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UF: RO
CEP:
(69) 3212-0066
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reitoria@ifro.edu.br; site: www.ifro.edu.br

76.821-002

Reitor: Raimundo Vicente Jimenez
Pró-Reitora de Ensino: Mércia Gomes Bessa Coelho
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação: Artur de Souza Moret
Pró-Reitora de Extensão: Marilise Doege Esteves
Pró-Reitor de Planejamento e Administração: Arijoan dos Santos Cavalcante
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional: Jackson Bezerra Nunes

Dados da Unidade Gestora
Nome:
Diretor:
End.:
Cidade:
Fone:
E-mail:

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - DEAD
Prof. Célio Alves Tibes Júnior
Av. Governador Jorge Teixeira, 3.146, Setor Industrial
Porto Velho
UF:
RO
CEP: 76.821-002
(69) 3225-5045 - Ramal 813
Fax: (69) 3225-5045
dead@ifro.edu.br
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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
RONDÔNIA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO),
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado através da Lei n.º
11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a rede federal de educação
profissional, científica e tecnológica composta pelas escolas técnicas, agrotécnicas e
CEFETs, transformando-os em 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
distribuídos em todo o território nacional.
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) surgiu como resultado da integração da
Escola Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de implantação, tendo Unidades
em Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena) com a Escola Agrotécnica Federal de
Colorado do Oeste, esta, na época, possuindo 15 anos de existência.
Esta Instituição faz parte de uma rede federal de educação profissional, científica
e tecnológica centenária, que teve sua origem no Decreto n.º 7.566, de 23 de setembro de
1909, assinado pelo Presidente Nilo Peçanha, através do qual foram criadas 19 Escolas de
Aprendizes Artífices, uma em cada capital federativa, para atender os filhos dos
“desfavorecidos da fortuna”, ou seja, as classes proletárias da época.
Marcos Históricos que envolvem o Instituto Federal de Rondônia:
1993: criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste através da
Lei n.º 8.670, de 30/6/1993;
1993: criação das Escolas Técnicas Federais de Porto Velho e Rolim de Moura
através da Lei n.º 8.670, de 30/6/1993, que porém não foram implantadas;
2007: criação da Escola Técnica Federal de Rondônia através da Lei n.º 11.534,
de 25/10/2007, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena;
2008: criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia (IFRO), através da Lei n.º 11.892, de 29/12/2008, que integrou em uma única
instituição a Escola Técnica Federal de Rondônia e a Escola Agrotécnica Federal de
Colorado do Oeste.
O Instituto Federal de Rondônia está em plena expansão no Estado e para isso,
continua realizando investimentos substanciais na ampliação de seus Campi e de sua rede.
Em 2011, a estrutura do IFRO é a seguinte: uma Reitoria, cinco Campi em funcionamento
(Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Vilhena, Colorado do Oeste) e dois Campi Avançados
(Cacoal e Porto Velho), totalizando sete unidades presenciais e nas quais serão implantados
os Núcleos de Educação a Distância (NEAD) sob a direção da Diretoria de Educação a
Distância (DEAD), localizada no Campus Avançado Porto Velho.

