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Resumo 

 

 
O presente trabalho apresenta o planejamento de um curso inovador direcionado à 

capacitação de professores no âmbito da Educação Técnica Profissional, cuja temática é  

a piscicultura envolvendo o desenvolvimento sustentável local. Atualmente, este tem sido 

um setor de expansão, principalmente, na região norte e, municípios em crescimento 

como, na microrregião de Ariquemes, Estado de Rondônia, proporcionando excelentes 

oportunidades de qualificação profissional e pessoal tanto à área da educação como para 

outras áreas afins. Assim, o curso planejado tem por objetivo capacitar professores da 

Educação Profissional no desenvolvimento de iniciativas empreendedoras e inovadoras 

no campo da Piscicultura Sustentável, oportunizando conhecimentos técnicos e práticos 

necessários à prática profissional e educacional. O curso tem duração de um semestre 

com carga horária de 240h, disponibilizado em três módulos, contendo nove unidades de 

ensino com aulas distribuídas em teórica, teórico-práticas e extracurricular. O público- 

alvo são os professores desta modalidade de ensino, cujo universo de realização é o 

Instituto Federal de Rondônia, Campus Ariquemes, que disponibiliza as condições 

necessárias à execução da proposta. Portanto, espera-se que ao término deste os 

professores possam compreender e entender as noções essenciais sobre 

empreendedorismo e piscicultura, inserindo na prática, pessoal, acadêmica e profissional 

competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento de lideranças, atitudes e 

características de um comportamento empreendedor associando teoria e prática. 

 
Palavras-chave: Piscicultura; Empreendedorismo; Inovação; Sustentabilidade. 
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Introdução 

 
No contexto atual, é imprescindível que todo e qualquer profissional tenha 

contato e domínio com as novas tecnologias, saiba lidar com as emoções, tenha 

um perfil empreendedor, haja com criatividade, liderança, espírito de equipe e 

saiba se comunicar e negociar. Esses são aspectos fundamentais a serem 

adquiridos e/ou compreendidos na contemporaneidade das novas carreiras, 

profissionalismo e mercado empreendedor inovador que atendam as necessidades 

dos novos tempos. 

Desta forma, no âmbito geral o presente trabalho visa produzir o 

planejamento de um curso inovador voltado à capacitação de professores no 

âmbito da Educação Técnica Profissional, cuja temática é a piscicultura 

envolvendo o desenvolvimento regional, tendo como etapa final a apresentação da 

proposta no curso de especialização Pronatec – Educação Empreendedora, 

realizada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em 

parceria com o SEBRAE. 

Sabe-se que o peixe é um dos recursos naturais mais abundantes e 

consumidos na região amazônica, sendo que, sua maior importância está 

relacionada à alimentação humana. Em Rondônia é possível visualizar um 

potencial crescente na produção sustentável de peixe, sendo a espécie mais 

cultivada e consumida, por aqui, o tambaqui. Isso está relacionado ao 

empreendedorismo rural na aquicultura que quando idealizado e planejado, torna- 

se fundamental para o empreendedor chegar onde se quer. 

Possivelmente, o resultado da crescente evolução do agronegócio na área 

rural tem crescido e aumentado o empreendedorismo neste setor. Por isso, 

empresas, investidores e produtores rurais tem conseguido financiamento para a 

produção e investimento cada vez maiores. Como também, nota-se que estudantes 

e pesquisadores têm aumentado o interesse em pesquisas envolvendo a produção 

sustentável de peixes em situação de cativeiro e no processamento tecnológico do 

produto. 
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A motivação para criar o próprio negócio é uma das causas que levam 

pequenos e médios produtores rurais a investir no campo. Mas, no universo do 

empreendedorismo naquilo que gostam de fazer para a melhoria da renda familiar 

e bem-estar de todos, muitos destes pequenos e médios produtores não têm 

conhecimento do que é empreender e quais são as características necessárias para 

comandar e liderar pessoas e, consequentemente, não afundar no negócio. 

Existe um mercado aberto e carente de oferta em Rondônia. A instituição 

de um curso de capacitação neste campo será de imensa contribuição, por três 

fatores essenciais: primeiro, irá beneficiar esses profissionais (professores) que 

buscam uma qualificação profissional alternativa e com ampliação da formação e 

melhoria dos conhecimentos; segundo, as empresas ou organizações que 

necessitam de profissionais com conhecimentos técnicos nesta área para o 

desenvolvimento adequado de seus projetos terão mão-de-obra qualificada; e, 

terceiro, os consumidores, pois toda a produção com tecnologia e técnicas 

orientadas gera maior rentabilidade e, com isso, acarretam menor preço de venda, 

num círculo virtuoso de processos de procura, produção e oferta. 

Assim, o desenvolvimento do planejamento do curso englobou o tema – 

Liderança, atitude e característica do comportamento empreendedor – tendo em 

vista a possibilidade de desenvolver essas características tão necessárias para a 

compreensão do curso a ser criado à capacitação de professores, o qual tem como 

objeto, o empreendedorismo e a piscicultura sustentável. 

