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“O conhecimento faz a diferença” 



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

Quem somos? 

Somos uma empresa genuinamente brasileira, com influências das culturas do 
Sul e Centro Oeste do Brasil, com ênfase no desenvolvimento das habilidades 
humanas. 

Valores 

Nossa conduta reflete nos mais altos padrões humanos e tecnológicos: 
• Ética; 
• Moral; 
• Comprometimento; 
• Inovação; 
• Sustentabilidade. 

Missão 

“Desenvolver pessoas que tenham orgulho em desempenhar o seu papel junto 
à sociedade em que estão inseridos”. 

Visão 

“Tornar-se referência em excelência na prestação de serviços e valores”. 

Política da Empresa 

“Promover ações para satisfazer às expectativas dos clientes, com resultados 
que os tornem atraentes e competitivos ao mercado de trabalho”. 
  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

PROJETOS TÉCNICOS: CUSTEIOS E INVESTIMENTOS AGROPECUÁRIOS 

A LINK ASSESSORIA e TREINAMENTOS é credenciada junto às instituições 
financiadoras do agronegócio, tais como: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Sicred e Sicoob, afim de trazer as linhas de crédito para custeio de 
lavouras e pecuária ou investimentos para melhoria e/ou ampliação dos 
diversos setores do agronegócio e que melhor se enquadrem na realidade de 
cada cliente. 

ASSESSORIA E CONSULTORIA AGRONÔMICA 

A LINK ASSESSORIA e TREINAMENTOS atende propriedades rurais com 
consultoria agronômica, a qual inicia-se com uma análise estrutural, a partir do 
levantamento de dados das áreas cultivadas. Para a obtenção dos dados, são 
realizadas coletas de amostras de solo, seguido de interpretação das análises, 
recomendação de calcário e fertilizantes, levantamento de ervas daninhas, 
recomendação de controle e indicação de cultivares/ híbridos adequados para 
cada região. 
Após a implantação da cultura ocorre o acompanhamento semanal do 
desenvolvimento das plantas, sendo realizado o monitoramento de ervas 
daninhas, pragas e doenças e o posicionamento das melhores estratégias de 
cultivo, garantindo assim melhor melhores resultados das cultura. 

AGRICULTURA DE PRECISÃO 

A LINK ASSESSORIA e TREINAMENTOS possui softwares e tecnologia de 
última geração, para realizar o levantamento de dados e gerar mapas de 
fertilidade, compactação e nematoides do solo, auxiliando assim em uma 
tomada de decisão mais assertiva, garantindo melhor utilização de recursos na 
atividade agrícola.  

TREINAMENTOS INDUSTRIAIS 

A LINK ASSESSORIA e TREINAMENTOS possui instrutores habilitados para 
desenvolverem treinamentos nos segmentos industrial, desde as atividades de 
manutenção eletromecânica, eletro pneumática, eletro hidráulica e fabricação 
de componentes mecânicos. 

TREINAMENTOS AGRÍCOLAS 

A LINK ASSESSORIA e TREINAMENTOS possui instrutores habilitados para 
desenvolverem treinamentos nos segmentos da mecanização agrícola, desde 
as atividades que envolvem o preparo do solo e distribuição de fertilizantes, 
plantio, aplicação de defensivos e colheita. 
Para auxiliar no gerenciamento das unidades rurais são fornecidos 
treinamentos específicos para máquinas pesadas e similares. Na área de 
Segurança do Trabalho é oferecido treinamentos de NR’s que envolvem as 
atividades agrícolas, afim de assegurar todas as pessoas envolvidas nas 
atividades agrícolas e as propriedades rurais. 