Catálogo de Cursos Técnicos Subsequentes – EAD – Via Satélite

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA
Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por
tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. É
ensino/aprendizagem onde professores e alunos não estão normalmente juntos,
fisicamente, mas podem estar conectados, interligados por tecnologias, principalmente as
telemáticas, como a Internet. Mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a
televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes. Na expressão
"ensino a distância”, a ênfase é dada ao papel do professor (como alguém que ensina a
distância). No Decreto 5.622/2005, a educação a distância
[...] é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica
nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios
e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Destacam-se as seguintes vantagens de projetos desenvolvidos via EAD:
a. Inclusão de pessoas com necessidades especiais;
b. Democratização do acesso ao ensino;
c. Alcance de comunidades excluídas geograficamente dos centros de
ensino;
d. Maior flexibilidade de horários para os alunos acessarem a educação;
e. Facilidade de acesso a cursos de graduação e pós-graduação.
Além disso, a EAD possibilita o desenvolvimento de competências e habilidades
de ensino e aprendizagem em grupo, com interação, contribuindo para o desenvolvimento
de um novo perfil de professor. Além das características exigidas de qualquer docente, seja
ele presencial ou à distância, o professor que atua através da EAD deve saber se comunicar
bem, utilizando os meios de comunicação selecionados, deve agir como um facilitador de
aprendizagem, um orientador acadêmico e dinamizador da interação coletiva (caso o curso
permita a interação).
A Política de Tecnologia Educacional e Educação a Distância do Instituto
Federal de Rondônia considera o aporte educacional que as tecnologias das fases primárias
da EAD no Brasil e no mundo associadas às Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação - TIC, como essenciais para alcançar e atender cidadãos nas diversas regiões
e situações encontradas em Rondônia, estado amazônico com peculiaridades históricogeográficas e sócio-econômicas, em que o atraso educacional devido às mazelas históricas
das políticas públicas e à dificuldade de acesso sintetizaram uma região carente e
desprovida de ensino público de qualidade, quando se comparada com outras regiões do
país.
A capacitação humana e tecnológica do IFRO para atender às demandas sociais
por meio da educação a distância tem no financiamento governamental de projetos e na
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possibilidade de parceria com instituições congêneres públicas e privadas o círculo de
fomento para a intervenção direcionada ou distribuída, de acordo com a especificidade de
cada público.
Nesta perspectiva, a Política de Educação a Distância do Instituto Federal de
Rondônia dirige suas ações de forma amplificada e democrática, pautada na legislação, nos
referenciais de qualidade do MEC, na possibilidade de parcerias e no contexto regional,
para atuar no escopo delineado e outros mais que possam surgir.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (DEAD/PROEN)
O Instituto Federal tem como uma de suas finalidades “ofertar educação
profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase
no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”. Para que esta finalidade
seja cumprida em sua integralidade, é necessário que haja inovação e uso adequado das
tecnologias de informação e comunicação. Assim, a Diretoria de Educação a Distância,
integrada à Pró-Reitoria de Ensino do IFRO, tem o papel de auxiliar no desenvolvimento de
sistemas pedagógicos diversificados adequados ao atendimento destas demandas através
da criação de projetos que se integrem à nossa estrutura presencial e que promovam ações
que desenvolvam a educação em todo o Estado de Rondônia.
Para 2011, a DEAD, em parceria com o Instituto Federal do Paraná, ofertará 5
cursos técnicos na modalidade subsequente ao ensino médio para dar início as ações por
formação profissional através da modalidade EAD. A DEAD promoverá capacitação dos
servidores que atuarão no fomento da EAD, cursos de especializações, implantação dos
Núcleos de Educação a Distância em todos os Campi do IFRO, articulação e gestão de
programas especiais do MEC (UAB e ETEC), implantação da equipe central da Diretoria
para dar todo o suporte necessário ao desenvolvimento de ações que auxiliarão na
ampliação das vagas ofertadas para a educação profissional.

METODOLOGIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DO IFRO
A proposta inicial do IFRO, dos cursos técnicos subsequentes, utiliza a
metodologia adotada pelo Instituto Federal do Paraná, chamada de Ensino Presencial
Virtual, uma variação da educação presencial com uso de recursos de EAD que conta com
transmissão das aulas via satélite e atividades de apoio presencial desenvolvidas nos Polos
Regionais e Avançado Binacional. Complementa a metodologia uma estrutura de apoio web
e também via telefone, 0800.
Por meio da parceria entre o IFRO e IFPR serão ofertados 5 cursos técnicos
subsequentes, com início das aulas previstos para 25 de julho de 2011.
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Modalidade do projeto: O sistema EAD utilizado será o presencial virtual, com
utilização de satélite, para transmissão das aulas “ao vivo” à partir de Curitiba, onde fica a
Diretoria de Educação a Distância do IFPR. São CURSOS PRESENCIAIS VIRTUAIS,
baseados em sistema síncrono de videoconferência, utilizando-se telessala equipada com
(kit) de transmissão/recepção do sinal e gerenciamento de vídeo via internet (streaming) nos
NEAD e nos polos. Também haverá estrutura de computadores e internet para interatividade
entre alunos e professores.
Exemplo de um estúdio de transmissão de aulas:

A dinâmica das aulas se dará com encontros presenciais semanais para aulas
síncronas, online. Os professores são expoentes, selecionados por currículo e
conhecimento notório na área específica da disciplina e ministrarão as aulas que serão
recebidas em “telessalas” nos polos regionais (onde há campus do IFRO).
Exemplo de sistema de polos:
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Cada telessala, nos polos tem um sistema de recepção do sinal de satélite que
será projetado em televisões LCD de 50 polegadas ou por meio de projetores multimídia.
Além das aulas presenciais, sempre no mesmo dia da semana, o aluno deverá
participar de atividades via web, por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. Para
isso o aluno deverá ter acesso a computador e internet em sua casa ou com o uso de lan
houses.
As provas são presenciais e o aluno também pode agendar horário para tirar
dúvidas e solicitar reforço de explicações e conteúdo.
Cada aluno receberá um livro didático de cada disciplina, o que possibilita o
acompanhamento dos cursos de forma organizada, com várias atividades de ensinoaprendizagem previstas e controladas para o correto desenvolvimento acadêmico.
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CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES - OFERTA 2011/2
Os Cursos foram planejados pelo IFPR baseados no Catálogo Nacional de
Cursos Técnicos, que configura-se como importante mecanismo de organização e
orientação da oferta nacional dos cursos técnicos, além de cumprir uma função indutora ao
destacar novas ofertas em nichos tecnológicos, culturais, ambientais e produtivos,
propiciando uma formação contextualizada com os arranjos produtivos locais, gerando novo
significado para a formação profissional do brasileiro.
Os cursos ofertados por meio dessa parceria para o segundo semestre de 2011
são: Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Logística, Técnico em Meio Ambiente,
Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos e Técnico em Eventos.

CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Objetivo Geral
O Curso está agrupado no Eixo Ambiente, Saúde e Segurança do
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e objetiva formar o técnico
para atuar em ações preventivas nos processos produtivos com auxílio
de métodos e técnicas de identificação, avaliação e medidas de
controle de riscos ambientais de acordo com normas regulamentadoras
e princípio de higiene e saúde do trabalho. O técnico também estará apto a desenvolver
ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho, orientar o uso de EPI e EPC,
coletar e organizar informações de saúde e de segurança no trabalho, executar o PPRA,
investigar, analisar acidentes e recomendar medidas de prevenção e controle.

Público Alvo

Este curso se destina a qualquer profissional que tenha interesse em adquirir
conhecimentos na área para ocupar espaços de trabalho no mercado sempre crescente.

Pré-Requisito

Ensino Médio completo.
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Modalidade

Técnico Subsequente ao Ensino Médio.

Carga Horária e Duração

O curso terá duração de 4 semestre, com a carga horária total de 1020 horas, com
aulas às quartas-feiras.

Investimento

O curso é público e gratuito.
Mercado de Trabalho para os Egressos do Curso

Os profissionais terão possibilidade de atuação em Instituições públicas e privadas,
fabricantes e representantes de equipamentos de segurança. De acordo com a lei 6.514, de
1977, as empresas são obrigadas a manter um determinado número de profissionais
especializados em segurança do trabalho, que varia pela quantidade de funcionários e pelo
risco enfrentado por eles. No contexto regional, dados da FIERO 2011 informam que em
função dos grandes investimentos em obras públicas estruturantes em execução no Estado
de Rondônia, o setor que deverá apresentar maior demanda no período será o da
construção civil. Destacamos o desenvolvimento de setores industriais, onde apontamos o
de fabricação de produtos alimentícios e de bebidas, que apresentará expansão em função
do grande crescimento populacional associado ao consumo das famílias.
Em ambos os contextos, ressaltamos a grande importância e necessidade de
contratação do profissional da segurança do trabalho, pois sua atuação ocorre no sentido de
minimizar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e
a capacitação de trabalho do trabalhador.
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Conteúdos a serem Abordados na Formação Profissional

Serão abordados os seguintes temas durante a formação: Legislação. Sistema de
segurança e saúde no trabalho. Prevenção e controle de riscos. Tecnologias de prevenção e
combate a incêndio e suporte emergencial à vida. Meio ambiente e qualidade de vida.
Ergonomia. Desenho técnico. Doenças ocupacionais.

Metodologia

O curso ocorre no sistema presencial virtual via satélite. Na transmissão via satélite,
o professor está no estúdio e os alunos em telessalas, que são estruturadas especialmente
para essa atividade e equipadas com televisão, para que possam acompanhar as aulas ao
vivo e em tempo real e os alunos também podem interagir com os professores
conferencistas e web através de vários recursos como 0800, fóruns, chats e e-mails.

Polos de Oferta
O Curso será ofertado nos Polos Regionais EAD IFRO em Porto Velho,
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste e no Polo Avançado Binacional
Guajará-Mirim.

Corpo Docente
O corpo docente do curso será composto por professores e técnicos do IFPRCampus Curitiba e professores convidados, qualificados para o exercício do magistério nas
modalidades de Educação a Distância e suas tecnologias.

Critérios de Avaliação
O processo de avaliação será realizado em função dos critérios e objetivos
propostos pelo projeto pedagógico do curso, levando em consideração:






A frequência nas teleaulas;
A participação individual e coletiva;
A leitura dos materiais indicados;
A resolução das atividades autoinstrutivas propostas no livro didático;
A resolução da atividade supervisionada;
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 Avaliações finais presenciais individuais, escritas e sem consulta.

Certificação
Os alunos que concluírem os 4 módulos do curso com aproveitamento igual ou
superior a 60 e frequência igual ou superior a 75% em todas as unidades curriculares,
atingindo a condição de APROVADO, receberão o Diploma de Técnico em Segurança do
Trabalho pelo Instituto Federal de Rondônia.

