
MULHERES E SABERES EM MOVIMENTO



1 - O PROGRAMA

• O Programa Mulheres Mil implantado neste Campus São 
Vicente - Núcleo Avançado de Jaciara recebe o titulo de 
“Mulheres e Saberes em Movimento” e têm como objetivo 
proporcionar a inclusão social, a melhoria da qualidade de 
vida, o aumento da escolaridade e o exercício da cidadania 
para as mulheres em risco social por meio da qualificação 
profissional e da valorização profissional; a qual se espera ao 
final do curso obter condições de reinserção ao mercado de 
trabalho ou trabalho autônomo; aprendizagem dos saberes 
conhecer, fazer, viver e ser; proporcionando conhecimento a 
respeito das responsabilidades, direitos pessoais e 
interpessoais.



1 - O PROGRAMA

• O programa foi iniciado com a pesquisa de campo na comunidade 
Jaciarense através de visitas aos CRAS – Centro de Referencia de 
Assistência Social, PSF – Posto de Saúde da Família e residências 
dos bairros mais carentes do município. A pesquisa de campo teve o 
objetivo de conhecer o público alvo do Programa, visualizar suas 
carências, necessidades e sonhos, além de criar um cadastro de 
alunas interessadas. Após esse diagnóstico concluiu-se a 
necessidade de um curso que promovesse a qualificação na área de 
alimentos onde elas fossem capacitadas a desenvolver produtos que 
pudessem comercializar em suas residências, feiras e comércio local; 
foi visualizada também a necessidade de disciplinas que as 
ensinassem a comercializar seus produtos, contabilizar o gasto e 
lucro, além de outras atividades que disponibilizassem a elas o 
conhecimento de seus direitos e deveres, bem como a motivação 
pessoal. 



1 - O PROGRAMA

• Através dessas informações foi criado o Curso de Qualificação 
Profissional em Alimentos: Panificação, Processamento de 
Frutas, Leites e Carnes. 

• Para realização deste projeto foram disponibilizadas 100 
vagas, sendo estas oferecidas em duas turmas de 50 alunas 
cada, cada turma com aulas em dois dias da semana; ainda foi 
visualizada na pesquisa de campo a necessidade de oferecer a 
uma das turmas uma sala com monitores para as mães que não 
tinham com quem deixar seus filhos durante o período da aula. 



2 – O CURSO

• O Curso de Qualificação 
Profissional em Alimentos: 
Panificação, Processamento 
de Frutas, Leites e Carnes 
oferece uma carga horária 
total de 200 horas divididas 
entre as disciplinas de:

Português 16 hs

Matemática 16 hs

Informática 16 hs

Empreendedorismo 16 hs

Direitos da Mulher 8 hs

Relações Interpessoais 8 hs

Saúde e Meio Ambiente 8 hs

Comportamento Sustentável 8 hs

Panificação 16 hs

Processamento de Frutas 16 hs

Leites 16 hs

Carnes 16 hs

Dia da Beleza 12 hs

Dança 8 hs

Passeio 8 hs

Ginástica Laboral 12 hs



2 – O CURSO

• A primeira turma deu inicio as suas aulas 
no dia 02 de outubro de 2012 e a segunda 
turma em 07 de novembro de 2012. 

• A finalização das aulas das turmas I e II 
ocorrem dias 27 e 28 de junho de 2013, 
sucessivamente.



2 – O CURSO

O Mapa da Vida foi desenvolvido logo nas primeiras aulas, visando 
oferecer as alunas a troca de experiências entre todos os componentes 
envolvidos. No desenvolvimento desta atividade podemos perceber as 
carências, os desencontros, a vida familiar e profissional, os sonhos 
perdidos e os desejados.



2 – O CURSO

• As aulas de dança e ginástica laboral foram oferecidas em parceria com a 
Academia MP do município de Jaciara, ainda foram oferecidas uma aula 
para cada turma com a profissional em Educação Física Gidel.



2 – O CURSO

• A Disciplina de Dia da Beleza foram constituídas por palestras sobre 
a Saúde da Mulher em parceria com a Drª Vera e a Técnica de 
Enfermagem Eliane.



2 – O CURSO

• As aulas de Informática foram realizadas no laboratório de 
informática do NTM do município de Jaciara.



2 – O CURSO

As alunas também foram convidadas a participar da I Feira de Alimentos do 
Campus São Vicente onde participaram de oficinas de chocolate e pizzas.



2 – O CURSO

• Além das atividades propostas também foram realizadas 
confraternização de final de ano com amigo oculto e chá de fraldas 
para uma aluna gestante .



2 – O CURSO

• A aula inaugural foi realizada na Biblioteca do Campus São Vicente, com a 
presença do Reitor, Direção Geral, Direção de Ensino, Gestora Mulheres 
Mil e os familiares das alunas; foram realizadas visitas aos departamentos, 
laboratórios, laticínio e frigorífico visando socializar as alunas ao Campus.



2 – O CURSO

• Foi realizado junto as alunas uma aula para demonstrar os conhecimentos 
práticos adquiridos; as alunas produziram o lanche com receitas aprendidas 
no Curso.



