SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREEDEDORISMO
AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL – Plano Territorial de
Qualificação – PLANTEQ 2011
PROPOSTA PEDAGÓGICA
A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo através da Agência do
Trabalho/SINE-PE executa, por meio de entidades contratadas, Ações de Qualificação
Social e Profissional, no âmbito do Plano Territorial de Qualificação - PlanTeQ 2011,
com recursos do Governo Federal através do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) –
repassados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e contrapartida do Governo do
Estado, oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP).
Esta Proposta Pedagógica propõe-se a orientar as entidades interessadas em participar
do processo de seleção pública de entidades/instituições para as Ações de Qualificação
Social e Profissional no Programa do Plano Territorial de Qualificação – PlanTeQ
2011 em consonância com as diretrizes da Política de Capacitação e Formação
Profissional do Estado de Pernambuco e com as diretrizes do Sistema Público de
Emprego, Trabalho e Renda, instituídos pela Resolução nº 575/2008, do CODEFAT, com
o Plano Nacional de Qualificação (PNQ).
Ressalte-se que, a Qualificação Social e Profissional é uma ação de educação
profissional (formação inicial e continuada) de caráter includente e não compensatório e
que contribui fortemente para a inserção e atuação cidadã no mundo do trabalho. Essa
ação de qualificação social integra as Políticas Públicas do Estado, e constituem-se em
importante iniciativa na promoção da cidadania e igualdade social, de oportunidades de
geração de trabalho, de melhoria da qualidade de vida dos (as) beneficiários(as) do
referido programa.
No âmbito do PlanTeQ 2011, estas ações deverão atender às demandas das Comissões
Municipais de Emprego – CMEs, do Governo do Estado e de Setores Organizados da
Sociedade, com vistas a potencializar as cadeias e arranjos produtivos de interesse do
Estado e consolidar o desenvolvimento local e regional sustentável, através da
qualificação/requalificação social e profissional de trabalhadores, conforme orientação do
Plano Nacional de Qualificação.
Nesse contexto, serão realizadas, em função dos arranjos produtivos locais, ações de
qualificação social e profissional nas seguintes áreas: Agropecuária, Agroindústria e
Educação, distribuídas de acordo com o público prioritário e municípios, conforme quadro
apresentado nesta proposta.
1. OBJETIVOS
1.1.

Objetivo Geral

Promover aos jovens e adultos, que se encontram em situação de maior vulnerabilidade
econômica e social, em virtude de baixa renda e baixa escolaridade, uma qualificação
social e profissional, nas áreas de Agropecuária, Agroindústria, e Educação, com vistas
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no desenvolvimento pessoal e profissional, com base na universalização do direito à
qualificação e a uma participação ativa na sociedade;
1.2.

Objetivos Específicos

Constituem-se, portanto, os seguintes objetivos específicos, com vistas a contribuir
para:
I.

formação intelectual, técnica e cultural do trabalhador(a) brasileiro;

II.

elevação da escolaridade do trabalhador, por meio da articulação com as políticas
públicas de educação, em particular com a educação de jovens e adultos e a
educação profissional e tecnológica;

III.

inclusão social do trabalhador, redução da pobreza, o combate à discriminação e a
vulnerabilidade das populações;

IV.

obtenção de emprego e trabalho decente e da participação em processos de
geração de oportunidades de trabalho e de renda, ou seja, a inserção no mundo do
trabalho, reduzindo os níveis de desemprego e subemprego;

V.

permanência no mercado de trabalho, reduzindo os riscos de demissão e as taxas
de rotatividade;

VI.

êxito do empreendimento individual ou coletivo, na perspectiva da economia
popular solidária;

VII.

elevação da produtividade, da competitividade e da renda;

VIII.

articulação com as ações de caráter macroeconômico e com micro e pequenos
empreendimentos, para permitir o aproveitamento, pelos trabalhadores, das
oportunidades geradas pelo desenvolvimento local e regional;

IX.

articulação com as demais ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e
Renda, inclusive com os beneficiários do seguro-desemprego.