Matriz Curricular
MÓDULOS
MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

DISCIPLINAS
Metodologia em EAD
Português
Introdução a Segurança do Trabalho
Controle de Qualidade Total
Indústria da Construção Civil
Gestão da Segurança do Trabalho
SUB-TOTAL
Educação para segurança no Trabalho
Princípios de Tecnologia Industrial
Conservação Ambiental
Controle de Riscos e Sinistros
Psicologia do Trabalho
Segurança Agrícola e Rural
SUB-TOTAL
Responsabilidade civil e criminal
Segurança na Eletrotécnica
Higiene no Trabalho
Análise de Riscos
Ergonomia
Medicina do Trabalho e Primeiros Socorros
SUB-TOTAL
Ética e Cidadania
EPI e EPC
Toxicologia
Direito do Trabalho
Epidemiologia em Segurança do Trabalho
Práticas em saúde e Segurança do Trabalho
SUB-TOTAL

Legenda:
TL – Teleconferência Interativas
AI – Atividades Auto-Instrutiva
AS – Atividades Supervisionadas

TOTAL

HORAS/AULA
TL
AI
AS
20
10
10
20
10
10
20
10
10
30
15
15
30
15
15
30
15
15
150
75
75
30
15
15
30
15
15
30
15
15
30
15
15
30
15
15
30
15
15
180
90
90
30
15
15
30
15
15
30
15
15
30
15
15
30
15
15
30
15
15
180
90
90
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120
60
60
630 315 315

1.260 horas
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CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA
Objetivo Geral
O Curso está agrupado no Eixo Gestão e Negócios do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos e objetiva formar técnicos capazes de
aplicar os principais procedimentos de transporte, armazenamento e
logística, executar e agendar programas de manutenção de máquinas
e
equipamentos,
compras,
recebimento,
armazenagem,
movimentação, expedição e distribuição de materiais e produtos. Além de colaborar na
gestão de estoques; prestar atendimento aos clientes; implementar os procedimentos de
qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.

Público Alvo
Este curso se destina a qualquer profissional que tenha interesse em adquirir
conhecimentos na área. Rondônia tem uma necessidade crescente desse tipo de
profissionais que podem atuar em todas as regiões do Estado desde empresas de
transporte até atacado e varejo, onde é necessário planejamento e controle de recursos,
pessoas e insumo para produção.

Pré-Requisito
Ensino Médio completo.

Modalidade
O curso será ministrado a distância, no Sistema Presencial Virtual Via Satélite,
na modalidade Técnico Subsequente ao Ensino Médio.

Carga Horária e Duração
O curso terá duração de 4 semestres, com carga horária total de 1260 horas,
com aulas às quintas-feiras.

Investimento
O curso é público e gratuito.
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Mercado de Trabalho para os Egressos do Curso
Os profissionais formados por este curso terão possibilidade de atuação em
instituições públicas, privadas e particulares, principalmente as que atuam no ramo
comercial.
Dados da FIERO 2011, apontam que o crescimento populacional causado
pelas oportunidades no Estado de Rondônia e a dinâmica do emprego versus renda
poderão criar um ambiente favorável para expansão de outros setores associados ao
consumo das famílias. Essa expansão ampliará a industrialização e o comércio, onde será
fundamental a atuação do profissional de logística, visto que as grandes e médias empresas
no setor da indústria e do comércio, cada vez mais necessitarão de excelentes profissionais,
nos níveis operacional, tático e estratégico. A própria abrangência da área de Logística,
ultrapassando os limites da atividade de transportes e distribuição e se estendendo ao
PPCP – Planejamento, Programação e Controle de Produção, Gestão do Pedido do Cliente,
Gestão de Compras, Gestão dos Estoques, Movimentação e Armazenagem, Logística
Estratégica, Gestão dos Transportes, etc., criará infinitas combinações de oportunidades
futuras para os profissionais da área.
Acrescentando-se a isso, aos poucos o setor terciário (bancos, hospitais,
instituições de ensino, serviços públicos e a indústria do lazer e do entretenimento) que
também vem se desenvolvendo em grande escala no Estado, se renderá à ciência logística,
se constituindo também num excelente e promissor mercado.

Conteúdos Abordados na Formação Profissional
Serão abordados os seguintes temas durante a formação: Logística. Gestão de
pessoas. Gerenciamento e economia de sistemas logísticos. Legislação e tributação em
logística. Estocagem. Transportes. Custos.

Metodologia
O curso ocorre no sistema presencial virtual via satélite. Na transmissão via
satélite, o professor está no estúdio e os alunos em telessalas, que são estruturadas
especialmente para essa atividade e equipadas com televisão, para que possam
acompanhar as aulas ao vivo e em tempo real e os alunos também podem interagir com os
professores conferencistas e web através de vários recursos como 0800, fóruns, chats e emails.

