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Caro aluno, seja muito bem-vindo!

Este GUIA DO ALUNO é para que você
conheça todos os detalhes da nossa
capacitação, desde o processo de
inscrição até a certificação, de forma
que você se sinta seguro para realizar
o nosso curso.

SOBRE O GUIA



“Domine as ferramentas do
Agro 4.0 e faça a diferença

na área de irrigação”
 

Sobre a capacitação
 

   Esta capacitação o habilitará para usar corretamente as principais
ferramentas e tecnologias do Agro 4.0 que estão sendo aplicadas
para o manejo e monitoramento de grandes áreas irrigadas nas
principais fazendas brasileiras e mundiais. Especificamente, você
aprenderá a tomar decisões com base nas melhores informações e
consequentemente, melhorar a eficiência do uso da água, energia
elétrica e fertilizantes, levando a um aumento de rentabilidade da
propriedade agrícola.
   Dominando essas ferramentas você será um profissional
diferenciado na área de irrigação, uma das áreas que mais tem
demandado profissionais capacitados no últimos anos. Além disso,
você também será capacitado para realizar o manejo da irrigação
utilizando os métodos tradicionais consagrados, que são a base do
processo de manejo de irrigação e dão suporte às tecnologias do
Agro 4.0.

Título do curso
Agro 4.0: uso de imagens de satélites no manejo da irrigação

INTRODUÇÃO



Professor: Luan Peroni Venancio
Luan Peroni Venancio é Engenheiro Agrônomo  e Mestre em
Produção Vegetal pela Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES) e Doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade
Federal de Viçosa (UFV), com período sanduíche no Daugherty
Water for Food Global Institute at the University of Nebraska
(DWFI/UNL), nos Estados Unidos. Atualmente é pesquisador
líder técnico da linha de pesquisa Manejo de Altas Produtividades
no Centro de Excelência em Agro Exponencial (CEAGRE), em
Rio Verde, GO. Possui experiência na área agronômica, com
ênfase em Engenharia e Manejo de Sistemas de Irrigação,
Sensoriamento Remoto aplicado à agricultura. Autor/Coautor de
mais de 35 artigos científicos e de vários resumos em anais de
congresso. Criador e administrador da página no Instagram
Expert Irrigação (@expertirrigacao), onde traz de maneira bem
didática, assuntos relacionados com a temática irrigação e
agricultura irrigada.
Saiba mais clicando no ícone a seguir:

Monitor 1: Lucas Soares da Silva Aires
Lucas Soares da Silva Aires é Engenheiro Ambiental
cursando Mestrado em Engenharia Aplicada e
Sustentabilidade pelo Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano), Campus Rio
Verde. Atualmente é Servidor Público (Analista Ambiental)
da Prefeitura de Serranópolis-GO. Possui experiência na
área de Engenharia Ambiental, Geoprocessamento,
Sensoriamento Remoto e Balanço de Energia. Experiência
em ensino de software de Sistema de Informação
Geográfico através de programas e monitorias de Ensino e
de Laboratório pelo IF Goiano, Campus Rio Verde. 
Saiba mais clicando no ícone a seguir:

Monitor 2: Fernando Rodrigues Cabral Filho
Fernando Rodrigues Cabral Filho é Técnico em Agropecuária,
Engenheiro Agrônomo e Mestre em Agronomia - Ciências
Agrárias pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano - Campus Rio Verde. Atualmente é docente do curso de
Agronomia da Faculdade UniBRAS Rio Verde, ministrando as
disciplinas de hidráulica, irrigação, agrometeorologia e grandes
culturas e, instrutor SENAR Goiás. Possui experiência na área
agronômica, com ênfase no manejo do solo e água, irrigação,
fertirrigação e fitotecnia com as culturas da cana-de-açúcar,
feijão, milho, sorgo e soja no Cerrado.
Saiba mais clicando no ícone a seguir:

EQUIPE 

TÉCNICA

http://lattes.cnpq.br/4631461292072892
http://lattes.cnpq.br/3836685629545187
http://lattes.cnpq.br/3207613873571823


Head de Integração: Josiane Lopes Medeiros
 
 

Mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás -
Regional Jataí GO, possui graduação em Pedagogia
Licenciatura Plena pela Universidade de Rio Verde,
especialização em Psicopedagogia pelas FIJ - Faculdades
Integradas de Jacarepaguá - RJ. Atualmente é Pedagoga no
Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde GO,
Coordenadora de Integração e Assessoria Pedagógica,
Gestora do Head de Integração do Centro de Excelência em
Agro Exponencial (CEAGRE) - Docente no curso Lato Sensu -
Formação de Professores e Práticas Educativas, membro da
Comissão de Estágio de Cursos de Licenciatura e membro do
Comitê de Inovação, Empreendedorismo e Gestão Técnico-
Científico.
Saiba mais clicando no ícone a seguir:

