QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

As operações de compra e venda de cereais estão sujeitas a aferição
qualitativa e quantitativa, para determinação dos seus defeitos e posterior
enquadramento nas normas de classificação vigentes.
Neste processo existe uma figura fundamental: o classificador. Conforme
estabelecia a Lei 9.972/2000, posteriormente modificado pelo decreto
6.268/2007, torna a classificação de grãos obrigatória em todas as operações
de compra e venda de cereais. O decreto 6.268/2007 regulamenta também os
procedimentos a serem realizados durante a classificação.
A classificação da soja é regulamentada através da IN (Instrução
Normativa)

n⁰

11

do

MAPA

(Ministério
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Agricultura

Pecuária

e

Abastecimento) que foi promulgada em maio de 2007. A classificação do milho
é regulamentada pela IN n⁰ 60 do MAPA de 2011, modificada pela IN n⁰ 18
do MAPA de 2012.
O curso irá abordar aspectos relativos aos procedimentos de
classificação dos cereais soja e milho. Hoje nota-se um grande déficit de
profissionais capacitados nesta área, tendo assim um mercado promissor a
todos que desejam começar nesta atividade e criando uma oportunidade para
aqueles profissionais que desejam se atualizar.

 PÚBLICO ALVO

Pessoas que já trabalham em armazéns ou que já classificam produtos
agrícolas; pessoas que desejam ingressar nesta promissora carreira.
Este curso não habilita o concluinte a solicitar o registro no MAPA, tratase de um curso de qualificação e que não requer conhecimento ou formação
prévia na área.
 OBJETIVOS DO CURSO

Este curso tem como objetivo qualificar trabalhadores para exercer a
profissão de classificador de grãos (soja e milho), de modo que através de uma
didática simples, e com muitos exercícios práticos o participante esteja apto a
realizar as atividades de classificação.
Ao término do curso, o participante será capaz de realizar a classificação
dos cereais soja e milho, podendo emitir um laudo de classificação como
devido enquadramento do produto em Grupo, Classe e Tipo.
 CARGA HORÁRIA

O curso será divido em dois módulos sendo emitido um único certificado
aos que participarem dos dois módulos.


Certificado de 20 horas – Módulo I (Milho)



Sexta-feira: 18h00min às 22h00min;



Sábado: 08h00min às 18h00min;



Domingo: 08h00min às 18h00min.



Certificado de 20 horas – Módulo II (Soja)



Sexta-feira: 18h00min às 22h00min;



Sábado: 08h00min às 18h00min;



Domingo: 08h00min às 18h00min.

 PROGRAMAÇÃO DO CURSO

1. Legislação
1.1 Lei 9.972/2000 – Lei que regulamenta a classificação de grãos no
Brasil;
1.2 Decreto 6.268/2007 – Decreto que regulamenta a lei 9.972/2000;
1.3 Lei 9.973/2000 – Lei que regulamenta o armazenamento de grãos
no Brasil;
1.4 MAPA – Fiscalização e atuação na classificação de produtos de
origem vegetal;
1.5 IN 11/2007 – Classificação de soja;
1.6 IN 60/2011 – Classificação de milho.
2. Parte prática soja:
2.1 Uso do homogenizador;
2.2 Uso do quarteador;
2.3 Verificação de umidade;
2.4 Verificação de impurezas;
2.5 Verificação dos defeitos;
2.6 Verificação da classe;
2.7 Preenchimento do laudo;
2.8 Avaliação.
3. Parte prática milho;
3.1 Uso do homogenizador;
3.2 Uso do quarteador;
3.3 Verificação de umidade;

3.4 Verificação de impurezas;
3.5 Verificação dos defeitos;
3.6 Verificação do Grupo e da Classe;
3.7 Preenchimento do laudo;
3.8 Avaliação.
 AVALIAÇÃO


O aluno deverá obter 60 % de rendimento nas atividades propostas;



Ter frequência mínima de 75 % nas aulas.

 MATERIAL DIDÁTICO


Apostila impressa com as normas de classificação de soja e milho,
juntamente com o referencial fotográfico;



Apostila digital customizada pelo próprio instrutor com as Normas
vigentes e referencial fotográfico digital;



Exercícios práticos de classificação.

 PRÉ-REQUISITO E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA


Formação mínima – ensino fundamental completo (antigo primeiro grau);



Habilidade com matemática básica;



Ter idade mínima de 18 anos;



Cópia de RG e CPF.

 INSTRUTOR


Carlos Augusto Teixeira Paim – Possui graduação em Engenharia
Agrícola pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste),
campus Cascavel – PR; Especialização em Engenharia de Segurança
do Trabalho pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).
É classificador registrado no MAPA (Reg. 12.583), Instrutor do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e prestador de serviços da
empresa Kepler Weber.
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