Polos de Oferta
O Curso será ofertado nos Polos Regionais EAD IFRO em Porto Velho,
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste e no Polo Avançado Binacional
Guajará-Mirim.
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Corpo Docente
O corpo docente do curso será composto por professores e técnicos do IFPRCampus Curitiba e professores convidados, qualificados para o exercício do magistério nas
modalidades de Educação à Distância e suas tecnologias.

Critérios de Avaliação
O processo de avaliação será realizado em função dos critérios e objetivos
propostos pelo projeto pedagógico do curso, levando em consideração:







A frequência nas teleaulas;
A participação individual e coletiva;
A leitura dos materiais indicados;
A resolução das atividades autoinstrutivas propostas no livro didático;
A resolução da atividade supervisionada;
Avaliações finais presenciais individuais, escritas e sem consulta.

Certificação
Os alunos que concluírem os 04 módulos do curso com aproveitamento igual ou
superior a 60 e frequência igual ou superior a 75% em todas as unidades curriculares,
atingindo a condição de APROVADO, receberão o Diploma de Técnico em Logística pelo
Instituto Federal de Rondônia.
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Matriz Curricular
MÓDULOS

DISCIPLINAS

MÓDULO I

Introdução a Logística
Metodologia em EAD
Comunicação Empresarial
Gestão de Processos Produtivos
Fundamentos da Administração
Matemática Financeira

MÓDULO II

Supply Chain
Gestão de Pessoas
Gestão de Qualidade
Gestão de Estoques
Estatística
Responsabilidade Social e Ambiental

SUB-TOTAL

MÓDULO III

MÓDULO IV

SUB-TOTAL
Transporte e Distribuição
Movimentação e Armazenagem
Empreendedorismo
Logística em Serviços
Custos Logísticos
Ergonomia, Saúde e Segurança do Trabalho
SUB-TOTAL
Logística Reversa
Legislação Aplicada
Sistemas de Informação Logística
Logística Internacional e Aduaneira
Gerenciamento de Projetos
Planejamento e Gestão Estratégica
SUB-TOTAL

Legenda:
TL – Teleconferência Interativas
AI – Atividades Auto-Instrutiva
AS – Atividades Supervisionadas

TOTAL:

HORAS/AULA
TL
AI AS
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120 60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120 60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120 60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120 60
60
480 240 240
960 horas
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CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Objetivo Geral
O Curso está agrupado no Eixo Ambiente, Saúde e Segurança
do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e objetiva formar
técnicos capazes de coletar, armazenar e interpretar
informações, dados e documentações ambientais. Os técnicos
em meio ambiente podem colaborar na elaboração de laudos,
relatórios e estudos ambientais, auxiliar na elaboração,
acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental,
atuar na organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação
de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem, além de identificar as intervenções
ambientais, analisar suas conseqüências e operacionalizar a execução de ações para
preservação, conservação, otimização, minimização e remediação dos seus efeitos.

Público Alvo
Este curso se destina a qualquer profissional que tenha interesse em adquirir
conhecimentos na área especificada.

Pré-Requisito
Ensino Médio completo.

Modalidade
Técnico Subsequente ao Ensino Médio.

Carga Horária e Duração
O curso terá duração de 4 semestres, totalizando 960 horas, com aulas às
segundas-feiras.

Investimento
O curso é público e gratuito.

Mercado de Trabalho para os Egressos do Curso
Os profissionais terão possibilidade de atuação em Instituições públicas e
privadas, além do terceiro setor, trabalhando em estações de tratamento de resíduos.
unidades de conservação ambiental, dentre outros.
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De acordo com dados da FIERO de 2011, pouco mais de 32% das áreas
florestais do Estado de Rondônia estão desmatadas, o que significa que mais de 67% da
área verde do Estado ainda está preservada; onde existe o entendimento que o grande
desafio é extrair maior produção, com melhor uso de recursos, evitando o avanço sobre
áreas ainda preservadas. Outro aspecto que merece atenção é que o Estado de Rondônia
apresenta grande crescimento no setor extrativo mineral, com destaque para a extração de
minérios e a indústria madeireira, além do surgimento da indústria de cosméticos e
fitoterápicos, que vem se destacando pela expansão.
Não podemos deixar de mencionar que o grande número de rios em nossa
região, desperta o interesse pelo grande potencial hidráulico que os mesmos oferecem,
sendo que surgem diversas perspectivas de construção de hidrelétricas, como as que já
estão em construção: Jirau e Santo Antônio. Assim, destacamos a importância e o grande
campo de atuação que o Técnico em Meio Ambiente tem no contexto regional, visto ser ele
um profissional qualificado para compreender, tomar decisões e propor soluções sobre os
problemas ambientais em toda a sua amplitude e diversidade.

