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O SENAR MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é 
uma entidade privada, mantida pela classe produtora rural. 
Promove cursos e programas para a população rural.

Ele atua em todas as frentes para benefício da família do 
campo: na Formação Profissional Rural (FPR), o participante 
recebe capacitação para o mercado de trabalho rural e para 
gerenciar sua propriedade; na Promoção Social (PS), os par-
ticipantes têm acesso a cursos com caráter preventivo, visan-
do à melhoria da qualidade de vida e participação na comu-
nidade. O SENAR ainda oferta assistência técnica e gerencial, 
para que o pequeno produtor melhore sua produtividade, 
e ensino a distância, facilitando o acesso ao conhecimento.

Desde 2004 o SENAR MINAS possui a certificação em Siste-
ma de Gestão da Qualidade, após cumprimento de todos os 
requisitos da NBR ISO 9001.

O que é o SENAR MINAS?



Organizar, administrar,
executar e supervisionar em todo

o Estado de Minas Gerais o ensino da Formação 
Profissional Rural, da Promoção Social, da Educação 

Formal e da Educação a Distância, bem como
ações de Inovação e Conhecimento e

de Assistência Técnica e Gerencial
voltadas para as pessoas

do meio rural.

Quais cursos são oferecidos pelo 
SENAR?
São mais de 300 cursos nas áreas de agricultura, pecuária, 
agroindústria, atividades agrossilvipastoris, atividades re-
lativas à prestação de serviços, silvicultura, extrativismo, 
aquicultura, alimentação e nutrição, artesanato, saúde e 
educação.

Qualquer pessoa pode participar?
Sim, desde que tenha vínculo com o meio rural.

Objetivos do
SENAR MINAS:



Existem pré-requisitos para 
participar?
Existem pré-requisitos específicos para algumas ocupações 
e atividades. Por exemplo, para participar do curso de 
mecanização é necessário ser maior de 18 anos.

Os cursos do SENAR  
são cobrados?
Não. Todos são gratuitos.



Por que os cursos são gratuitos?
Toda vez que o produtor rural comercializa sua produ-
ção, é descontado dele um valor e parte desses recur-
sos vai para o SENAR MINAS. Também são repassados 
recursos das folhas de pagamento dos sindicatos pa-
tronais rurais e de empresas prestadoras de serviços 
de mão de obra na área rural. Tudo que é arrecadado é 
usado em benefício do setor rural. 

O que devo fazer para participar 
do curso do SENAR MINAS?
É só procurar o Sindicato dos Produtores Rurais ou outra 
entidade parceira do SENAR MINAS presente no seu 
município. Para saber o endereço da entidade parceira, 
acesse o site www.sistemafaemg.org.br.



1. CAFÉ 
     Cultivo Convencional e Orgânico

• Cafés especiais
• Classificação e Degustação 
• Colheita 
• Implantação (convencional e 

orgânico) 
• Mecanização 
• Pós-Colheita (preparo do café via 

seca e via úmida) 
• Tratos Culturais (Adubação e poda
     manual e mecanizada)
• Torra de Café

2. CANA-DE-AÇÚCAR
• Implantação, Tratos Culturais 
 e Colheita de Mudas 
• Mecanização
• Plantio Manual e Corte de Mudas
•  Qualidade na Colheita 
•  Qualidade no Plantio

3. OLERICULTURA (Horta) 
• Cultivo Convencional  

e Orgânico
• Implantação

• Tratos Culturais
• Colheita e Pós-colheita

4. FRUTICULTURA
     Cultivo Convencional e Orgânico

• Colheita e Pós-Colheita
• Embalagens
• Implantação
• Produção de Mudas 
• Tratos Culturais
• HLB Greening

5. ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO
     DE SOJA E MILHO
6.  FLORICULTURA E PLANTAS 

ORNAMENTAIS
• Cultivo de Flores e Folhagens 
 de Corte 
• Colheita, Pós-colheita, e Comer-

cialização de Flores e Folhagens 
• Implantação de Viveiro para 

Plantas Ornamentais
• Reprodução de Plantas 
 Ornamentais 
• Cultivo de Plantas Ornamentais

