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Resumo 
 

 

Considerando as políticas de formação de professores instituídas no Brasil, e as 

necessidades de oferta de cursos de aperfeiçoamento para o atendimento de 

demandas específicas de determinados grupos, este trabalho apresenta uma 

proposta de curso de extensão universitária na modalidade de aperfeiçoamento 

voltado a professores que atuam nas escolas do campo e no campo, com forma de 

levar ideias empreendedoras a população rural da área rural que compõe a área de 

abrangência do Campus Tucuruí do IFPA. 
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Introdução 
 

A busca por uma qualidade de vida das famílias que residem no campo 

brasileiro é uma luta árdua. A realidade das distâncias e o acesso a recursos 

disponíveis torna-se uma tarefa que está ligada claramente a viabilidade 

econômica da propriedade rural. Independente do tamanho da propriedade ou 

situação jurídica as lutas são pela sobrevivência e manutenção da permanência na 

terra. Não há como se manter no meio rural sem produtividade e está convertida 

em rentabilidade econômica. 

Dentro desse contexto vários atores entram em cena para articular e 

integrar o processo produtivo e realizar o seu papel com diferentes graus de 

intensidade com projetos e ações distintas sejam elas com interesse privados ou 

públicos. Um dos setores do Estado presentes na área rural são os professores do 

campo, em algumas situações se tornam a maior fonte de informação e 

conhecimento dessas populações. O papel dos professores do campo e sua 

influencia nas comunidades parte da sua importância social, que é auxiliar no 

processo de educação dessas novas gerações que residem/trabalham no meio rural. 

Perceber-se que dentro das suas atividades cotidianas do seu labor docente os 

professores do campo podem atuar de forma significativa para o 

empreendedorismo rural nessas comunidades. Sendo que o seu trabalho acessa 

todas as gerações da comunidade rural, pois as relações na área rural são mais 

próximas e pela natureza do trabalho exercido depende da colaboração e contanto 

continuo dos moradores dessa região.  

Esse projeto de curso tem o objetivo de demonstrar as possibilidades de 

uma formação para professores rurais e como esses agentes (da presença) do 

Estado podem transformar algumas regiões do país, e auxiliar na dignidade dessas 

famílias que por diversos motivos tem dificuldade de mensurar o seu custo de 

produção, lucro, distribuição e principalmente de inovação, sejam elas na forma 

de produzir ou vender os seus produtos.   

A proposta final do curso e demonstrar para os professores do campo que 

os mesmos podem auxiliar na geração de renda dessas famílias e transforma-los 

em multiplicadores em práticas já consolidadas de empreendedorismo. 
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Na área rural é possível claramente aplicar de forma objetiva e rápida essas 

técnicas haja vista que cada grupo familiar é uma unidade de produção de 

mercadorias ou serviços. O município de Tucuruí-PA é escolhido para o projeto 

piloto do curso pela sua importância econômica e de serviços na micro-região, 

além de contar com a presença de centros educacionais de nível técnico e 

superior.  

No IFPA está em curso a implementação de uma empresa júnior, que tem 

a finalidade de auxiliar os estudantes a criar experiências e praticas de 

empreendedorismo.  Na área rural está em planejamento um curso técnico em 

agropecuária nos próximos anos em decorrência das demandas dos arranjos 

produtivos locais da região. Por todos esses fatores esse curso vem a ser um 

complemento a essas demandas dos atores envolvidos na produção rural do 

município e região da área de influência do IFPA Campus Tucuruí. 
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1. Identificação da Oportunidade de Inovação Empreendedora 

para professores que atuam no campo. 
 

A proposta de criação de um curso complementar de Educação 

Empreendedora para os professores do campo possibilita uma oportunidade de 

qualificação e um impacto positivo nas demandas das populações do campo 

brasileiro.  

 

1.1 Dados comparativos das condições de infra estrutura básica para atuação 

do professor nas escolas urbanas e nas escolas no campo (Zona Rural) 

 

Nos dados presentes no CENSO ESCOLAR 2016/MEC/INEP 2016, 

consta que a realidade do campo brasileiro é bastante complexa. Sendo que país 

conta com 186,1 mil escolas de educação básica; 33,9% das escolas brasileiras 

encontram-se na zona rural; 7,2% das escolas possuem um único docente que essa 

característica está relacionada às escolas da zona rural; das 44,9 mil escolas rurais, 

98,0% estão sob a responsabilidade dos municípios; 19,9 mil escolas que 

oferecem anos iniciais têm apenas um docente atuando nessa etapa.  

Quase a totalidade encontra-se na zona rural (95,1%); embora 33,9% das 

escolas brasileiras estejam localizadas na zona rural, elas detêm apenas 11,4% das 

matrículas (5,6 milhões); há 64,5 mil creches no Brasil, das 15,1 mil creches 

rurais, 97,4% estão sob a responsabilidade dos municípios; apenas 6,2% das 

creches funcionam em estabelecimentos de uma sala de aula.  

Dessas, 85,7% estão na zona rural; 3% das creches não dispõem de 

abastecimento de água. Dessas, 96,6% encontram-se na zona rural; na zona rural, 

9,9% das escolas não possuem energia elétrica, 14,7% não têm esgoto sanitário e 

11,3% não têm abastecimento de água.  

Há quase duas escolas de anos iniciais (116,3 mil) para cada escola de 

anos finais do ensino fundamental (62,5 mil) Na zona rural, 7,6% das escolas não 

possuem energia elétrica, 11,9% não têm esgoto sanitário e 7,4% não têm 

abastecimento de água. Banheiro dentro do prédio aparece em 91,5% das escolas. 

Esse percentual é de 97,3% na zona urbana e de 78,1% na zona rural. 

O ensino médio é oferecido em 28,3 mil escolas no Brasil, 89,8% das 

escolas com ensino médio estão na zona urbana e 10,2% na zona rural – menor 

participação da zona rural em toda educação básica; Banheiro dentro do prédio 
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aparece em 95,4% das escolas. Na zona urbana, esse número é de 96,5% e, na 

zona rural, de 85,4%.  

Quanto às matriculas essas chegam a 15,3 milhões nos anos iniciais do 

ensino fundamental, onde 79,1% dos matriculados de escolas urbanas têm acesso 

à biblioteca ou sala de leitura. 

Enquanto que a situação dos matriculados da zona rural é diferente, 35,4% 

deles têm acesso a esses espaços na escola em que estudam.  

Já nos anos finais do ensino fundamental, o número de matrículas chega a 

12,2 milhões matrículas, onde 85,9% dos matriculados estudam em escolas com 

biblioteca ou sala de leitura na zona urbana. Enquanto que na zona rural o acesso 

a esses espaços é de 54,1%. 

Quanto a disponibilidade de instalações sanitárias 96,5% dos matriculados 

estudam em escolas com banheiro dentro do prédio na zona urbana e na zona 

rural, esse percentual cai para 89,7%.  

Os dados do ensino médio apontam um numero de matrículas em torno de  

8,1 milhões, onde 91,2% dos matriculados estudam em escolas com biblioteca ou 

sala de leitura disponíveis nas escolas urbanas, enquanto que na zona rural, esse 

acesso cai para 66,8%. Os dados quanto a instalações sanitárias na zona urbana 

apontam que 95,8% dos matriculados estudam em escolas com banheiro dentro do 

prédio enquanto que na zona rural, este percentual cai para 87,3%. 

 

1.2.  Atuação docente nas escolas urbanas e nas escolas no campo (Zona 

Rural) 

 

Em relação aos docentes 2,2 milhões de docentes atuam na educação 

básica brasileira, tendo à localização do estabelecimento de ensino, urbana ou 

rural, observa-se que 84,3% dos professores trabalham em escolas urbanas, 12,9% 

em escolas rurais e 2,8% atuam tanto na área urbana quanto na rural; (CENSO 

ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2016, MEC/INEP 2017) 

Os dados estatísticos da educação brasileira demonstram como a educação 

brasileira para a população rural é renegada e quanto à mesma se encontra ainda 

em defasagem seja ela de caráter de acesso a conteúdos, qualificação docente e 

toda infraestrutura adequada para que o processo de formação dos discentes do 

campo seja satisfatório.  
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Fica evidente a importância do papel do professor da área rural como elo 

de informação, conhecimento e difusor de novas práticas produtivas. A 

capacidade de intervenção do professor rural na vida dessas comunidades é muito 

alta, pois o mesmo trás consigo o conhecimento capaz de dialogar com essas 

comunidades nos seus diversos níveis e saberes comunitários.  

