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1. Introdução 

A  Fundação  Carlos  Silvério  da  Rocha  de  Proteção  do  Meio  Ambiente  e  de

Desenvolvimento  Sustentável  é  uma  instituição  sem  fins  lucrativos,  com  sede  em

Inconfidentes,  Minas  Gerais.  Criada  em 30  de  junho  de  2011  que  tem como  objetivo

promover  e realizar  ações para a conservação da natureza.  Tem como fundador e atual

presidente  do  Conselho  Curador  Carlos  Silvério  da  Rocha  que  incentiva  e  investe  em

conservação da natureza por acreditar que este é o melhor legado que uma pessoa pode

deixar para esta e para as próximas gerações. 

A Fundação tem como órgãos deliberativo,  administrativo  e de controle  interno,

respectivamente, o Conselho Curador, o Conselho Diretor e o Conselho Fiscal. 

As atividades desenvolvidas no período de 01/07/2011 a 30/06/2015  foram: 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 1:  
Descrição:   Aula  de  Inglês:  “OUVIR,  FALAR,  LER  E  ESCREVER"-  AS  QUATRO
HABILIDADES COMUNICATIVAS DA LÍNGUA ESTRANGEIRA
Objetivo:  Ministrar aulas de inglês para  os jovens aprendizes da Guarda Mirim, Mário Alfredo e
alunos da Escola Estadual Felipe dos Santos, 2012. Foram organizados duas turmas de 20 alunos,
totalizando 40 capacitações. 
Público Alvo:  Aprendizes da Guarda Mirim, Mário Alfredo e alunos da Escola Estadual Felipe
dos Santos. 
Período de realização : de 28/02/2012 a 04/12/2012 – 80 horas 
Resultados obtidos: Foram atendidos duas turmas de 20 alunos, totalizando 40 capacitações. 
Nº total  de beneficiários atendidos: Foram atendidos duas turmas de 20 alunos, totalizando 40
capacitações. 
Nº de beneficiários atendidos de forma  gratuita:  Foram atendidos duas turmas de 20 alunos,
totalizando 40 capacitações. 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 2:  
Descrição: “CURSO DE BORDADO EM FITA”. Responsáveis/Professores: Profª. Ivoneide Vilas
Boas  Ortigara  e  Profª  Mirian  Aparecida  Ferreira,  o  curso  foi  é  destinado  a  artesãos  de
Inconfidentes/MG, 2012.



Objetivo:  Treinamento  e  capacitação  de  artesanato para  senhoras  do  município  de
Inconfidentes, projeto de Extensão do IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes. 
Público Alvo : O curso foi é destinado a artesãos de Inconfidentes/MG. 
Período de realização: junho de 2012 a dezembro de 2012 – carga horária 160 horas  
Resultados obtidos 
Inconfidentes é uma região de artesãos, a técnica ensinada foi propaganda para outras pessoas. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 40 alunos 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 40 alunos 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 3:  
Descrição:  Biblioteca comunitária “Maria Dorotéia Ferreira de Medeiros”
Objetivo:  Criar  um  ambiente  onde crianças  (principalmente),  adolescentes  e  jovens  possam
pensar, criar e inovar dando-lhes condições de discutir e modificar conceitos pré-estabelecidos e
possa, então, adequá-los à sociedade em que vive. Responsável/Professor: Maria Dorotéa Ferreira
de Medeiros, 2012.
Público Alvo:  Crianças, adolescentes e jovens do município de Inconfidentes. 
Período de realização: Contínuo 
Resultados obtidos: Atendimento personalizado das crianças, como reforço escolar. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 50 alunos 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 50 alunos

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 4:  
Descrição Acampamento  de Férias:  evento organizado pela  Fundação Rocha em parceria  com
IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes, 40 crianças. 2012. o evento foi organizado em 2 dois
dias no clube libertas clube. 
Objetivo:   O evento foi organizado com o objetivo de proporcionar aos jovens carentes da escola
Estadual Felipe dos Santos atividades de esporte (futebol, natação e corrida)  arte, poesia e educação
ambiental, além  da  interação com outras crianças. 
Público Alvo:  Jovens carentes da escola Estadual Felipe dos Santos
Período de realização: 18 e 19 de janeiro de 2012. Carga horária 16 horas. 
Resultados obtidos:  Proporcionou aos jovens dois dias de cultura e lazer. Além de convivência
com  outras crianças, jovens e adolescente. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 30 crianças  
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30 crianças 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 5:  
Descrição: Curso de empreendedorismo: Treinamento de Férias  o curso foi ministrado para os
jovens aprendizes da Guarda Mirim, Mário Alfredo e alunos da Escola Estadual Felipe dos Santos,
40 participantes, 2012. (empreendedorismo, atendimento ao cliente e educação financeira). 
Objetivo: O curso foi ministrado para os jovens aprendizes da Guarda Mirim, Mário Alfredo e alunos
da Escola Estadual Felipe dos Santos, 2012. 
Público Alvo:  Jovens aprendizes da Guarda Mirim, Mário Alfredo e alunos da Escola Estadual
Felipe dos Santos, 40 participantes. 
Período de realização: janeiro de 2012, Carga horária de 20 horas. 
Resultados obtidos: Treinamento e qualificação de 40 jovens aprendizes. 
Nº total  de beneficiários atendidos:  40 jovens aprendizes. 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  40 jovens aprendizes. 



ATIVIDADE (serviço ou projeto) 6:  
Descrição: Curso de Informática: ACIAPI Comercial, Industrial e Agropecuária de Inconfidentes,
22 participantes, 2012.
Objetivo:  Treinamento e capacitação de informática para os membros da  Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Inconfidentes. 
Público Alvo: Membros da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Inconfidentes. 22
participantes, 2012.
Período de realização: 19/03/2012  a 27/06/2012, carga horária de 30 horas
Resultados  obtidos:  Treinamento  e  capacitação  de  16  membros  da   Associação  Comercial,
Industrial e Agropecuária de Inconfidentes. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 16 associados 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 16 associados 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 7:  
Descrição:  Projeto Oficina de Reciclagem – Brinquedo é coisa séria: a sucata inventa tudo, 80
participantes, 2012.
Objetivo: Incentivar o empreendedorismo e reaproveitamento de resíduos, projeto organizado com
os alunos do Centro Educacional Américo Bonamichi. 
Público Alvo: Alunos do Centro Educacional Américo Bonamichi, 80 participantes. 
Período  de  realização:29/03/2012.  Carga  horária  8  horas  no  dia  do  evento.  30  horas  de
planejamento, coleta de resíduos e etc. 
Resultados  obtidos:  Desenvolvimento  de  técnicas  para  confecção  de  brinquedos  a  partir  de
resíduos, equipe de 10 com 8 alunos. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 80 participantes
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 80 participantes

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 8:  
Descrição:  IFSHOW – Evento organizado pelo IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes  em
parceria com a Fundação Rocha. 2012 e 2013.
Objetivo:  Oportunizar aos  produtores rurais da região do Sul de Minas Gerais um espaço para
conhecer novas tecnologias e negociações. 
Público Alvo: Produtores rurais da região do Sul de Minas Gerais. 
Período  de  realização:  Julho  de  2012  e  julho  de  2013.  Carga  horária  de  40  planejamento,
organização do evento. 
Resultados obtidos: participação de empresas, produtores rurais e alunos do IFSULDEMINAS –
Câmpus Inconfidentes. 
Nº total  de beneficiários atendidos: Aproximadamente 200 participantes. 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: Aproximadamente 200 participantes.

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 9:  
Descrição:  Projeto Inclusão Digital para melhor  Idade: 2013/2014.
Objetivo: Treinamento e capacitação de informática para melhor idade de Inconfidentes/MG. 
Público Alvo: Senhoras e senhores do grupo da melhor idade. 
Período de realização: agosto a dezembro de 2013 e  janeiro a julho de 2014. Carga horária de 40
horas. 
Resultados obtidos: Treinamento e capacitação de 20 participantes da melhor idade. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 20 participantes. 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 participantes. 