Conteúdos Abordados na Formação Profissional
Serão abordados temas como: Legislação e políticas ambientais. Gestão e
educação ambiental. Ecossistemas. Impactos ambientais. Poluição ambiental.
Desenvolvimento e tecnologias sustentáveis. Processos produtivos. Saúde coletiva.

Metodologia
O curso ocorre no sistema presencial virtual via satélite. Na transmissão via
satélite, o professor está no estúdio e os alunos em telessalas, que são estruturadas
especialmente para essa atividade e equipadas com televisão, para que possam
acompanhar as aulas ao vivo e em tempo real e os alunos também podem interagir com os
professores conferencistas e web através de vários recursos como 0800, fóruns, chats e emails.

Polos de Oferta
O Curso será ofertado nos Polos Regionais EAD IFRO em Porto Velho,
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste e no Polo Avançado Binacional
Guajará-Mirim.

Corpo Docente
O corpo docente do curso será composto por professores e técnicos do IFPRCampus Curitiba e professores convidados, qualificados para o exercício do magistério nas
modalidades de Educação a Distância e suas tecnologias.
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Critérios de Avaliação
O processo de avaliação será realizado em função dos critérios e objetivos
propostos pelo projeto pedagógico do curso, levando em consideração:







A frequência nas teleaulas;
A participação individual e coletiva;
A leitura dos materiais indicados;
A resolução das atividades autoinstrutivas propostas no livro didático;
A resolução da atividade supervisionada;
Avaliações finais presenciais individuais, escritas e sem consulta.

Certificação
Os alunos que concluírem os 4 módulos do curso com aproveitamento igual ou
superior a 60 e frequência igual ou superior a 75% em todas as unidades curriculares,
atingindo a condição de APROVADO, receberão o Diploma de Técnico em Meio Ambiente
pelo Instituto Federal de Rondônia.
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Matriz Curricular
MÓDULOS
MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

DISCIPLINAS
Metodologia em EAD
Ética, Cidadania e Meio Ambiente
Fundamentos Teóricos e Prática da Educação
Ambiental
Ecologia
Química Ambiental
Métodos e Técnicas para a elaboração e projetos e
relatórios profissionais
SUB-TOTAL
Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável
Planejamento Ambiental
Estudo de Impactos Ambientais
Manejo e recuperação de áreas degradadas
Cartografia Ambiental
Geologia Ambiental
SUB-TOTAL
Noções de Direito Ambiental
Sistemas de Gestão Ambiental
Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21
Políticas Públicas Ambientais
Saúde e Segurança Ambiental
Noções de Economia do Meio Ambiente
SUB-TOTAL
Gerenciamento de Recursos Hídricos
Gerenciamento de Resíduos
Gestão Ambiental das Cidades
Gestão de Florestas
Gestão de Ambientes Costeiros e Aquicultura
Projetos Ambientais

Legenda:
TL – Teleconferência Interativas
AI – Atividades Auto-Instrutiva
AS – Atividades Supervisionadas

SUB-TOTAL
TOTAL

HORAS/AULA
TL
AI
AS
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
20
20

10
10
10

10
10
10

120
60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120
60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120
60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120
60
60
480
240 240
960 horas
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CURSO TÉCNICO EM REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS
Objetivo Geral
O Curso está agrupado no Eixo Ambiente, Saúde e
Segurança do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e
objetiva formar técnicos capazes de coletar e registrar
informações de apoio e suporte ao diagnóstico, inclusive o
social e ao acompanhamento terapêutico. O técnico formado
por este curso poderá aplicar e conduzir diferentes técnicas
terapêuticas prescritas e de reinserção social global, atuar em situações emergenciais,
intervenções em caso de intoxicações, abstinência e seus desdobramentos, atuar em
campanhas de esclarecimento à comunidade quanto ao uso de drogas, à valorização da
vida saudável e preservação da integridade psicossocial, além de participar na concepção,
desenvolvimento e monitoramento de programas de redução de demanda de drogas e
redução de danos.

Público Alvo
Este curso se destina a profissionais que atuam na área da saúde, educação,
assistência social e qualquer outro profissional que tenha interesse em adquirir
conhecimentos na área especificada.

Pré-Requisito
Ensino Médio completo.

Modalidade
Técnico Subsequente ao Ensino Médio.

Carga Horária e Duração
O curso terá duração de 4 semestres, totalizando 1220 horas, com aulas às
sextas-feiras.