Nas comunidades rurais a escola e a igrejas são os dois espaços 

comunitários capazes de fazer uma grande mobilização da comunidade.  No caso 

da escola ela se torna o local de fato do encontro, da convivência e sociabilidade 

dessas comunidades. Em algumas comunidades é possível também incluir as 

festas regionais e manifestações culturais ou esportivas. No entanto, a presença da 

escola e da igreja em parte está relacionada também nesses eventos ou 

manifestações comunitárias. Desse modo, a importância clara do papel estratégico 

do professor nessas comunidades, por atuar nessas áreas, e ter acesso das crianças 

até os idosos dessa comunidade.  É importante notar que nas comunidades rurais 

os agricultores pela sua vivencia apreendem o seu oficio através de um 

conhecimento adquirido por gerações, e pela baixa escolarização os mesmos, tem 

mais resistência as mudanças. Porém, é notório que o principal fator capaz de 

trazer um convencimento de um(a) agricultor(a) é a demonstração clara dos 

experimentos sejam eles sociais ou produtivos e sua viabilidade.  Pela natureza do 

trabalho e da necessidade de subsistência a população do campo demora a alterar 

práticas sociais e produtivas consolidadas por gerações já que os seus acertos são 

a garantia da sobrevivência da sua família. Dessa forma não há espaço para erros 

na condução produtiva e de gestão, e quando existem podem levar o agricultor a 

falência e a sua perda do seu principal patrimônio que é a sua dignidade e a sua 

terra, está que é o local de moradia e também meio de produção de riqueza. 

 

1.2.1.  Atuação docente nas escolas urbanas e nas escolas no campo no Estado 

do Pará 

 

Na Amazônia de modo geral há uma carência de profissionais específicos 

que atuam no campo, que tenham habilidades e competências capazes de dialogar 

com os saberes dessa população e suas práticas produtivas. Tornando esse 

processo uma troca de informações e criação de novas ações formadoras, gerando 
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assim novas tecnologias sociais, produtivas para manutenção permanência/fixação 

dessas populações com dignidade e geração de ciclos constantes de renda.  

No estado do Pará existe uma constante luta dos movimentos sociais do 

campo pela qualidade de ensino nas escolas do campo e da materialização de 

cursos no âmbito do ensino superior ou complementares que tenham como 

objetivo formar educadores do campo para contribuir na melhoria da qualidade 

educacional dessas populações no campo, respeitando toda a especificidade da 

área rural e suas práticas produtivas. Ou seja, é preciso observar que os 

profissionais inseridos nesse processo devem ter a capacidade de manter um 

diálogo constante e produtivo com essas populações, tendo como foco a vida 

cotidiana e do trabalho dessas populações.  

Na escala estadual estado do Pará, dados da SEDUC (2007) dão conta da 

existência de um déficit de 41 mil professores, cujos espaços e trabalho são 

ocupados por leigos que atuam sem formação exigida pela legislação educacional 

e, cerca de 60 mil atuando fora de sua área de formação. Somados esses dois 

índices ultrapassam 100 mil professores que necessitam de formação para atuar 

nas 12. 599 escolas existentes no Pará. 

 É importante frisar que 75% dessas escolas encontram-se no meio rural, 

sendo que destas 98% atendem apenas as séries iniciais, 27% o Ensino 

Fundamental, 16% a EJA e apenas 3% atuam no Ensino Médio. Somado a isso, as 

pesquisas dão conta de que 88% dos professores atuam em turmas multisseriadas, 

61% são uni-docentes, 92% das escolas não têm calendário ajustado ao período 

das safras e 79% distribui merenda escolar com produtos industrializados. 

 Essas estatísticas evidenciam a dura realidade das escolas do campo e a 

carência por professores com ensino superior e também com uma demanda de 

cursos complementares de formação para atuar nessas áreas. 

Com todas essas realidades o poder público municipal e estadual no 

âmbito do Pará, não desenvolveu ainda de forma satisfatória uma política de 

formação de professores, capaz de atender a demanda pela formação escolar dos 

sujeitos do campo, seja ela, em nível de graduação ou formação continuada. Do 

mesmo modo, a política de acesso ao Ensino Superior pelos professores do campo 

desenvolvido pelo MEC ainda é insuficiente para atender a demanda existente, e 

garantir tal formação dentro do prazo estabelecido pela legislação e diretrizes 

educacional vigente, que por diversas vezes, foram adiados em decorrência da 
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incapacidade de cumprir todos os prazos. Em grande parte pela redução de 

orçamento em decorrência de crises econômicas ou seu remanejamento para 

outras áreas, ausência ou falta de prioridade na temática da educação do campo e, 

sobretudo em alguns casos a ausência de aporte financeiro com capacidade de 

cumprir a demanda existente, já que no nosso país algumas leis são criadas sem 

vinculação orçamentária permanente. 

Na região do Lago da usina hidrelétrica de Tucuruí, encontra-se ainda um 

grande contingente de professores da rede pública que não possuem formação 

adequada para atuar como docente na/em Educação do Campo, principalmente no 

Ensino Médio. Nos Municípios de Breu Branco, Goianésia, Novo Repartimento e 

Tucuruí, por exemplo, ainda há necessidade de oferta de cursos superiores e de 

formação continuada, uma vez que, conforme as Secretarias Municipais de 

Educação, diversos professores não possuem graduação e os que possuem também 

tem dificuldade para acessar cursos de formação continuada ou seguir a carreira 

acadêmica.   

Todos esses contextos evidenciados pelos dados geram uma demanda pela 

formação de professores do campo nas diversas modalidades, além do que 

fortalece a perspectiva/visão defendida pelos movimentos sociais do campo de 

que se faz necessário garantir que os professores sejam moradores da comunidade, 

pois na maioria das vezes quando o professor vem da cidade, trazendo sua 

identidade com a realidade urbana, dificultando a aproximação e o atendimento à 

dinâmica da vida no campo. Isso traz dificuldades porque se mantém a estrutura 

do sistema de ensino e do currículo urbano, que se apresenta desarticulado da 

realidade do campo, pois desconsidera os saberes locais, apresenta conteúdos 

desarticulados da vida no campo e sem sentido ou significado para os sujeitos do 

campo, o que em via de regra, é um dos fatores que levam a evasão escolar do 

campo. 

Em diversas experiências exitosas do país o fator da permanência do 

professor do campo ou sua ligação com a comunidade possibilita um processo de 

aprendizado constante e possibilita um diálogo constante entre a escola e a 

comunidade.  

Todas as ações de formação para o público dos professores do campo 

devem considerar sua especificidade do seu trabalho e também considerar o 

calendário agrícola da região. Pois, um dos fatores da evasão escolar no campo é a 



                                                                                              

 

16 

 

ausência dessa sintonia entre o calendário acadêmico e o produtivo, em várias 

situações a escolha entre a escola e o trabalho é constante. No caso da população 

do campo que tem sua única fonte de renda anual determinadas culturas 

produtivas transforma essa escolha difícil, já que os ciclos naturais devem ser 

considerados para as atividades produtivas, sendo assim, a população escolhe a 

sobrevivência mesmo que penosa, do que uma perspectiva de melhor qualidade de 

vida futura para os seus filhos.  

Nas instituições educacionais comprometidas com a causa dos 

trabalhadores do campo e seu processo formativo comunga com a forma de pensar 

dos movimentos socais de que as escolas do campo devem estar localizadas em 

espaços físicos do campo e seu currículo deve ser construído com os sujeitos do 

campo de uma forma participativa que envolva toda a comunidade, sejam eles 

participantes das aulas ou não. Como frisado anteriormente, as relações do campo 

se dão com proximidade e a construção de um currículo e qualquer formação deve 

ser construída ou readaptada para as comunidades envolvidas considerando todos 

os seus atores, calendários produtivos e condições de disponibilidade de recursos.  

Dentro desse prisma percebe-se a necessidade de uma formação 

complementar para os professores em educação empreendedora para os docentes 

das escolas do campo. Dessa forma é possível que os mesmos contribuam para 

mudar o perfil das escolas que atuam, na medida em que tendo acesso aos 

conhecimentos sistematizados na área de formação e sobre empreendedorismo, 

passem inserir elementos garantidos pela legislação e diretrizes da educação do 

campo, além de auxiliar nas possibilidades de geração de novas práticas 

produtivas e de comercialização.  