ATIVIDADE (serviço ou projeto) 10:  
Descrição:   Projeto de Extensão/Edital 2013 IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes: Gestão
do Resíduo Gerado pela Tecnologia da Informação,
Objetivo: O objetivo maior deste projeto é conscientizar as pessoas da importância da reciclagem,
visando à proteção do meio  ambiente  e  a  redução do desperdício,  conseguindo assim,  fazer  a
montagem de máquinas para doações à comunidade. Nesse projeto há uma parceria com a Casa Lar
Escola  Esperança  e  Vida,  onde  visa  a  retirada,  manutenção,  recuperação  e  devolução  de
computadores para a mesma, 2013, 2014 e 2015.
Público Alvo: Município de Inconfidentes
Período de realização : Ano de 2013, 2014 e 2015 
Resultados  obtidos:  Coleta,  recuperação  e  destinado  adequado  dos  resíduos  eletrônicos,  20
estágios para os alunos do IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes. Organização do Dia C – Dia
de Cooperar. Ponto 
Nº total  de beneficiários atendidos: 20 estagiários
Nº  de  beneficiários  atendidos  de  forma  gratuita:  número  indeterminado  de  pessoas,  pois  o
projeto contemplou o município de Inconfidentes. 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 11:  
Descrição:    Projeto  de  Extensão/Edital  2013  -  IFSULDEMINAS  –  Câmpus  Inconfidentes:
Reforço Escolar ao Encontro da Sustentabilidade.
Objetivo:  Contribuir  e  auxiliar  no  desenvolvimento  educacional  das  crianças,  trabalhando  o
caráter  dos  alunos  preparando-os  para  ser  bons  cidadãos  respeitando  a  natureza,  implantando
práticas sustentáveis através de aulas de reforço escolar. 2013/2014.
Público Alvo: alunos do Centro Educacional  Américo Bonamichi 
Período de realização: Novembro de 2013 a Novembro de 2014. Carga horária 576 horas 
Resultados obtidos: Melhoria no desenvolvimento educacional das crianças. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 21 alunos. 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 21 alunos 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 12:  
Descrição:  Projeto Ações Empreendedoras e Cidadania para a Geração de Renda e Oportunidade
de  Emprego  para  Costureiro  Industrial  do  vestuário  -   SECRETARIA  DE  ESTADO  DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDESE
Objetivo: Aquisição de 12  máquinas de costura 
Público Alvo: Jovens e adultos do município de Inconfidentes
Período de realização: janeiro de 2014 a janeiro de 2015 
Resultados  obtidos:  Treinamento  e  capacitação  de  100  jovens  e  adultos  do  município  de
Inconfidentes na área de costureiro industrial. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 100  jovens e adultos
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  100 jovens e adultos

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 13:  
Descrição:  Projeto Ações Empreendedoras e Cidadania para a Geração de Renda e Oportunidade
de  Emprego  para  Costureiro  Industrial  do  vestuário:   SECRETARIA  DE  ESTADO  DE
GOVERNO
Objetivo:  Capacitar  e qualificar  jovens  e  adultos  no  município  de  Inconfidentes   na  área  de
costureiro industrial. 



Público Alvo: 100 jovens e adultos 
Período de realização : janeiro de 2014 a janeiro de 2015
Resultados obtidos:  capacitação e qualificação de 100 jovens e adultos.  
Nº total  de beneficiários atendidos: 100 jovens e adultos
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 14:  
Descrição:  Projeto  Capacitação  de  mão  de  obra  ligados  aos  setores  de  alimentos,  bebidas  e
hospedagem.  Cursos de Capacitação de: Garçom, Bartenter, Recepção, Garde Manger, Higiene e
Manipulação de Alimentos, Camareira. 
Objetivo:   Trata-se de uma parceria entre a  Fundação Carlos Silvério da Rocha de Proteção do
Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável e o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis,
Bares e Restaurantes de Águas de Lindóia e Região, buscando atender as demandas por mão de
obra capacitada em toda a região do Circuito das Águas Paulista e arredores, 
Público Alvo: Profissionais da área hoteleira da região de Bragança Paulista, Socorro e Águas de
Lindóia. 
Período de realização: 03/11/2014 a  20/12/2014.

Resultados obtidos: capacitação de  222 capacitações 
Nº total  de beneficiários atendidos: 222 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita 222 capacitações 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 15:  
Descrição:  Cursos do Senar/MG
Objetivo: Qualificar produtores rurais 
Público Alvo: produtores rurais do município de Inconfidentes 
Período de realização: de 2012 a 2015 
Resultados obtidos: 59 cursos com 708 capacitações 
Nº total  de beneficiários atendidos: 708 capacitações 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 708 capacitações 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 16:  
Descrição: Curso de corte e costura
Objetivo: Capacitação de senhoras do município de Inconfidentes na área de costureiro industrial 
Público Alvo:  Senhoras do município de Inconfidentes
Período de realização: 10/03/2015  a 09/04/2015
Resultados obtidos: Capacitação de 20 senhoras do município de Inconfidentes
Nº total  de beneficiários atendidos: 20 capacitações 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 capacitações 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 17:  
Descrição:  Curso de informática para melhor idade
Objetivo: Inclusão da melhor idade no uso da tecnologia 
Público Alvo: Senhores e Senhores do município de Inconfidentes 
Período de realização : Agosto de 2014 a dezembro de 2015

Resultados obtidos:  20 capacitações 
Nº total  de beneficiários atendidos: 20 capacitações 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 capacitações 



ATIVIDADE (serviço ou projeto) 18:  
Descrição: Projeto orientação e atendimento à criança com transtorno do espectro autista e outras
deficiências
Objetivo:  atender e acompanhar as crianças  com transtorno do espectro autista do município de
Inconfidentes. 2013/2015.
Público Alvo: Crianças com transtorno do espectro autista e outras deficiências
Período de realização: de 2013 a 2015 
Resultados obtidos:  Atendimento e acompanhamento de 8 crianças com Transtorno do espectro
autista  (TEA)  do  município  de  Inconfidentes/MG,  Inclusão  da  pessoa  com autismo no  âmbito
educacional, Redução do estresse parental e Melhora da qualidade de vida das pessoas com TEA.
Nº total  de beneficiários atendidos: 8 crianças 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 8 crianças 

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 19:  
Descrição:  I Seminário de Tecnologia Educacional do IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes
Objetivo: Organização e gestão do evento 
Público Alvo: Professores municipais, estaduais e federais 
Período de realização: novembro de 2013, carga horária 8horas
Resultados obtidos: Participação de 200 professores
Nº total  de beneficiários atendidos: 200 professores
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 200 professores

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 20:  
Descrição:   PROJETO  MOVIMENTO  EDUCARTE  -  Dançar,  Educar  e  Vencer.
Responsável/Professor: Douglas Montanheiro Costa, 2012.
Objetivo: Incentivar a arte e a cultura entre crianças, adolescente e jovens. Com o objetivo de
gerar autoconhecimento,  inclusão social,  mostrando caminhos para aguçar o conhecimento e a
opinião crítica de cada um.. 
Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos 
Período de realização: janeiro de 2012 a dezembro de 2012.

Resultados obtidos: Proporcionou as crianças um ano de convívio com a dança. 
Nº total  de beneficiários atendidos: 20 crianças.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita; 20 crianças.

ATIVIDADE (serviço ou projeto) 21:  
Descrição:  Curso de informática 
Objetivo: Capacitação de informática 
Público Alvo: Público em geral de 30 a 60 anos 
Período de realização : maio a junho de 2015, carga horária de 40 horas 

Resultados obtidos:  10 capacitações 
Nº total  de beneficiários atendidos: 10 capacitações 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  10 capacitações



2. Membros  

Composição da equipe 
Nome Função no

Projeto
Formação

Profissional
Tipo do
vínculo

Carga horária
semanal

Cristiane
Sirlene
Martins

Rodrigues  

Administrativo Administrativo CLT 40 horas

Carlos
Silvério da

Rocha 

Membro
Curador

Autônomo Voluntário

Ademir José
Pereira 

Membro
Curador

Agrônomo Voluntário 

Luiz Augusto
Lombardi
Barroso 

Membro
Curador

Administração Voluntário 

Adriana Dalo
Rodrigues
Barbosa 

Diretora-
Presidente

Administração Voluntário

Cleusa
Bonamichi

Goes

Vice Diretora-
Presidente

Letras Voluntário 

Oliveiros
Miranda dos

Santos 

Membro do
Conselho

Fiscal

Letras/Formação
pedagógica

Voluntário

Jane Massari
de Moura

Membro do
Conselho

Fiscal

Técnica em
Edificações

Voluntário

Maria
Dorotéia

Ferreira de
Medeiros 

Diretora
Administrativa

Letras Voluntário

Roberto
Marcelino

Corrêa 

Membro do
Conselho

Fiscal

Bombeiro Voluntário 

José Ricardo
de Souza 

Membro
Suplente do
Conselho

Fiscal

Advogado Voluntário 

Ronaldo Reali Membro
Suplente do
Conselho

Fiscal

Letras Voluntário



3. Parceiros do Projeto

Nome do Parceiro Tipo  de  Contribuição  (financeira,  técnica,
Recursos Humanos ou outra)

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia  do  Sul  de  Minas  Gerais  –
Campus Inconfidentes 

Técnica

Guarda Mirim “Mário Alfredo Teodoro”
Inconfidentes/MG 

Técnica

Associação  Comercial,  Industrial  e
Agropecuária de Inconfidentes

Técnica

Sobronze LTDA Recife Financeira

SENAR Técnica 

4. Divulgação da Fundação Rocha

As  ações  desenvolvidas  pela  Fundação  Rocha  são  divulgadas  pelo  site
www.fundacaorocha.org, pelo site www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/ e Jornal de Inconfidentes.

