
 

 

CURSO DE OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS 

AMAVI/SENAI 

 

RELATÓRIO PARCIAL DE ATIVIDADES (Primeira Etapa – Base Teórica) 

Apresentação 

Através de uma parceria entre a AMAVI e o SENAI, realizou-se no dia 17 de abril de 2015, nas 

dependências do mezanino do Parque Universitário Norberto Frahm, em Rio do Sul (SC), a 

primeira etapa do Curso de Operadores de Máquinas Pesadas voltado para a capacitação de 

servidores públicos municipais. Nesta etapa, participaram 61 operadores de 13 municípios do 

Alto Vale do Itajaí, conforme relação em anexo, onde foram repassados os conhecimentos 

teóricos necessários, especialmente relacionados à operação racional e defensiva, 

manutenção preventiva, cuidados com o equipamento, mas especialmente conceitos e 

técnicas de segurança na operação e realização de trabalhos com máquinas. (Havia 64 

inscrições, mas 3 operadores não compareceram. A estes, é dada nova oportunidade para 

reposição da aula teórica, já notificada aos municípios) 

A oferta do curso é uma iniciativa do CONSAGRI (Conselho dos Secretários Municipais de 

Agricultura da AMAVI), que buscou a parceria do SENAI, ouvindo a demanda dos municípios e 

em atendimento a exigências do Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável pela 

distribuição de máquinas e equipamentos pesados para as prefeituras através do PAC 2, e do  

próprio Ministério do Trabalho.  

Nesta primeira fase a carga horária foi de 8 horas, e haverá uma segunda fase, onde os 

conhecimentos teóricos serão colocados em prática, sendo que as aulas serão realizadas de 

acordo com os critérios de divisão dos municípios conforme as SDR’s a que pertencem, 

respeitando ajustes necessários. Na fase pratica, a carga será de 12 horas, totalizando 20 horas 

aula. Em anexo apresenta-se o Cronograma das Aulas Práticas.  

A parceria estabelecida foi concebida segundo o seguinte arranjo: 

 AMAVI/CONSAGRI – Contratante em nome das Prefeituras, responsável pelo local e 

pela mobilização dos interessados, e pela Supervisão Geral; 

 PREFEITURAS MUNICIPAIS – Conforme tabela anexa, responsáveis pelo local e 

equipamentos para as práticas, bem como pelo rateio proporcional dos custos, que 

ficou estabelecido em R$ 116,67 por participante, mais as custas de alimentação e 

deslocamento dos treinandos; 

 SENAI – Oferecer os materiais didáticos necessários, ministrante (Professor Ronaldo 

Dallposso) e os respectivos conteúdos, materiais e pessoal de apoio, bem como toda a 

articulação financeira, procedendo ao faturamento diretamente com os municípios; 

 



 

 

Avaliação Parcial 

Durante o evento, em conversa com alguns operadores participantes, percebeu-se claramente 

que o investimento é apropriado, na medida em que, a grande maioria destes (estimativa), 

jamais participou de qualquer capacitação, faltando-lhes muito as noções de manutenção, 

operação e especialmente cuidados com a segurança (própria e de outrem) e a qualidade do 

serviço prestado. A fase prática, portanto deverá complementar a fase teórica, contribuindo 

com a melhoria dos serviços prestados aos contribuintes. Além do aprendizado formal 

oferecido, a oportunidade da troca de experiências entre os operadores participantes 

possibilitou grande agregação de conhecimentos e experiências a todos, inclusive ao 

ministrante. 

Rio do Sul, 24 de abril de 2015. 

 
EDSON LUIS FRONZA 

Assessor CONSAGRI 
 

Anexo 01 – Cronograma das aulas práticas. 

CURSO DE OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS AMAVI/SESI 

CRONOGRAMA DAS AULAS PRÁTICAS 

 

 

SDR MUNICÍPIO  DATAS MUNICÍPÍOS PARTICIPANTES Nº DE OPERADORES TOTAIS 

Rio do Sul Agronômica O8 e 15 de maio Agronômica 

Aurora 

Presidente Nereu 

05 

06 

08 

 

 

19 

Ituporanga Petrolândia 22 e 29 de maio Petrolândia 

Vidal Ramos 

12 

08 

 

20 

Taió Taió 19 e 26 de junho Taió 

Mirim Doce 

Pouso Redondo 

Trombudo Central 

05 

01 

03 

02 

 

 

 

11 

Ibirama Presidente Getúlio 03 e 17 de julho Presidente Getúlio 

Dona Emma 

Vitor Meireles 

Lontras 

06 

04 

02 

02 

 

 

 

14 

TOTAIS 04 xx 13 64 64 



 

 

Anexo 02 – Curso de Operadores de Máquinas Pesadas AMAVI/SENAI - Lista de Presenças da 

fase teórica, realizado em 17 de abril de 2015, no PUNF em Rio do Sul. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 03 – Curso de Operadores de Máquinas Pesadas AMAVI/SENAI – Fotos da fase teórica 

realizada em 17 de abril de 2015, no PUNF em Rio do Sul(SC). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fotos: Curso de Operadores de Máquinas Pesadas AMAVI/SENAI, 17 de abril de 2015, Parque 

Universitário Norberto Frahm, Rio do Sul (SC)- Instrutor Professor Ronaldo Dallposso. 