Dessa forma é possível que os professores do campo cumpram o seu papel 

de auxiliares e participantes no processo educacional dessas comunidades 

obedecendo aos princípios que contemplem diversos aspectos dentre eles:  

Um calendário escolar em sintonia com o calendário agrícola dessa 

comunidade que respeite e acompanhe a produção das culturas/plantio, com 

currículo e conteúdos que considerem a realidade do Campo e o saber dos sujeitos 

e da comunidade. 

A participação das famílias, ou seja, ações que aproximam e auxiliem na 

relação entre pais e filhos, com o objetivo de manter o/a jovem no Campo, 

consequentemente sem obrigá-lo a deixar a escola em razão da necessidade de sua 
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mão de obra dentro da família ou de sair do seio da família em prol dos estudos na 

cidade. 

A permanência da família na terra com qualidade de vida e condições de 

viabilidade econômica das propriedades, uma vez que atualmente as famílias 

migram para a cidade em busca de educação para seus filhos ou por falência 

produtiva das propriedades, e em alguns casos pelo total abandono das atividades 

agrícolas pela nova geração que não considera viável a permanência no campo.  

O processo de inserção social se dá por meio da garantia do direito 

constitucional à educação, já que os jovens com faixa de 15 anos acima são os 

mais afetados, principalmente naquelas famílias mais numerosas. 

Dentro desse desafio, a geração do presente pode ser educada para viver 

no campo ser ter que abandonar a propriedade e sua identidade. A escola ajudará a 

fortalecer os vínculos de pertencimento com a terra, participará na luta pelo acesso 

as políticas públicas em prol de um Projeto de Desenvolvimento viável do campo 

do ponto de vista econômico, social e ambiental. Considerando e respeitando as 

suas potencialidades econômicas, cuja produção deve levar em conta a 

indissociabilidade entre ser humano e natureza. 

Partindo do principio de diálogo de saberes é fundamental que seja levada 

em conta a riqueza de conhecimentos que essas populações trazem de suas 

experiências cotidianas. Nessa ótica, e também quanto à disponibilidade, 

diagnosticar a realidade educacional dos municípios onde será ofertado o curso de 

formação em Educação Empreendedora voltada para Educação do campo, que 

pode ser considerada uma tarefa bastante complexa. A dimensão geográfica do 

Estado do Pará (1.247.689,515 km²) que em extensão é o segundo maior estado 

brasileiro, somados as dificuldades de acesso, transporte e comunicação, tornam a 

coleta de informações algo difícil de ser concretizado. 

Dessa forma as iniciativas institucionais podem ser criadas nesse âmbito 

participativo, com uma agenda pública voltada ao encaminhamento de políticas 

para a educação do campo, envolvendo segmentos da sociedade organizada. Não 

há como pensar qualquer curso ou planejamento se não há um envolvimento de 

vários atores que compõem os municípios e a rede escolar que atendam as 

comunidades do campo.  

A proposta do curso de Educação Empreendedora vem ao encontro da 

realidade destes municípios, principalmente no que tange às necessidades 
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educacionais do Campo e junto aos demais atores públicos que atuam nesse 

seguimento e também a sociedade civil organizada através dos movimentos 

sociais do campo. Tem a finalidade de desenvolver ações no campo da educação 

para consolidar e complementar a formação docente de professores para a atuação 

do campo e no campo. 

 

1.2.2.  A abordagem do empreendedorismo no IFPA e a proposta do Curso 

de Aperfeiçoamento em Educação Empreendedora. 

 

O Regulamento Didático Pedagógico do IFPA, é um documento 

institucional que rege os procedimentos didático-pedagógicos e administrativos 

das atividades acadêmicas referentes ao ensino do IFPA, o mesmo atende as 

prerrogativas da Lei 9.394/96 que trata das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, com os demais instrumentos legais relacionados a Educação Básica e 

Ensino Superior bem como com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

e com o Regimento Geral do IFPA. A lei de criação dos institutos Federais define 

que o Ensino nos IFs será ofertado por meio de cursos e programas de formação 

inicial e continuada (FIC), de educação profissional técnica de nível médio, e de 

educação superior de graduação e pós-graduação, desenvolvidos articuladamente 

com a pesquisa e a extensão. 

O Regulamento Didático define que as ações de extensão devem 

desenvolver ações de integração do IFPA com a comunidade nas áreas de 

acompanhamento de egressos, empreendedorismo, estágios e visitas técnicas, 

implementando o observatório do mundo do trabalho e as políticas que regem 

essas ações. 

O Mesmo documento define as formas de acesso e formatação básica para 

os cursos de Formação Inicial Continuada, por se tratar de cursos não regulares, 

que em seus projetos pedagógicos de cursos apresentem matriz curricular 

estruturadas em módulos compostos por disciplinas articuladas que proporcionem 

aos alunos uma base de conhecimentos técnicos e científicos relacionados e com a 

prática que contribua para a formação técnico-humanística e empreendedora do 

aluno. 

Quanto aos cursos superiores de tecnologia o documento aponta que esses 

cursos devem contemplar o desenvolvimento da capacidade empreendedora do 
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aluno, assim como a manutenção das suas competências em sintonia com o 

mundo do trabalho.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é obrigatório, normativo 

e orientador, que define o planejamento estratégico da gestão do IFPA em um 

período de 5 anos, para tal, de acordo com Lei nº 11.892/08 cada Campus do 

IFPA deve realizar seu planejamento e elaborar o seu Plano de Desenvolvimento 

do Campus (PDC). 

No PDC do Campus Tucuruí do IFPA, elaborado em 2013, propõe o 

planejamento das atividades para período de 2014 a 2018, o mesmo aborda as 

ações de empreendedorismo como ferramenta fundamental para o êxito dos 

egressos dos cursos FIC, uma vez que o mercado de trabalho não oferece 

oportunidades suficientes a todos os formandos. 

O Câmpus Tucuruí do IFPA  não pode se furtar de ofertar cursos de 

formação inicial e continuada que visam o empodeiramento educacional e 

profissional de pequenos grupos socialmente excluídos, para que tenham 

condições de elevar sua escolaridade e/ou aumentar sua renda, e assim contribuir 

para a sua dignidade social e econômica. Precisa ainda desenvolver incentivar o 

empreendedorismo, pois a oferta de emprego nunca será suficiente para todos os 

egressos formados pelas instituições de ensino. Por isso, há a necessidade de se 

formar empreendedores que possam gerar trabalho e renda para si e para outrem. 

(IFPA, 2013, p.29) 

Os princípios educativos do Campus Tucuruí do IFPA, são pautados na 

oferta de uma educação abrangente e de qualidade, que respeita as questões 

sociais, econômicas dos sujeitos, com a proposta de integração constante entre 

ensino, pesquisa e extensão pautadas na sustentabilidade, ética, cidadania e 

empreendedorismo. 

O Campus Tucuruí oferta cursos técnicos, tecnológicos e licenciatura 

regulares e cursos FIC na modalidade PRONATEC. Com a missão de  

Produzir e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos, de forma 

democrática, a todas as classes sociais, formando cidadãos e profissionais 

qualificados para atuar no mundo do trabalho, contribuindo para o 

desenvolvimento da região e do país, com o uso sustentável dos recursos 

naturais. (IFPA,2011, p.24) 

 Neste sentido, a proposta de aperfeiçoamento se justifica por todos os 

compromissos assumidos institucionalmente, como forma de contribuir 

diretamente para o melhoramento da formação profissional dos docentes das 
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escolas do campo e consequentemente, em longo prazo, para a melhoria da 

estrutura dessas comunidades. 

Finalizando justifica-se assim, a proposta do Curso de Educação 

Empreendedora voltada para os professores do Campo, com a implementação de 

um modelo de escola pautada na especificidade do campo. Tendo como foco no 

conhecimento e na organização do trabalho pedagógico, que conte com 

profissionais qualificados, capazes tanto de entender as demandas apresentadas 

pela população, quanto de lhes proporcionar os meios necessários à 

implementação de processos de ensino de qualidade. Auxiliando na geração de 

conhecimentos locais sejam eles nas práticas sociais ou produtivas das 

comunidades rurais.  