Planejamento das atividades de divulgação

Instrumentos / Mídias Propósito
www.fundacaorocha.org Divulgação  dos  cursos  e  ações  executados  pelo

projeto
www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/ Divulgação  dos  cursos  e  ações  executados  pelo

projeto
Jornal de Inconfidentes. Divulgação  dos  cursos  e  ações  executados  pelo

projeto
Rádio Inconfidentes Divulgação  dos  cursos  e  ações  executados  pelo

projeto
Material de divulgação Elaboração de banners dos projetos desenvolvidos

no projeto 

http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/
http://www.fundacaorocha.org/
http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/
http://www.fundacaorocha.org/


                                       Matérias Publicadas da Fundação Rocha 

CAMPUS INCONFIDENTES FIRMA CONVÊNIO COM FUNDAÇÃO CARLOS 
SILVÉRIO DA ROCHA

Mais um convênio firmado pelo IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes. Dessa vez foi com a
Fundação Carlos Silvério da Rocha de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, localizada
no  município  de  Inconfidentes/MG.  O  objetivo  do  Convênio  é  de Cooperação  Técnica  e
desenvolvimento  de  ações  conjuntas  entre  as  partes,  através  do  oferecimento  de  cursos  de
Qualificação Profissional  na  área  de Formação Inicial  Continuada (FIC) e Habilitação Técnica,
atividades culturais e atividades de pesquisa e extensão.

Atenção: Edital  para  Concurso  de
Logomarca  para  a  Fundação  Rocha  –
PREMIAÇÃO:  R$500,00,  consulte  o
Edital  em  DOCUMENTOS  no
site:www.fundacaorocha.org.

A FUNDAÇÃO ROCHA se localiza na
Rua  Piachentino  Bonamichi,  nº.  137,
Centro, no Município de Inconfidentes,
Estado  de  Minas  Gerais,  inscrita  no
CNPJ n° 14.512.627/0001-36.

Início das atividades

 Por meio de parcerias do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes da Fundação Rocha, Guarda
Mirim Mário Alfredo e a Incubadora de Empresas – Incetec, pelo segundo ano consecutivo foi
realizado entre os dias 18 e 19 de janeiro deste ano o treinamento para os Jovens da Guarda Mirim.

A intenção do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes, da Fundação Rocha e da Diretoria da
Guarda Mirim não é apenas dar uma atividade para que os jovens tenham algo a fazer depois do
período escolar, mas passar a eles o conhecimento humanitário, o agir social; fazer com que eles
saibam conviver bem na sociedade, sempre prestando ajuda ao próximo.

Recentemente  fizeram  o  curso  de  Economia  Doméstica,  ministrado  pela  Profª.  Adriana  Dalo
Rodrigues Barbosa e tiveram a orientação básica de como aplicar técnicas e conhecimentos para
melhorar a qualidade de vida de indivíduos e comunidade.

Todos os cursos oferecidos são emitidos Certificados individuais por curso exercido, para assim
preparar os jovens em função de seu próximo trabalho.

Para  este  ano  serão  ministrados  os  cursos  de  Informática  básica,  Atendimento  ao  cliente,
Empreendedorismo, Marketing e Segurança do trabalho.

Acampamento de férias

 Reconhecendo a importância das experiências vivenciadas na infância e acreditando ser a educação
um  direito  da  criança  a  Fundação  Carlos  Silvério  da  Rocha,  IFSULDEMINAS  –  Campus
Inconfidente em parceria com o Grupo Vila Rica Libertas Clube e o Grupo de teatro Desenvolva
formulam seu Projeto Político-Pedagógico voltado para o atendimento das necessidades básicas a
educação e socialização.

http://www.fundacaorocha.org./
http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/noticias/313-ifsuldeminas-campus-inconfidentes-firma-convenio-com-a-fundacao-carlos-silverio-da-rocha-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel
http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/noticias/313-ifsuldeminas-campus-inconfidentes-firma-convenio-com-a-fundacao-carlos-silverio-da-rocha-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel


A  metodologia  adotada  nas  atividades  deste  acampamento  está  baseada  na  proposta  sócio-
construtivista, cujo objetivo é levar a criança a construir o seu próprio conhecimento através da
exploração de seu próprio corpo, objetos e espaço em que está inserida e das relações com o outro.

O projeto apresenta-se como forma organizada pela soma e esforços das entidades acima citadas
conscientes de seu dever com a efetivação dos direitos de nossas crianças, especialmente no que diz
respeito à educação de uma forma geral.

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-
los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  violência,  crueldade  e
opressão.” Artigo 227 da Constituição Federal.

Este  projeto  buscou  um  espaço  diferenciado,  que  proporcione,  além  das  atividades  físicas,  a
diversificação  para  o  desenvolvimento  de  todas  as  atividades  abaixo  relacionadas.  Oficina  de
esportes: futebol e natação; Oficina de artesanato: confeccionar um boneco ecológico, Oficina de
desenho e  Oficina literária:  roda de causos;  abordagem aos poemas  infantis  Cecília  Meireles  e
Vinícius de Morais.

REALIZAÇÃO: Fundação Carlos Silvério da Rocha e IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes.

PARCERIA: Grupo de teatro Desenvolva e Vila Rica Libertas Clube.

COLABORADORES: Wanderley  Lino  de  Pádua  Nascimento, Rony  Marcelino  Correia,
Michender  W.  Pereira  Motta,  Dreice  Montanheiro  Costa,  Rafael  Xavier,  Joice  Magali  Nunes
Barbosa,  Joseph Alberti  Fernandes Fraga,  Camila  Ramos,  Gilberto de Oliveira,  Raimy Martins
Rodrigues,  Maria  Cristina  Góes,  Farmácia  do  Chokito,  Savana  Bonamichi,  Ivan  Bonamichi,
Wallace M. de Medeiros,  Mirian Ferreira,  Maria  Dorotéia  Ferreira  de Medeiros,  Adriana Dalo
Rodrigues Barbosa e Ronaldo Reali.

http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/noticias/313-ifsuldeminas-campus-inconfidentes-
firma-convenio-com-a-fundacao-carlos-silverio-da-rocha-de-meio-ambiente-e-desenvolvimento-
sustentavel
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RESÍDUOS EM ROUPAS

Cursos ensinam confecção de roupas a partir de resíduos. Em bazar, 
população aprova a qualidade das peças

Em  2014,  os  restos  de  malhas
produzidos  por  confecções  de
Inconfidentes  -  MG  se  transformaram
em  peças  de  roupas.  Nas  mãos  dos
participantes  dos  cursos  de  corte  e
costura  oferecidos  pelo  Pronatec  -
Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico  e  Emprego  -  e  pelo  projeto
“Ações  Empreendedoras  e  Cidadania
para Geração de Renda e Oportunidade
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de Emprego para Costureiro Industrial do Vestuário”, o que era resíduo virou traje para indumentar
mulheres e crianças.

Para encerrar os cursos da área de vestimentas desenvolvidos durante o ano, a Fundação Carlos
Silvério da Rocha, em parceria com o IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes, realizou, quarta-
feira, 18 de dezembro, um bazar beneficente. Foram disponibilizadas para a comercialização cerca
de 500 peças confeccionadas por 40 alunos participantes destes cursos. “A arrecadação volta para a
gente garantir a continuidade do projeto. Vamos usar os recursos para a manutenção das máquinas
de costura e para a compra de materiais”, explicou a presidente da Fundação Rocha, Adriana Daló
Rodrigues.