Investimento
O curso é público e gratuito.
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Mercado de Trabalho para os Egressos do Curso
Os profissionais terão possibilidade de atuação em Instituições públicas e
privadas. Centros de atenção psicossocial, serviços de referência em saúde mental,
unidades básicas de saúde, comunidades terapêuticas e instituições educacionais, dentre
outras.
De acordo com o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, a luta contra o
crack e outras drogas é uma prioridade do seu governo, onde é fundamental a união de pais
e sociedade, pelo futuro da juventude. Nesse contexto, destacamos que o Estado de
Rondônia, localizado em uma região de fronteira, é uma das principais rotas de tráfico de
drogas na região norte. O reflexo desse comércio é sentido em toda a sociedade
rondoniense, que tem seus filhos envolvidos ora com a comercialização, ora com o consumo
de entorpecentes, onde este último tem gerado uma das maiores problemáticas sociais
brasileiras na área de saúde: a dependência química.
Diante desse quadro, se faz necessário formar, de forma eficaz, profissionais
capacitados para lidar com esse mal, conhecendo técnicas de tratamentos e, também, as
possibilidades de trazer essas pessoas de volta ao convívio social. Assim, ganha destaque o
potencial de atuação do Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos, pois sua ação
é fundamental na perspectiva e potencial de minimizar as problemáticas relacionadas com a
dependência química no Estado de Rondônia.

Conteúdos Abordados na Formação Profissional
Serão abordados temas como: Direitos humanos e Legislação. Bases
bioquímicas e neuroquímicas da dependência química. Psicopatologias. Redução de danos
e reinserção social. Primeiros socorros.

Metodologia
O curso ocorre no sistema presencial virtual via satélite. Na transmissão via
satélite, o professor está no estúdio e os alunos em telessalas, que são estruturadas
especialmente para essa atividade e equipadas com televisão, para que possam
acompanhar as aulas ao vivo e em tempo real e os alunos também podem interagir com os
professores conferencistas e web através de vários recursos como 0800, fóruns, chats e emails.

Polos de Oferta
O Curso será ofertado nos Polos Regionais EAD IFRO em Porto Velho,
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste e no Polo Avançado Binacional
Guajará-Mirim.
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Corpo Docente
O corpo docente do curso será composto por professores e técnicos do IFPRCampus Curitiba e professores convidados, qualificados para o exercício do magistério nas
modalidades de Educação à Distância e suas tecnologias.

Critérios de Avaliação
O processo de avaliação será realizado em função dos critérios e objetivos
propostos pelo projeto pedagógico do curso, levando em consideração:
 A frequência nas teleaulas;
 A participação individual e coletiva;
 A leitura dos materiais indicados;
 A resolução das atividades autoinstrutivas propostas no livro didático;
 A resolução da atividade supervisionada;
 Avaliações finais presenciais individuais, escritas e sem consulta.

Certificação
Os alunos que concluírem os 04 módulos do curso com aproveitamento igual ou
superior a 60 e frequência igual ou superior a 75% em todas as unidades curriculares,
atingindo a condição de APROVADO, receberão o Diploma de Técnico em Reabilitação de
Dependentes Químicos pelo Instituto Federal de Rondônia.
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Matriz Curricular
MÓDULOS
MÓDULO I

DISCIPLINAS
Metodologia em EAD
Anatomia e Fisiologia
Psicologia das Relações Humanas
Sociologia Humana e Ética
Saúde Coletiva I
Marketing Pessoal/ Motivação
SUB TOTAL

MÓDULO II

MÓDULO III

MÓDULO IV

Saúde Mental – Reforma Psiquiátrica
Saúde Coletiva II CAPs i CAPs ad
Psicologia Aplicada a Dependência
Farmacologia Aplicada à Dependência
Comunidade Terapêutica I - Modelo
Legislação e Políticas anti drogas
SUB TOTAL
Técnicas de Avaliação e Técnicas de Abordagem
Atendimento Social e Familiar
Atendimento de Urgência
Comunidade Terapêutica II – RDC 101
Captação de Recursos
Modelos de Prevenção e Prevenção de Recaídas
SUB TOTAL
Abordagem em Grupo e Mutua Ajuda
Gestão e Vigilância em Saúde
Atendimento Clínico - Co-morbidades
Psicoterapias
Atendimento Psiquiátrico ao Dependente Químico
Seminário Prático
SUB TOTAL
TOTAL
Estágio Curricular

Legenda:
TL – Teleconferências Interativas
AI – Atividades Auto-Instrutivas
AS – Atividades Supervisionadas

TOTAL

HORAS/AULA
TL
AI
AS
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120
60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120
60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120
60
60
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
20
10
10
120
60
60
480 240 240
260

1220 horas
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CURSO TÉCNICO EM EVENTOS
Objetivo Geral
O Curso está agrupado no Eixo Hospitalidade e Lazer do
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e objetiva formar técnicos
capazes de auxiliar e atuar na prospecção, no planejamento, na
organização, na coordenação e na execução dos serviços de
apoio técnico e logístico de eventos e cerimoniais, utilizando o
protocolo e etiqueta formal. Os técnicos formados por este curso
poderão realizar procedimentos administrativos e operacionais
relativos a eventos, recepcionar e promover serviços de eventos,
planejar e participar da confecção de ornamentos decorativos, além de coordenar o
armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios servidos em eventos.