 

1.3. Objetivos  

  

Elaborar uma proposta de curso de 180 horas para os professores das 

escolas rurais dos municípios de Tucuruí, Breu Branco, Novo Repartimento e 

Goianésia do Pará que pertencem a área de atuação do IFPA campus Tucuruí. Por 

ser uma primeira experiência de oferta de cursos nessa modalidade será necessário 

a divisão em etapas distintas, que foram divididas em 3 fases, sendo a primeira a 

apresentação do plano de cursos para as secretárias de educação dos municípios 

envolvidos e a sociedade civil organizada que atua/acompanha as ações da 

educação no campo nesses municípios. Neste sentido apresenta-se os seguintes 

objetivo geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Formatar um curso de aperfeiçoamento em educação empreendedora para 

professores que atuam na educação do campo, com a finalidade de contribuir para 

a construção da cultura, práticas e atitudes empreendedoras da zona rural da área 

de integração do campus  Tucuruí do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará- IFPA. 

 

1.3.2 Objetivos Especifico  
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 Elaborar proposta de curso de aperfeiçoamento em Educação Empreendedora 

voltado a professores que atuam nas escolas do campo; 

 Analisar os fatores que influenciam para a oferta do curso de educação 

empreendedora para professores das escolas do campo; 

 Apresentar os objetivos do curso e a infraestrutura disponível para a 

realização do mesmo; 

 Elaborar o perfil do curso a ser ofertado; 

 Estruturar uma matriz curricular que atendam as características e 

especifidades da educação do campo 
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2.  Intervenção Empreendedora: Fundamentos e Princípios 

Norteadores da Ação 
 

Esta proposta nasce a partir de uma questão social identificada na zona 

rural dos municípios que fazem parte da área de integração do IFPA Campus 

Tucuruí, localizado na região Sudeste do Estado do Pará. 

Onde, tem-se observado um crescimento nos investimentos locais para 

fortalecer e manter o pequeno produtor familiar atuando no campo, neste sentido  

busca intervir, por meio da complementação pedagógica dos professores que 

atuam nas escolas do campo nesses municípios, com foco na educação 

empreendedora aplicada ao campo.  

2.1 O ambiente rural na atualidade 

 

Muitos estudiosos tem pesquisado sobre a s condições da educação no 

Brasil, onde muitos são os críticos com receitas prontas para resolver alguns 

problemas, no entanto poucos são os pesquisadores voltados para a realidade da 

educação rural brasileira, e há os que defendam o fechamento das escolas do 

Campo e no Campo e fortalecimento das escolas urbanas com atendimento 

unificado (processo de nucleação) a todos os públicos, desconsiderando as 

especificidades dos alunos das áreas rurais. Brandemburg (2010) afirma que  

 

O ambiente rural na modernidade tem sido tratado de forma 

distinta pelos estudiosos. Para uns, o rural está em processo de 

desaparecimento à medida que a modernização e a 

industrialização dos espaços produtivos destroem as formas de 

organização social que têm na agricultura camponesa ou 

familiar suas bases fundamentais. [...] enquanto que para outros 

[...] o rural é reconstruído por atores diversos, dentre os quais o 

agricultor familiar, principal personagem de um rural ancorado 

na tradição da vida social camponesa. (BRANDEMBURG, 

2010 , p.417) 

 

A educação do campo tem sido amplamente discutida dentro da rede de 

educação formal em todas as esferas públicas nos últimos anos, e tem ganhado 

força fruto das demandas dos movimentos e organizações sociais dos 
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trabalhadores rurais que tem se organizado em busca de melhorias em diversos 

aspectos, dentro deles a educação formal. 

A educação do campo representa uma nova visão do campo, ou do homem 

do campo, trabalhador rural ou camponês. Historicamente o homem do campo é 

visto como o trabalhador braçal, que para desenvolver seu trabalho necessita 

apenas do conhecimento empírico transferido entre gerações. Essa evolução nas 

lutas dessa classe expressa uma nova concepção desse trabalhador, fortalecendo o 

caráter de classe nas lutas em torno da educação. 

Em contraponto à visão de camponês e de rural como sinônimo de arcaico 

e atrasado, a concepção de educação do campo valoriza os conhecimentos da 

prática social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de trabalho, 

moradia, lazer, sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de 

novas possibilidades de reprodução social e de desenvolvimento sustentável. 

A necessidade de formação de professores para atuar nas escolas do 

Campo é uma realidade em todos os estados do país. Em 2011, o então secretário 

de se Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudermir 

Muller afirmou que a agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos 

alimentos consumidos no Brasil, no entanto Holffmann (2014) contesta tal 

informação com base nos resultados do censo agropecuário de 2006 apresentados 

pelo IBGE em 2012. 

Onde chama atenção para a arrecadação monetária dessa produção para os 

agricultores familiares: 

Autoridades afirmaram que a agricultura familiar produz 70% 

dos alimentos consumidos no Brasil. A afirmativa é falsa. O 

valor monetário de toda a produção da agricultura familiar 

corresponde a menos de 25% do total das despesas das famílias 

brasileiras com alimentos. (HOLFFMANN, 2014, p.417). 

 

Esse desencontro de informações ou guerra das estatísticas chama atenção 

para a necessidade de se conhecer a realidade do agricultor familiar brasileira, e a 

importância de oferecer alternativas eficientes que garantam sua permanência no 

Campo, com produtividade, oportunidades e dignidade. Onde a Educação é o 

instrumento norteador dessa ação. Considerando que o campo brasileiro, assim 

como o Brasil urbano tem características de acesso e escassez, ou seja, temos no 
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campo situações de pobreza extrema, situação análoga à de escravo, perdas de 

safras inteiras por falta de planejamento técnico ou gestão financeira. E em outras 

situações com uso de tecnologia de ponta, com implementos agrícolas, correções 

do solo, uso do sistema de georefenciamento e mapeamento da lavoura, uso de 

técnicas de correção e adubação do solo com aumento de produtividade constante 

e sistemas de integração através de internet e telefonia móvel via satélite.  

O campo brasileiro é reflexo da nossa sociedade que demonstra claramente 

a desigualdade no acesso aos recursos tecnológicos, conhecimento de técnicas 

produtivas e sobretudo acesso a crédito para produção. Refletir sobre o campo 

brasileiro é ter a consciência clara que há um contraste gritante de diversas 

realidades e que os professores do campo terão que atuar.  

 

2.2 A Educação empreendedora voltada para as escolas do Campo 

 

Freire, (1987) afirma que é necessário propor ao povo através de 

contradições básicas, sua situação existencial, concreta e presente, como problema 

que o desafia, exige respostas práticas. 

A Educação Empreendedora considera que o processo de aprendizagem é 

constituído por processos dinâmicos, onde é necessário uma interação continua 

entre educadores e educandos. A formação de professores que atuam nas escolas 

do campo e no campo são essenciais para o fortalecimento dessas famílias, onde 

dentro do processo educativo professores e alunos terão a oportunidade de atuar 

associando as teorias empreendedoras com a prática cotidiana. (SEBRAE, 2016) 

Belluzzo, 2012 em uma análise sobre o impacto da educação na renda das 

pessoas afirma que o desafio imposto pelos senhores do mundo aos que lutam por 

bons empregos está pautada na boa educação, no entanto, ressalta que: 

 

[...] os últimos estudos internacionais sobre emprego, 

produtividade e distribuição de renda mostram o óbvio: a boa 

educação é incapaz de responder aos problemas criados pelos 

choques negativos que vulneram as economias contemporâneas. 

(BELLUZZO, 2012, s/p.) 

 

Essa afirmação busca chamar a atenção das instituições de ensino para a 

responsabilidade de formar pessoas qualificadas e capazes de se tornarem 
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empreendedoras, que não sejam dependentes das oportunidades de emprego 

ofertadas pelo mercado formal. Uma vez que a realidade do país dinâmica e se 

altera rapidamente. 

A atuação docente na educação formal, voltada para alunos da escola do 

Campo, deve ser capaz de propor e desenvolver ações sistêmicas para a resolução 

de problemas estruturais e sociais locais, uma vez que o professor é o mediador e 

facilitador do processo de ensino aprendizagem. (SEBRAE, 2016). 

 

2.3. A Formação dos Professores para atuação nas escolas do Campo 

 

Segundo o Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, a população que 

reside no campo, compreende agricultores familiares, extrativistas, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, trabalhadores 

rurais assalariados, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, caboclos etc. A esses 

cidadãos, a escola deve atender respeitando uma série de princípios, entre os quais 

se destaca o respeito à diversidade, nos aspectos sociais, culturais, ambientais, 

políticos, econômicos, de gênero, raça e etnia. 