Parceria com malharias

Vestidos para adultos e crianças, bem como cintos e regatas concebidos a partir de viscolycra, seda,
lese e renda estavam à mostra para a população escolher. Umas das consumidoras entusiasmadas
com a qualidade das confecções era a dona de casa, Eunice Helen Gâmbaro. Segundo ela, o preço,
aliado à sofisticação dos acessórios, é um convite para a compra. “As peças são muito boas. Os
preços são bons. Vale a pena levar uma delas para casa”, afirmou.

A confecção das roupas foi possível graças a uma parceria entre a Fundação e as malharias do
município. Elas doaram os restos de materiais para viabilizar os treinamentos dos alunos. “Fizemos
uma parceria com malharias para cidade. Do material que seria descartado conseguimos produzir
essas peças”, explicou Adriana Daló, enquanto mostrava a graciosidade das peças infantis.

De acordo com a presidente da Fundação Rocha, o movimento de pessoas interessadas em adquirir
as peças foi intenso, em especial no período da manhã. Os cursos de corte e costura serão retomados
a  partir  da  segunda  quinzena  de  janeiro  de  2015  e  são  abertos  para  toda  a  população.  Os
interessados deverão procurar a Fundação Carlos Silvério do Rocha, localizada na Rua Piachentino
Bonamichi, 137, centro de Inconfidentes. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (35)
3464-1328.

TEXTO e FOTOS: José Valmei Bueno

Publicado em 18 de dezembro de 2014
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ALUNOS  DE  DIFERENTES  CURSOS  CONCLUEM  CURSO  DE
EMPREENDEDORISMO

O mês de maio chega ao final e juntamente com ele o Curso de Empreendedorismo oferecido pela
Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – INCETEC.

 O curso teve início em março, com carga horária de 40 horas e foi realizado na Fundação Rocha.
Participaram alunos  de  diferentes  cursos  do  IFSULDEMINAS  –  Campus  Inconfidentes,  como
Engenharia  de  Agrimensura  e  Cartográfica,  Gestão  Ambiental,  Licenciatura  em  Ciências
Biológicas, Tecnologia em Redes de Computadores, Engenharia Agronômica e também alunos do
Pólo de Rede de Ouro Fino dos cursos Técnico em Administração e do Programa Especial  de
Formação Pedagógica de Docentes.
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O objetivo  foi  apresentar  os  principais
conceitos  e  suas  aplicações  práticas.  Os
alunos tiveram contato com depoimentos
de diversos empreendedores, conhecendo
histórias  de  sucesso,  tais  como: O
Boticário, China  in  Box, Chili
Beans, Bravo Café, Contém 1g, Turma da
Mônica,Cacau  Show, Buscapé,  entre
outras.

A Incubadora de Empresas irá oferecer o
Curso  de  Empreendedorismo  novamente

no segundo semestre e solicita que os alunos interessados em participar escrevam um e-mail para o
endereço  roberto.mendonca@ifs.ifsuldeminas.edu.br constando  o  nome  completo,  curso  em que
está matriculado e indicando sua preferência em cursar no período da manhã, tarde ou noite. Essas
informações serão utilizadas para planejar a quantidade de turmas e o horário de realização.

Texto: Incubadora de Empresas de Base Tecnológica – INCETEC

http://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/noticias/378-alunos-de-diferentes-cursos-
concluem-curso-de-empreendedorismo

OFICINA DE RECICLAGEM

Foi  realizado  no  último  dia  29  de  março,  no  Centro  Educacional  Américo  Bonamichi,  em
Inconfidentes/MG, o projeto Oficina de Reciclagem - Brinquedo é coisa séria: a sucata inventa
tudo, com a finalidade de construir brinquedos com material reciclável.

Sob a orientação da professora Adriana Daló Rodrigues Barbosa, os alunos do 3º e 6º períodos do
curso de Tecnologia em Gestão Ambiental desenvolveram alguns brinquedos e apresentaram em
forma de oficina para aproximadamente 60 crianças, com idade entre 4 e 5 anos, estudantes do
Centro Educacional Municipal Reino Encantado Irineu Doná.

Segundo  a  orientadora  o  projeto,  com  os  desafios  do  consumismo  na  modernidade  e  com  o
relativismo  dos  valores,  a  oficina  tem  como  objetivo  trabalhar  as  questões  voltadas  ao  meio
ambiente, conscientizando os alunos da importância de se trabalhar com uma educação ambiental,
voltada para o não desperdício de materiais retornáveis e para utilizando destes para confecção de
novos  materiais.  Através  dos  trabalhos  manuais  pode-se  desenvolver  a  coordenação motora,  o
raciocínio e a sensibilidade, estimular a socialização e cooperação, além de contar com um custo
mínimo.
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II IFSHOW movimenta mais de R$ 1 milhão em vendas e em expectativas de negócios
futuros

Apresentar  à  comunidade  as  novas  tecnologias  agropecuárias  e  motivar  o  produtor  rural  para
conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo IFSULDEMINAS foram os objetivos do 2º IFSHOW,
realizado  pelo  Câmpus  Inconfidentes,  entre  os  dias  04  e  07  de  julho.  Além  da  exposição  e
comercialização de maquinários, insumos agrícolas e artesanatos produzidos em Inconfidentes o
evento promoveu atividades esportivas,  mini-cursos de adestramento de cavalos e sediou o 13º
Circuito Mineiro da Cafeicultura.

O  2º  IFSHOW  reuniu  cerca  de  40
empresas na fazenda-escola e, segundo o
levantamento das empresas participantes,
o  volume  financeiro  movimentado  em
vendas  atingiu mais  de R$ 600 mil.   O
levantamento  indica  ainda  que  a
expectativa  de  negócios  futuros
estabelecidos na feira pode chegar a mais
de R$ 1milhão.

Para o gerente de uma concessionária de
veículos, Romeu Del Giudice, a feira foi
bastante  proveitosa  para  a  empresa
porque  a  estratégia  foi  apresentar

negócios para beneficiar os agricultores. "Apresentamos atrativos para o produtor rural. Tudo foi
feito  para  beneficiar  o  produtor,  como  financiamentos  através  dos  programas  Pronaf  e  'Mais
Alimentos'. Em outras edições queremos novamente a parceria porque foi extramente lucrativo para
nós", comemora.

Além de favorecer a venda no local, os empresários estabeleceram contatos para negócios futuros.
Para Claúdio Henrique Cipoli  Pedroso,  supervisor de vendas de uma empresa de equipamentos
agrícolas, o IFSHOW é um espaço adequado para conhecer novos clientes. "Criamos contatos e
agora vamos começar um período de visitas aos novos clientes", disse.

No último dia da feira, o departamento de esporte do IFSULDEMINAS promoveu o "Intershow",
um  torneio  de  jogos  e  atividades  recreativas
destinado  para  os  alunos  do  Ensino  Médio.
Competições  como  society  masculino,  futsal
feminino,  voleibol  misto,  tênis de mesa e caça ao
tesouro  marcaram  o  evento.  De  acordo  com  a
Coordenadora de Esporte e Lazer do Câmpus, Keila
Miotto, o resultado final será divulgado na próxima
quinta-feira, 11 de julho. "Serão somados os pontos
conquistados  por  cada  sala.  A  turma  com  maior
número  de  pontos  será  campeã  e  receberá  como
premiação  uma  viagem  para  um  parque  de
diversão", prometeu.



Outras atrações do evento foram os mini-cursos de "Execução de Flexão Lateral" e "Conformação
Ideal de Cavalos de Sela", além das apresentações de cavalo domado. Orientados pelo campeão
brasileiro de hipismo, Elson Aparecido Sabadini, e pelo diretor de esporte lusitano e juiz nacional
paraolímpico, Wilson Ricciluca, os mini-cursos buscaram esclarecer os participantes sobre a forma
adequada de tratamento dos animais.

De acordo com o diretor do Câmpus Inconfidentes, professor Ademir  José Pereira, o IFSHOW
cumpriu o seu objetivo e mostrou a importância da instituição abrir as suas portas para aproximar o
agricultor  dos  trabalhos  do  Instituto  Federal.  "Ao  encerrar  este  evento,  temos  a  convicção  da
necessidade de aprimorá-lo ainda mais, porque ele constitui um importante canal de comunicação
entre  a  escola,  a  comunidade  e  as  empresas  do  setor  agropecuário",  disse.  Para  o  diretor,  as
pesquisas e o conhecimento elaborado pelo IFSULDEMINAS ganham sentido e utilidade quando
auxiliam na qualificação da produção do campo. "O conhecimento produzido aqui deve chegar no
cotidiano dos produtores rurais de nossa região e o IFSHOW quer ser a ponte para os agricultores
chegarem até nós e nós chegarmos ao produtor, bem como abrir contato com as novas tecnologias
do mercado agropecuário", finalizou. 