Público Alvo
Este curso se destina a qualquer profissional que tenha interesse em adquirir
conhecimentos na área especificada.

Pré-Requisito
Ensino Médio completo.

Modalidade
O curso será ministrado a distância, no Sistema Presencial Virtual Via Satélite,
na modalidade Técnico Subsequente ao Ensino Médio.

Carga Horária e Duração
Duração de 3 semestres, totalizando 820 horas, com aulas às terças-feiras.

Investimento
O curso é público e gratuito.

Mercado de Trabalho para os Egressos do Curso
Os profissionais terão possibilidade de atuação em empresas organizadoras de
eventos, meios de hospedagem, centro de convenções, parques de exposição, instituições
públicas e privadas. Poderão atuar em cruzeiros marítimos, restaurantes e bufê.
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Dados da FIERO 2011 destacam que as intenções de investimentos em
Rondônia, excetuando-se aqueles relacionados diretamente com as obras das usinas do Rio
Madeira, dão conta de valores da ordem de R$ 571,8 milhões. O crescimento populacional
causado pelas oportunidades no estado e a dinâmica do emprego versus renda poderão
criar um ambiente favorável para expansão de outros setores associados ao consumo das
famílias.
Destacamos ainda que Rondônia, por ser um estado formado por gente de
diversas culturas, apresenta naturalmente uma vocação para festas populares, onde
podemos destacar: festas folclóricas, exposições agropecuárias, carnavais, dentre outras.
Ressalta-se ainda o aumento da estrutura de lazer e turismo, com destaque para a hotelaria
e restaurantes, onde será fundamental a atuação do Técnico em Eventos.

Programa
Serão abordados temas como: Eventos. Protocolo, cerimonial e etiqueta social.
Processos comerciais. Higiene em manipulação de alimentos. Ornamentos e decoração.
Logística de eventos.

Metodologia
O curso ocorre no sistema presencial virtual via satélite. Na transmissão via
satélite, o professor está no estúdio e os alunos em telessalas, que são estruturadas
especialmente para essa atividade e equipadas com televisão, para que possam
acompanhar as aulas ao vivo e em tempo real e os alunos também podem interagir com os
professores conferencistas e web através de vários recursos como 0800, fóruns, chats e emails.

Polos de Oferta
O Curso será ofertado nos Polos Regionais EAD IFRO em Porto Velho,
Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Colorado do Oeste e no Polo Avançado Binacional
Guajará-Mirim.

Corpo Docente
O corpo docente do curso será composto por professores e técnicos do IFPRCampus Curitiba e professores convidados, qualificados para o exercício do magistério nas
modalidades de Educação a Distância e suas tecnologias.

Critérios de Avaliação
O processo de avaliação será realizado em função dos critérios e objetivos propostos pelo
projeto pedagógico do curso, levando em consideração:
 A frequência nas teleaulas;
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A participação individual e coletiva;
A leitura dos materiais indicados;
A resolução das atividades autoinstrutivas propostas no livro didático;
A resolução da atividade supervisionada;
Avaliações finais presenciais individuais, escritas e sem consulta.

Certificação
Os alunos que concluírem os 03 módulos do curso com aproveitamento igual ou
superior a 60 e frequência igual ou superior a 75% em todas as unidades curriculares,
atingindo a condição de APROVADO, receberão o Diploma de Técnico em Eventos pelo
Instituto Federal de Rondônia.

Matriz Curricular
MÓDULOS

DISCIPLINAS

MÓDULO I

Metodologia em EAD
Introdução em Eventos
Comunicação Empresarial
Cerimonial,Protocolo e Etiqueta
Espanhol aplicado a eventos
Ética e Relações Interpessoais

SUB-TOTAL
MÓDULO II
Agenciamento Turístico e Hospitalidade
Legislação aplicada a eventos
Interculturalidade
Inglês aplicado a eventos
Organização e Execução de Eventos
Gestão Financeira em eventos
SUB-TOTAL
MÓDULO III
Gestão Empresarial para Eventos
Logística e negociação para Eventos
Marketing de Eventos
Introdução a Gastronomia
Segurança e Operacionalidade de Eventos
Layout de espaços e Decoração de eventos
SUB-TOTAL
Prática Profissional (atividade complementar)
Legenda:
TL – Teleconferências Interativas
AI – Atividades Auto-Instrutivas
AS – Atividades Supervisionadas

TOTAL

HORAS/AULA
TL
AI
AS
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
132
48
60
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
132
48
60
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
22
8
10
132
48
60
100
396
144
180

820 HORAS
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