7.  PLANTAS MEDICINAIS 
     E ESPECIARIAS 
 

Agricultura

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
RURAL – FPR
Aperfeiçoamento



1. BOVINOCULTURA DE CORTE 
     E DE LEITE

• Alimentação (pastagem, 
forragens, minerais, 
sacharina, concentrados e 
Palma Forrageira)

• Casqueamento
• Criação de Bezerras (leite)
• Inseminação Artificial
• Manejo Racional e Bem-Estar 

Animal
• Preparo de Bovinos para 

Exposição
• Preparo de Bovinos para Leilão
• Qualidade do Leite
• Vaqueiro
• Confinamento

• Doma de Novilhas para Ordenha

2. EQUIDEOCULTURA 
• Aparação de Cascos   

e Ferrageamento
•  Doma Racional
•  Equitação
•  Manejo e Alimentação
•  Preparação e Apresentação 

de Animais em Pista

Pecuária

• Reprodução
•  Sanidade e Primeiros Socorros

3. SUINOCULTURA
• Básica (Caipira)
• Industrial

4. CAPRINOCULTURA (Cabras) 
• Alimentação
• Manejo, Cuidados Sanitários   

e Reprodução
• Inseminação Artificial

5. OVINOCULTURA (Ovelhas)
• Alimentação
• Manejo, Cuidados Sanitários   

e Reprodução 
• Inseminação Artificial

6. AVICULTURA  
• Avicultura de Postura Comercial
• Básica (caipira) de Corte  

e de Postura
• Biosseguridade
• Criação de Codornas
• Embarque de Aves para o Abate

7. APICULTURA 
• Criação e Manejo de Abelhas 
    Indígenas sem Ferrão
• Manejo de Abelhas e Processa-

mento de Mel e Cera
• Produção de Geleia Real  

e Rainhas
• Produção de Própolis e Pólen

8. MINHOCULTURA
9. ADESTRAMENTO DE CÃES  
      DE PASTOREIO

8.  AGROECOLOGIA
•  Práticas Agroecológicas
•  Adubação Verde / Plantio Direto
•  Criação de Pragas Naturais

9.  PALMA FORRAGEIRA
10. COGUMELOS
11. HIDROPONIA



• Produção de Sementes e 
Mudas

• Recuperação de Áreas Degra-
dadas e Alteradas - Plantio

• Recuperação e Proteção  
de Nascentes

• Reflorestamento de Matas 
Homogêneas

• Viveiros

PISCICULTURA (Peixes)
• Peixes Ornamentais
• Tanque Escavado
• Tanque-Rede

Silvicultura
(Florestas)

Aquicultura

Agroindústria
1. FABRICAÇÃO

• Cachaça
• Análise Sensorial e Classificação 

de Cachaça
• Derivados do Leite de Vaca 

(queijos, requeijão, iogurte, 
ricota e doce de leite) e queijos 
especiais

• Derivados de Leite de Cabra
• Derivados do Leite de Ovelha
• Derivados do Leite de Búfala

2. BENEFICIAMENTO
• Peixes
• Frutas, Legumes e Verduras

3. ABATE E PROCESSAMENTO 
    DE FRANGOS

4. BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
• Agricultura Familiar
• Carne e Derivados
• Leite e Derivados
• Mel e Produtos Apícolas
• Ovos e Derivados
• Pescados e Derivados
• Queijo Minas Artesanal
• Coleta e Transporte de Leite

