
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA UMC’S (AMAVI/INCRA) 
 

 

 

Introdução: 
 

Atendendo a demanda apresentada pelos Secretários de Agricultura presentes à última assembléia geral 

ordinária do CONSAGRI (Conselho dos Secretários Municipais de Agricultura do Alto Vale do Itajaí), 

realizada em março de 2015, a AMAVI, em Parceria com o INCRA e contando com o especial apoio do 

Instituto Federal Catarinense e do SENAR, através do Sindicato Rural de Rio do Sul, ofereceu um Curso de 

Atualização para os Agentes das Unidades Municipais de Cadastramento de diversos municípios do Estado de 

Santa Catarina, em especial do Alto Vale do Itajaí.  

 

A capacitação se fez necessária e oportuna devido a mudanças na legislação pertinente, bem como atualizações 

feitas no site da Instituição (INCRA). O curso foi realizado nas dependências do Instituto Federal Catarinense, 

em sua unidade urbana, e ministrado pelos próprios técnicos do INCRA, de forma teórico/prática, 

oportunizando o aprendizado pelo método do “aprender fazendo”.  

 

Foram treinados 56 agentes de municípios do Alto Vale do Itajaí, Planalto Serrano, Grande Florianópolis e 

Norte do Estado.  Os agentes capacitados receberão novas senhas para acesso ao Sistema do INCRA para, desta 

forma, melhor atender aos contribuintes. 

 

Esta foi a segunda oportunidade em que este treinamento foi disponibilizado na região, atendendo a demanda 

apresentada pelo CONSAGRI. 

 

Segundo o Coordenador do Curso, Técnico do Serviço Estadual de Cadastro rural, Sr. Adierson Gilvani 

Ebeling, Santa Catarina é o único estado da federação que possui UMC em 100% dos municípios, a exceção de 

3 cidades do litoral que não possuem área rural. Segundo o mesmo, o Sistema do INCRA prevê novas 

atualizações, devendo, no futuro, incorporar as ações do ITR e do próprio CAR, podendo ensejar novas 

capacitações. 

 

 

Conclusões: 
 

Ao que se pode avaliar junto aos UMC’s, o curso veio em momento oportuno e, além de oferecer atualização 

aos agentes, fomentou o intercâmbio entre agentes de diferentes regiões, bem como destes com os técnicos do 

INCRA, de forma a reconhecer-se inclusive a necessidade de padronização de alguns procedimentos nas 

diferentes regiões do estado.  

 

Avaliou-se também como aspecto positivo a economia que a interiorização do curso permitiu aos municípios, 

diminuindo os custos com deslocamento e hospedagem dos agentes da Região para a Capital do Estado. 



 

 

 

Ficou também evidenciada a forte parceria entre as instituições com atuação no meio rural no Alto Vale do 

Itajaí, que vem se consolidando a cada evento ou ação desenvolvida, no sentido da busca de um 

desenvolvimento econômico e social sustentável da região. 

 

Numa rápida avaliação, destacou-se como muito positivas a Acolhida dos Participantes, a Estrutura Física 

oferecida (espaços, materiais e laboratório de informática), bem como as instalações de forma geral. Também 

foi considerado bastante apropriado o conhecimento técnico e a experiência acumulada dos instrutores, em 

relação aos conteúdos repassados. 

 

Desta forma, entende-se que os objetivos tenham sido plenamente atendidos. 

 

 

 

Rio do Sul, 15 de maio de 2015. 

 

 

 

 

 

EDSON LUIS FRONZA 
Assessor em Agropecuária da AMAVI 

 