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

PALESTRAS MOTIVACIONAIS 

A LINK ASSESSORIA e TREINAMENTOS desenvolve “Palestras 
Motivacionais” para os diversos setores, buscando auxiliar nossos clientes a 
melhorar os resultados de sua equipe. As palestras motivacionais estão cada 
vez mais compondo a grade de eventos corporativos de grandes, médias e 
pequenas empresas. São ótimas estratégias para apresentar planos, metas e 
objetivos da empresa e motivar os colaboradores. O resultado é uma equipe 
mais engajada, comprometida e animada, que busca realizar as suas 
atividades de forma eficaz e contribui para alcançar resultados cada vez 
melhores. É um processo muito importante, visto ser uma maneira altamente 
eficaz de motivar e engajar os colaboradores, para que se sintam parte dos 
processos organizacionais e produtivos, contribuindo para o crescimento dos 
negócios e, com isso, cresçam e se desenvolvam na mesma medida. 

CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS 

A LINK ASSESSORIA e TREINAMENTOS possui profissionais credenciados 
pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e 
equipamentos certificados para a classificação de produtos vegetais como: 
soja, milho, arroz, feijão e pluma de algodão. 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

1. Metal Mecânica 

1.1. Metrologia 

Carga Horária 

20 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de ler medidas em instrumentos de medições 
aplicados à mecânica.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Leitura de Escalas e Trenas; 
� Leitura de Paquímetros; 
� Leitura de Relógio comparador; 
� Leitura de Goniômetro. 

Bases Tecnológicas: 

� Matemática Básica - 4 horas; 
� Sistema Métrico - 4 horas; 
� Sistema Inglês - 4 horas; 
� Sistema Sexagesimal - 2 horas; 
� Atividades Práticas - 6 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação de leitura de instrumentos.  

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show, escalas, trenas, 
paquímetro, relógio comparador, goniômetro; 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área; 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

1.2. Leitura e Interpretação de Desenho Técnico 

Carga Horária 

20 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de ler e interpretar desenho técnico, elaboração de 
esboços (croqui) e dimensionamento básico de peças.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Interpretar desenhos de peças; 
� Elaborar esboços (croqui) de peças; 
� Dimensionamento básico de peças; 

Bases Tecnológicas: 

� Matemática Básica - 4 horas; 
� Metrologia - 4 horas; 
� Desenho Técnico - 6 horas; 
� Atividades Práticas - 6 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação de desenhos de peças.  

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

1.3. Desenho Técnico em CAD 

Carga Horária 

20 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de elaborar desenhos técnicos em CAD.  

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Desenho técnico de peças; 
� Listas de Materiais de conjuntos; 
� Dimensionamento básico de peças; 

Bases Tecnológicas: 

� Matemática Básica - 4 horas; 
� Metrologia - 4 horas; 
� Desenho Técnico - 6 horas; 
� Atividade Práticas - 6 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação de desenhos de peças.  

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco, data show e cada aluno deve 
possuir seu próprio computador; 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Leitura e interpretação de desenho técnico ou experiência na área. 

 
  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

1.4. Torneiro Mecânico Básico 

Carga Horária 

80 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de fabricação, reparos e 
modificações em peças mecânicas através de operação em torno mecânico, 
identificação de processos, ferramental e estimativa de tempo nas operações. 

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Torneamento de faces e cilindros externos e internos, rasgos e rebaixos; 
� Torneamento entre placa e ponta e luneta e corpos cônicas e roscas; 
� Furações em torno mecânico. 

Bases Tecnológicas: 

� Matemática Básica - 6 horas; 
� Leitura e Interpretação de Desenho Técnico - 6 horas; 
� Metrologia - 6 horas; 
� Tecnologia dos Materiais - 6 horas; 
� Processos de Fabricação - 6 horas; 
� Segurança no Trabalho - 6 horas; 
� Práticas de oficinas - 44 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação e peças testes.  

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Oficina com torno mecânico, moto esmeril, brocas e ferramentas de 

usinagem. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área; 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

1.5. Operação de Prensa, Guilhotina e Dobradeira Básica 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de fabricação de peças em 
chapas metálicas através de operação em prensa, guilhotina e dobradeira, 
identificação de processos, ferramental e estimativa de tempo nas operações.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Traçado de peças desenvolvidas; 
� Cortes e recortes de chapas metálicas; 
� Dobra de chapas metálicas. 

