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1 – Dados da Instituição ofertante

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – campus Machado.

CNPJ

Razão Social
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sul de Minas Gerais

Endereço Rodovia Machado/Paraguaçu Km 10

Cidade/UF/CEP Machado / MG / 37.750-000

Responsável pelo curso e e-mail de contato Polo Embrapii  poloembrapii@ifsuldeminas.edu.br

Site da Instituição www.mchifsuldeminas.edu.br

Instituição Parceira

Razão Social
SEBRAE
Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais

Esfera Administrativa Privada

Endereço Av. Barão Homem de Melo, 329 – Nova Granada

Cidade/UF/CEP Belo Horizonte / MG / 30.431-285

Site www.sebrae.com.br/minasgerais

Responsável Adaiby Maria Franco Gonçalves

2 – Dados gerais do curso

Nome do curso
Curso de Aprendizagem Vivencial no Ambiente 
Escolar

Eixo temático e tecnológico
Relações Humanas para vivência em grupo de 
pesquisa na área da Agroindústria do Café

Características do curso (x) Formação Inicial

Número de vagas por turma 35

Frequência da oferta Anual – Para iniciantes nos projetos

Carga horária total 20 horas

Periodicidade das aulas Dias 30 e 31/10

Turno e horário das aulas
Das   8:00 às 12:00
Das 13:00 às 17:00

Local das aulas Centro de Excelência do Café



3 –  Apresentação e Justificativa

O  Polo  de  Inovação  vinculado  à  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  e  Inovação  Industrial  (Embrapii)  é
constituído a partir de competências tecnológicas específicas dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia  do  Ministério  da  Educação.  A atuação está  voltada  ao  atendimento  das  demandas  do  setor
produtivo, por pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e à formação profissional para as atividades de
PD&I na indústria. A expectativa é de fortalecer a base de conhecimento existente nessas instituições e sua
capacidade de geração de soluções tecnológicas, potencializadas pelo mecanismo de compartilhamento de
custos e riscos oferecido pela Embrapii para gerar inovação industrial no país.
A  criação  de  uma  unidade  Embrapii  no  IFSULDEMINAS  se  enquadra  perfeitamente  no  seu  papel
institucional, possibilitando a oferta do ensino, o desenvolvimento da pesquisa, interligada com a extensão,
vinculados à execução de projetos em parcerias com as empresas, trazendo o mercado de trabalho para
dentro  da  instituição,  oportunizando,  assim,  a  formação  de  profissionais  especializados  em  áreas  do
conhecimento  ligadas  à  Agroindústria  do  Café,  possibilitando  a  geração  de  emprego  e  renda  e
disponibilizando novas tecnologias, atendendo às demandas do Sul de Minas.

A região é reconhecida pela excelente qualidade do café, sendo considerado o melhor café do país em muitos
concursos de qualidade.  O segmento de cafés especiais,  com crescimento anual  de 15%, é um mercado
aberto  para  o  incremento  de  P,D&I.  São  cerca  de  dois  a  três  produtos  novos  sendo lançados  por  ano,
possibilitando investimento em máquinas para a fase de pós-colheita, secagem e indústria de café torrado e
moído, fortalecendo a sublinha de máquinas e implementos e também a de torra e moagem.

O IFSULDEMINAS está localizado em uma região responsável por aproximadamente 48,5% da produção
de  café  de  Minas  Gerais.  A instituição  tem  potencial  inovador  na  pesquisa  em  cafeicultura  e  detém
reconhecida tradição e competência tecnológica na área.

O Campus Machado, com o apoio e integração dos demais campi do IFSULDEMINAS, é responsável pela a
coordenação  dos  projetos  desenvolvidos  no  polo.  Esse  campus,  desde  1997,  aprimora  os  segmentos
temáticos do café, da agroindústria e do meio ambiente como alternativas de desenvolvimento sustentável
para a região e capacitação dos técnicos.