Desta forma, a proposta do curso em questão, é uma ótima oportunidade de 

ampliar os conhecimentos, desenvolver uma interação social com os professores e 

conhecer novos ambientes, educacional e social. Visto que, na atual conjectura são 

imprescindíveis que o profissional além de sua experiência acadêmica e 

profissional, busque novas formas de se trabalhar no ambiente educacional, com 

criatividade e inovação entre o novo e o velho. 

A proposta possibilita a aquisição de conhecimentos necessários à 

atividade profissional de um futuro piscicultor sustentável, tendo os professores 

como facilitadores e replicadores no atendimento ao pequeno e médio agricultor 

e/ou  piscicultor  local.  Haja  vista  que  o  empreendedorismo  oportuniza  novos 

caminhos e canais para aprender e aprimorar os conhecimentos. Além disso, tem 
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contribuído no surgimento de novos mercados e na melhoria do orçamento 

familiar. 

O tema em questão tem os fundamentos necessários que contribuem no 

desenvolvimento do curso, por sua relevância e importância social, acadêmica e 

profissional. Como também, são assuntos que fazem parte do cotidiano 

profissional e acadêmico de professores e estudantes na Educação Técnica e 

Profissional da Instituição que será o lócus da realização do curso, bem como 

viabilizará a agricultores, comerciantes e profissionais liberais se aprofundarem 

neste eixo profissional voltado para o agronegócio e a agricultura sustentável no 

entorno da Instituição e do município. 

Enfim, o curso qualificará cada vez mais recursos humanos que possam 

contribuir para o desenvolvimento direto do setor rural e indireto do setor urbano 

e, para outros diversos segmentos sociais que extrapolam o campo, tendo estes 

relações com a produção agropecuária e empreendedora. 

Desta forma, o curso a ser planejado tem por objetivo capacitar professores 

da Educação Técnica Profissional no desenvolvimento de iniciativas 

empreendedoras e inovadoras no campo da piscicultura sustentável, oportunizando 

conhecimentos técnicos e práticos necessários à prática profissional e educacional. 

O público-alvo é composto por 35 professores da Educação Profissional que 

trabalham no Instituto Federal de Educação de Rondônia (IFRO), Campus 

Ariquemes, local de realização do curso. 

Portanto, o trabalho está estruturado em três capítulos, cujo primeiro faz a 

apresentação do problema e do cenário de execução do curso. O qual será 

desenvolvido no âmbito do Instituto Federal localizado na zona rural a 13 km da 

cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia. O segundo capítulo aborda o 

referencial teórico que fundamenta o eixo do curso. O terceiro apresenta o 

planejamento metodológico, com ênfase nas etapas e na estruturação dos 

procedimentos. Por fim, finaliza-se com as considerações finais obtidas ao longo 

do desenvolvimento deste trabalho. 
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Capítulo 1 

Apresentação do problema /cenário e objetivos 

 

 
Apresentação do problema: Cenário 

 

No cenário educacional, financeiro e econômico o crescimento da 

piscicultura vem se expandindo na Região Amazônica, em destaque Rondônia. 

Por isso há uma carência de estudos que aprofundem os benefícios, as 

contribuições e as riquezas que tem a produção, o manejo, o agronegócio, a carne 

e, principalmente, o empreendedorismo na piscicultura. Desta forma, são mínimos 

os cursos que preparam profissionais neste campo do saber. Ou seja, faltam-lhes 

aperfeiçoamento e capacitação de profissionais neste setor na área acadêmica. 

O lócus (o cenário) de desenvolvimento para a implantação do curso é o 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia, Campus Ariquemes, 

localizado no Estado de Rondônia, na cidade de Ariquemes, situado na Rodovia 

257, km 13, sentido Machadinho do Oeste, Zona Rural, distante a 13,5 km da área 

urbana do município. 

As atividades do IFRO/Campus Ariquemes foram iniciadas em março de 

2010, com a implantação dos Cursos Técnicos de Nível Médio em Agropecuária, 

Alimentos, Aquicultura e Informática. No ano de 2011 iniciou-se o curso de 

graduação em Ciências Biológicas e, em 2013, o curso de Pós-Graduação em 

Informática. 

O Instituto conta com um quantitativo de 65 professores, 55 técnico- 

administrativo e 31 servidores terceirizados. Atualmente, 807 (oitocentos e sete) 

alunos estão regularmente matriculados nos Cursos ofertados em: Nível Médio – 

Agropecuária, Alimentos e Informática; Pós-Médio: Aquicultura; e Superior – 

Licenciatura em Biologia. E há um número elevado de estudantes nos cursos à 

distância (EaD). 

A infraestrutura do Instituto está adequada às necessidades dos docentes e 

discentes e do próprio curso a ser implantado, permitindo o bem-estar e a 



10  

qualidade na realização das atividades acadêmicas e técnico-administrativas. Há 

um laboratório de física e outro de química, ambos, climatizados, com bancadas e 

instrumentos adequados ao preparo das aulas. As salas de aula atendem 

plenamente ao curso em termos de dimensão, acústica, iluminação, ventilação, 

mobiliária e limpeza. Todas as salas também contam com um ponto de 

rede/Internet e wireless. 

Os docentes têm a disposição à sala de professores para desenvolver 

atividades extraclasses, contendo microcomputadores, impressora, acesso à 

Internet. O atendimento aos discentes também pode ser feito neste local. Quando 

há necessidade de atividades individuais, pesquisas, os docentes podem utilizar os 

microcomputadores (com acesso à internet) e as salas da Biblioteca. Entretanto, os 

usuários estarão submetidos às regras do Sistema de Biblioteca do IFRO. 