Bases Tecnológicas: 

� Matemática Básica - 4 horas; 
� Leitura e Interpretação de Desenho Técnico - 4 horas; 
� Metrologia - 4 horas; 
� Tecnologia dos Materiais - 4 horas; 
� Processos de Fabricação - 4 horas; 
� Segurança no Trabalho - 4 horas; 
� Práticas de oficinas - 10 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação e peças testes. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Oficina com torno, prensa, guilhotina e dobradeira. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área; 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

2. Automação Industrial 

2.1. Comandos Hidráulicos e Pneumáticos 

Carga Horária 

20 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de instalação, reparos e 
modificações em sistemas de comandos hidráulicos e pneumáticos, estimativa 
de tempo nas atividades e formação de lista de materiais.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Instalação de sistemas hidráulicos e pneumáticos; 
� Manutenção de sistemas hidráulicos e pneumáticos; 
� Sistemas com fim de cursos; 

Bases Tecnológicas: 

� Matemática Básica - 4 horas; 
� Leitura e Interpretação de Diagramas Hidráulicos e Pneumáticos - 4 horas; 
� Técnicas de elaboração de circuitos hidráulicos e pneumáticos - 4 horas; 
� Práticas de Oficinas - 8 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Elaboração de circuitos em simulador e atividades de aplicação prática para 
exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Oficina com instalações hidráulicas e pneumáticas, válvulas direcionais, 

válvulas reguladoras, válvulas de processamento e atuadores. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 
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3. Eletrotécnica 

3.1. Comandos Elétricos 

Carga Horária 

20 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de instalação, reparos e 
modificações em sistemas de comandos elétricos e estimativa de tempo nas 
atividades e formação de lista de materiais. 

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Instalação de motores monofásicos; 
� Instalação de motores trifásicos; 
� Sistemas com fim de cursos; 

Bases Tecnológicas: 

� Matemática Básica - 4 horas; 
� Leitura e Interpretação de Diagramas Elétricos - 4 horas; 
� Eletricidade Básica - 4 horas; 
� Práticas de Oficinas - 8 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Oficina com instalação trifásica, motores monofásico e trifásico, multímetro 

cabos elétricos, contatoras, disjuntores, temporizadores, chaves fim de 
cursos, sensores magnéticos. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 
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4. Mecanização Agrícola 

4.1. Manutenção de Tratores Agrícolas 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de manutenção em tratores 
agrícolas.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Reparos em sistemas auxiliares; 
� Formar listas de materiais e recursos; 
� Prever tempo necessário para a execução das atividades. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 8 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Oficina - 20 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Oficina com instalação que permita a manipulação dos componentes; 
� Ferramentas manuais. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos. 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 
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4.2. Operação de Tratores Agrícolas 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de operação com tratores 
agrícolas.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Identificação de indicadores e instrumentos; 
� Planejamento da operação; 
� Execução das operações; 
� Prever tempo necessário para a execução das atividades. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 4 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Oficina - 24 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Espaço para manobra, trator com implemento, cones de sinalização. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 
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4.3. Manutenção e Regulagem de Colheitadeira de Grãos 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de manutenção em 
colheitadeira de grãos.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Reparos em sistemas auxiliares; 
� Formar listas de materiais e recursos; 
� Prever tempo necessário para a execução das atividades. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 4 horas; 
� Calibração e Regulagens - 4 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Oficina - 20 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Oficina com instalação que permita a manipulação dos componentes; 
� Ferramentas manuais. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 
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4.4. Operação de Colheitadeira de Grãos 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de operação de colheitadeira 
de grãos.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Identificação de indicadores e instrumentos; 
� Regulagens e calibração; 
� Planejamento da operação; 
� Execução das operações; 
� Prever tempo necessário para a execução das atividades. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 4 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Operações - 24 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Espaço para manobra, colheitadeira de grãos, cones de sinalização. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos. 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 
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4.5. Operação e Regulagem de Implementos para Preparo de Solos 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de operação e regulagem de 
implementos para preparo e correção de solos.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Identificação de indicadores e instrumentos; 
� Planejamento da operação; 
� Execução das operações; 
� Prever tempo necessário para a execução das atividades. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 4 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Operações - 24 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Espaço para manobra, trator com implemento. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 
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4.6. Operação e Regulagem de Implementos para Semeadoras 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar atividades de operação e regulagem de 
implementos para preparo e correção de solos.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Identificação de indicadores e instrumentos; 
� Planejamento da operação; 
� Execução das operações; 
� Prever tempo necessário para a execução das atividades. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 4 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Operações - 24 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Espaço para manobra, trator com semeadora. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

