
SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM RURAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ALAGOAS



MISSÃO

Realizar a Educação Profissional, a 

Assistência Técnica e as atividades de 

Promoção Social, contribuindo para um 

cenário de crescente desenvolvimento da 

produção sustentável, da competitividade e 

de avanços sociais no campo.



O SENAR EM ALAGOAS

O SENAR/AL atua em todo Estado. Através da FAEAL - um dos seus mais

fortes parceiros, leva suas ações GRATUITAMENTE para todos os municípios,

tendo como ponto de apoio seus filiados, os sindicatos dos produtores rurais.



PARCEIROS

- FAEAL

- SEBRAE

- PREFEITURAS

- SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS

- SINDICATOS DOS PRODUTORES RURAIS

- USINAS



FPR – FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL
Qualifica o produtor e trabalhador rural para melhor desempenho nas 

suas ocupações

Agricultura

Pecuária

Silvicultura

Aquicultura

Extrativismo

Agroindústria

Atividades de Apoio Agrossilvipastoril

Atividades relativas à Prestação de Serviços

2018

N.º DE TURMAS: 463

N.º DE PARTICIPANTES: 6839 



PS – PROMOÇÃO SOCIAL
Desenvolve as habilidades pessoais e sociais e mudanças de 

atitudes, favorecendo melhor qualidade de vida e participação na 

comunidade rural

Saúde

Alimentação e Nutrição

Artesanato

Organização Comunitária

Cultura, esporte e lazer

Educação

Apoio às comunidades rurais 

2018

N.º DE TURMAS: 82

N.º DE PARTICIPANTES: 2101 



CLIENTELA DO SENAR/AR/AL

Produtores rurais 

Trabalhadores rurais

Famílias



RECURSOS DIDÁTICOS
A cartilha é um recurso instrucional auxiliar, 

elaborado segundo metodologia preconizada 

pela instituição. Tem por finalidade favorecer 

a aprendizagem adquirida, servindo de fonte 

de reforço e consulta para a reflexão do 

conteúdo ministrado durante os eventos de 

FPR e PS e Programação Especial do 

SENAR.



PROGRAMAS ESPECIAIS 

EXECUTADOS PELA 

REGIONAL DE ALAGOAS



PROGRAMA MAIS PASTO
É um projeto de organização, gestão e melhoramento de controles, 

formação de pastagem, rebanho e manejo, que vem mudando a nossa 

pecuária.

2018

N.º DE TURMAS: 3

N.º DE PARTICIPANTES: 36  

Em 2018 tivemos o lançamento do Mais Pasto – Nível II, que é 

voltado para a parte gerencial e administrativa da propriedade.



PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

GERENCIAL - ATeG
Tem como objetivo estabelecer e implantar um modelo de 

orientação técnica baseada no mérito aos produtores da 

classe “C” e “D/E” potencial, que englobe todos os 

processos da cadeia produtiva da propriedade –

possibilitando a realização de ações efetivas em todas as 

vertentes da sua atividade produtiva, visando proporcionar 

a evolução da sua produção, da família e da comunidade.



PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

GERENCIAL - ATeG

O SENAR/AR/AL conta com dois grupos de ATeG, sendo um na 

cadeia de frutas, no projeto denominado FRUTEC em Santana do 

Mundaú, com 24 produtores e em parceria com o SEBRAE.

O segundo grupo trata-se de 28 produtores da cadeia do leite, em 

Major Izidoro, no projeto ATeG – Leite.

Ambos com duração de 2 anos e com previsão para término em 

2020.



PROGRAMA FORRAGEIRAS PARA O 

SEMIÁRIDO – PECUÁRIA SUSTENTÁVEL
O programa lançou uma Unidade de Referência Tecnológica (URT) no 

município de Batalha, com o intuito de dar alternativas de palma 

forrageira resistentes à seca e com baixo custo aos produtores. 

Também serão plantadas as gramíneas perenes (capim e pastagens) e 

as gramíneas anuais (milho, sorgo e milheto) para verificar quais são 

as mais produtivas e mais resistentes.

Esse programa é uma parceria entre Instituto CNA, EMBRAPA, SENAR 

e conta com o apoio da FAEAL.



ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ensina o produtor e trabalhador rural sem 

escolaridade a ler e escrever.

2018

N.º DE TURMAS: 25

N.º DE PARTICIPANTES: 625  



NEGÓCIO CERTO RURAL

Planejamento e administração de pequenos 

negócios.

2018

N.º DE TURMAS: 14

N.º DE PARTICIPANTES: 270  



MULHERES EM CAMPO

Desenvolve o empreendedorismo das 

mulheres na gestão do negócio

2018

N.º DE TURMAS: 5

N.º DE PARTICIPANTES: 77 



SAÚDE DA MULHER RURAL

Prevenção do câncer do colo do útero, 

realizando exames de citologias na mulheres 

do meio rural em parceria com as Secretarias 

Municipais de Saúde e Prefeitura

2018

N.º DE PROGRAMAS : 5

N.º DE MULEHRES ATENDIDAS: 421 



SAÚDE DO HOMEM

Prevenção do câncer da próstata do homem 

rural. Realizando exames de toque e PSA em 

parceria com as Secretarias Municipais de 

Saúde e Prefeitura e Sociedade Brasileira de 

Urologia.
2018

N.º DE PROGRAMAS: 5

N.º DE HOMENS ATENDIDOS: 592



JOVEM AGRICULTOR APRENDIZ

Atende jovens entre 14 a 24 anos, visando 

levar aos jovens do meio rural treinamento de 

aprendizagem profissional rural. 

Atendendo a Lei 10.097/2000
2018

N.º DE TURMAS: 6

N.º DE ALUNOS: 129



REDE E-TEC
CURSO  TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO

Na modalidade de Educação a Distância

OBJETIVO GERAL: FORMAR  PROFISSIONAIS HABILITADOS NA 

APLICAÇÃO DOS  PROCEDIMENTOS  DE GESTÃO E DE 

COMERCIALIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO, VISANDO OS DIFERENTES 

SEGMENTOS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA 

BRASILEIRA

CARGA HORARIA : 1230 SENDO 20% PRESENCIAL 

DURAÇÃO : 4 SEMESTRES 

.
2018

N.º DE TURMAS: 7

N.º DE ALUNOS: 61



CNA JOVEM
Tem o objetivo de desenvolver novas lideranças para o campo 

e para o Brasil.

O jovem que participa do programa terá oportunidade de 

participar de trabalhos e discussões de grande relevância para 

o Brasil e terá acesso a lideranças de referência em nossa 

sociedade.

2018

N.º DE TURMAS: 1

N.º DE ALUNOS: 11



SERTÃO EMPREENDEDOR

Superar as dificuldades impostas pela falta de chuvas e produzir em meio à seca.

O SENAR criou o "Programa Sertão Empreendedor: Um novo Tempo para o Semiárido" que

será desenvolvido em uma ação conjunta com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas (SEBRAE).

Executados:

Informática

Alfabetização de Jovens e Adultos

Bovinocultura de Leite (Ordenha Manual

Avicultura Básica

Apicultura

Barragem Subterrânea



PORTARIA 001/2018/CONSELHO DELIBERATIVO

Recomenda as Administrações Regionais de SENAR que,

quando da oferta ou do atendimento de demandas

relacionadas à Formação Profissional Rural – FPR,

Promoção Social – PS e Assistência Técnica e Gerencial –

ATeG, observem o critério de reciprocidade, priorizando o

público demandante que atenda a, pelo menos, um dos

requisitos abaixo relacionados:



1 – Comprove o recolhimento de, no mínimo, 2 (duas) guias

ou documento equivalente, à contribuição para o Senar nos

últimos 12 (doze) meses que antecederem a data da oferta

ou da demanda;

2 – Comprove o recolhimento da contribuição sindical rural

do exercício em que se der a oferta ou a demanda ou

daquele imediatamente anterior;



3 – Comprove estar em dia com o recolhimento da

contribuição associativa do sindicato patronal rural;

4 – Comprove estar participando, à época da oferta ou da

demanda de programa relacionado à Assistência Técnica e

Gerencial do Senar.