2. PÚBLICO - ALVO
Serão atendidos 473 jovens e adultos, na faixa etária a partir dos 16 anos,
preferencialmente, trabalhadores/as desempregados/as com baixa renda e baixa
escolaridade, afrodescendentes, indiodescendentes, mulheres, jovens, pessoas com
deficiência, abaixo descriminados:
I.

trabalhadores/as sem ocupação cadastrado/as no Sistema SINE e/ou
beneficiários/as das demais políticas públicas de trabalho e renda, particularmente:
ações de primeiro emprego, seguro-desemprego, intermediação de mão de obra;
microcrédito e de ações de economia solidária;

II.

trabalhadores/as rurais: agricultores familiares e outras formas de produção
familiar; assalariados empregados ou desempregados; assentados ou em processo
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de assentamento; populações tradicionais; trabalhadores/as em atividades sujeitas
a sazonalidades por motivos de restrição legal, clima, ciclo econômico e outros
fatores que possam gerar instabilidade na ocupação e fluxo de renda;
III.

pessoas que trabalham em condição autônoma, por conta própria, cooperativada,
associativa ou autogestionada;

IV.

trabalhadores/as domésticos;

V.

trabalhadores/as em empresas afetadas por processos de modernização
tecnológica, privatização, redefinições de política econômica e outras formas de
reestruturação produtiva;

VI.

pessoas beneficiárias de políticas de inclusão social; de ações afirmativas de
combate à discriminação; de ações envolvendo segurança alimentar e de políticas
de integração e desenvolvimento regional e local;

VII.

trabalhadores/as egressos do sistema penal e jovens submetidos a medidas sócioeducativas, trabalhadores/as libertados/as de regime de trabalho degradante
análogo à escravidão e de familiares de egressos do trabalho infantil;

VIII.

trabalhadores/as do Sistema Único de Saúde, Educação, Meio Ambiente e
Segurança e Administração Pública;

IX.

trabalhadores/as de empresas incluídas em arranjos produtivos locais, de setores
exportadores, setores considerados estratégicos da economia, segundo a
perspectiva do desenvolvimento sustentável e da geração de emprego e renda e
de setores econômicos beneficiados por investimentos estatais;

X.

gestores/as em políticas públicas e representantes em fóruns, comissões e
conselhos de formulação e implementação de políticas públicas e sociais.

3. MUNICIPIOS CONTEMPLADOS
Os municípios contemplados em função da vocação econômica e dos arranjos produtivos
locais nas áreas de Agropecuária e de Agroindústria são: Belém de São Francisco,
Bodocó, Caruaru, Gameleira, Glória do Goitá, Jatobá, Moreno, Olinda, Orobó, Passira,
Petrolândia, Santa Maria da Boa Vista, Trindade.
4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia se baseia na construção dialogada das competências almejadas, centrada
da realidade e na identidade cultural do educando, a partir de uma perspectiva realmente
libertadora. Todas as atividades são construídas de forma coletiva e participativa criando
assim, as condições para a interação social, a transposição didática e a exploração dos
meios disponíveis, apropriando-se do saber, ampliando os saberes que possuem e
fornecendo as ferramentas adequadas para obter a solução de situações-problema. Todo
processo é participativo, com exposições, debates, trabalhos em grupo e pesquisas, entre
outras técnicas e recursos, sempre utilizando uma linguagem fácil para alavancar e
otimizar a democratização do conhecimento, desconstruindo estigmas e construindo
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novos saberes e práticas, na perspectiva da qualificação social e profissional, de
adolescentes e jovens, trabalhadores e trabalhadoras, sem perspectivas concretas de
geração de trabalho e renda.
As ações de qualificação social previstas no Termo de Referência Nº06/2011 e no
Contrato a ser firmado entre a STQE e a instituição selecionada, serão desenvolvidas por
meio diretrizes e metodologia que obedeçam aos três eixos articulados: 1 – a realidade
social e o contexto local da população; 2- as transformações no mercado de trabalho, as
inovações tecnológicas e o novo perfil do trabalhador; 3 - a visão estratégica em relação
às oportunidades, inclusive as agrícolas e não agrícolas no meio rural, além da
heterogeneização das formas de trabalho e renda, trabalho formal e auto-emprego.
O desenvolvimento do projeto será através da realização de cursos com ênfase na
cidadania ativa, nos municípios contemplados no PlanTeQ 2011, no período de setembro
a novembro de 2011.
As atividades sob a forma de cursos, com carga horária total de 200 (duzentas) horas,
sendo 40 (quarenta) horas para qualificação social, e 160 (cento e sessenta) horas para
qualificação profissional, distribuídas em 05 (cinco) dias semanal, com 04 (quatro) horas
diárias ou a ser definida de acordo com a disponibilidade de organização e infraestrutura
de cada município.
Os locais para a execução dos cursos deverão ser apresentados pelas entidades
selecionadas autorizadas pelas Comissões Municipais de Emprego -CME e STQE,
considerando as turmas terão no máximo 25(vinte) educandos(as) por sala, onde
deverão dispor de recursos didáticos compatíveis com as necessidades de cada oficina,
infraestrutura, mobiliário e equipamentos adequados ao bom funcionamento das
atividades.
Durante todas as etapas do projeto, é de responsabilidade da(s) instituições/entidades
executoras ofertar um lanche, conforme cardápio definido pela STQE, em anexo, para
cada um dos educandos(as), a ser servido no intervalo, após uma hora e meia de inicio
de cada atividade.
As Ações de Qualificação Social e Profissional para o PlanTeQ 2011 serão contratadas
em função da vocação dos municípios e dos arranjos produtivos locais, nas seguintes
áreas: Agropecuária , Agroindústria e Educação, descritas no quadro 1 abaixo
descrito:
Quadro 1
Município
Belém de São
Francisco