Ainda há a disposição um (01) laboratório de Informática compostos por: 

computadores alimentados por softwares atualizados, acesso à internet e interface 

com diversas mídias, que favorecem tanto ao desenvolvimento de aulas quanto 

aos estudos autônomos dos estudantes. Um sistema de monitoramento de acessos 

virtuais, com restrição a sites não convencionais, permite ao estudante o uso 

seguro e eficaz dos equipamentos disponibilizados. 

Para a realização das aulas práticas, o Instituto conta com um imenso 

laboratório a céu aberto que é a represa, onde contêm algumas espécies destinadas 

à pesquisa, principalmente, o tambaqui. Entretanto, caso não sejam possíveis 

ocorrer no campus, o Instituto mantém parcerias com fazendas e/ou pequenas 

propriedades rurais no município, que oferecem as condições necessárias para o 

atendimento dos estudantes nos cursos em que é solicitado o desenvolvimento de 

aulas práticas. 

Assim, o presente trabalho tem como questão norteadora a seguinte 

premissa: Como proporcionar aos docentes noções essenciais de 

empreendedorismo na piscicultura, visando o desenvolvimento inovador e 

sustentável para o aperfeiçoamento profissional e educacional? 

Por estas razões é que se faz necessário um planejamento de um curso para 

que os profissionais estejam aptos às atividades empreendedoras e autônomas. 

Pois  há  um  vasto  campo  de  oportunidades  aberto  pela  produção agropecuária 

intensiva,  pela  produção  sustentável  de  peixes  em  situação  de  cativeiro  e no 
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processamento tecnológico do produto. Este é um mercado em crescimento e 

bastante lucrativo, sendo necessária uma atuação eficaz voltada à sustentabilidade. 

Portanto, implica na qualificação profissional dos professores que, posteriormente, 

poderão ser facilitadores num curso voltado, principalmente, a sustentabilidade 

local. 

 
 

Objetivos: geral e específicos 

 
 

 Objetivo Geral 

 
O Curso visa capacitar professores da Educação Profissional no 

desenvolvimento de iniciativas empreendedoras e inovadoras no campo da 

piscicultura sustentável, oportunizando conhecimentos técnicos e práticos 

necessários à prática profissional e educacional. 

 
 

 Objetivos Específicos 

 
 Oportunizar aos docentes o desenvolvimento da capacidade gestora, 

empreendedora de conhecimentos técnicos na área da piscicultura 

(sustentável), envolvendo-os desde o processo de seleção, até a produção 

final; 

 Promover situações de ensino e aprendizagem que levem a uma formação 

técnica que contemple um amplo aspecto de atuação, com ações voltadas 

para o desenvolvimento sustentável, o avanço técnico e tecnológico e a 

construção da autonomia pessoal e profissional; 

 Favorecer, por meio do curso, as habilidades de produção em piscicultura, 

preparação de matéria prima, assistência técnica, monitoramento, inspeção e 

avaliação de tarefas. 
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

 
O peixe é um dos recursos naturais mais abundantes e consumidos na 

região amazônica, sendo que, sua maior importância está relacionada à 

alimentação humana. De acordo com a Suframa (2003), a espécie considerada 

para criação é o tambaqui, cujo nome científico é Colossoma macropomum, 

principalmente pelos aspectos de mercado e tecnologia disponível, que a torna 

preferível dentre aquelas indicadas como aptas à piscicultura regional. 

A atividade de piscicultura é um dos ramos da aquicultura, destinada à 

criação de peixes, principalmente de água doce, em ambiente com condições 

propícias para o seu melhor desenvolvimento. Dentro da piscicultura há três tipos 

de pescas que se destacam: a extensiva, a intensiva e a semiextensiva. 

A piscicultura extensiva se produz em reservatórios de grandes dimensões 

naturais ou artificiais, sendo o número de peixes por unidade baixa, ficando a 

alimentação restrita a existente, não havendo controle sobre a produção. Já a 

piscicultura intensiva, o objetivo é a produção máxima por unidade de área, 

desenvolvida em tanques ou viveiros construídos para tal finalidade. E a 

piscicultura semiextensiva, tem como características a adoção de técnicas simples 

de manejo. Nessas práticas há um maior cuidado com a alimentação dos peixes, 

obtida pelo aumento da fertilização das águas e pela aplicação da despesca, o qual 

retira do meio apenas os exemplares com peso adequado para o consumo. Com o 

sistema intensivo pode-se obter alta produtividade, algumas vezes acima de 30 

toneladas por hectare (FAO, 2006). 

Assim, associar a piscicultura ao empreendedorismo impulsiona o 

processo de inovação, pois leva o ser humano a ser criativo e, a criatividade é 

essencial às mudanças socioeconômicas. Para Silva (2002, p. 57), “ser criativo é 

pensar fora da caixa, conseguir novas ideias para lançar um produto, implementar 

um processo, criar uma nova maneira de se relacionar com o cliente”. Ou seja, 
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para o autor, a inovação começa com uma ideia e a criatividade é a ferramenta 

para essa inovação ser colocada em prática. 