3 – DIFICULDADES

As dificuldades encontradas no decorrer no curso foram: 

• a) falta de recursos para pagamento de auxilio estudantil;

• b) formação do quadro docente, uma vez que os professores foram 
voluntários nestas duas turmas, pois não receberiam pelas aulas do ano de 
2012 e as aulas do ano de 2013 seriam computadas como hora/aula 
distribuídas conforme a carga horária dos outros cursos oferecidos pelo 
Campus e Núcleos Avançados; 

• c) falta de recursos e viabilidade para aquisição de um passeio/lazer para 
confraternização, valorização e motivação pessoal; 

• d) dificuldades na permanência de muitas alunas no Programa;

• e) falta de reconhecimento do Programa como serviço prestado pelo 
Instituto;



3 – DIFICULDADES

• f) falta de adequação física da estrutura da sala das crianças (berço, 
colchão, geladeira, microondas, banheira), materiais de higiene infantil 
(fraldas, pomada de assadura, lenço umedecido), lanche adequado para 
criança (leite) e falta de profissional capacitado para cuidar das crianças

• g) falta acessibilidade para portador de necessidades especiais, (ônibus, 
infra estrutura no Núcleo e Campus São Vicente, laboratórios);

• h) falta de tempo hábil para realizar os diagnósticos, elaboração do Plano 
de Curso e matricula das alunas.

• i) falta de informações e orientações sobre como proceder nas 
documentações, aquisições, registros e ações referente ao Programa.



4 – DESPESAS

• O Campus São Vicente implantou o projeto Mulheres Mil sem os recursos 
destinados ao Programa, uma vez que a proposta seria primeiro a 
implantação do projeto e depois a liberação do recurso financeiro desta 
forma todas as despesas foram custeadas pelo orçamento do Campus.

• Foram adquiridos mobiliários, equipamentos e material de expediente para 
criação do Escritório de Acesso; insumos alimentícios, material descartável 
e equipamentos de proteção individual para as aulas práticas; equipamentos 
para as aulas práticas; uniformes; apostilas; kit escolar básico para as 
alunas (caderno, lápis e canetas); refeições (almoços e lanches) e transporte 
escolar. Não foi possível oferecer o auxilio estudante as alunas.



4 – DESPESAS

• Material Permanente – R$ 23.890,50 

(datashow, tv, caixa de som, câmera, bebedouro, armários, 
mesa, sofá, longarina, cadeira, equipamentos para as aulas 
práticas).

• Material de Consumo – R$ 15.475,77 

(material de expediente, avental, utensílios de cozinha, 
embalagens, insumos alimentícios para as aulas práticas).

• Uniformes, Transporte e Refeições – disponibilizados pelo 
Campus.



5 - RESULTADOS

Podemos citar como resultados alcançados:

• Previsão de formação de 53 alunas;

a) 05 desistiram por doença ou doença na família;

b) 04 desistiram por não conseguir conciliar o Curso Superior com o 
curso do Mulheres Mil;

c) 10 conseguiram emprego formal ou informal;

• Despertou interesse na comunidade, familiares e amigos das alunas para 
as próximas turmas;

• Resgate da auto estima das alunas e motivação pessoal;

• Relatam a mudança de vida pessoal, conhecendo seus direitos e obtendo 
novos conhecimentos.

• Disciplinas aplicadas com sucesso.



6 – AVALIAÇÃO DAS ALUNAS

A avaliação do curso pelas alunas demonstram as seguintes informações:
• Proporcionou grande relevância para suas vidas pessoais;
• Se sentem capacitadas para o mercado de trabalho nas competências do 

Curso;
• Despertou o interesse no retorno aos estudos;
• Se sentiram valorizadas, acolhidas e familiarizadas pela Instituição;
• Receberam conhecimentos de diferentes áreas que influenciaram 

diretamente na sua qualidade de vida familiar e comunitária; 
• Desejam continuar no Programa caso o Núcleo de Jaciara ofereça novos 

cursos;
• Relatam que as aulas práticas foram proveitosas e que poderão ser 

utilizadas na fabricação de produtos que poderão ser comercializados ou 
utilizados na melhoria da alimentação familiar.



7 - PERPESCTIVAS

• Previsão de oferecer mais uma turma de 100 alunas para o próximo curso 
no Núcleo Avançado de Jaciara, além de desenvolver outros diagnósticos 
para criação de novos Planos de Curso para serem oferecidos no Campus 
São Vicente e no Núcleo Avançado de Campo Verde.

• SONHO : que o curso seja abraçado pelo Campus como todos os outros 
cursos oferecidos, integrando entre todos os servidores o Programa que 
seja valorizado e respeitado.

• Maior autonomia na tomada de decisões referentes ao andamento do 
Programa.



Empreendedorismo



Processamento de Frutas



Processamento de Carnes



Processamento de Leite



Panificação



Português



Matemática Aplicada



Relações Interpessoais



IFMT – Campus São Vicente
Núcleo Avançado de Jaciara

José Luiz de Siqueira
Diretor Geral

Joir Benedito de Amorim
Diretor de Ensino

Anderson Barbieri de Barros
Diretor de Extensão

Leandro Carbo
Diretor Núcleo Avançado de Jaciara

Dayse Iara Ferreira de Oliveira
Gestora Mulheres Mil

Dayane Cristina Rosa de Almeida
Coordenadora Administrativa
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