4.7. Plantio Direto 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de executar e identificar as etapas do plantio direto.   

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Identificar implementos necessários; 
� Planejamento da operação; 
� Execução das operações; 
� Prever tempo necessário para a execução das atividades. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 4 horas; 
� Manejo de Culturas - 4 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Operações - 24 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Espaço para manobra, trator com semeadora. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

4.8. Agricultura de precisão – Módulo Básico 

Carga Horária 

24 horas/aula 
 
Perfil do Formando 
O aluno terá noções básicas para executar atividades voltadas à agricultura de 
precisão. 
 
Habilidades do Formando: 
O formando adquirirá as seguintes habilidades: 

� Entender a finalidade do sistema de orientação; 
� Entender a finalidade da barra de luzes; 
� Entender a finalidade do piloto automático; 
� Entender a finalidade de controle de seção. 

 
Bases Tecnológicas: 
� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Conheça o que é Agricultura de Precisão - 4 horas; 
� Conheça o que é histórico da Agricultura de Precisão - 4 horas; 
� Conheça o ciclo da Agricultura de Precisão - 4 horas; 
� Conheça a Agricultura de Precisão nos sistemas de produção anuais e 

perenes - 8 horas. 
�  

Metodologia de Ensino 

Aulas Teóricas 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  
 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 16 anos; 
� Alfabetizado 

 

 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

4.9. Operação e Manutenção de Motossera 

Carga Horária 

24 horas/aula 
 
Perfil do Formando 
O aluno terá noções básicas para executar atividades com operação de 
motossera. 
 
Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 

� Entender o funcionamento do equipamento; 
� Noções básicas de operação do equipamento; 
� Noções básicas de manutenção do equipamento; 
� Identificação da composição do equipamento; 
� Noções de afiação, técnicas de corte e desgalhamento. 

 
Bases Tecnológicas: 
� Apresentação - 1 hora; 
� Ética e cidadania - 1 hora; 
� Segurança e saúde no trabalho e Meio Ambiente - 2 horas; 
� Segurança no Trabalho (NR12) - 4 horas; 
� Manutenção, regulagem e afiação - 8 horas; 
� Técnicas de corte - 4 horas; 
� Desgalhamento - 4 horas. 

�  

Metodologia de Ensino 

Aulas Teóricas 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  
 
Aulas Práticas 
Aulas práticas com utilização do equipamento. 
 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Alfabetizado 

 

 

 

 



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

4.10. Aplicação de Agrotóxicos utilizando Pulverizador Autopropelido 

Carga Horária 

40 horas/aula 
 
Perfil do Formando 
O aluno terá noções básicas para executar atividades com aplicação de 
agrotóxicos utilizando pulverizador autopropelido. 
 
Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 

� Entender o funcionamento do equipamento; 
� Noções básicas de operação do equipamento; 
� Noções de calibragem, regulagem e manutenção do equipamento; 
� Noções sobre revisão e lavagem do pulverizador; 
� Transporte e armazenamento de produtos fitossanitários; 
� Preparo de calda; 
� Uso de vestimenta e equipamentos de proteção individual; 
� Tríplice lavagem e destinação final de embalagens de agrotóxicos. 