Curso
Caprinovinocultura
Agricultura Familiar
Apicultura

Bodocó

Aproveitamento da Raspa da
Mandioca

IIIe
Ia

1
1

Meta de
Educandos
25
24

Ic

1

25

VIa

1

25

Público Turmas
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Município
Caruaru
Gameleira
Glória do Goitá
Jatobá
Moreno
Olinda
Orobó
Passira
Petrolândia
Santa Maria da Boa
Vista
Trindade

Curso

Público Turmas

Cooperativismo/Comercialização
de Feiras Livres
Técnico Agroindustrial de
Legumes e Hortaliças
Técnico Agroindustrial de
Fruticultura Nativa
Cooperativismo/Comercialização
de Feiras Livres
Caprinovinocultura
Piscicultura
Técnico Agroindustrial de
Legumes e Hortaliças
Gestão de Projetos Culturais
Gestão de Projetos Culturais
Floricultura
Gestão de Pequenos Negócios
Técnico Agroindustrial de
Apicultura
Técnico Agroindustrial de
Legumes e Hortaliças
Apicultura
Apicultura
TOTAL

Meta de
Educandos

IId

1

25

IId

1

25

IId

1

25

IId

1

25

VIIIb
VIIIb

1
1

25
25

IId

1

25

IIIe
VIc
Ia
Ib

1
1
1
1

25
25
24
25

IId

1

25

IId

1

25

Ib
IIIa

1
1
19

25
25
473

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
As atividades propostas para os cursos de qualificação social e profissional serão
executadas pela(s) entidade/instituição, conforme o Termo de Referência e Contrato, com
foco na qualidade e no compromisso com as metas e os resultados a serem alcançados,
em cumprimento aos cronogramas de execução física e financeira entregue pela STQE,
nos meses de setembro, outubro e novembro de 2011.
O desenvolvimento dos cursos terá uma carga horária total de 200 (duzentas) horas,
considerando 05 (cinco) dias semanais, com 04(quatro) horas diárias, podendo ser
ampliado com autorização prévia da STQE..
6. DOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS EM CADA CURSO
A definição dos conteúdos específicos deverá tomar por referência a Classificação
Brasileira de Ocupações – CBO, com a indicação da respectiva ocupação utilizada Os
conteúdos abordados em cada uma das oficinas de qualificação e empreendedorismo
devem ser pautados numa concepção de formação integral do cidadão ativo e produtivo,
voltada à valorização social, ao respeito e dignidade da pessoa, e ao desenvolvimento de
atitudes e posturas individual e coletiva que promovam a transformação social, a partir da
reflexão e conscientização sobre as potencialidades e novas oportunidades de
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empregabilidade, considerando o nível de formação e de escolaridade de cada um dos
educandos(as).
Para os cursos de qualificação social, de acordo com a Resolução nº 575, do CODEFAT,
as propostas pedagógicas devem incluir, de forma integrada, os conteúdos indicados a
seguir, sem prejuízo e outros que se definam em função da realidade local, das
necessidades dos(as) trabalhadores(as), do desenvolvimento do território, do mercado de
trabalho e do perfil da população a ser atendida:
a) saúde e segurança no trabalho, educação ambiental, direitos humanos, sociais e
trabalhistas, relações interpessoais no trabalho, informação e orientação profissional
– conteúdos básicos obrigatórios;
b) conteúdos específicos das ocupações: processos, métodos, técnicas, normas,
regulamentações, materiais, equipamentos e outros – conteúdos específicos;
c) empoderamento, gestão, autogestão, associativismo, cooperativismo, melhoria da
qualidade e da produtividade – conteúdos específicos.
Os conteúdos apresentados no item b acima devem ser considerados de caráter
obrigatório na formação dos cursos, aplicados à realidade local, às necessidades do
trabalhador e ao mercado de trabalho.
O conteúdo programático dos cursos de qualificação social e profissional será organizado
da seguinte forma:
I. Qualificação Social – 40 (quarenta) horas
Conteúdos Obrigatórios:
•

