automatizações nos processos existentes.
É de responsabilidade do EP o Programa de Nivelamento,
que visa criar e desenvolver ações objetivando o
nivelamento e fortalecimento dos serviços prestados e das
atividades desenvolvidas pelas administrações regionais
do Senar. Tudo para garantir que produtor e trabalhador
rural recebam serviços com qualidade e excelência.
Aderiram ao programa, até 2017, as regionais do Amazonas,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Tocantins, Ceará, Espírito Santo,
Rio de Janeiro, Rondônia, Acre, Sergipe, Pernambuco, Maranhão
e Amapá. Para 2018 está prevista também, a participação das
regionais de Roraima, Piauí, Distrito Federal e Alagoas.
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ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL
O SENAR é composto por uma Administração Central, em Brasília, e por 27 Administrações Regionais, com sede em cada estado e no Distrito Federal.
A Administração Central assegura suporte administrativo, metodológico e jurídico, além de
ser responsável pela interface com os órgãos
federais, instituições nacionais e internacionais

ligadas à educação e ao trabalho, irradiando
experiências exitosas para as Administrações
Regionais, que oferecem ao público do SENAR,
em todo o país, ações de Formação Profissional Rural (FPR) e atividades de Promoção Social
(PS) e Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), a
partir das quais são desenvolvidas competências profissionais, contribuindo para o avanço
socioeconômico dos cidadãos do campo.

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
ACRE – AC
Rua Quintino Bocaiuva
nº 1779 – Bairro Bosque
CEP: 69.909-400 Rio Branco-AC
Tel.: (68) 3224-1797
Fax: (68) 3224-1797
senar@senarac.org.br
ALAGOAS – AL
Rua Dr. Rocha Cavalcante,
nº 181 – Jaraguá
CEP: 57.022-290 Maceió-AL
Tel.: (82) 3217-9800
Fax: (82) 3217-9801
senar@senar-al.org.br
AMAPÁ – AP
Avenida Dr. Diogenes Silva, 2045,
Bairro: Buritizal
CEP: 68.901-326 Macapá-AP
Tel.: (96) 3242-1049
Fax: (96) 3242-1055
senar-ap@senar-ap.org.br

AMAZONAS – AM
Rua José Paranaguá,
nº 435 – Centro
CEP: 69.005-130 Manaus-AM
Tel.: (92) 3198-8413
Fax: (92) 3198-8400
senar-manaus@uol.com.br
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BAHIA – BA

GOIÁS – GO

Rua Pedro Rodrigues Bandeira,
nº 143 – 8º andar – Comércio
CEP: 40.015-080 Salvador-BA
Tel.: (71) 3415-3100
secretaria@senarbahia.org.br

Rua 87, nº 662 – Setor Sul –
Edifício da FAEG, 1º andar
CEP: 74.093-300 Goiânia-GO
Tel.: (62) 3412-2700
Fax: (62) 3545-2601
senar@senar-go.com.br

CEARÁ – CE
AV. Eduardo Girão, nº 317,
1º andar – Jardim América
CEP: 60.410- 442 Fortaleza-CE
Tel.: (85) 3535-8000
Fax: (85) 3535-8001
super@senarce.org.br
DISTRITO FEDERAL – DF

MARANHÃO – MA
Rua Humberto de Campos,
nº 185 – Centro
CEP: 65.010-270 São Luís-MA
Tel.: (98) 3232-4452
senar@senar-ma.org.br
MATO GROSSO – MT

SEPS W4 – Quadra 709/909,
Bloco “D” 1º e 3º andares – Asa Sul
CEP: 70.390-089 Brasília-DF
Tel.: (61) 3047-5406
Fax: (61) 3047-5408
senar@senardf.org.br

Rua Eng. Edgard Prado Arze,
s/nº Quadra 01 – Setor A – Centro
Político Administrativo (CPA)
CEP: 78.050-970 Cuiabá-MT
Tel.: (65) 3928-4803
senar@senarmt.org.br

ESPÍRITO SANTO – ES

MATO GROSSO
DO SUL – MS

Av. Nossa Senhora da Penha,
nº 1.495 – Torre “A” – 11º andar,
Ed. Corporate Center – Santa Lúcia
CEP: 29.056-243 – Vitória-ES
Tel.: (27) 3185-9202
Fax: (27) 3185-9203
senar@faes.org.br