 
Nesse sentido, sabe-se que o empreendedorismo ainda é um campo de 

pesquisa emergente, onde ainda não existe uma teoria estabelecida. Mas, Filion 

(2000, p. 38) atribuiu que: 

A categoria empreendedorismo pode ser definida como aquele saber 

que estuda os empreendedores. Em outras palavras, examina suas 

atividades, características, efeitos sociais e econômicos e os métodos 

de suporte usados para facilitar a expressão da atividade 

empreendedora. 

 

Há autores que entendem o empreendedorismo como o equilíbrio criado a 

partir de uma posição clara e positiva em um ambiente de caos e turbulência. 

Nesse contexto, “os eventos que explicam porque o espírito empreendedor se 

torna eficaz, provavelmente, não são, em si, eventos econômicos. As causas, 

possivelmente, estariam nas mudanças em valores, percepções, atitudes [...]” 

(DRUCKER, 2001, p. 19). 

Desta forma, são características do comportamento empreendedor: a 

necessidade de realização (competência); motivação (querer fazer), criatividade e 

inovação (fazer mais com menos); metas e objetivos desafiadores, porém, 

realizáveis; predisposição e identificação das necessidades (MALHEIROS, 2003). 

A essas habilidades acrescenta-se a autoconfiança, o calculismo, a capacidade de 

persuasão, a inovação, a negociação, o otimismo e a persistência (ARAÚJO, 

2004). 

O empreendedorismo na piscicultura é algo que o empreendedor acredita 

e quer realizar e que por isso mesmo é idealizado e planejado, pois é fundamental 

que se trace um caminho para saber aonde se quer chegar. Nenhuma empresa ou 

pessoa pode ousar entrar no mercado competitivo sem uma definição clara de 

como se posicionar no seu setor, ou seja, sem ter uma estratégia (OLIVEIRA, 

1991). 

Brondani (2006) menciona que todas as definições de estratégia estão 

associadas ao conceito de escolha de rumo, um caminho, que uma vez constatado 

onde se está localizado, decide-se aonde se quer chegar, relacionando-se direta e 

indiretamente a noções de planejamento. 
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Em conformidade com o pensamento do autor, o planejamento deste 

curso inovador viabilizará formas de autonomia, onde o professor perceba as 

atitudes a ser tomadas com o estabelecimento de metas e estratégias propostas nas 

ações decorridas pelas etapas do curso. 

Neste contexto os benefícios da piscicultura vão além do aumento da 

produção e da oferta e podem ser divididos em econômicos, sociais e ambientais. 

Entre os benefícios econômicos, constam: aproveitamento dos recursos hídricos 

existentes; baixos investimentos em relação a outras atividades produtoras de 

proteína animal; utilização de terrenos impróprios para agricultura etc. Os 

benefícios sociais relacionam-se ao favorecimento das comunidades de baixa 

renda que contam com escassas oportunidades de emprego e baixo consumo de 

proteína animal, enquanto os maiores benefícios são a conservação e o 

aproveitamento dos recursos genéticos (biodiversidade), com o fato de que essa 

atividade econômica não produz poluição (FAO, 1995). 

Sob esta perspectiva, o estado de Rondônia vem demonstrando um 

constante potencial no agronegócio sustentável da produção de peixe, 

principalmente, na criação extensiva e semiextensiva que tem oferecido uma 

maximização melhor dos resultados a um curto espaço de tempo. Nisso algumas 

cidades rondonienses se destacam na produção sustentável da piscicultura, como: 

Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena e outras. 

A sustentabilidade tem ganhado destaque devido a crescente 

conscientização da necessidade de melhoria nas condições ambientais, 

econômicas e sociais, de forma a aumentar a qualidade de vida de toda a 

sociedade, preservando o meio ambiente, assim como ter organizações 

sustentáveis econômicas e indivíduos socialmente sustentáveis. Mais que os 

benefícios à sociedade, a adoção de mecanismos sustentáveis tem sido 

estrategicamente pensados como uma forma de diferenciação de produtos e 

também para inserção em alguns mercados (SILVA, 2012). 

Portanto, o trabalho possibilita desenvolver a inserção de vários temas 

que podem ser trabalhados no processo de ensino-aprendizagem contribuindo para 

atitudes empreendedoras, sustentável e profissional na instituição executora em 

prol  do  “desencadeamento  de  habilidades,  atitudes  e  comportamentos  para   a 

prospecção e exploração de oportunidades para transformação do meio em que 
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vive pelo desenvolvimento econômico, social e cultural” (RAMOS; FERREIRA; 

GIMENEZ, 2005, p. 3). 
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Capítulo 3 

Planejamento do Curso Inovador 

 
A proposta escolhida para o trabalho de conclusão do curso de 

Especialização Pronatec Educação Empreendedora foi o planejamento de um 

curso inovador de capacitação de professores, na intenção de ampliar os 

conhecimentos adquiridos em torno da temática do empreendedorismo com foco 

no processo de inovação. Haja vista que, na atual conjectura são imprescindíveis 

que o profissional além de sua experiência acadêmica e profissional, busque novas 

formas de se trabalhar no ambiente educacional, com criatividade e inovação entre 

o novo e o velho. Até, porque, inovar é “colocar a experiência educacional a 

serviço de novas finalidades” (SAVIANI, 1995). O que significa que é preciso 

partir de novos questionamentos, construídos coletivamente e transformando o 

que já existe. 