O decreto atribui ao governo federal à responsabilidade de criar e 

programar mecanismos que assegurem a manutenção e o desenvolvimento da 

educação na área rural, a fim de superar a defasagem histórica de acesso, e propõe 

o enfrentamento de quatro problemas: redução do analfabetismo de jovens e 

adultos; fomento da educação básica na modalidade jovens e adultos integrando 

qualificação social e profissional; garantia de fornecimento de energia elétrica, 

água potável e saneamento básico para as escolas; promoção da inclusão digital 

com acesso a computadores, conexão à internet e às demais tecnologias digitais. 

A formação de professores que lecionam nas escolas rurais também está 

definida no decreto. Ela deve atender, aos objetivos descritos na Política de 

Educação do Campo e Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA.  

Onde destaca no artigo 2º do Decreto 8752/2016 como princípios o 

compromisso com um projeto social, político e ético que contribua para a 

consolidação de uma nação soberana, democrática, justa e que promova a 

emancipação dos indivíduos e dos grupos sociais e a compreensão dos 

profissionais da educação como agentes fundamentais do processo educativo. 
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Assim como aponta, entre os objetivos: 

 

I - Induzir avanços na qualidade da educação básica e ampliar 

as oportunidades de formação dos profissionais para o 

atendimento das políticas deste nível educacional em todas as 

suas etapas e modalidades, e garantir a apropriação progressiva 

da cultura, dos valores e do conhecimento, com a aprendizagem 

adequada à etapa ou à modalidade cursada pelos estudantes; 

 

VI - promover a formação de profissionais comprometidos com 

os valores de democracia, com a defesa dos direitos humanos, 

com a ética, com o respeito ao meio ambiente e com relações 

étnico-raciais baseadas no respeito mútuo, com vistas à 

construção de ambiente educativo inclusivo e cooperativo; 

 

IX - Promover a atualização teórico-metodológica nos 

processos de formação dos profissionais da educação básica, 

inclusive no que se refere ao uso das tecnologias de 

comunicação e informação nos processos educativos. (BRASIL, 

2016, p.3) 

 

Os movimentos sociais, expressivamente o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem-Terra (MST), demandam do Estado iniciativas no âmbito da oferta de 

educação pública e da formação de profissionais para trabalhar nas escolas 

localizadas no campo. Nos dias atuais, Secretarias Municipais e Estaduais de 

Educação têm organizado eventos de formação continuada de professores e 

seminários objetivando a discussão/ construção de políticas públicas da educação 

do campo.
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3. Proposta de Curso de Aperfeiçoamento em Educação 

Empreendedora 

 

O processo de aprendizagem é um vínculo e deve ser significativo e 

vivenciado. Desta forma, busca-se promover a perspectiva do autoconhecimento, 

dúvidas e questionamentos que são essenciais para a atuação docente. 

Para tal, se faz necessário criar mecanismos que viabilizam a identificação 

de pontos fortes e fracos, sonhos e os desejos, destes alunos. Estimulando a 

reflexão pessoal sobre questões complexas tais como:  

Onde estou/piso?  

De onde venho? 

Quem sou (princípios, valores e práticas)? 

Onde quero chegar? 

O que me move? 

Essa reflexão somente será possível a partir de uma ação efetiva e eficiente 

do profissional docente, que como interlocutor e fonte de informações, se torna 

um agente que pode impulsionar ou desacelerar o processo de aprendizado do 

aluno. 

O trabalho docente nas escolas do campo exige um esforço extra, que está 

diretamente ligado à cultura e conhecimento empírico dos seus alunos, que 

independente da faixa etária, ou nível de escolar, já traz no seu cotidiano a rotina 

do trabalho como elemento essencial da vida. 

Dentro desta perspectiva e considerando que cada ser é único, e tem 

aptidão para uma área do trabalho e do saber se faz necessário o fortalecimento da 

cultura da construção do conhecimento como fundamental para o bom 

desenvolvimento do trabalhador e sua prática laboral. 

Um grande desafio dos professores que atuam nas escolas rurais, hoje, é 

fortalecer a cultura de que é possível morar no campo, produzir com 

sustentabilidade e ter condições de vida e renda digna, com formação educacional 

de qualidade como a ofertada nas escolas da cidade.  

A capacitação do docente do campo para atuar com temas voltados a 

educação empreendedora, busca levar aos alunos do campo a oportunidade de 

acesso a temas que podem melhorar sua vida, uma vez que as aulas voltadas ao 
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empreendedorismo trabalham as dimensões psicomotora, cognitiva e afetiva 

(fazer, saber e ser) do indivíduo (visão geral e individual), analisando as 

tendências e as competências necessárias para a sua construção do futuro e a 

utilização de ferramentas e reflexões para o descobrimento de habilidades. 

Além do estabelecimento de um direção/norte, uma direção para associar 

as aptidões e o que as afinidades de fazer com os conhecimentos adquiridos na sua 

formação. 

A oferta do curso de aperfeiçoamento para docentes que atuam nas escolas 

rurais busca propiciar a criatividade, a reflexão e a experimentação relacionadas 

ao ensino do empreendedorismo, desta forma, a metodologia a ser utilizada será 

através de dinâmicas de grupo, grupos de discussão e outras ferramentas que 

possam auxiliar seu desenvolvimento e na aquisição de novos conhecimentos. 

Neste sentido para a formatação desta proposta foram considerados fatores 

importantes para elaboração do plano de ação.  A tabela 1 apresenta os fatores 

analisados para elaboração do plano de ação; 

 
Tabela 1. Fatores de analises para elaboração do plano de ação 

Público Alvo 
Docentes da rede pública que atuam nas escolas do Campo e 

escolas no Campo em todos os níveis de ensino. 

Forças 

O IFPA desde sua inauguração em Tucuruí em 1995, tem 

formado profissionais em vários níveis de ensino, desde o ensino 

fundamental por meio dos diversos cursos FIC ofertados 

periodicamente, cursos técnicos, superiores tecnológicos e 

licenciaturas e pós graduação lato sensu. Com grande 

abrangência na região, onde recebe alunos dos municípios 

vizinhos, tais como Breu Branco, Goianésia do Pará, Novo 

Repartimento, Pacajá e Tucuruí; 

Infraestrutura física e de pessoal para atender as demandas do 

curso, inclusive com alojamentos. 

Fraquezas 

A distância da sede do IFPA e as áreas de atuação desses 

docentes exigirá que os mesmos se desloquem até o município, 

gerando custos com transporte e alimentação. 

Oportunidades 

Ausência da oferta de cursos dessa natureza na região. A 

distancia dos municípios da capital paraense, impede que muitos 

docentes saiam de seus municípios para realização de cursos de 

aperfeiçoamento e/ou capacitação. Sendo assim a localização do 

Campus Tucuruí se torna estratégico para a oferta deste curso. 

Ameaças 

A falta de recursos financeiros ou algum auxílio ofertado pelas 

prefeituras municipais podem ser uma ameaça para a 

participação/conclusão desses docentes ao curso. 

Fonte: Dácio Oliveira, baseado em SEBRAE 2016. 
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Dentro da visão geral do plano de ação fica claro que o processo depende 

claramente de parcerias dos diversos atores, sejam os das comunidades e as 

prefeituras no sentido de realização do curso, pois sem o aporte financeiro de 

contrapartida não há possibilidade da participação do público alvo do curso. 

 

3.1. Perfil do Projeto 

 

A metodologia é entendida como um conjunto de procedimentos 

empregados para atingir os objetivos propostos, assegurando uma boa formação 

para os estudantes. Para a sua concretude, é re-comendado considerar as 

características específicas dos alunos, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho, além de observar os seus conhecimentos prévios, orientando-os na 

(re)construção dos conhecimentos escolares, bem como na especificidade do 

curso e sua adaptação de acordo com o público selecionado. 