Head de Integração: Daiane Alves da Silva
Daiane Alves da Silva é Pedagoga, Letróloga e Mestre em
Estudos da Linguagem pela Universidade Federal de Goiás-
Campus Catalão (UFG-CAC) e Doutoranda em Estudos
Literários pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
Atualmente é assessora pedagógica de integração
institucional (CEAGRE), em Rio Verde, Goiás. Possui
experiência no ensino superior nas áreas de Letras, com
ênfase em Letras.
Saiba mais clicando no ícone a seguir: 

EQUIPE
PEDAGÓGICA

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03jS0D5ZIIr06OPBtHYVWNLh4oaFA:1624405790053&q=Assessora+pedag%C3%B3gica&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi339iQt6zxAhXhFLkGHVSQAMEQBSgAegQIARA1
http://lattes.cnpq.br/5692954911467875
http://lattes.cnpq.br/0076016029254693


Graduação

Doutorado

 O público-alvo para esse curso de capacitação são
estudantes de todos os níveis do IF Goiano, isto é:

Técnico

Mestrado

PÚBLICO-ALVO



Ter cursado as disciplinas de (i) irrigação ou (ii)
irrigação e drenagem ou (iii) hidráulica, irrigação e
drenagem ou (iv) disciplina equivalente (é a
disciplina com conteúdo equivalente ao no mínimo 75%  
das disciplinas citadas). O referido pré-requisito será
verificado por meio de histórico escolar do estudante,
que deverá ser anexado (em formato PDF) durante o
processo de inscrição.

Estar matriculado como aluno no IF Goiano (qualquer
campus).

PRÉ-REQUISITOS

A referida disciplina poderá ter sido cursado em
qualquer um dos níveis mencionados (técnico,

graduação, mestrado e doutorado).

Ter acesso ao Moodle (onde serão disponibilizados os
materiais e informações do curso).

Desejável (NÃO OBRIGATÓRIO) ter noção sobre
processamento de imagens de satélites em ambiente de
Sistema de Informação Geográfica (SIG).



As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas
exclusivamente pelo formulário a seguir:
https://form.jotform.com/211647987754674, que também
está disponível no site do CEAGRE:
https://www.ceagre.com.br/, no período de inscrição.

Preenchendo-se todas as vagas do referido nível, será
estabelecida uma lista de espera para o mesmo e, havendo
desistência de candidato, serão chamados os candidatos da
lista de espera na ordem em que aparecem na lista.

O período de inscrição será de 8h do dia 23/06/2021 às
23h59 do dia 09/07/2021, ininterruptamente.

INSCRIÇÕES E

QUANTIDADE DE VAGAS

Serão disponibilizadas 30 vagas, sendo 10 vagas para o
nível técnico, 10 para o nível de graduação, 5 para o nível
de mestrado e 5 para o nível de doutorado.

A inscrição acontecerá automaticamente caso o aluno
atenda os pré-requisitos estabelecidos acima e o limite de
vagas (30) não tenha sido atingido.

Será aceita uma única inscrição por CPF.

Haverá possibilidade de remanejamento entres os níveis, em
função do não preenchimento completo das vagas dentro de
cada nível.

O CEAGRE e o IF Goiano não se responsabilizarão por
quaisquer problemas técnicos que impeçam a inscrição dos
candidatos.

https://form.jotform.com/211647987754674
https://www.ceagre.com.br/


O treinamento possui uma carga horária total de 40 horas,
sendo 27 horas de aulas síncronas (aulas ao vivo pelo
Google Meet) e 13 horas de atividades assíncronas,
divididas entre vídeos explicativos e atividades de aplicação
de aprendizagem que deverão ser entregues em prazos
pré-definidos.

Atenção! Recomendamos que todos os alunos participem
das aulas síncronas (ao vivo) devido à maior interação com
o professor e monitores. Entretanto, aqueles que por algum
motivo maior não puderem assistir as aulas ao vivo,
poderão assistir a gravação dessas aulas, que estarão
disponibilizadas por até 48 horas na plataforma do curso
(Moodle).

Toda aula terá uma lista de presença que deverá ser
preenchida pelo aluno. É necessário ter no mínimo 75% de
presença nas aulas síncronas para ter direito ao
certificado.

O aluno com a inscrição efetivada será cadastrado no curso
na plataforma Moodle, onde ele terá acesso ao link das
aulas ao vivo, assim como todos os materiais e informações
pertinentes ao curso.