O objeto deste curso é a capacitação de professores da Educação 

Profissional no desenvolvimento de iniciativas empreendedoras e inovadoras no 

campo da piscicultura sustentável, oportunizando conhecimentos técnicos e 

práticos necessários à prática profissional e educacional. 

Assim, o curso baseia-se no tema – Liderança, atitude e característica do 

comportamento empreendedor – haja vista que criatividade, perfil empreendedor, 

liderança e espírito de equipe são características fundamentais a 

contemporaneidade dos novos tempos. Pois, “muitas vezes uma simples mudança 

de percepção é a base para nos tornarmos mais criativos e para enxergarmos as 

soluções que podem estar diante dos nossos olhos, sem que consigamos ver” 

(ZAREMBA, 2016). 

Portanto, nas seções a seguir será apresentada a forma como está 

estruturado o planejamento do curso, isto é, a organização, a matriz curricular, a 

bibliografia, a avaliação, a metodologia e as mediações previstas entre professor e 

aprendizes que destacam a maneira como o curso Piscicultura Sustentável: 

Noções básicas dos aspectos empreendedores para a atividade profissional se 

apresenta. 
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 Organização do curso 

 
A organização curricular do curso inovador em – Piscicultura Sustentável: 

Noções básicas dos aspectos empreendedores para a atividade profissional – está 

organizado quinzenalmente no decorrer de um semestre, cujo intuito é fomentar o 

desenvolvimento de capacidades, tais como: liderança, espírito de equipe, 

empreendedorismo, criatividade, capacidade de socialização, aprendizagem, 

raciocínio, paciência e dinamismo. Cujo intuito é estimular no ambiente de ensino 

a busca de soluções, a autonomia e a capacidade de cada um dos professores. 

Além do objetivo central o curso visa oportunizar o desenvolvimento da 

capacidade gestora a ser desenvolvida na área da piscicultura. A promoção de 

situações de ensino e de aprendizagem que contemplem a formação técnica. E 

através do curso, possa se favorecer as habilidades de produção em piscicultura. 

Desta forma, o curso está organizado em três módulos divididos em três 

seções, a saber: (1) Fundamentos Gerais; (2) Aspectos Inovadores e Sustentáveis; 

e, (3) Gestão, Produção e Prática. A Tabela 01, a seguir, apresenta cada um deles 

seguidos de sua fundamentação conceitual. 

 
Tabela 01 – Fundamentação conceitual dos módulos 

 

Nº Módulos Fundamentação conceitual 

 
 

01 

 
 

Fundamentos 

Gerais 

Este módulo compreende os conceitos introdutórios apresentados à 

unidade, demonstrando a importância das relações humanas para o exercício 

da liderança, do empreendedorismo inovador, do conhecimento dos aspectos 

que envolvem a sustentabilidade para o desenvolvimento local, bem como, 

para o procedimento do cultivo de peixe e as técnicas mais provenientes a 
pesca para o conhecimento da atividade técnica profissional. 

 
 

02 

 
Aspectos 

Inovadores e 

Sustentáveis 

Consiste na capacidade de desenvolver mudanças práticas que 

contextualizem antigas e novas técnicas, associando inteligência, 

competitividade e inovação, no desenvolvimento e planejamento da 

proteção do meio ambiente e, consequentemente, do bem-estar da atividade 

humana, que refletiram na importância da manutenção do ecossistema e da 
biodiversidade. 

 

03 

Gestão, 

Produção e 

Prática 

Consiste na experimentação de atitudes empreendedoras, em ações e 

conhecimentos técnicos-prática, incitando e assimilando o exercício 

profissional aos processos relacionados ao trato da espécie, no cuidado as 

fontes de nutrição, na responsabilidade e na segurança pessoal e 
profissional. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Cada módulo contém as respectivas unidades (disciplinas) que o 

complementa com a carga horária distribuída em 96h teóricas, 96h teórico-práticas 

e 48h extracurriculares totalizando 240h de curso. A hora aula das unidades do 

curso está definida em uma hora relógio ou 60 minutos de duração. 

As aulas teóricas serão realizadas nas segundas e quartas-feiras das 18h às 

22h totalizando oito horas (8h). As aulas, teórico-práticas, serão sempre aos 

sábados das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min totalizando oito horas (8h). 

Em virtude de que estas aulas serão realizadas no período diurno, e em espaços 

específicos (tanque de peixe, represas, fazendas, sítios, outros). E terão quatro 

horas (4h) de atividades extracurriculares distribuídas em cada uma das unidades. 

Num total de vinte horas (20h) aulas na semana para o decorrer de dois encontros 

somando, assim, quarenta horas (40h) no mês de capacitação do curso. Como se 

vê a seguir, a tabela 02 e 03 apresenta a distribuição da estruturação do curso. 