Rua Marcino dos Santos, nº 401 –
Cachoeira II
CEP: 79.040-902 Campo Grande-MS
Tel.: (67) 3320-9700
Fax: (67) 3320-9777
senar@senarms.org.br

MINAS GERAIS – MG

RIO DE JANEIRO – RJ

Av. do Contorno, 1.771 – Floresta
CEP: 30.110-005 Belo Horizonte-MG
Tel.: (31) 3074-3071
Fax: (31) 3074-3075
senar@senarminas.org.br

Av. Rio Branco, nº 135 –
Sala 910 – Centro
CEP: 20.040-006 Rio de Janeiro-RJ
Tel.: (21) 3380-9500
Fax: (21) 3380-9501
superintendente@senar-rio.com.br

PARÁ – PA
Travessa Dr. Moraes, nº 21 – Ed.
Palácio da Agricultura, 7º andar
(canto com Av. Gov.
José Malcher) – Nazaré
CEP: 66.035-080 Belém-PA
Tel.: (91) 4008-5300
Fax: (91) 4008-5376
senar@senar-pa.com.br

RIO GRANDE
DO NORTE – RN
Rua Dom José Tomaz,
nº 995 – Bairro Tirol
CEP: 59.022-250 Natal-RN
Tel.: (84) 3342-0200
Fax: (84) 3342-0218
senarrn@senarrn.com.br

PARAÍBA – PB

RIO GRANDE DO SUL – RS

Rua Engenheiro Leonardo
Arcoverde, nº 320 – Jaguaribe
CEP: 58.015-660 João Pessoa-PB
Tel.: (83) 3048-6050
Fax: (83) 3048-6050
senarpb@senarpb.com.br

Praça Profº Saint Pastous,
nº 125 – Cidade Baixa
CEP: 90.050-390 Porto Alegre-RS
Tel.: (51) 3215-7500
Fax: (51) 3215-7502
senar@senar-rs.com.br

PARANÁ – PR

RONDÔNIA – RO

Rua Marechal Deodoro,
nº 450 – 16º andar – Ed. Maurício
Caillet – Centro
CEP: 80.010-010 Curitiba-PR
Tel.: (41) 2106-0401
senarpr@senarpr.org.br

Rua Getúlio Vargas, nº 1454 –
Bairro Santa Bárbara
CEP: 76.804-203 Porto Velho-RO
Tel.: (69) 3224-1399
Fax: (69) 3224-1399
senar@senar-ro.org.br

PERNAMBUCO – PE

RORAIMA – RR

Rua São Miguel, nº 1.050 – Bairro
dos Afogados
CEP: 50.770-720 Recife-PE
Tel.: (81) 3312-8966
Fax: (81) 3312-8988
senarpe@senar-pe.com.br

Av. Major Willians
c/Rua Rocha Leal, nº 1.018 –
Bairro São Francisco
CEP: 69.301-110 Boa Vista-RR
Tel.: (95) 3224-7024
senar@faerr-senar.com.br

PIAUÍ – PI

SANTA CATARINA – SC

Rua 7 de Setembro, nº 150 –
Centro Norte
CEP: 64.000-210 Teresina-PI
Tel.: (86) 3221-6666
Fax: (86) 3221-6666
superintendencia@senarpiaui.com.br

Rua Delminda Silveira, nº 200 –
Bairro Agronômica
CEP: 88.025-500 Florianópolis-SC
Tel.: (48) 3331-9700
Fax: (48) 3333-0105
senar-sc@senar.com.br

SÃO PAULO – SP

Rua Barão de Itapetininga,
nº 224 – 11º andar – Centro
CEP: 01.042-907 São Paulo-SP
Tel.: (11) 3125-1333
adminmail@faespsenar.com.br
SERGIPE – SE
Rua Alagoas ,S/N, Parque de Exposição João Cleophas
CEP: 49.085-000 Aracaju-SE
Tel.: (79) 3214-3264
Fax: (79) 3241-9197
secretaria@senarsergipe.org.br
TOCANTINS – TO
402 N. Avenida Teotônio
Segurado, conj. 01
Lotes 1/2 – Caixa Postal 102
CEP: 77.006-378 Palmas-TO
Tel.: (63) 3219-9200
Fax: (63) 3224-6070
superintendencia@senar-to.com.br
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