Saúde,

•

Segurança

•

Relações interpessoais,

•

Ética,

•

Direitos humanos,

•

Cidadania,

•

Meio ambiente,

II. Qualificação Profissional – 160 (cento e sessenta) horas, conforme orientações a
seguir:
Conteúdos(mínimos) obrigatórios para cada curso
6.1 Curso de Caprinovinocultura
Introdução a ovinocultura e caprinocultura. Importância econômica. Raças e seus
cruzamentos. Sistema de criação convencional, diferenciado e orgânico. Instalações e
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equipamentos. Manejo reprodutivo. Alimentação. Planejamento. Higiene e profilaxia.
Manejo geral da criação
6.2 Curso de Agricultura Familiar
Formação do modelo familiar e sua importância; êxodo rural; características do
sistema de produção; relação da agricultura familiar com o mercado; formas
organizacionais; aspectos econômicos da atividade familiar; inovação tecnológica e
crédito rural no contexto da agricultura familiar; relação da agricultura familiar com
outros setores; política agrícola e o pequeno produtor rural; preservação da agricultura
familiar.
6.3 Curso apicultura
História das abelhas. Biologia das abelhas. Tipos de colméias e acessórios,
apetrechos, ferramentas. Implementos e indumentárias agrícolas. Localização e
instalação do apiário. Manipulação das colméias. Criação e introdução de rainhas.
Alimentação das abelhas. Produção e extração do mel. Doenças das abelhas.
Produtos das abelhas.
6.4 Curso de Aproveitamento de Raspas de Mandioca
Recebimento e pesagem da mandioca, identificação de matéria prima, seleção das
raízes, conhecimento das condições e qualidades da mandioca, importância da
mandioca na alimentação. Cuidados a serem tomados no manuseio da mandioca
Fabricação da farinha
branca, amarela, temperada, mesa, seca, puba, biju, tapioca, Retirada do resíduo para
polvilho, importância da manipueira. Fabricação polvilho doce e azedo, classificação
em peneiras, malha fina, media e grossa. Comercialização e Princípios de gestão.
6.5

Curso de Cooperativismo – Comercialização de Feiras Livres

Economia de livre mercado e a cooperação entre os povos; Histórico do
associativismo no Brasil e no mundo, conceitos, tipos, aspectos históricos da
cooperação; Histórico do cooperativismo no Brasil e no mundo, conceitos, tipos
origem, evolução, doutrina e princípios; %u2022 Política Nacional de Cooperativismo (
Lei n°. 5.764); As tendências do cooperativismo, classificação e tipos de cooperativas;
Como montar uma cooperativa, componentes da sua estrutura organizacional, o
capital social da cooperativa; A Assembléia Geral dos associados; Gestão de
cooperativas; A nova geração de cooperativas e sua importância no contexto sócioeconômico nacional.
6.6

Curso de técnico em agroindústria de legumes e hortaliças

Tipos de hortas, classificação das hortaliças, importância dos alimentar das hortaliças,
instalações de horta, ferramentas, preparo do solo, formação de canteiros, divisão da
horta em canteiros, formação de cercas vivas, adubação, preparo de composto
orgânico como adubo, tratos culturais, irrigação, caldas.
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6.7 Curso de Piscicultura
Produção de peixes em diversos métodos de criação. Instalações. Mercado da
piscicultura. Manejo sanitário. Alimentação. Produção de alevinos. Principais espécies
destinadas à exploração comercial. Principais desordens que afetam a produção da
piscicultura. Controle de ambiente aquático.
6.8