 
Tabela 02 – Dados informativos do Curso – Piscicultura Sustentável: Noções básicas dos 

aspectos empreendedores para a atividade profissional 
 

Duração 

total 

prévia 

Número 

de  

módulos 
previstos 

Número 

de  

unidades 
previstas 

Número de 

encontros 

previstos 

Número 

total de 

aulas 
previstas 

Número 

de 

alunos 
previstos 

 
 

Local 

 

06 meses 

 

03 

 

09 

 

60 

 

240 

 

35 

Campus Ariquemes 

(Sítios, fazendas, 

Outros). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 
Tabela 03 – Estrutura do Curso Inovador – Infraestrutura e Recursos necessários 

 

Infraestrutura Recursos necessários* 

 Recursos humanos; 

 Laboratórios (física, química, informática, 

biologia, etc.); 

 Salas de aulas climatizadas; 

 Acesso à internet; 

 Material de consumo para às aulas; 

 Materiais e instrumentos necessários à 

atividade pesqueira; 

 Materiais solicitados em cada uma das 

unidades para complemento das aulas; 

 Equipamentos de segurança e proteção; 

 Biblioteca. 

Fonte: Elaboração própria. 

* Os materiais necessários às aulas práticas serão escolhidos, conforme, a necessidade de cada unidade 

curricular. 
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Para uma melhor visualização, a tabela 04 apresenta a matriz curricular do 

curso e cronograma. Logo, a seguir, decorrerá a descrição da bibliografia básica e 

a metodologia de avaliação. 

 

 
 

 Proposta de Matriz Curricular do Curso 

 
 

Conforme, a Tabela 04, o curso apresenta a seguinte proposta: 

 
 

Tabela 04 – Matriz Curricular do Curso Inovador – Piscicultura Sustentável: Noções 

básicas dos aspectos empreendedores para a atividade profissional 

 

M
ó

d
u

lo
 0

1
 

Nome do 

módulo 

Unidades C/H 

Teórica 

C/ H 

Prática 

C/H 

Extra 

C/H 

Total 

Cronograma 
(Período) * 

 

Fundamentos 

Gerais 

Introdução à 
Piscicultura I 

12 13 05 30  
 

Março a 

abril 
Técnicas de pesca 10 14 06 30 

Liderança, trabalho e 
empreendedorismo 

10 05 05 20 

Carga Horária Total 32 32 16 80 02 meses 

M
ó

d
u

lo
 0

2
  

Aspectos 

Inovadores e 

Sustentáveis 

Aquicultura sustentável 12 12 06 30  
 

Maio a 

junho 

Manutenção de 

ambientes aquáticos 

10 12 03 25 

Mercado, inovação e 

sustentabilidade 

10 08 07 25 

Carga Horária Total 32 32 16 80 02 meses 

M
ó

d
u

lo
 0

3
  

Gestão, 

Produção e 

Prática 

Introdução à 
Piscicultura II 

12 12 06 30  
 

Julho a 

agosto 
Noções básicas de 

nutrição animal 
10 10 05 25 

Saúde e segurança no 
trabalho 

10 10 05 25 

Carga Horária Total 32 32 16 80 02 meses 

Carga Horária Total do Curso Inovador: 

Piscicultura Sustentável 
96 96 48 240 06 meses 

Fonte: Elaboração própria. 

* Previsão de início em março com término em agosto. A distribuição das aulas será realizada no decorrer do 

curso. 
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 Bibliografia básica 

 
A Tabela 05 apresenta as seguintes sugestões de bibliografia para cada 

uma das unidades: 

 
Tabela 05 – Bibliografia básica do curso 

 

M
ó

d
u

lo
 0

1
 

Unidades Bibliografia básica 

 

Liderança, Trabalho 

e              

Empreendedorismo. 

ARANHA, José Alberto Sampaio. Inter Faces: a chave para 

compreender as pessoas e suas relações em um ambiente de 

inovação. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo para visionários: 

desenvolvendo negócios inovadores para um mundo em 

transformação. Rio de Janeiro: Empreende / LTC, 2014. 

 

Introdução à 

Piscicultura I 

FURTADO, J. F. R. Piscicultura: uma alternativa rentável. Guaíba: 

Agropecuária, 1995. 

SILVA, Newton José Rodrigues da. Dinâmicas de 

desenvolvimento da piscicultura. São Paulo: Unesp, 2008. 

 

Técnicas de pesca 

ALMEIDA, Oriano Trindade de. Manejo de pesca na Amazônia 

brasileira. [S.l.]: Fundação Petrópolis, 2006. 

WICKHAM, Mike. Cuide bem do seu peixe. São Paulo: 
Publifolha, 2001. 

M
ó

d
u

lo
 0

2
 

 

Mercado, Inovação 

e Sustentabilidade 

ARANHA, José Alberto Sampaio. Inter Faces: a chave para 

compreender as pessoas e suas relações em um ambiente de 

inovação. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

BESSANT, J. ; TIDD, J. Inovação e empreendedorismo. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. 

 

Aquicultura 

Sustentável 

TIAGO, G.G. Aquicultura, meio ambiente e legislação. Editora 

Anablume, 2002. 

MOREIRA, H. L. M.; VARGAS, L.; RIBEIRO, R. P.; 

ZIMMERMANN, S. Fundamentos da Aquicultura. Canoas: Ed. 

ULBRA, 2001. 

 

Manutenção de 

ambientes aquáticos 

CAMPOS, Maria Lúcia A. Moura. Introdução à biogeoquímica 

de ambientes aquáticos. [S.l.]: Átomo, 2010. 