Os alunos vivem as incertezas próprias do atual contexto histórico, geográfico, das 

condições sociais, psicológicas, biológicas e profissionais. Em razão disso, faz-se 

necessária à adoção de procedimentos didático-pedagógicos, que possam auxiliá-

los nas suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, tais como: 

 Provocar/problematizar o conhecimento, buscando confirmação em 

diferentes fontes; 

 Perceber/reconhecer a tendência ao erro e à ilusão no conhecimento de 

senso comum; 

 Compreender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o 

homem estabelece na sociedade e suas contradições econômicas e sociais; 

 Reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano e dos 

trabalhadores rurais, sem esquecer-se de considerar os diferentes ritmos de 

aprendizagens e a subjetividade do aluno; 

 Adotar a pesquisa como instrumento e princípio educativo nas 

comunidades rurais; 

 Articular e correlacionar os conhecimentos das diferentes áreas sem 

sobreposição de saberes, em uma perspectiva de diálogo para uma 

construção coletiva de saberes; 

 Priorizar atitudes inter e transdisciplinares nas práticas educativas com a 

população rural, atentando pela prática e o sua fundamentação teórica; 
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 Sistematizar os conhecimentos locais, valorizando as experiências dos 

alunos, sem perder de vista a (re) construção do saber escolar e o seu 

processo de constante de diálogo; 

 Organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades 

voltadas às diversas dimensões de formação dos discentes, favorecendo a 

transformação das informações em conhecimentos diante das situações 

reais de vida e da sua prática docente nas comunidades; 

 Utilizar recursos tecnológicos para subsidiar as atividades pedagógicas e 

práticas; 

 Ministrar aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, 

seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo 

no intuito de possibilitar ao máximo a interação dos alunos para criação de 

uma rede de contatos entre as comunidades rurais. 

  

A Organização e Realização do Curso são apresentadas na tabela 2. 

 

Tabela 2. Tabela de Ações Semanais para oferta do Curso 

SEMANA PROCESSO ATIVIDADE 

1º Semana 

Divulgação do Edital de Seleção Externa Operacionalização 

Reuniões e Lotação de Professores Planejamento 

Levantamento de Material necessário Planejamento 

2º Semana 

Oficina de Nivelamento dos Professores 
Treinamento / 

Capacitação 

Organização de Calendário do Curso Planejamento 

Organização de Material Didático Planejamento 
3º Semana 

4º Semana Divulgação e Contato com os alunos 

selecionados/ Estruturação do calendário 

(cronograma) das aulas 

Operacionalização 
5º Semana 

6º Semana Matriculas dos Alunos/Divulgação do 

cronograma das aulas. 
Operacionalização 

7º Semana 

8º Semana Início das Aulas Operacionalização 
Fonte. Dácio Oliveira, 2017. Baseado em SEBRAE 2016. 

 

3.2. Objetivo do Curso 

 

Ao compreender o momento e as tendências do universo profissional, os 

sujeitos podem realizar escolhas concretas, isto é, pautadas na realidade e no que 

está por vir, antecipando as necessidades do mercado, visualizando oportunidades 

de atuação e de se inserir no contexto profissional,  
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A proposta do curso tem como objetivo oportunizar o desenvolvimento de 

habilidades analíticas, técnicas e humanas necessárias à atuação do profissional 

docente dentro da realidade em que está inserido, para isso se faz necessário  

conhecimentos e vivências rotina de seus alunos, afim de desenvolver atitudes e 

características necessárias subsidiar o desenvolvimento das habilidades 

necessárias para realização da proposta empreendedora no ambiente escolar. 

Neste sentido o curso tem como objetivo 

 Incentivar o desenvolvimento da percepção pessoal como agente de 

transformação no ambiente escolar. 

 Estimular atitudes e características necessárias à antecipação dos 

acontecimentos que possam vir a influenciar sua atuação docente. 

 Desenvolver a visão de possibilidades de novas estratégias de ensino 

envolvendo temas voltados ao empreendedorismo. 

 

A tabela 3 apresenta a infraestrutura física do Campus Tucuruí disponível 

para atender as demandas do curso de aperfeiçoamento em Educação 

Empreendedora para docentes das escolas do campo. 

 

Tabela 3. Infraestrutura física do Campus Tucuruí 
ESTRUTURA FÍSICA DEPENDÊNCIAS  QUANTIDADE 

Sala de Direções  03 

Salas de Coordenações  01 

Salas de Aulas na instituição 16 

Salas de Aulas para o curso 01 

Sanitários  06 

Pátio Coberto/Área de Lazer/Convivência  03 

Setor de Atendimento/Tesouraria  01 

Auditórios  03 

Sala de Áudio/Salas de Apoio  01 

Biblioteca  01 

Laboratório de Informática  03 

Laboratório de Biologia  01 

Laboratório de Aquicultura  01 

Laboratório de Saneamento 01 

Alojamento Feminino 01 

Alojamento Masculino 01 

Lanchonete 02 

Veículos Automotivos para transporte de alunos em atividades 

acadêmicas 
02 

Fonte. Dácio Oliveira, Baseado no Plano Político Pedagógico do Campus Tucuruí, 2016. 
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O IFPA campus Tucuruí tem uma infraestrutura adequada para a 

realização do curso nas suas dependências no intuito de executar todas as 

atividades propostas e inclusive receber os professores nas suas dependências 

durante as etapas de formação. 

 

3.3. Modo de Oferta 

 

Serão ofertadas 30 vagas para docentes que estejam atuando nas escolas do 

campo em todos os níveis de ensino nas regiões dos municípios que estão na área 

de abrangência do IFPA Campus Tucuruí. 

 

3.4. Perfil Especifico dos alunos   

 

O curso de formação em Educação Empreendedora propõe a formação do 

docente como parte atuante da sua comunidade rural, visando à sua preparação e 

integração ao mundo do trabalho, por meio do desenvolvimento de competências 

que levem ao aprendizado permanente e permitam o acompanhamento da 

evolução dos conhecimentos e das tecnologias, dentro de uma estrutura 

educacional flexível, que atenda situações diferenciadas no tempo e no espaço, 

considerando a evolução tecnológica e as tendências do mercado de trabalho e os 

arranjos produtivos locais, presentes nessas comunidades. 

 

3.5. Modo de acesso ao Curso 
 

O processo de seleção será por meio de Edital de Seleção específico para o 

atendimento desta demanda, de acordo com as normas do IFPA, onde serão 

determinados os critérios de seleção, datas importantes e período do curso. 

 

3.6. Local de Realização do Curso. 
 

As aulas devem acontecer nas instalações do IFPA Campus Tucuruí  e 

serão ministradas pelo corpo docente da instituição. 

 

3.7. Regime Letivo 

 

O curso de aperfeiçoamento em Educação Empreendedora foi estruturado 

para atender as necessidades gerais dos professores que atuam no campo. Neste 
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sentido será ofertado em regime intervalar, com carga horária de 180h sendo 80% 

(144h) presencial e 20% (36h) a distancia, com aulas aos finais de semana (sábado 

e domingo), sendo dois finais de semana por mês, com intervalo entre eles, 

totalizando 9 encontros. Esse curso terá uma proposta inovadora para a criação do 

cronograma, será disponibilizado no ambiente virtual do site do IFPA campus 

Tucuruí um formulário online que terá algumas perguntas básicas para os 

docentes sobre o seu calendário escolar, o calendário do ciclo produtivo das 

comunidades que eles atuam e o calendário acadêmico do IFPA Tucuruí, com 

esses dados será montado o cronograma (em um prazo de uma semana para 

resposta dos selecionados), pois com essas informações é possível criar um 

calendário de atividades condizente com as necessidades e possibilidades de 

participação desses professores do campo. O IFPA Campus Tucuruí poderá 

executar algumas atividades mesmos nos períodos de férias escolares dos alunos 

normais, pois tem um sistema de rotação de férias dos professores dessa forma 

não terá problemas em tem um calendário priorizando os alunos do curso. 

 

3.8. Matriz Curricular 
 

O curso será ofertado em dois núcleos, divididos em núcleo comum com 

as disciplinas de Informática Básica e linguagem e Comunicação, uma vez que 

será necessário domínio básico da plataforma moodle para o envio das atividades 

realizadas a distância.  

No núcleo específico serão ofertadas as disciplinas específicas sobre 

empreendedorismo. 

A oferta das disciplinas em momentos presencial e a distância, oferece ao 

aluno a oportunidade de aplicar os conhecimentos específicos durante cada 

semana de formação em sua rotina diária de sala de aula, o que possibilitará a 

aplicação prática dos conhecimentos e a avaliação continuada dos conceitos 

trabalhados. 