CARGA
HORÁRIA



O curso será ministrado ao vivo (aulas
síncronas) às terças, quartas e quintas-
feiras do mês de julho de 2021, à partir do
dia 13 daquele mês. Cada encontro terá
duração de três horas (18h30 às 21h30). A
cada 50 minutos de aula teremos um
intervalo de 10 minutos .

PROGRAMAÇÃO
GERAL

A programação geral do curso está na tabela abaixo

O encerramento do curso será no dia
29/07/2021.



O curso está dividido em duas partes.

CONTEÚDO DO
CURSO

O conteúdo a ser ministrado durante as aulas síncronas
encontra-se nas tabelas abaixo

Na primeira parte o foco maior é o manejo
básico de irrigação.

 Na segunda parte o foco principal é o uso de
imagens de satélites para o manejo e

monitoramento de áreas irrigadas. 



Para recebimento do certificado é necessário
realizar a avaliação do curso disponível no
link a seguir após o fim do curso:
https://form.jotform.com/211656095860662,
que também estará disponível  no site do
CEAGRE: https://www.ceagre.com.br/.

O certificado de conclusão e aprovação no
curso de capacitação será fornecido pelo

Centro de Excelência em Agro Exponencial
(CEAGRE).

 

CERTIFICAÇÃO

O certificado será de 40 horas.

https://form.jotform.com/211656095860662
https://www.ceagre.com.br/


Navegadores de internet Google Chrome ou Mozilla Firefox em sua última
versão;
Microsoft Word, Excel e Power Point versão 2013 ou superior ou similar;
Leitor de PDF;

Possuir desktop (computador de mesa) ou notebook com sistema
operacional atualizado Windows 7,8 ou 10;
Disco rígido com no mínimo 10 GB de espaço livre;
Processador com no mínimo dois núcleos e 2 GB de memória RAM.

Conexão com a internet de no mínimo 2 Mb.
Webcam e microfone para participar das aulas ao vivo.

REQUISITOS TÉCNICOS

DESEJÁVEIS

Computador

Internet e periféricos

Aplicativos e programas básicos

  QGIS Standalone Installer Version 3.16 (32 ou 64 bits)
https://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html#
Assista ao tutorial de “Instalação do QGIS” disponível no ambiente do
curso (Moodle).

Software e plugins

Plugin Smart-Map
Assista ao tutorial de “Instalação do Plugin Smart-Map” disponível no
ambiente do curso (Moodle).

Plugin QuickMapServices
Assista ao tutorial de “Instalação do Plugin QuickMapServices” disponível
no ambiente do curso (Moodle).

Plugin Value Tool
Assista ao tutorial de “Instalação do Plugin Value Tool” disponível no
ambiente do curso (Moodle).

Plugin Point Sample tool
Assista ao tutorial de “Instalação do Plugin Point Sample Tool” disponível
no ambiente do curso (Moodle).

Caso tenha dificuldades com a instalação do  QGIS e dos plugins, entrar em
contato pelo e-mail luan.venancio@ifgoiano.edu.br especificando o problema.

https://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html
https://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html
https://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html
https://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html
https://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html
https://qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html


Todos os conteúdos das aulas
teóricas em formato PDF.

O QUE VOCÊ RECEBERÁ

DE MATERIAL

Toda a base de dados para
realizar as análises.

Outros materiais utilizados
durante a capacitação.



  O egresso do Curso de capacitação Agro 4.0: uso
de imagens de satélites no manejo da irrigação

estará apto a:

PERFIL DO
EGRESSO

Determinar a quantidade correta de água a ser aplicada
às culturas através da irrigação com base em dados
climáticos e de solo.

Conhecer o que deve ser avaliado em um sistema de
irrigação.

Aprender como obter gratuitamente imagens de satélites.

Manipular dados vetoriais e matriciais (imagens de
satélites) no software QGIS.

Calcular os índices de vegetação NDVI, SAVI e NDWI.

Aplicar produtos obtidos a partir de imagens de satélites
para o manejo e monitoramento de áreas irrigadas.



Toda comunicação oficial com os candidatos
e alunos será realizada exclusivamente por
meio do e-mail informado no ato de inscrição,
pelo site https://www.ceagre.com.br/ e pela
plataforma do curso (Moodle).

OBSERVAÇÕES

A programação e o conteúdo do curso são
flexíveis e poderão sofrer alterações e
adaptações ao longo do curso.

Um bom curso a todos!

Siga o CEAGRE nas redes sociais

https://www.ceagre.com.br/
https://www.instagram.com/_ceagre/
https://www.linkedin.com/company/ceagre/

