
Imprimindo: 
Este pôster tem 70 cm de largura 
por 100 cm de altura. Ele foi 
projetado para ser impresso em 
uma impressora de grandes 
formatos. 
 

Personalizando o 
Conteúdo: 
Os espaços reservados deste 
pôster estão formatados para 
você. Digite nos espaços 
reservados para adicionar texto 
ou clique em um ícone para 
adicionar uma tabela, gráfico, 
elemento gráfico SmartArt, 
imagem ou arquivo multimídia. 
Para adicionar ou remover 
marcadores do texto, clique no 
botão Marcadores da guia 
Página Inicial. 
Se precisar de mais espaços 
reservados para títulos, conteúdo 
ou texto do corpo, faça uma 
cópia do que você precisa e 
arraste para o lugar. Os Guias 
Inteligentes do PowerPoint o 
ajudarão a alinhá-lo com todo o 
resto. 
Quer usar suas próprias imagens 
em vez das nossas? Não tem 
problema! Basta clicar em uma 
imagem, pressionar a tecla 
Delete e clicar no ícone para 
adicionar a sua imagem. 

Resumo 

Visando capacitar a comunidade de Cabedelo e 
adjacências a partir do desenvolvimento de 
competências nos alunos do 3º ano do curso 
técnico integrado em Recursos Pesqueiros, 
foram realizadas 19 capacitações quanto a 
noções de Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
de alimentos com enfoque na educação 
ambiental. Para isso, os alunos participaram 
desde o preparo do material didático-
pedagógico até a execução das mesmas. 
F o r a m a p l i c a d o s q u e s t i o n á r i o s d e 
conhecimentos específicos e avaliativo com os 
part ic ipantes das capaci tações, cujos 
resultados demonstraram que os mesmos 
consideraram a capacitação proveitosa para a 
sua formação profissional, os instrutores 
seguros ao transmitirem o conteúdo, o que 
refletiu no aumento em 75% do número de 
acertos nas questões de conhecimentos 
específicos, indicando que a metodologia 
empregada pelos alunos ministrantes atendeu 
às expectativas da comunidade, além dessa 
experiência ter contribuído para a aquisição de 
competências fundamentais para a formação 
prof iss ional do técn ico em Recursos 
Pesqueiros. 
PALAVRAS-CHAVE: Extensão, competências, 
metodologia, experiência. 
 

O desafio da formação dos alunos da educação 
profissional requer, muitas vezes, a aquisição de 
competências que o ambiente da sala de aula não é 
suficiente para que essa construção efetivamente ocorra. 
No caso da formação dos futuros técnico em Recursos 
Pesqueiros do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) Campus Cabedelo, existe 
um desafio ainda maior, uma vez que os mesmos estão 
inseridos em uma comunidade carente de oportunidades, 
o que faz com que seja um objetivo intrínseco à sua 
formação, ações que possam vir a contribuir com a 
mudança dessa realidade.  
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Metodologia 

Como Cabedelo apresenta uma vocação natural para 
a pesca e gastronomia, optou-se em ofertar cursos à 
comunidade nessas áreas, de forma a contribuir para a 
inserção da mesma no mercado de trabalho. 

Dessa forma, propôs-se que os alunos do 3º ano do 
curso técnico integrado em Recursos Pesqueiros do IFPB 
Campus Cabedelo planejem, elaborem e executem 
capacitações para a comunidade externa ao Campus 
Cabedelo, sob supervisão de um orientador, de forma a 
adquirirem competências fundamentais à sua formação 
profissional durante a execução desta prática, além de 
capacitar a comunidade sobre o tema. 

Esta forma de aprendizado beneficiou tanto o aluno, 
que adquire competências fundamentais para sua 
formação profissional, quanto a comunidade, que se 
capacita e amplia suas chances de entrar ou mesmo 
permanecer no mercado de trabalho. Foi possível 
constatar, ainda, que a metodologia empregada pelos 
alunos atendeu às expectativas da comunidade, que 
avaliou os mesmos como seguros ao transmitir o 
conteúdo, participativos e com boa interação. Dessa 
forma, os alunos ministrantes das capacitações puderam 
passar por esta vivência, rica em experiências, e que vai 
compor sua trajetória como técnico em Recursos 
Pesqueiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Tabulação dos dados pelos alunos 

Revisão Teórica 

•  Figura 2: Resultado da aplicação do  questionário de avaliação da capacitação 

•  Figura 3: Resultado da aplicação do  questionário de avaliação dos instrutores 
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•          Figura 1: Alunos ministrando capacitação na ONG IME – Lucena-PB 

Dias (2006, p. 185) relata que o “desenvolvimento das 
competências passa pela formação, mas também pela via 
informal, isto é, pelas aprendizagens realizadas nos contextos 
de vida e nos contextos profissionais”. O novo conceito de 
formação não deve considerar apenas o desenvolvimento 
profissional do indivíduo, mas acentuando a dimensão do seu 
desenvolvimento pessoal. De acordo com Carvalhal (2003, p. 
177), “a f inalidade da formação, diz respeito ao 
desenvolvimento das pessoas e não apenas a aquisição de 
conhecimentos ou técnicas”. 

Apresentação do projeto aos aluno 

Pesquisa sobre o assunto a ser 
abordado nas capacitações 

Elaboração do material didático-
pedagógico 

Divulgação/Inscrição para os cursos 

Realização dos cursos /Aplicação dos 
questionários 

Tabulação dos resultados dos 
questionários 

Resultados 

97%

3%

Considerou	  a	  capacitação	  proveitosa	  para	  
sua	  formação	  profissional

SIM	  

NÃO

Em	  parte 97%

3%

Atendeu	  às	  expectativas

SIM	  

NÃO

Em	  parte

83%

17%

Instalações	  satisfatórias

SIM	  

NÃO

Em	  parte89%

11%

Material	  didático	   contribuiu	   para	  o	  
aprendizado

SIM	  

NÃO

Em	  parte

100%

0%

Acompanhamento	  e	  orientação	  dos	  instrutores	  
satisfatória

SIM	  

NÃO

Em	  parte 97%

3%

Participação	  ativa	  dos	  instrutores	  durante	  a	  
capacitação

SIM	  

NÃO

Em	  parte

100%

Instrutores	  seguros	  ao	  transmitir	  o	  conteúdo

SIM	  

NÃO

Em	  parte

100%

0%

Relacionamento	  instrutor	  cursista	  satisfatório

SIM	  

NÃO

Em	  parte
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