A tabela 4 apresenta a matriz curricular do curso com a distribuição de 

carga horária presencial, à distância e total. 
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Tabela 4. Matriz Curricular 
NÚCLEO DISCIPLINA 

CH 

PRESENCIAL 

CH  

DISTANCIA 
CH TOTAL 

NUCLEO 

COMUM 

Informática Básica 24 6 30 

Linguagem e Comunicação 16 4 20 

Carga Horária Total do Núcleo 40 10 50 

NUCLEO 

ESPÉCIFICO 

 

Introdução ao empreendedorismo; 16 4 20 

Introdução ao Empreendedorismo 

e Educação 
16 4 20 

Educação Empreendedora na 

Educação Básica 
16 4 20 

Estratégias Pedagógicas na 

Mentalidade Empreendedora 
16 4 20 

Métodos de ensino do 

empreendedorismo 
16 4 20 

Empreendedorismo e plano de 

negócio 
24 6 30 

Carga Horária Total do Núcleo 104 26 140 

Carga Horária  Total do Curso 144 36 180 

Fonte. Dácio Oliveira, 2016 

 

3.9. Apresentação das Ementas 
 

 As ementas estão organizadas dentro da programação de oferta das 

mesmas, onde nas primeiras semanas serão trabalhadas as disciplinas do núcleo 

comum, com material  norteador para o bom uso das ferramentas utilizadas 

durante o curso. 

O núcleo específico inicia logo após o término do núcleo comum, com 

aulas presenciais e 20% da carga horária de cada disciplina a ser desenvolvida a 

distancia, momento em que o aluno poderá aplicar os conhecimentos adquiridos 

durante as aulas  teóricas, para realização de atividades com seus alunos das 

escolas rurais. 

 

3.9.1 Núcleo Comum 

 

I. Informática Básica 

Ementa:  

1. Acesso às Tecnologias de comunicação e informação.  

2. Acesso à internet (redes sociais, correio eletrônico, busca e pesquisa), o 

marketing eletrônico e a construção de sites.  

3. Noções das principais funções de editor de texto. 
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4. O mercado do mundo virtual - O uso das ferramentas de informática e 

gerenciamento do negócio. 

5. As ferramentas para a automação de tarefas: planilhas eletrônicas, mala 

direta, apresentações eletrônicas. 

6. Plataforma Moddle 

 

Referência Bibliográfica:  

 

CAPRON, H. L; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004.   

NASCIMENTO, J. K. F. do.  Informática básica. Brasília. Universidade de 

Brasília. 2006. 

RIMOLI, M. A.; CARNEVALLI, A. A. Microsoft Internet Explorer 7. Editora 

Komedi, 2007. 

RIMOLI, M. A.; CARNEVALLI, A. A. Microsoft Word 2007. Editora Komedi, 

2007. 

 

II. Linguagem e Comunicação  

Ementa:   

 

1. Língua padrão e variações linguísticas. Distinção entre língua falada e 

língua escrita. 

2. Vícios de linguagem. 

3. Gêneros textuais: leitura e produção de textos pertinentes ao contexto 

profissional de eventos. 

4. Funções da linguagem na expressão e na comunicação: enfatizando a 

referencial, a conativa e a metalinguística. 

5. A construção de textos oficiais: o memorando e o ofício 

6. Mecanismos léxico gramaticais do texto: coesão, coerência, clareza, 

objetividade. 

7. Textualidade centrada nos usuários da linguagem, informatividade, 

intertextualidade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade. A 

redação empresarial: conceito, funções, linguagem, tipos, aspectos 

fundamentais. Prática de leitura e produção de textos comerciais e oficiais. 

 

Referência Bibliográfica  

 

 ___________ Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2010 

ANTUNES, I. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 

2008. 

VAL, M. da G. C. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 

3.9.2 Núcleo Específico 
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III. Introdução ao e Empreendedorismo 

Ementa 

1. O que é empreendedorismo 

2. Empreendedorismo Inovador 

3. Tipo de Empreendedorismo 

4. Desafios para criação de um sistema empreendedor 

 

Referência Bibliográfica  

_______ Brasil 2014. Relatório Executivo Brasil. Disponível em 

www.ibqp.org.br/upload/tiny_mce/Download/GEM_2014_Relatorio_ 

Executivo_Brasil.pdf 

Lopes. R. M (org) . Educação Empreendedora: Conceitos, modelos e práticas. 

SEBRAE, Rio de Janeiro, 2010. 

SEBRAE. Educação Empreendedora: resgate histórico e dos princípios 

constituintes. RJ 2016. 

SEBRAE. Tipos de Empreendedorismo. Rio de Janeiro 2016 

 

IV. Introdução ao Empreendedorismo e Educação 

Ementa 

1. Empreendedorismo e Educação 

2. Educação, trabalho e Empreendedorismo. 

3. A Natureza da Aprendizagem e Educação Empreendedoras 

4. Objetivos da Educação Empreendedora 

5. Plano de Vida e Carreira 

 

Referência Bibliográfica  

Lopes. R. M (org) . Educação Empreendedora: Conceitos, modelos e práticas. 

SEBRAE, Rio de Janeiro, 2010. 

SEBRAE. Educação, trabalho e Empreendedorismo. Rio de Janeiro 2016 

SEBRAE. Liderança, Atitude e Características do Comportamento Empreendedor. 

Rio de Janeiro 2016 

 

V. Educação Empreendedora na Educação Básica 

Ementa 

 

1. Importância da Educação Empreendedora 

2. O Tempo e a trajetória de Vida 

3. Transformando desejo em Oportunidade 

4. Mapeamento de Oportunidades 

 

Referência Bibliográfica  

Lopes. R. M (org) . Educação Empreendedora: Conceitos, modelos e práticas. 

SEBRAE, Rio de Janeiro, 2010. 
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SEBRAE. Educação Empreendedora: resgate histórico e dos princípios 

constituintes. RJ 2016. 

SEBRAE. Tipos de Empreendedorismo. Rio de Janeiro 2016 

 

VI. Estratégias Pedagógicas Na Mentalidade Empreendedora  

Ementa 

1. Pedagogia Empreendedora 

2. Relato de Experiências 

3. Projetos Empreendedores 

4. Estudo de Caso 

 

Referência Bibliográfica  

BRON, R.A. Empreendedorismo: Uma visão do processo. Tradução de All Tasks. 

São Paulo: Thompson Learning, 2007. 

DOLABELA, F. Pedagogia empreendedora: O ensino de empreendedorismo na 

educação básica voltado para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora 

de Cultura, 2003 

Lopes. R. M (org) . Educação Empreendedora: Conceitos, modelos e práticas. 

SEBRAE, Rio de Janeiro, 2010. 

SEBRAE. Educação Empreendedora: resgate histórico e dos princípios 

constituintes. RJ 2016. 

 

VII. Metodologia e prática em Empreendedorismo 

Ementa 

1. Metodologias vivenciais: ciclo de aprendizagem vivencial, pesquisa-ação 

2. Planejamento Estratégico 

3. Concepção de um projeto 

4. Noções de Gestão de projetos 

5. PDCA 

 

Referência Bibliográfica  

Lopes. R. M (org) . Educação Empreendedora: Conceitos, modelos e práticas. 

SEBRAE, Rio de Janeiro, 2010. 

SEBRAE. Metodologias Vivenciais CAV Pesquisa Ação. Rio de Janeiro 2016. 

SEBRAE. Noções básicas de gestão de projetos e processos. Rio de Janeiro 2016. 

 

 

VIII. Empreendedorismo E Plano De Negócio 

Ementa 

1. Planejamento, Modelo e Plano de Negócios. 

2. Planejamento de Negocio Modelagem CANVAS 

3. Comunicação Empreendedora. 
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Referência Bibliográfica  

BRON, R.A. Empreendedorismo: Uma visão do processo. Tradução de All Tasks. 

São Paulo: Thompson Learning, 2007. 

DOLABELA, F. Pedagogia empreendedora: O ensino de empreendedorismo na 

educação básica voltado para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora 

de Cultura, 2003 

Lopes. R. M (org) . Educação Empreendedora: Conceitos, modelos e práticas. 

SEBRAE, Rio de Janeiro, 2010. 

SEBRAE. Planejamento, Modelo e Plano de Negócios. Rio de Janeiro 2016. 

 

3.10.  Metodologia de avaliação 

 

O processo de avaliação será de forma continua em todas as disciplinas. 

Considerando a especificidade de cada uma e o acordo de didático avaliativo que 

os professores estabelecerem com a turma. De modo geral, o desempenho do 

aluno será considerado nos critérios que se seguem: 

Cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Participação das atividades presenciais e a distância proposta pelo corpo 

docente. 

Entrega das atividades individuais e coletivas. 

Os docentes das disciplinas farão a avaliação final de cada disciplina com 

notas que variam de 0 (zero) à 10(dez), considerando que o discente tenha como 

pontuação mínima a nota 6, para ser considerado com desempenho adequado no 

curso. 