PALMITO PUPUNHA
• Implantação e Tratos Culturais
• Colheita, Pós-colheita e Pro-

cessamento Mínimo

Extrativismo



5. CONSTRUÇÃO DE FORNOS 
     CIRCULARES (CARVÃO) 

6. PRODUÇÃO DE CARVÃO 
    

7. FORNOS CIRCULARES COM 
     SISTEMA FORNOS-FORNALHA
8. CARBONIZAÇÃO EM FORNOS 
     DE ALVENARIA

1. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
• Colhedoras Automotrizes (al-

godão, café, cana, soja, grãos)
• Derriçadora, Podadora,  

Roçadeira e Motocoveador
• Máquinas de Beneficiamento 

de Café
• Máquinas Florestais
• Microtratores
•  Motosserra e Desdobramento 

de Toras
• Plantadoras, Semeadoras   

e Adubadoras
• Tratores Agrícolas
• Tratores Florestais
• Motocicletas e Triciclos

2. OPERAÇÃO
• Caldeira
• Caminhão Transbordo
• Carregadora de Rodas
• Empilhadeira
• Ensiladeira e Picadeira  

Estacionária 
• Guindauto-Munck
• Motoniveladora – Patrol
• Ordenhadeira

Atividades de  
Apoio Agrossilvipastoril

• Retroescavadeira
• Escavadeira Hidráulica
• Solda (arco elétrico com eletro-

do revestido)
3.  APLICAÇÃO DE DEFENSIVO 

AGRÍCOLA
• Automotriz
• Manual
• Polvilhadora e Distribuidor 

Manual de Iscas
• Pulverizador Pressurizado
• Tratador de Sementes e Grãos
• Tratorizado
• Quadriciclo
4.  AGRICULTURA DE PRECISÃO
• Colhedora de Grão
• Controladores de Precisão
• Distribuidores de Insumos 

Agrícolas
• GPS e APPs de Localização
• Pulverizador Automotriz
• Semeadoras Adubadoras
• Drone – Asa Rotativa
• Mapeamento da Propriedade
• Processamento de Imagens   

- Drone e Satélite



1. TRATAMENTO E PREPARAÇÃO  
     DE MADEIRA

2. CERQUEIRO
• Arame Farpado
• Cerca Elétrica
• Arame Liso

• Mapa de Colheita
• Aplicativos para Smartphone, 

Tablet e Computador

5. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO
• Autopropelido
• Convencional por Aspersão
• Microaspersão e Gotejamento
• Pivô Central, Linear  e 

Rebocável

Atividades Relativas à Prestação  
de Serviços

3. CARPINTEIRO
• Bambu
• Construção de Curral  

(madeira serrada e roliça)
• Construção de Telhado  

(madeira serrada e roliça)

6. ADMINISTRAÇÃO RURAL
• Associações e Sindicatos
• Comercialização de Café
• Gestão: Financeira / de Pessoas 

/ de Produção / de Marketing / 
Negociação e Comercialização

• Custos de Produção
• Programa 5 “S”
• Propriedades em Regime 
    de Economia Familiar
• Gestão de Negócios - ATeG