TEXTO: José Valmei Bueno

FOTOS: Bernadete Teodoro, Moysés Tomazoli e Paula Doná

Publicado em 08/07/2013
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MELHOR IDADE E INFORMÁTICA

Confraternização marca encerramento de curso de informática destinado à 
Melhor Idade

Os  alunos  do  Curso  de  Informática
destinado  para  a  melhor  idade  se
reuniram,  segunda-feira,  02 de dezembro
de 2014, na sede da Fundação Rocha, para
comemorar o encerramento do curso. As
aulas integraram o Projeto de Extensão do
IFSULDEMINAS  -  Câmpus
Inconfidentes,  em  parceria  com  a
Fundação Rocha. Desde o último mês de
agosto,  Michael  Fernando  Santos,  aluno
do  curso  de  Informática,  ministrou  as
aulas  na  Fundação  Rocha  com  carga

horária de 40 horas.

Segundo a senhora Dalva Rocha, graças às aulas de informática e o acesso à tecnologia, atualmente
ela pode usar o computador para se comunicar com o filho. “Hoje eu converso com meu filho, em
Ribeirão Preto, pelo computador”, contou. Além da entrega do certificado os alunos receberam um
computador reciclado, doado pelo Projeto de Extensão Gestão do Resíduo Gerado pela Tecnologia
da Informação, Coordenado pelo professor  Bruno Couto Rezende.

Com informações de Adriana Daló Rodrigues - Revisão José Valmei Bueno

https://www.ifs.ifsuldeminas.edu.br/index.php/noticias/1525-formados-em-informatica
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DIA DE COOPERAR

"Dia C" lota um caminhão com lixo eletrônico. Recuperadas, máquinas serão
doadas para instituições carentes

Um  caminhão  cheio  de  monitores  de
computadores,  teclados,  mouses,  cabos e
impressoras e até micro-ondas e TV foi o
resultado da arrecadação do “Dia C”, Dia
de  Cooperar,  realizado  por  alunos  dos
cursos  de  Tecnologia  em  Redes  de
Computadores e Técnico em Informática
do  IFSULDEMINAS  –  Câmpus
Inconfidentes.  Através  do  Projeto  de
Extensão “Gestão do Resíduo Gerado pela
Tecnologia da Informação”,  estudantes e
servidores  da  instituição,  organizaram,

sexta-feira, 15 de agosto, um ponto de coleta de lixo eletrônico na Praça Tiradentes. “A nossa ideia
é pegar o lixo, tentar recuperar estas máquinas e doá-las para as instituições carentes. O que não
conseguirmos recuperar, pretendemos confeccionar artesanato”, explicou o idealizador do projeto,
professor Bruno Amarante Couto Rezende. O material sem condições de uso e inapropriados para
serem reaproveitados nos artesanatos serão encaminhados para uma empresa de Brumadinho – MG,
especializada em reciclagem de lixo eletrônico.

A iniciativa contou com o apoio da Incetec, Fundação Rocha, Nipe e Instituto Arpa 3, de Bom
Despacho –  MG,  além dos  servidores  do  Instituto  Federal.  De  acordo com o  Coordenador  da
Incetec, Oswaldo Francisco Bueno, o envolvimento da comunidade foi indispensável pelo grande
volume de materrial coletado. “A participação da comunidade foi muito além do que esperávamos”,
avaliou Oswaldo. Segundo ele, o material arrecadado poderá ser destinado às instituições carentes e
para  pessoas  pobres  que  não  têm  computador.  “Depois  de  arrumadas,  vamos  devolver  estas
máquinas para escolas carentes ou pessoas pobres”, contou.

Os estudantes também apresentaram números musicais e mais de vinte mudas de árvores foram
distribuídas.  Outros  detalhes  do  projeto  estão  disponíveis
em:https://intranet.ifs.ifsuldeminas.edu.br/~bruno.rezende/itech/Gest%C3%A3o%20de%20res
%C3%ADduos%20gerados%20pela%20tecnologia%20da%20informa%C3%A7%C3%A3o
%20Bruno%20Amarante%20com%20altera%C3%A7%C3%B5es%20f.pdf

TEXTO e FOTOS: José Valmei Bueno
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CONCLUSÃO: CURSOS HOTELARIA

No interior de São Paulo, Câmpus Inconfidentes conclui cursos destinados a
profissionais de turismo

No  último  dia  17  de  dezembro,
encerraram  os  cursos  de 
Bartender,  Camareira,  Garçom,
Garde  Manger,  Higiene  e
Manipulação  de  Alimentos  e
Recepção  ofertado  pelo
IFSULDEMINAS  –  Câmpus
Inconfidentes  nas  cidades  de
Águas  de  Lindóia,  Bragança
Paulista e Socorro, no interior do
Estado  de  São  Paulo.  As  aulas
tiveram  início  no  dia  03  de

novembro e foram realizadas por intermédio de uma parceria entre o Instituto Federal de Educação,
Ciências  e  Tecnologia  do  Sul  de  Minas  Gerias,  o  Sindicato  dos  Trabalhadores  no  Comércio
Hoteleiro e Similares de Águas de Lindóia e Região e a Fundação Carlos Silvério da Rocha. Mais
de 220 alunos aprenderam a como montar um bar, as categorias, modalidades e classificação de
drinks e os tipos de bebidas brasileiras. Além disso, os participantes tiveram noções de gastronomia,
como preparação de saladas temáticas, e decorações de buffet, bme como organização de quartos de
hotéis e pousadas.

A finalidade  dos  cursos  foi  desenvolver  conhecimentos  básicos  de  vocabulário  e  terminologia
específica; planejamento e conhecimento dos níveis hierárquicos dentro do setor, especialmente dos
hotéis. Temas como turismo, características do profissional de recepção, trabalhos executados em
hotéis, pousadas, eventos e feiras também foram abordados.

Publicado em 22 de dezembro de 2014
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Imagens dos cursos:

Águas de Lindóia - SP (Bartender, Higiene e Manipulação de Alimentos e Recepção)
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 Alunos do IFSULDEMINAS e agricultores da região participam de curso
sobre casqueamento de bovinos

O IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural e com a Fundação Carlos Silvério da Rocha, promoveu, entre os dias 29 de
abril a 1º de maio, o curso de Casqueamento de Bovinos. Contando 24 horas-aulas, o curso foi
executado  no  setor  de  Bovinocultura  de  Leite,  na  Fazenda-Escola,  e  capacitou  dez  alunos  da
instituição e agricultores que trabalham com a produção de leite na região. Além da prática para
prevenir doenças do casco, os cursistas tomaram conhecimento de teorias como anatomia. “Temos
uma parte teórica que ensina anatomia do casco, a função e a importância do casqueamento da vaca,
e as principais causas que levam à doença do casco”, explicou o instrutor do SENAR, André Coelho
Naves, que ministrou o curso.

Durante  os  três  dias  de  treinamento,  André  compartilhou  conhecimentos  de  prevenção  e
medicação,  equipamentos  básicos  e  necessários  para  o  casqueamento  e  noções  básicas  de
segurança do trabalho, além de cuidado com o animal. Para ser aprovado e receber o certificado do
SENAR, cada participante deveria frequentar, pelos menos, 80% dos dias de curso. “Avaliamos a
prática desses alunos. Todo final do dia, avalio cada cursista individualmente”, contou André.

Aprendizados

A  aluna  do  3º  ano  do  curso  Técnico  em  Agropecuária  do  IFSULDEMINAS  –  Câmpus
Inconfidentes, Gislaine Aparecida de Toledo, era a única mulher a participar do curso. Enquanto
aprendia  as  formas  de  prevenção  de  doenças  pelo  casqueamento,  a  estudante  disse  que  o
aprendizado do curso do SENAR agregou às lições do curso regular no IFSULDEMINAS. “Aqui
tem menos aluno. Isso ajuda a aprender mais”, disse. No futuro, a estudante quer ser veterinária e
destacou  o  aprendizado  adquirido  pelo  treinamento  do  SENAR.  “Se  a  vaca  estiver  com  mal
casqueamento, estiver sentindo dor no pé, ela diminui a alimentação e perde rendimento e produção
de leite”, concluiu.