LIBÂNEO, Marcelo. Fundamentos de qualidade e tratamento de 

água. [S. l.]: Átomo, 2008. 

M
ó

d
u

lo
 0

3
 

 

Introdução à 

Piscicultura II 

SILVA, Newton José Rodrigues da. Dinâmicas de 

desenvolvimento da piscicultura. São Paulo: Unesp, 2008. 

OSTRENSKY, A.; BOEGER, W. Piscicultura: fundamentos e 

técnicas de manejo. Guaíba: Agropecuária, 1998. 

 

Noções básicas de 

nutrição animal 

ANDRIGUETO, José Milton. Nutrição animal: bases e 

fundamentos. V. 1, São Paulo: Nobel, 2002. 

  . Nutrição animal: bases e fundamentos. V. 2, São Paulo: 

Nobel, 2002. 

 

Saúde e Segurança 

no Trabalho 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de 

acidentes: uma abordagem holística. São Paulo: Atlas, 2006. 

TAVARES, José da Cunha. Noções de prevenção e controle de 

perdas em acidentes do Trabalho. [S. l.]: Senca, 2004. 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Avaliação 

 
A avaliação é concebida como um diagnóstico que orienta o (re) 

planejamento das atividades que indica os caminhos para os avanços, como 

também busca promover a interação social e o desenvolvimento cognitivo, 

cultural e sócio afetivo dos estudantes (LIBÂNEO, 1991). 

No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho será feita por 

unidade (disciplina) de forma inter e transdisciplinar, contínua, cumulativa e 

somativa sobre os aspectos de assiduidade, ou seja, frequência mínima de 75% 

mais o aproveitamento obtido em cada uma das unidades. 

As atividades deverão ser contextualizadas e de experimentação prática ao 

longo do curso, podendo ser utilizado no decorrer do processo: Seminários; 

Relatórios; Artigos científicos; Trabalhos coletivo ou individual; Aplicação de 

testes; Observação; entre outros que for necessário para as unidades. 

Para cada unidade curricular devem ser utilizados no mínimo dois (02) 

processos de avaliação. O conceito vai de zero (0) a cem (100), sendo que para o 

aproveitamento mínimo é necessário sessenta (60) pontos para aprovação. 

Ao término do curso o/a estudante fará jus ao certificado de qualificação 

profissional em Piscicultura Sustentável: Noções básicas dos aspectos 

empreendedores para a atividade profissional, desde que tenha assiduidade e 

aproveitamento mínimo exigido. 

 
 

 Procedimentos metodológicos do curso 

 
A metodologia será centralizada no estudante, visto que este é o centro do 

processo educacional e o sujeito ativo de sua aprendizagem (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986). Assim, propõem-se situações de ensino e de aprendizagem que sejam mais 

eficazes no alcance dos objetivos, ou seja, definindo criteriosamente as 

experiências que o estudante precisa realizar para aprender e imprimir sentido à 

sua formação exercitando habilidades e a capacidade de pensar por si mesmo. 

O curso privilegia o/a estudante (docentes) enquanto agente do processo da 

aprendizagem. Prever o desenvolvimento de projetos, atividades científico- 



22  

culturais, a inter e transdisciplinaridade nos processos de formação, dentre outros 

princípios construtivistas de ensino e aprendizagem. Os conteúdos associam o 

mundo do trabalho, a escola e a sociedade, assim como se definem pela 

contextualização (LIBÂNEO, 1991). Serão trabalhados com recursos tecnológicos 

e estratégias inovadoras, usando como mediação as relações afetivas, interacionais 

e transformadoras. 

É prioritário estabelecer a relação entre a teoria e a prática, tendo 

momentos extracurriculares que complementam as atividades entre estas duas 

relações. O processo de ensino e aprendizagem deve prever estratégias e 

momentos de aplicação de conceitos em experiências (pesquisas, testes, 

aplicações) que preparem os estudantes (docentes) para o exercício da profissão. 

Desta forma, os procedimentos metodológicos perpassarão por técnicas de 

ensino que promovam discussões científicas acerca do conteúdo proposto que 

fundamenta o aprendizado, como: 

 

Tabela 06 – Detalhamento das estratégias e respectivas justificativas 
 

Estratégias Justificativa 

1. Aulas expositivas e dialógicas. Visa apresentar aos estudantes a relevância do 

conteúdo e ao conhecimento da profissão. 

2. Aulas de campo e de laboratório. Proporcionar momentos que interaja a teoria com a 
prática profissional. 

3.  Estudos de caso e solução de 
problemas. 

Propor atividades de reflexão e prováveis soluções 
que sejam adequadas ou oportunas a cada caso. 

4. Atividades em grupo. Socializar as relações e interagir os conhecimentos. 

5. Atividades individuais. Verificar o que o estudante conseguiu compreender e 
entender a respeito da unidade de ensino. 

6. Apresentação de vídeos. Propor atividades que inter-relacionem teoria e 
prática. 

7. Experimentação e/ou Visita de campo. Observar e aprender na prática o exercício da 
profissão. 

8. Aplicação de testes (oral e escrito). Verificar o que o/a estudante conseguiu compreender. 

9. Dinâmicas de grupo. Promover momentos de autoestima e descontração. 

10. Contextualização dos conhecimentos. Verificar as experiências e a construção de saberes 

dos próprios estudantes. 