4. ELETRICISTA RURAL

5. ACIONAMENTO DE MOTORES

6. BOMBEIRO HIDRÁULICO

7. SANEAMENTO RURAL

8.  CONSTRUÇÃO  
DE FOSSA SÉPTICA
• Biodigestora
• Ecológica

9. PEDREIRO

10. SELEIRO
• Arreios
• Peças Trançadas em Couro,  

Seda e Nylon
• Peças Utilitárias de Seda  

e Nylon com Nós

11. SEGURANÇA NO TRABALHO
• CIPATR
• Espaço Confinado (vigia e 

supervisor)
• Trabalho em Altura
• NR 10
• NR 20
• NR 31
• NR 31 - Soja Plus

12. SERINGUEIRO

13. TRATAMENTO 
       DE MADEIRA

14.  ALMOXARIFES E                         
ARMAZENISTAS DE GRÃOS

15.  DEFESA SANITÁRIA E                 
VACINAÇÃO DE ANIMAIS

16.  BRIGADISTA ORGÂNICO 
       - COMBATE A INCÊNDIOS RURAIS

• Básico e Intermediário

17.  BRIGADISTA FLORESTAL

18. BARISTA

19. MANEJO INTEGRADO 
        DE PRAGAS E DOENÇAS

• Cafeicultura
• Cultivo de Grãos
• Eucalipto
• Fruticultura
• Olericultura

20. TURISMO RURAL
• Condução em Trilhas e Roteiros
• Empreendendo na Atividade  

Artesanal
• Empreendendo no Espaço Rural
• Empreendendo no Serviço  

de Alimentação 



   Qualificação e
  Formação por   
  Competência

• Agricultura Orgânica
• Apicultura
• Aplicação de Defensivo Agrícola
• Bovinocultura de Leite
• Casqueamento
• Derivados do Leite
• Embutidos e Defumados

• Equideocultura
• Fruticultura
• Máquinas Florestais
• Mecanização Agrícola (TAP - 

Trator Agrícola de Pneus)
• Mecanização - Café
• Motosserra
• Olericultura
• Ordenhadeira
• Pedreiro
• Retroescavadeira
• Sangrador de Seringueira

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL 
RURAL



PROMOÇÃO
SOCIAL – PS

• Argila
• Confecção de Vestuário (Feminino, 

Masculino, Peças Íntimas e Patch-
work)

• Bordados (Básico, Bainhas, Tecido 
Xadrez, Pedraria e Aplicação)

• Crochê
• Fibras Naturais (Móveis e Peças 

Utilitárias e Decorativas)
• Reutilização de Materiais (PET, 

Embalagens, Papel e Papelão)
• Pintura em Tecido
• Sementes, Cascas, Folhas e Flores• Alimentação Materno-Infantil

• Planejamento de Cardápios
• Produção Artesanal de Alimentos
• Produção de Alimentos sem Glúten, 

Lactose e Açúcares
• Produção Artesanal de Salgados e 

Doces de Festa
• Produção Artesanal de Doces
• Produção Artesanal de Doce de Leite
• Horta Caseira 
• Produção Artesanal de Polpa de 

Frutas
• Boas Práticas no Abate Doméstico do 

Frango Caipira
• Picles e Derivados do Tomate
• Frutos do Cerrado
• Derivados do Café

• Saúde e Atenção ao Idoso
• Doenças Transmissíveis
• Higiene do Lar
• Prevenção de Acidentes
• Saneamento Básico no Meio Rural
• Saúde Bucal
• Saúde na Infância
• Saúde na Terceira Idade
• Saúde Reprodutiva
• Sexualidade e Prevenção
• Saúde da Mulher
• Plantas Medicinais

Saúde

Alimentação 
e Nutrição

• A Arte de Ser Adolescente
• Educação na Adolescência
• Organização Comunitária
• Participação Cidadã
• Organização para Atividades 

Coletivas
•   Educação Financeira e Empreen-

dedora

Educação Artesanato





Outra importante linha de atuação do SENAR MINAS 
são os programas especiais, que se destacam por serem 
mais amplos e aprofundados, além de direcionados 
para públicos com perfis específicos, abrangendo tanto 
as áreas de Formação Profissional Rural quanto de Pro-
moção Social.

Programas Especiais

Desperta no profissional da educação um novo olhar para a 
adolescência e suas peculiaridades, possibilitando uma refle-
xão sobre a sua prática pedagógica e buscando uma convi-
vência harmônica e respeitosa entre as partes.

Criado em 2013 pelo SENAR Nacional, o Pro-
grama ATeG leva a pequenos produtores rurais 
assistência em gestão da propriedade e técnicas 
de produção. É direcionado a quem nunca rece-
beu assistência técnica regular e tem duração de 

dois a quatro anos. Em Minas Gerais, o Programa atua em várias cadeias do 
agronegócio, dentre elas: Apicultura, Avicultura, Bovinocultura de Corte e 
Bovinocultura de Leite, Cafeicultura, Fruticultura, Olericultura, Ovinocultura, 
Piscicultura e Agroindústria artesanal (Queijo Minas e Defumados).