Previsão do próximo curso

De  acordo  com  o  mobilizador  do  SENAR,  Oliveiros  Miranda  dos  Santos,  o  próximo  curso
oferecido em Inconfidentes será sobre "Secagem de Café em Terreiros" e está previsto para ser
realizado entre os dias 20 25 de maio. As aulas serão destinadas aos produtores de café dos bairros
rurais Boa Ventura, Boa Vista dos Góes e Romas.

Por José Valmei Bueno

Publicado em 04 de maio de 2015

___________________________________________________________________ 



Cavaleiros da região participam de curso de aparação de casco e
ferrageamento de animais

Cerca  de  dez  cavaleiros  da  região  participam,  em  um  sítio  localizado  no  município  de
Inconfidentes-MG, do curso de aparação de casco e ferrageamento de animais. As aulas começaram
segunda-feira (22/09) e estão previstas para terminar sexta-feira, (26/09). “O curso inclui avaliar
prumo de cavalo,  correção de casco e tática para colocar ferraduras no cavalo.  Tudo isso para
melhorar e aumentar a vida útil do animal e dar estabilidade no trabalho” explicou instrutor do
SENAR-MG, Tanus Jorge. “Doma e adestramento são importantes. Mas alinhar e balancear casco
com aparelhagem e corrigir  o  prumo dá condições  aos  animais  de mostrarem a potencialidade
deles”, complementou o instrutor natural da cidade mineira de Medina, no Vale do Jequitinhonha.

A parceria entre o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,  a Fundação Rocha e o
IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes permitiu aos cavaleiros a participação no treinamento
com carga de 40 horas. “Duas horas por dia apresentamos teoria e depois é só mão na massa”, disse
o instrutor. De acordo com Tanus, os participantes do curso são experientes na área, o que contribui
com o desempenho das aulas. “É somente pôr a técnica na mãos dos meninos que eles conseguem
sair bem”, elogiou.

Sílvio Benedito da Silva Sabino veio da cidade de Borda da Mata-MG para participar do curso. Ele
trabalha profissionalmente como ferreiro de cavalo há oito anos. “O curso me ajuda a evoluir, a
aprender  coisas  novas  e  diferentes.  Cada  vez  precisamos  melhorar  mais  o  que  fazemos.  Não
podemos ficar parados”, disse o jovem ao explicar que coloca ferraduras em cerca de 75 animais ao
mês. No final do curso, os participantes receberão o certificado emitido pelo SENAR-MG.

 TEXTO e FOTO: José Valmei Bueno

Publicado em 24 de setembro de 2014
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Em parceria com o SENAR e Fundação Rocha, IFSULDEMINAS promove
curso de Degustação de Café

Entre os dias 02 e 06 de março, o IFSULDEMINAS - Câmpus Inconfidentes, em parceria com o
SENAR  -  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem Rural  e  a  Fundação  Carlos  Silvério  da  Rocha,
promoveu  o  curso  de  Degustação  de  Café.  Cerca  de  11  produtores  de  café  participaram  do
treinamento, com carga horária de 40 horas-aulas.

FOTOS: Paulo Henrique Shadow

Publicado em 10 de março de 2015.
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Na zona rural de Inconfidentes, produtores rurais recebem treinamento
sobre produção de derivados do leite e manuseio de roçadora

Produtores rurais dos bairros Boa Ventura e
Boa Vista dos Góes, zona rural de Inconfidentes, participaram entre os dias 05 e 09 de maio, dos
cursos  de  aperfeiçoamento  em  produção  de  derivados  do  leite  e  operação  e  manutenção  de
roçadora, realizados pela parceria entre o IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes, SENAR –
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e Fundação Carlos Silvério da Rocha.

No bairro Boa Ventura,  cerca de doze donas de casa  receberam treinamento  para  a  confecção
artesanal de doce de leite pastoso, ricota,  muzarela,  requeijão de corte e iogurte. O curso,  com
duração de 40 horas-aulas, ofereceu diploma expedido pelo MEC, válido como título para uso em
concurso público. Além da prática, as alunas receberam informações teóricas. “Abordamos as boas
práticas  de fabricação,  o  valor  nutritivo,  a  composição  do leite,  o  mercado,  a  conservação e  a
validade  de  cada  produto.  A ideia  é  preparar  as  produtoras  de  acordo  com as  orientações  da
Vigilância Sanitária”, explicou a instrutora do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,
Maria Inês Marques Pereira. De acordo com Maria Inês, o treinamento foi uma oportunidade para
as donas de casa obterem informações sobre as boas práticas de tratamento de uma das principais
matérias  primas  da alimentação:  o  leite.  “Aqui  vai  agregar  valor  a  um leite  que é  tirado  para
alimentação familiar.  Elas aprenderam a avaliar  as possíveis contaminações e a eliminação das
bactérias do leite tirado no curral.  Isto vai  melhorar o valor nutritivo da alimentação familiar”,
afirmou a instrutura que também é médica veterinária para quem o treinamento teve objetivo de
promoção social.

 A  dona  de  casa  Adriana  da  Silva  Alves  participou do  curso.  Para  ela,  a  grande  novidade  do
treinamento foi aprender a importância da temperatura na hora da produção dos gêneros derivados
do leite. “A gente em casa não tem hábito de usar termômetro. A grande novidade foi aprender a
usar o termômetro.  A temperatura é essencial para produzir um alimento saudável e saboroso”,
afirmou.

No Bairro Boa Vista dos Góes

No Bairo Boa Vista, onze produtores rurais receberam do instrutor do SENAR, Dimas Afonso de
Paula, as orientações para a operação e a manutenção de roçadoras. O curso começou quinta-feira,
dia 08 de maio e terminou na tarde de sexta-feira, 09 de maio, com duração de 16 horas-aulas. “A
finalidade  principal  do  treinamento  é  fazer  com que  as  pessoas  consigam dar  as  manutenções
básicas e preventivas para a máquina ter uma vida útil maior e como elas devem trabalhar com
equipamentos de segurança”, explicou o instrutor que há mais de 4 anos atua no Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural.



O curso ofereceu diploma reconhecido pelo
MEC e  os  critérios  de  avaliação  dos  participantes  foram a  participação  e  o  envolvimento  nas
atividades.  “A gente aqui  trabalha com a descarbonização da máquina,  limpeza do filtro de ar,
engraxamento de rolamentos e as técnicas da roçada. No final, verifico a assimilação prática das
instruções por parte dos alunos, através das perguntas e das respostas”, afirmou o professor.

Para o cafeicultor Paulo de Freitas Bueno o curso foi útil, porque ensinou as medidas de conserto do
equipamento e indicou as práticas de segurança. “Se a gente estiver na roça e der um problema,
poderemos arrumar lá mesmo. A parte de mecânica aprendi bastante. Mas também percebi a
necessidade de cuidar também da gente. Não usava protetor de ouvido e luvas. Agora vou passar
a usar. O principal é a segurança”, avaliou o produtor.

 

TEXTO E FOTOS: José Valmei Bueno
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Curso de Doces

Mulheres de Inconfidentes são qualificadas para a fabricação de compotas,
frutos cristalizados, geleias e doce em pasta

Compota de laranja, limão siciliano, galego
e  cravo;  geleia  de  maracujá  e  morango;  doce  em  barra  de  banana-nanica;  e  doce  da  massa
reaproveitada  do  maracujá.  Estas  foram  algumas  das  receitas  aprendidas  por  11  mulheres,
moradoras de bairros rurais e urbanos de Inconfidentes, durante o curso “Trabalho na produção de
conservas, vegetais, compotas, frutos cristalizados e desidratados”. As aulas, dadas entre os dias 24

mailto:ascom.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br


e 28 de março, foram oferecidas pelo SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural,  em
parceria com o IFSULDEMINAS – Câmpus Inconfidentes, Fundação Rocha e CRAS – Centro de
Referência  de  Assistência  Social  do  Município  de  Inconfidentes  e  tiveram  a  finalidade  de
profissionalizar a mão de obra da produção de doces.