11. Brainstorming Desenvolver a criatividade individual e coletiva do 
grupo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Mediações previstas entre professor e aprendizes 

 
No curso algumas situações poderão ser recorridas como possíveis 

interações mediadoras, entre as quais: 

 O Fórum – que proporá tópicos de discussão, entre professores e 

estudantes, como também, serve para deixar ou fazer comentários 

pertinentes às unidades de ensino, propor sugestões e/ou tirar dúvidas. 

 Notícias e avisos. Aproveitando da ideia utilizada no curso Pronatec 

Educação Empreendedora, este é um excelente espaço, para mediar à 

comunicação com os estudantes, propondo informações e avisos relativos 

às unidades. Cujo objetivo é enviar mensagens dos professores para os 

estudantes. 

 Comunicação com o seu professor – este será um espaço para situações de 

dúvidas sobre a unidade de ensino, cujo estudante poderá postar as dúvidas 

que estão lhe afligindo. Como mediações estas serão encaminhadas ao 

professor para que as esclareça ou proporcione outros caminhos pertinentes 

ao conteúdo que levem o estudante ao esclarecimento da questão. 



 

24 

 

Considerações Finais 

 
 

A piscicultura é uma oportunidade de negócio que está em ascensão em 

todo país, mas, principalmente na região norte, gerando oportunidades de emprego 

e renda. Descobrir e desenvolver a arte de criar peixes, de aproveitar os recursos 

hídricos, de respeitar a natureza e toda sua biodiversidade, é desenvolver o perfil 

empreendedor de profissionais, neste caso, dos professores da Educação 

Profissional, para atuar e adquirir conhecimentos e serem facilitadores da 

aprendizagem neste setor. 

O curso qualificará cada vez mais recursos humanos que possam contribuir 

para o desenvolvimento regional e local do setor rural, bem como interferir em 

diversos segmentos sociais que extrapolam o campo e que tenham relação não 

somente com a produção pesqueira, mas alcance a produção agropecuária, 

industrial e comercial no crescimento do empreendedorismo na piscicultura 

sustentável. 

Através da realização deste curso, espera-se que os professores possam 

adquirir competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento de 

lideranças, atitudes e características de um comportamento empreendedor 

proporcionado por meio dos fundamentos de cada uma das unidades e dos 

procedimentos metodológicos recorridos, os quais associam a teoria com a prática 

e complementam com as atividades extracurriculares. 

Sabe-se que as melhores perspectivas são observadas em longo prazo, mas, 

diante da proposta do curso é possível visualizar resultados em curto prazo, pois 

este permite o desenvolvimento de uma metodologia dinâmica e prática. No 

objetivo de que os estudantes sintam-se coparticipantes deste processo, ou seja, 

apresentem iniciativas empreendedoras e inovadoras à atividade profissional. Num 

mercado que vem se desenvolvendo na cidade de Ariquemes e municípios 

vizinhos para a criação de peixes, na manutenção de sistemas aquáticos e de 

produção. 

Nesse sentido, o curso proporciona o desenvolvimento de noções 

essenciais a respeito de empreendedorismo e de piscicultura, inserindo nos 



 

aprendizes fundamentos necessários a inovação e a sustentabilidade através de 

atividades teórico-práticas que os motivam a agir com criatividade, autoestima e 

confiança, elementos que complementam a atitude e o comportamento de um 

perfil empreendedor. Promovidos por meio dos fundamentos conceituais dos três 

módulos elaborados para a abordagem do curso. O que responde a questão 

norteadora do planejamento de proposta deste curso. 

Desta forma, ao longo do curso Pronatec – Educação Empreendedora, 

realizada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) foi 

possível compreender vários aspectos do empreendedorismo que antes só se tinha 

ouvido falar. Por meio de cada uma das disciplinas e seus respectivos professores, 

os aspectos que norteiam a educação empreendedora foram passa-a-passo 

compreendido. É claro, que a caminhada continua, pois sempre estamos num 

processo de aprendizagem e sempre vamos precisar se aperfeiçoar quando novas 

“coisas” forem surgindo neste campo. 

A aprendizagem obtida oportuniza colocar em prática os conhecimentos 

transmitidos, principalmente, porque não foram apresentados numa metodologia 

somente teórica, mas, a cada uma das propostas eram dinamizados procedimentos 

lúdicos e práticos, que tornavam a atividade compreensível e acessível de pô-la 

em prática, isto é, diretamente no ofício de professor (a) ou em outra prática 

profissional voltada ao mercado de trabalho. 

Enfim, o curso de especialização em educação empreendedora possibilitou 

conhecer e ampliar os conhecimentos numa área que pouco ou nada se tinha 

afinidade. No contexto profissional ampliou-se o campo de atuação, pois, 

particularmente, promoveu o desenvolvimento da confiança, do otimismo e dos 

aspectos empreendedores que possibilitaram aplicá-los na prática. E no contexto 

acadêmico proporcionou um leque de caminhos metodológicos que promoveram a 

ampliação do conhecimento e formas de serem aplicados no ambiente 

educacional. 
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