Curso de Gestão de Projetos Culturais

Historia herança culturais Conceito; Características culturais; Competitividade; Fatores
potenciais da cultura; Identificando as oportunidades, Fatores regionais. Fatores
culturais; Abordagem Sistêmica; Abordagem Contingencial; Teoria da Contingência;
Cultura Organizacional; Organização Formal e Organização Informal; Diversidade;
Multiculturalismo; Desenvolvimento Organizacional; Fundamentos de Planejamento;
Planejamento como função administrativa; Benefícios do planejamento, elaborar um
projeto. Orçamento físico-financeiro. Leis e convênios. Captação de recursos.
Prestação de contas.
6.9 Curso de Floricultura
Analisar a situação técnica, econômica e social da região, identificando as atividades
peculiares da área a serem implementadas. Organizar e monitorar: a exploração e
manejo do solo de acordo com suas características; as alternativas de otimização dos
fatores climáticos e seus efeitos no crescimento e desenvolvimento das plantas; a
propagação em cultivos abertos ou protegidos, em viveiros e em casas de vegetação;
a obtenção e o preparo da produção vegetal; processo de aquisição, preparo,
conservação e armazenamento da matéria prima e dos produtos agroindustriais.
Elaboração de projetos de instalações rurais e de irrigação e drenagem. Elaborar
projetos agropecuários e agroindustriais de incorporação de novas tecnologias e de
crédito rural. Elaborar laudos, perícias e pareceres para seguro agrícola, bem como
para fiscalização de produtos de origem vegetal. Tipos de Flores, folhagens, Arranjos,
6.10 Curso de Gestão de Pequenos Negócios
Noções de empreendedorismo. Planejando uma carreira promissora. O trabalho em
equipe como parceiro dos resultados empresariais. Caracteristicas e Naturezas dos
pequenos Negócios, legislação, técnicas de marketing. Plano de negócios. Marketing
Pessoal. A importância da comunicação no ambiente de trabalho . Usos da linguagem
oral e escrita. Técnicas de apresentação de projetos . Oficina da redação empresarial
(Memorandos, cartas, ofícios.)
6.11 Curso de Agricultura
Meio ambiente e desenvolvimento sustentável ; Agricultura familiar; Qualidade de
vida no campo; Solo x conservação; Solo x água; Atividade agrícola; Agricultura
orgânica; Geração agrícola de emprego e renda; Globalização; Formas de organização
adequadas a região; Desenvolvimento local; Agroindústria; Comercialização; capitais e
custos; elementos básicos da gestão; roteiro do plano de administrativo; empregado
rural; associativismo; manejo; alimentação dos animais.
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7. MATERIAL E RECURSOS PEDAGÓGICOS
É da responsabilidade das instituição/entidades executoras prover:
•

a infraestrutura necessária e adequada constituída por sala de aula para 25 alunos
(as), arejada ou climatizada, com boa iluminação, equipada com mobiliário
confortável e em boas condições de conservação, bem como equipamentos outros
necessários ao bom desenvolvimento das atividades docentes;

•

Ofertar lanche, conforme cardápio anexo, para cada um dos educandos(as), a ser
servido no intervalo, após duas horas de inicio de cada atividade.

•

Descrever todo material a ser utilizados para parte prática.

•

Entregar, no momento da contratação, 02(dois) conjuntos completos do kit
escolar (01 apostila, 01 lápis grafite,01 caneta preta ou azul, 01 borracha
branca escolar pequena, 01 caderno espiral ¼(48 folhas@, 01 caneca de
alumínio para água, 02(duas) camisas em malha, na cor branca, fio 30, com
logomarcas definidas pela STQE.

•

Entregar as freqüências quinzenalmente (digitalizadas e impressas) por turma,
atividade e municípios, à Gerência Geral de Qualificação – GGQUALI/STQE à
Gerência Geral de Qualificação – GGQUALI/STQE.

8. O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES
As entidades/instituições selecionadas e contratadas para execução do Projeto deverão
seguir os critérios e determinações estabelecidas no Termo de Referência Nº 06/2011, e
no Contrato a ser firmado, e serão monitoradas pela Gerência Geral de Qualificação
através da Gerência de Qualificação e equipe desta Secretaria, com base nos
parâmetros qualitativos e quantitativos para avaliação dos resultados e nos seguintes
aspectos:
Com relação ao educando:
•

Apreensão do conteúdo.

•

Freqüência e pontualidade.

•

Nível de satisfação e envolvimento nas atividades.

Com relação ao educador:
•

Assiduidade e freqüência.

•

Responsabilidade e postura profissional.

•

Conhecimento e didática.

•

Relacionamento interpessoal com os educando(as), coordenação e
monitoria.

•

Cumprimento integral do plano de ação.
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Com relação à entidade executora:
•

Entrega de toda documentação exigida no Termo de Referência,

•

Entrega da proposta pedagógica, com detalhamento de cronograma de
execução das oficinas;

•

Apresentar apostilas com linguagem e conteúdo adequados ao público alvo;

•

Apresentar (curriculum vitae dos instrutores, com experiência comprovada)
conforme atividades que irá desenvolver no programa;

•

Apresentar a Infra-estrutura dos espaços físicos, mobiliário e equipamentos
que serão utilizados na execução do programa.

Recife, 05 de setembro de 2011.
Antonio Carlos Maranhão de Aguiar
Secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
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