Durante as manhãs e as tardes, as alunas foram coordenadas pela instrutora do SENAR, Maria de
Lourdes Gonçalves Monteiro, que há 19 anos trabalha nas áreas de alimentação e de saúde. “Este é
um curso profissionalizante que prepara para trabalhar com conservas de frutas para poder ajudar as
participantes  a  acrescentar  a  renda  familiar”,  explicou.  O  objetivo  do  curso  é  desenvolver
habilidades básicas de saúde, segurança do trabalho e cuidados com o meio ambiente, além de
apresentação teórica de temas como valor nutricional de frutos e legumes, higienização do local de
trabalho, dos materiais, equipamentos e pessoal. “Uma das partes mais importantes é a higienização
e sanitização. Elas aprenderam a cuidar de tudo para o produto ter uma qualidade ideal para manter
a saúde das pessoas e se deliciarem com segurança”, afirmou.

Assuntos como recepção, pesagem e seleção dos frutos e preparo de produto para a comercialização
com técnicas de lacre, rotulagem e armazenamento também foram debatidos. Ao final do curso, as
participantes receberam um certificado do SENAR, registrado pelo MEC. “As alunas saem daqui
como profissionais e podem se empregar em qualquer indústria de alimentos”, afirmou a instrutora
do SENAR.

Uma  das  alunas  pretende  aproveitar  do  aprendizado  adquirido  durante  o  curso  para  se
profissionalizar na área de alimentos. É Andréa Cristina Correa, moradora do bairro Boa Ventura,
zona rural de Inconfidentes. A dona de casa está construindo uma cozinha medindo 32 m², com a
finalidade de produzir doces e salgados para atender encomendas. A construção está em fase inicial.

“Pretendo trabalhar com doces. O que for de cozinha me interessa. Minha intenção é montar
uma fábrica de doces”.

Segundo  ela,  dentre  tantos  ensinamentos,  o  curso  a  ajudou  a  perceber  a  medida  certa  da
higienização do espaço de trabalho. “Quando a gente esterilizar um objeto e lavar o chão, não tem
necessidade de desperdiçar produto, porque matamos as bactérias boas, junto com as ruins”, disse.

Se algumas alunas têm o sonho de aplicar as técnicas em futuros negócios econômicos, outras se
motivaram a participar do curso com o objetivo de aperfeiçoar o trabalho diário. É o caso da dona
de casa, Maria de Fátima do Couto de Souza. De acordo com ela, apesar da carga horária exigente,
de 40 horas/aulas, ela superou a falta de tempo para aproveitar a nova aprendizagem. “Apesar dos
meus serviços e aulas à noite na faculdade, vim fazer o curso. Aprendi não somente a aperfeiçoar a
técnica  na  produção  de  doces,  mas  também  crescemos  na  parte  humanitária,  por  causa  dos
relacionamentos que estabelecemos”, contou. Uma das técnicas despertadas mais simpatia na aluna
foi o reaproveitamento dos ingredientes: “Não desperdiçamos nada. A sobra do açúcar usado para
cristalizar foi usada na calda; a massa do maracujá que geralmente joga fora, estamos usando para
fazer compota”, explicou. Questionada como aplicará o aprendizado no dia a dia, ela responde bem-
humorada: “Na família, agora, muita gente vai ficar obesa”, concluiu em meio a gargalhadas.

 

 Texto: José Valmei Bueno
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Em parceria com SENAR, IFSULDEMINAS oferece curso de "doma racional"
para cavaleiros da região

O  IFSULDEMINAS  –  Câmpus
Inconfidentes, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e com a
Fundação Rocha, realizam, entre os dias 9 e 13 de junho, o curso  “Doma Racional”. Com duração
de 40 horas-aula, o treinamento está sendo realizado no Bairro Boa Vista da Adelaide, zona rural de
Inconfidentes.  Ao  todo,  12  participantes  da  região  aprendem  a  domesticar  cavalos.  “O  curso
consiste em pegar o animal xucro e ensiná-lo a ser cabresteado, tirar cócegas e medo. O aluno deve
aprender a montagem pelos lados direito e esquerdo e andar no animal sem que ele pule e sem
muito esforço para ser guiado”, explicou o instrutor do SENAR, Leonardo Tadeu Freiria.

Natural de Guaranésia – MG, Leonardo é especialista em doma, rédea e equipamentos transados,
como cabresto e barrigueira. Ele trabalha no SENAR há 14 anos. De acordo com o instrutor, no
tempo de relacionamento com os alunos, ele busca transmitir os valores aprendidos tanto na história
de vida,  quanto na instituição.  “Para  ser  instrutor,  o  SENAR exige muita  prática,  dedicação e
qualificação. O que levamos 40 anos para aprender, tento passar para os alunos em 5 dias”, disse.
Leonardo lembrou o trabalho realizado com domas de cavalos e boiadas no Estado do Mato Grosso
como uma das  principais  escolas  para  sua profissão.  No entanto,  ele  destaca a importância  do
conhecimento teórico. “Junto a experiência dura e apertada que tive com os animais, sem ter muita
noção, com os cursos que faço com os norte-americanos e campeões brasileiros para aperfeiçoar a
lógica do trabalho. Filtro e dissolvo estas informações para repassar para a moçada”, teorizou o
instrutor.

Os participantes passarão por uma avaliação
para, no final,  receberem um certificado válido em todo o território nacional.  “Consideramos a
atuação do aluno aqui. A facilidade do manejo e a intimidade com a corda e com os animais, a
facilidade de aprendizagem e a capacidade de fazer o que está determinado”, afirmou ao explicar os
critérios de aprovação dos domadores. Com o documento, os alunos poderão conquistar trabalho em
haras, gerência de fazenda, selaria, auxiliar de veterinário, maquiagem de cavalo, casqueamento e



fretes. “O mundo do cavalo oferece um leque imenso de oportunidade de trabalho. O mercado está
inteirinho aberto. Hoje está difícil de arrumar mão de obra. Mas se o cara tiver vontade e arregaçar a
manga,  ele consegue.  Por exemplo,  hoje tem caminhões especializados em frete de cavalo que
parecem ônibus de luxo. É um espaço de trabalho belíssimo”, apontou.

Um  dos  jovens  participantes  do  curso  é  Vicente  Moreira  Filho.  Morador  do  bairro  Itaguaçu,
município de Ouro Fino, ele doma cavalos há 12 anos. Segundo Vicente, o treinamento indica a
maneira  correta  de tratar  os  animais  durante o tempo de domesticação.  “Domo cavalo e quero
aprimorar o meu sistema. Quero deixar a maneira rústica, para adotar uma forma racional. Esse
negócio de pegar cavalo à força e ficar batendo é coisa passada. Hoje temos que domar sem judiar,
sem estressar o animal e sem machucar o domador,” afirmou Vicente.

Entre os dias 24 e 27 de junho, o curso terá sequência, e desta vez, serão aprimoradas as técnicas de
rédea, quando serão desenvolvidos treinamentos para recuo, galopagem e permissão de montagem.

Novas turmas  para o curso de “doma  racional”  e  “rédea” poderão ser abertas.  Os interessados
deverão fazer a inscrição na Fundação Carlos Silvério da Rocha,  localizada na rua Piachentino
Bonamichi,  número  137,  no  centro  de  Inconfidentes.  Quando  o  número  de  inscritos  atingir  a
formação de turma, serão agendadas as datas para a realização dos treinamentos.

TEXTO e FOTOS: José Valmei Bueno
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Em parceria com o Senar, Câmpus Inconfidentes oferece capacitação na
área de Embutidos e Defumados

Em parceria com o Senar - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural, o IFSULDEMINAS - Câmpus Inconfidentes ofereceu o curso de 
Trabalhador na Transformação de Produtos de Origem Animal em Embutidos e Defumados. "O 
curso tem o objetivo de ensinar o aproveitamento de 100% do animal abatido, no caso, o suíno", 
informou o instrutor do Senar, Júlio Cesar Magalhães Fernandes, técnico em Agropecuária. "Tudo 
que o animal pode oferecer é aproveitado", afirmou.
A aluna Aline Sousa Silva, tecnóloga em Alimentos, contou que durante sua faculdade a 
maioria das coisas que aprendeu foi de modo industrial. "Aqui eu aprendi a trabalhar de 
maneira mais simples e o produto fica com o mesmo padrão ou até superior ao 
industrializado", disse ela. Também chamou sua atenção o fato de que os ingredientes 
utilizados na forma artesanal são mais acessíveis e mais fáceis de serem encontrados no 
mercado, diferentemente dos utilizados industrialmente. "A gente utilizou sal, pimenta do 
reino, noz moscada, ingredientes que todo mundo conhece."