 
 Bases Tecnológicas: 
� Apresentação - 1 hora; 
� Ética e cidadania - 1 hora; 
� Segurança e saúde no trabalho e Meio Ambiente - 2 horas; 
� Segurança no Trabalho (NR12) - 4 horas; 
� Manutenção, regulagem e operação do equipamento – 10 horas; 
� Calibragem – 12 horas; 
� Preparo de calda – 2 horas; 
� Uso de vestimenta e equipamentos de proteção individual – 3 horas; 
� Transporte e armazenamento de produtos fitossanitários – 2 horas; 
� Tríplice lavagem e destinação final de embalagens de agrotóxicos –3 horas. 

 

Metodologia de Ensino 

Aulas Teóricas 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  
 
Aulas Práticas 
Aulas práticas com utilização do equipamento. 
 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Alfabetizado 



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

4.11. Manutenção e operação de colhedora de algodão 

Carga Horária 

40 horas/aula 
 
Perfil do Formando 
O aluno terá noções básicas para executar atividades na manutenção e 
operação de colhedora de algodão. 
 
Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 

� Entender o funcionamento da colhedora de algodão; 
� Noções básicas de manutenção e lubrificação da colhedora; 
� Noções básicas de regulagem e operação da colhedora; 
� Identificação da simbologia e os instrumentos da colhedora; 
� Identificação das unidades de fileira e seus componentes; 
� Identificação dos controles da colhedora de algodão; 
� Realizar os procedimentos de funcionamento da colhedora.  

 
 Bases Tecnológicas: 
� Apresentação - 1 hora; 
� Ética e cidadania - 1 hora; 
� Segurança e saúde no trabalho e Meio Ambiente - 2 horas; 
� Segurança no Trabalho (NR12) - 4 horas; 
� Manutenção, regulagem e operação da colhedora – 8 horas; 
� Lubrificação da colhedora – 6 horas; 
� Identificação da simbologia e instrumentos da colhedora – 4 horas; 
� Identificação das unidades de fileira e controles da colhedora – 6 horas; 
� Procedimentos de funcionamento da colhedora – 8 horas. 

 

Metodologia de Ensino 

Aulas Teóricas 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  
 
Aulas Práticas 
Aulas práticas com utilização do equipamento. 
 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Alfabetizado 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

5. Máquinas Pesadas 

5.1. Operação e Manutenção Básica de Pá Carregadeira 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de realizar operação e manutenção básica em pá 
carregadeira. 

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Noções básicas de manutenção; 
� Identificação da composição da máquina; 
� Manipulação de cargas; 
� Condução do veículo. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 4 horas; 
� Manipulação de Cargas - 4 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Operações - 20 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Espaço para manobra, pá carregadeira, cones de sinalização, arreia, terra 

ou cascalho. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 

  



LINK ASSESSORIA E TREINAMENTOS 

5.2. Operação e Manutenção Básica de Empilhadeira 

Carga Horária 

40 horas/aula 

Perfil do Formando 

O aluno terá capacidade de realizar operação e manutenção básica em 
empilhadeiras. 

Habilidades do Formando: 

O formando adquirirá as seguintes habilidades: 
� Noções básicas de manutenção; 
� Identificação da composição da máquina; 
� Empilhamento de cargas; 
� Condução do veículo. 

Bases Tecnológicas: 

� Segurança no Trabalho e Meio Ambiente - 4 horas; 
� Metrologia e Instrumentações (tratores) - 4 horas; 
� Rotinas de Manutenções - 4 horas; 
� Empilhamento de Cargas - 4 horas; 
� Noções de Gestão - 4 horas; 
� Práticas de Operações - 20 horas. 

Metodologias de Ensino: 

Aulas Teóricas: 

Aulas com conteúdo digitalizado para orientação e consulta, com auxílio de 
recursos audiovisuais e aplicativos de interação para melhor aproveitamento 
no processo de aprendizado.  

Aulas Práticas: 

Atividades de aplicação prática para exercitação. 

Infraestrutura: 

� Sala de aula com carteiras, quadro branco e data show; 
� Espaço para manobra, empilhadeira, cones de sinalização, pallets. 

Requisitos de Entrada: 

Os participantes devem atender aos seguintes requisitos: 
� Maior de 18 anos; 
� Ensino fundamental ou experiência na área. 

 