O campus possui potencial inovador na formação de pessoal e na pesquisa em cafeicultura, na qual detém
reconhecida tradição e competência tecnológica. 

Visando capacitar docentes, técnicos administrativos, discentes e demais interessados em desenvoer pesquisa
na agroindútria do café é que o Polo Embrapii IFSULDEMINAS/Campus Machado oferece o Curso de
Aprendizagem  Vivencial  no  Ambiente  Escolar,  buscando  aperfeiçoar  as  inter-relações  existentes  entre
docentes,  técnicos,  discentes  e  demais  pesquisadores,  garantindo desta  forma o bom relacionamento  no
desenvolvimento das atividades pertinentes ao Polo Embrapii. 

4 – Objetivo do curso

Capacitar os educadores e estudantes para a aplicação de atividades utilizando o Ciclo de Aprendizagem
Vivencial (CAV) como ferramenta de ensino para condução do processo de facilitação, bem como estimular
a geração de novos espaços e metodologias que favoreçam a disseminação da cultura empreendedora na
instituição de ensino.

5 – Público-alvo

Docentes,  Técnicos  administrativos,  discentes  e  convidados  interessados  em desenvolver  atividades  em
pesquisa na Agroindústria do Café.



6 – Perfil profissional e áreas de atuação 

Pesquisadores  capazes  de  fazer  uso  de  novas  metodologias,  de  forma  criativa,  favorecendo  o
desenvolvimento da cultura empreendedora no espaço escolar.

7 – Pré-requisito e mecanismo de acesso ao curso

Estar ligado a pesquisa na Agroindústria do Café ou interesse em ingressar neste grupo. 

8 – Conteúdo

➢ Abordagem teórica sobre atividades vivenciais e o CAV - Ciclo de Aprendizagem Vivencial.
➢ A importância das estratégias educacionais vivenciais na educação empreendedora. 
➢ O uso do CAV em diversas situações de ensino. 
➢ A importância da postura facilitadora na ação do educador. 
➢ Desenvolvimento de ambientes de aprendizagem. 
➢ Reflexão sobre o desenvolvimento e estruturação do ecossistema empreendedor. 
➢ Construindo Estratégias Educacionais vivenciais.

10 – Avaliação do processo de ensino e aprendizagem

A avaliação será feito no decorrer das atividades mediante a interação do grupo frente as proposições.
Elaboração de um Projeto para aplicação da metodologia proposta.

10 – Professora/Instrutora 

Maria Regina de Andrade

Sócia gestora da Andrade & Viotti Consultoria e Treinamento Ltda.
Psicopedagoga,  graduanda  em  Gestão  Pública  pela  Estácio  de  Sá.  Pós  Graduada  em  Agente  de
Desenvolvimento  em  Cooperativismo  (Ópera)  e  Dinâmica  dos  Grupos  pela  SBDG  –  Certificação
Internacional  em Coaching  -  Pensamento  e  Ação  pela  SBPNL –  Sociedade  Brasileira  de  Programação
Neurolinguística. Arte Educadora, Atriz, Diretora de Teatro pela UFMG, Dramaturga, Máster “Practitioner” e
“Trainer” “Training” em Programação Neurolinguística pela SBPNL São Paulo. Consultora Organizacional e
Educacional para empresas como: SEBRAE, OCEMG, Secretaria Municipal de Educação do município de
Natal  –  Rio  Grande  do  Norte,  Educação  Empreendedora  para  diversas  escolas  do  estado  de  MG pelo
SEBRAE MG, Bosch,  Neopharma,  Petrobrás,  COOCAFÉ,  dentre  outras.  Atua no Programa Cultura  da
COOPERAÇÃO,  Cultura  Empreendedora  nas  Instituições  de  Ensino  e  demais  programas  sobre
Empreendedorismo para o SEBRAE desde o ano de 2012.

12 – Bibliografia 
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