Moradoras da zona rural do município de Bom Repouso, as alunas Floriza Antônio Miguel 
Ribeiro e Miriam Cristina Ribeiro Silva, mãe e filha, respectivamente, decidiram fazer o 
curso para implantar o método no sítio da família. "Valeu à pena ter saído de Bom Repouso
pra fazer o curso, nós aprendemos muito", disseram elas.
A aluna Odila Doná considerou o curso excelente. "Aprendemos a fazer o kit feijoada, 
lombo defumado, presunto, chouriço e outros produtos, foi muito proveitoso".Realizado de 
25 a 29 de agosto, o curso reuniu alunos de Inconfidentes e região, na Fazenda-Escola, com
oito horas de aula por dia, totalizando 40 horas.

TEXTO: Paula Doná

FOTOS: Edison Pistelli e Paula Doná
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Em parceria com SENAR, IFSULDEMINAS promove cursos destinados aos
produtores rurais

Vinte e um produtores rurais do município de Inconfidentes, participaram, na semana de 16 a 20 de
março, de dois cursos: “Trabalhador na manutenção e operação de roçadora” e “Trabalhador na
manutenção  e  operação  de  motosserra”.  Promovidas  pelo  IFSULDEMINAS  –  Câmpus
Inconfidentes, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e com a
Fundação Carlos Silvério da Rocha, as aulas foram orientadas pelo instrutor do SENAR, Matheus
Costa Andrade.

Realizados na Fazenda-Escola e no bairro Boa Ventura, zona rural do município de Inconfidentes,
os  treinamentos  constam  de  conteúdo  sobre  operação  da  máquina,  segurança  do  trabalho,
lubrificação e regulagem de carburador. Os alunos também aprenderam a montar os equipamentos,
além de praticar operação de corte de árvore e limpeza de campo de acordo com as normas de
segurança  do  trabalho  e  seguindo  as  leis  ambientais.  O  curso  “Trabalhador  na  manutenção  e
operação de roçadora” conta com 16 horas-aula, enquanto o curso “Trabalhador na manutenção e
operação de motosserra” contabiliza 24 horas-aula. “A turma já tinha experiência. Foi mais um
aperfeiçoamento  de  quem  já  trabalhava.  Compartilhamos  alguns  ajustes  técnicos”,  avaliou  o
instrutor Matheus Costa sobre o desempenho dos aprendizes que receberão certificados emitidos

pelo SENAR

TEXTO e FOTOS: José Valmei Bueno
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Parceria entre IFSULDEMINAS-Câmpus Inconfidentes, Fundação Rocha e
SENAR qualifica mão de obra para a produção de derivados do leite

“Ouvi  novidades:  é  preciso
respeitar o tempo de cada uma das etapas de produção do queijo, não jogar o coalho no leite sem
antes ferventá-lo e não apertar a massa com a mão.” Estas foram as descobertas do jovem produtor
rural, José Paulo Mariano, 18 anos, durante os primeiros dias do curso “Trabalhador na produção de
derivados  do  leite”,  promovido  pela  parceria  entre  IFSULDEMINAS –  Câmpus  Inconfidentes,
Fundação  Rocha  e  SENAR  (Serviço  Nacional  da  Aprendizagem  Rural).  Morador  do  bairro
Cambuizinho,  zona  rural  de  Inconfidentes,  ele  pretende,  a  partir  do  curso,  produzir  queijo  em
pequena quantidade para comercializar. “Cresci ajudando meu pai a cuidar do gado e a fazer queijo
para  nosso  próprio  consumo.  Quero  começar  vender  o  produto,  aos  poucos,  para  valorizar  a
matéria-prima produzida no nosso sítio”, planeja.

Junto com José Paulo, outras 11 pessoas, entre pequenos produtores agrícolas, empresário do ramo
de laticínios e donas de casa participam da qualificação de mão de obra, na sede da Fundação
Carlos Silvério da Rocha. Com carga horária de 40 horas, o curso teve início segunda-feira (28/10)
e encerrará sexta-feira (01/11). Os cursistas participarão de aulas teóricas e práticas e aprenderão a
analisar a composição do leite, conhecerão a legislação vigente, em especial, o regulamento técnico
do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária), as boas práticas de fabricação e portarias publicadas
pela Anvisa (Agência Nacional da Vigilância Sanitária) sobre a produção de queijo.

Além de receberem informações sobre o manejo correto do leite para uma produção de qualidade,
segundo as normas técnicas, os alunos participarão de aulas sobre fabricação de ricota, muçarela,
iogurte, doce de leite pastoso e elaboração de rótulos.  O curso é monitorado pela instrutora do
SENAR, Maria Inês Marques Pereira. Há 18 anos na instituição, ela é médica veterinária e veio de
Paraisópolis-MG para ministrar as aulas. Segundo Maria Inês, a finalidade é profissionalizar a mão
de obra rural para atender o mercado. “A produção artesanal deve atender as normas técnicas das
boas  práticas  de  fabricação,  qualidade  e  identidade  dos  produtos,  seguindo  sempre  a
regulamentação da Vigilância Sanitária”,  esclareceu.  Para a instrutora,  o grupo de aprendizes é
formado por trabalhadores de setores diferentes, contudo possuem o mesmo objetivo. “O grupo é
heterogêneo. Temos empreendedores, gente que deseja se qualificar para o mercado e produtores
rurais  com intuito  de montar  o  próprio negócio.  Isso é engrandecedor,  porque a produção será
discutida em âmbitos variados”, afirmou.



Empresário do ramo de laticínios há 20 anos, Carlos Eduardo Guimarães Garcia participa das aulas.
Ele é proprietário de uma empresa fabricante de iogurtes e tem previsão de expandir os negócios.
Em fevereiro de 2014,  Guimarães  vai  iniciar  a produção industrial  de queijo.  “O curso agrega
conhecimentos de novas técnicas. A professora transmite informações de maneira simples e eficaz e
esclarece a melhor forma de adquirir equipamentos para a confecção de produtos de qualidade”,
disse.

O investimento  em cada  participante  do  curso  é  de  R$ 224,00.  Os  recursos  são  oriundos  dos
impostos pagos pelos produtores rurais a partir da compra de insumos agrícolas. Os participantes
receberão certificado emitido pelo SENAR, reconhecido pelo Ministério da Educação.

TEXTO E FOTOS: José Valmei Bueno
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Alunos e produtores rurais participam de curso sobre manutenção e
operação de tratores e implementos agrícolas

O IFSULDEMINAS – Câmpus 
Inconfidentes, em parceria com o SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, promove o 
curso “Manutenção e Operação de Tratores Agrícolas com Implementos”. Até sexta-feira (27/02), 
dez participantes, entre alunos do Instituto Federal e produtores rurais da região, estão recebendo 
orientações sobre a manutenção diária, acoplamentos, regulagem de trator, conservação do solo e 
informações sobre preservação do meio ambiente. “São pessoas que já têm prática no campo. Neste 
curso, vão aprender a conectar a teoria e a prática para trabalhar de forma segura e com saúde”, 
explicou o instrutor do SENAR e orientador do curso, Caio César Xavier, da cidade de São Gonçalo
do Sapucaí-MG.
As aulas, que acontecem na Fazenda-Escola, começaram segunda-feira (23/02) e somam 40 
horas/aula. As orientações são teóricas e práticas.“Cada aluno opera o equipamento de 30 minutos a
uma hora”, explicou o instrutor. “Abordamos como o equipamento funciona, sempre preocupando 
com a preservação ambiental”, completou Caio. Para ser aprovado no treinamento e receber o 
certificado do SENAR, o participante deve somar aproveitamento e frequência de no mínimo 80%. 
“Eles estão demonstrando total interesse. Estou satisfeito com o desempenho dos alunos”, avaliou o 
instrutor do SENAR.



A  dona de casa Catarina Aparecida Bueno de Carvalho é moradora do bairro Grama, zona rual de
Inconfidentes. Além das atividades domésticas, ela trabalha na produção de café. A vontade de
aperfeiçoar o trabalho na plantação a levou a participar do curso.

“Tudo o que a gente aprende não é perdido. Uma hora a gente pode precisar e nesta hora vou
saber o que fazer”, disse Catarina que pela primeira vez subiu em um trator para dirigi-lo.

“Não sabia nada. Agora já tenho uma boa noção”, comemorou a lavradora logo depois de receber as
primeiras orientações de controle da máquina.
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