Proporciona lazer, cultura, e entretenimento às famílias 
do campo, por meio de manifestações artísticas, apresen-

tações culturais, atividades esportivas e serviços de saúde.



Oferece diferentes tipos de atendimentos às comunida-
des rurais nas áreas de Cidadania (emissão de documen-

tos), Saúde, Agricultura, Educação e Cultura, Esporte e Lazer.

O objetivo deste programa é preparar os profissionais da 
área de educação para adotar práticas de primeiros socor-

ros em situações de urgência e emergência dentro das escolas, até a che-
gada de socorro médico apropriado.

Reúne pessoas das comunidades com 
o propósito de discutir temas como As-

sociativismo, Empreendedorismo, Meio Ambiente, Saúde e outros. São 
promovidas também oficinas de artesanato e a exposição de produtos 
confeccionados por ex-alunos de cursos do SENAR.

Ensina a aplicação de jogos, na condução e 
desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem, a professores de diversas disciplinas, com objetivo de 
tornar as aulas mais atrativas e prazerosas.  

PROGRAMA

A B C

Promove a prevenção do uso de álcool e outras dro-
gas, bem como discussão sobre violência, bullying, 
habilidades socioemocionais e infecções sexualmente 
transmissíveis entre adolescentes e jovens a partir da 

perspectiva de protagonismo juvenil. É desenvolvido junto às escolas muni-
cipais e estaduais dos municípios mineiros.

Enfrentamento 
ao Uso Abusivo 
de Álcool e 
Drogas



Esse programa de qualificação profissional tem 
como objetivo capacitar um profissional dife-

renciado, multifuncional, sendo capaz de interagir em situações novas 
e em constante mutação. Desenvolvido em módulos e com certifica-
dos independentes.

Gera oportunidades de educação, informa-
ção, prevenção e diagnóstico de doenças, 
possibilitando o cuidado da saúde integral do 

homem rural, contribuindo para aumentar sua autoestima e melhorar 
sua qualidade de vida.

Gera oportunidades de educação, informa-
ção, prevenção e diagnóstico de doenças, 
possibilitando o cuidado da saúde integral da 

mulher rural, contribuindo para aumentar sua autoestima e melhorar 
sua qualidade de vida.

Busca atender às demandas dos produtores que desejam 
investir em gestão e qualidade em suas propriedades, aju-
dando-os a planejarem e a colocarem em prática ações 

que permitam reduzir custos e a buscarem eficiência na condução do 
negócio.

Orienta crianças sobre a correta higienização 
bucal para prevenção de doenças. 



O objetivo é fortalecer a representatividade do 
Sindicato e da classe produtora, potencializando 

ações e os resultados da entidade. Para isso, são fornecidos aos parti-
cipantes instrumentos modernos de gestão, que ajudam a aprimorar 
a qualidade dos serviços prestados.

É um programa de qualificação básica que visa 
contribuir para o ingresso de jovens com idade 

entre 15 e 24 anos no mercado de trabalho rural, oferecendo a eles 
uma visão empreendedora de negócio, com foco nas oportunida-
des locais e regionais.

A iniciativa tem foco na capacitação de produ-
tores e trabalhadores rurais na gestão do uso 

da água através do manejo eficiente dos sistemas de irrigação existentes. 
O programa é dividido em duas ações estratégicas: capacitação de pro-
dutores rurais na gestão do uso da água da irrigação através do manejo 
eficiente dos sistemas de irrigação e capacitação para que os produtores 
atuem de forma representativa nos comitês que são a instância decisória 
sobre a gestão e planejamento dos recursos hídricos.

O Programa qualifica profissionais para 
ações integradas de turismo. O objetivo é 

ampliar a visão de gestão da atividade turística, a fim de fortalecer o 
turismo no meio rural. 

VERDE 
PANTONE 3435
C=86 M=44 Y=79 K=53

FAEMG 02 | TERRA
PANTONE 4515 C
C=28 M=29 Y=68 K=6



O Programa orienta os participantes a fazer o 
diagnóstico da propriedade e a identificarem
ideias de negócios, incentivando-os a analisarem

a sua viabilidade, com informações sobre organização, administração
e o relacionamento do negócio com o mercado.