Os alunos serão considerados aprovados no curso que tenham em todas as 

disciplinas uma nota mínima no valor de 6 e uma frequência das aulas presenciais 

e a distância de no mínimo de 75% da carga horária total do curso.  

 

3.11. Avaliação e Certificados 

 

A certificação se dará para os alunos com todos esses indicadores mínimos 

e será expedida pela secretária acadêmica do IFPA Campus Tucuruí. Após 30 dias 

de finalização do curso e o seu relatório para as devidas instancias internas de 

ensino. 
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3.12.Corpo Docente  

 

A seguir serão listados os servidores do IFPA Campus Tucuruí que 

poderão participar na execução do projeto. O projeto também poderá contar com a 

participação de profissionais externos. 

 

Professor Graduação 
Pós 

Graduação 

Reg. 

de Trab 

Link do Currículo 

Lattes 

Adriana Sousa 
Tecnologia em 

Controle Ambiental 

Gestão e 

Auditoria 

Ambiental 

DE 

http://lattes.cnpq.br

/303832002537753

1 

Dácio Oliveira Geografia 

Geografia/E

ducação 

Empreended

ora 

DE 

 

Douglas Bechara 
Tecnologia da 

Informação 

Educação 

Empreended

ora 

DE 

 

Elizabeth Branch Serviço Social Educação 40h 

http://lattes.cnpq.br

/799635302370230

5 

Ana Carolina 

Castro 
Psicologia 

GESTALT - 

Terapia 
40h 

http://lattes.cnpq.br

/089942397400915

6 

Devanilda 

Fonseca 
Engenharia Sanitária 

Saneamento 

ambiental 

20 h 

 

http://lattes.cnpq.br

/808237458352984

6 

Landry  Silva 

Tecnologia em 

processamento de 

dados 

Análise de 

sistemas 
DE 

http://lattes.cnpq.br

/997703343870029

3 

Luiza Lopes Engenharia sanitária - 
DE 

 

http://lattes.cnpq.br

/333262226543453

5 

Dorivaldo França Administrador 

Educação 

Empreended

ora/Mestre 

em 

Administraç

ão 

DE 

 

Wagner Luiz 

Gonçalves 

Engenheiro 

Agrônomo 
Educação DE 

 

   

http://lattes.cnpq.br/3038320025377531
http://lattes.cnpq.br/3038320025377531
http://lattes.cnpq.br/3038320025377531
http://lattes.cnpq.br/7996353023702305
http://lattes.cnpq.br/7996353023702305
http://lattes.cnpq.br/7996353023702305
http://lattes.cnpq.br/0899423974009156
http://lattes.cnpq.br/0899423974009156
http://lattes.cnpq.br/0899423974009156
http://lattes.cnpq.br/8082374583529846
http://lattes.cnpq.br/8082374583529846
http://lattes.cnpq.br/8082374583529846
http://lattes.cnpq.br/9977033438700293
http://lattes.cnpq.br/9977033438700293
http://lattes.cnpq.br/9977033438700293
http://lattes.cnpq.br/3332622265434535
http://lattes.cnpq.br/3332622265434535
http://lattes.cnpq.br/3332622265434535
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3.13. Mediações previstas entre docentes e discentes. 

 
Durante a realização do curso os professores disponibilizarão canais 

diversificados de comunicação com os alunos para realização das atividades a 

distancia, orientações dirigidas e sanar dúvidas. Dentre os quais destacam-se:  

 

 A plataforma moodle: A plataforma será o principal canal de contato entre os 

alunos e os professores, nela serão postado os conteúdos propostos e as 

atividades para fixação do conteúdo durante os períodos de discussão dos 

conteúdos e de avaliações das disciplinas. 

 E-mail: O correio eletrônico será um dos canais de comunicação entre os 

alunos e a coordenação do curso que poderá decidir questões referentes à 

relação professor e alunos. Além de ser um canal para avisos e orientações 

sobre a condução e realização do curso.  

 Aplicativo de mensagens de texto: Todos os professores estarão inseridos no 

grupo no aplicativo de mensagens de texto instantânea que com intuito de 

agilizar os avisos e orientações em áudio dos docentes ou em vídeos curtos.  

 Rede social: Os alunos também contaram com uma conta do curso que 

poderão acessar/salvar as fotografias durante os encontros, fazer 

questionamentos e receber os avisos do processo formativo. 

 Telefone: Será disponibilizado um telefone de contato da coordenação do 

curso com intuito de esclarecer dúvidas dos alunos caso os demais meios 

eletrônicos não sejam possível.   

Dessa forma todos os canais possíveis e disponíveis estarão aptos para um 

contato com os professores e os alunos no sentido de auxilia-los da melhor forma 

possível no seu percurso formativo. 
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4. Conclusões e Considerações Finais 

  
O processo de experiência de elaboração do plano de curso trouxe de 

forma prática, o exercício dos conteúdos vivenciados durante todo o curso de 

Educação Empreendedora da PUC-RIO de forma a fixar as discussões travadas 

durante os 18 meses de cursos em todos os canais de comunicação que foram 

disponibilizados para os alunos, docentes e tutores.  

A atividade proposta demonstrou-se ser capaz de transformar os alunos da 

especialização em multiplicadores da visão do empreendedorismo nas instituições 

e também nos diversos públicos que porventura vem a dialogar com os alunos 

especialistas dentro dessa temática. Além  da viabilidade de  submeter o projeto 

de curso para os diversos atores envolvidos na temática do empreendedorismo nas 

diversas regiões do país. Atingido assim, o objetivo geral da especialização que é 

formar novos difusores da cultura empreendedora nos diversos públicos da nossa 

nação. 

 

4.1 Conclusões 

 

A realização do projeto de plano de curso permitiu comprovar a 

viabilidade  de submeter a proposta de um curso multiplicado do IFPA Campus 

Tucuruí, assim dessa forma concorrer aos editais de fomentos internos para os 

cursos ou mesmo criando parcerias no sentido de colocar a proposta de fato em 

execução, claro considerando as adaptações necessárias de acordo o contexto de 

cada município e a realidade dos docentes envolvidos. 

 Ao beneficiar de forma  geral os professores esse curso pode criar novos 

atores da percepção empreendedora nas comunidades rurais, que em algumas 

situações já fazem esse processo de lançar novas técnicas e produtos. No entanto, 

com a vivência do curso os docentes poderão de forma mais clara dar 

instrumentos capazes que possibilitam a efetivação da inovação, considerando 

todas as suas etapas e evitando os prejuízos financeiros ou de gestão que acabam 

destruindo ideias criativas e capazes de serem aplicadas de forma efetiva. 

As próximas etapas do projeto do plano de curso é fazer a sua submissão 

de um edital de fomento e firmar uma parceria com a empresa júnior do IFPA 

Campus Tucuruí no intuito de criar um ciclo de troca de informações dessas 
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comunidades e o IFPA campus Tucuruí, além de transformar os conteúdos 

aprendidos em sala de aula em ações concretas de uma mudança social nas 

comunidades e também no ambiente escolar. Criando, assim dessa forma uma 

verdadeira integração entre a teoria e a prática, e transformando os saberes dessas 

comunidades em produtos e ideias que possam ser utilizadas em qualquer quanto 

do país. 

 

4.2 Considerações Finais 

 

É notável a falta de oportunidade as pessoas que residem no meio rural e 

com pouco estudo, que buscam nas escolas rurais um ambiente de informação e 

formação em todos os aspectos da sua vida comunitária. 

A necessidade de investimentos em capacitação e qualificação dos 

professores pode somar para atingir essas populações que estão as margens do 

mercado formal de trabalho, para que essas se tornem empreendedores, dentro de 

suas possibilidades, e usando os seus recursos disponíveis em suas propriedades 

rurais. 

De certo modo ao formar os docentes pode gerar varias intervenções 

nessas comunidades,  essas podem ser agente de mudança e transformação na vida 

de muitas famílias, que vivem em situação de risco e abandono em nosso país. 

As atividades durante o curso, somadas aos conteúdos estudados durante o 

curso de Educação Empreendedora foram essenciais para o êxito da elaboração 

desta  proposta de curso.  

Uma vez que durante a especialização foi possível uma troca contínua de 

experiências e a construção de novos conhecimentos que podem ser aplicados no 

cotidiano de todos os cursistas, tanto na vida pessoal quanto na atuação docente 

nos cursos de formação profissional. 
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