O objetivo é capacitar jovens que querem 
ingressar no mercado de trabalho rural, con-

forme a Lei do Menor Aprendiz. É ofertado durante todo o ano e re-
alizado conforme a demanda dos empregadores rurais, envolvendo 
atividades compatíveis com o desenvolvimento físico, psíquico e so-
cial do aprendiz.

Aborda a sucessão familiar no negócio 
rural, motivando as gerações mais novas 

a dar prosseguimento e gerir os negócios da família. Durante o curso, 
são criados momentos onde diálogo e planejamento são vivenciados 
pelas famílias.

    SUCESSÃO
NOCAMPO

Programa desenvolvido em módulos, que busca 
qualificar e conscientizar os participantes para de-

senvolverem habilidades compatíveis com o tratamento de todas 
as pessoas e para assimilarem a importância da comunicação e do 
diálogo contínuo no acompanhamento da evolução dos funcioná-
rios, favorecendo um ambiente de trabalho agradável e onde con-
vivam diversos perfis de colaboradores.

Gestores
Rurais 



ER1 – UBERABA
Praça Vicentino Rodrigues da Cunha,
110 – Quadra 1, Lotes 9 e 10
CEP 38022-330 – Uberaba – MG
Fone/Fax: (34) 3312-3480/3312-3291
e-mail: senarura@senarminas.org.br

ER2 – MONTES CLAROS
Rua João Braga, 112 – Vila Santa Maria
CEP 39401-086 – Montes Claros – MG
Fone/Fax: (38) 3222-1851
e-mail: senarmoc@senarminas.org.br

ER3 – LAVRAS
Rua Francisco Sales, 666 – Sala 9
CEP 37200-000 – Lavras – MG
Fone/Fax: (35) 3821-9399 /3821-6469
e-mail: senarlavras@senarminas.org.br

ER4 – GOVERNADOR VALADARES
Rua Israel Pinheiro, 2.219 – Sala 408
CEP 35020-220 – Governador Valadares – MG
Fone/Fax: (33) 3271-6536
e-mail: senargov@senarminas.org.br

ER5 – VIÇOSA
Campus Universitário, s/nº – Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura – Sala 108
CEP 36570-900 – Viçosa – MG
Fone/Fax: (31) 3891-3138 / 3892-5309
e-mail: senarvic@senarminas.org.br

ER6 – SETE LAGOAS
Rua Maestro Paizinho, 313
Chácara do Paiva
CEP 35700-163 – Sete Lagoas – MG
Fone/Fax: (31) 3771-5182
e-mail: senarsl@senarminas.org.br

ER7 – JUIZ DE FORA
Rua Antônio Marinho Saraiva, 15  
Sala 401– Dom Bosco
CEP 36033-315 – Juiz de Fora – MG
Fone/Fax: (32) 3216-5657
e-mail: senarjf@senarminas.org.br

ER8 – PATOS DE MINAS
Rua José de Santana, 1.306
Salas 706/708 – Centro CEP 38700-052
Patos de Minas – MG
Fone/Fax: (34) 3821-8366
e-mail: senarpatos@senarminas.org.br

ER9 – PASSOS
Trav. Mons. João Pedro, 93 – Sala 701
CEP 37900-088 – Passos – MG
Fone/Fax: (35) 3521-6695
e-mail: senarpso@senarminas.org.br

ER10 – ARAÇUAÍ
Rua Dom Serafim, 480 – Centro
CEP 30600-000 – Araçuaí – MG
Fone/Fax: (33) 3731-1378
e-mail: senararc@senarminas.org.br

Escritórios 
Regionais

Av. do Contorno, 1771 – Floresta - CEP 30110-900 – Belo Horizonte - MG - www.sistemafaemg.org.br
SENAR MINAS: (31) 3074-3074 - senar@senarminas.org.br
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