CPRA - Centro Paranaense de Referência em Agroecologia

Curso l Trabalhador na Apicultura l Inscrições Abertas
Cursos & Eventos
Postado em: 06/02/2020

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) promove, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), o curso Trabalhador na Apicultura. O objetivo é
aprender a criar abelhas para produção de mel, cera, própolis, pólen e rainhas.
É imprescindível que os alunos tragam vestuário adequado: bota branca, luva e macacão apícola
branco.
As aulas acontecerão nos dias 19, 20, 24 e 25 de Março de 2020, na sede do CPRA, das 8h às
17h.

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA) promove, em parceria com o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), o curso Trabalhador na Apicultura. O objetivo é
aprender a criar abelhas para produção de mel, cera, própolis, pólen e rainhas. É imprescindível que
os alunos tragam vestuário adequado: bota branca, luva e macacão apícola branco. As aulas
acontecerão nos dias 19, 20, 24 e 25 de Março de 2020, na sede do CPRA, das 8h às 17h.
Conteúdo Programático:
Considerações gerais sobre o assunto: o homem, as abelhas e o ambiente;
Apicultura
através da história e a apicultura no Brasil;
Aspectos econômicos e sociais envolvidos na
apicultura;
Noções de anatomia e fisiologia das abelhas;
A família das abelhas: castas e
comunicação;
A colmeia padrão: medidas / uso da cera alveolada;
Material apícola: colmeia,
alimentador, tela excluidora, indumentária de proteção individual, fumigador, formão, escova,
aparelhagem para extração de mel;
Apiário: orientações e recomendações para sua instalação;
Pastagem apícola: plantas melíferas;
Alimentadores e época apropriada para alimentação;
A
interferência do homem na vida da colônia: revisões, reforço das colmeias fracas, controle da
enxameação, transporte de colmeias, seleção genética, introdução de rainha, união de colônias,
avaliação da força populacional; Colheita do mel: obtenção da qualidade, procedimentos para a
colheita, extração e estocagem. SIF, pesos e medidas, rotulagem; Principais predadores e doenças
das abelhas;
Os produtos apícolas: abelhas, mel, pólen, própolis, cera, polinização, geléia real,
apitoxina. O curso é gratuito e as inscrições devem ser feitas via formulário online. Serão aceitos
entre 10 e 15 alunos por turma. Os certificados deverão ser impressos pelo participante no
site www.sistemafaep.org.br. Basta clicar no menu 'Senar-PR' e, em seguida, em 'Cursos', onde o
internauta encontrará a opção 'Certificado online'.
Trabalhador na Apicultura
Datas: 19, 20, 24 e 25 de Março
Horário: 8h às 17h
Custo: Gratuito
Idade mínima: 18 anos
Escolaridade: ser alfabetizado
Inscrições: Abertas
Local: Sede do CPRA - Estrada da Graciosa, 6960, CEP 83327-055, Pinhais (PR)
Acesso: Confira a localização do CPRA em nosso mapa interativo
Telefone: (41) 3544-8100
http://www.cpra.pr.gov.br
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Alimentação: Haverá intervalo de uma hora para almoço. O CPRA também fornece, sem custo, um
pequeno lanche duas vezes ao dia, às 10h e às 15h. Há um restaurante nas imediações do CPRA, a
uma distância de 10 minutos de caminhada; e diversas opções no município de Pinhais ou Quatro
Barras, a cerca de 10 minutos de carro. O aluno também pode trazer sua própria refeição e utilizar o
refeitório do CPRA.
Importante: Ficarão impedidos de participar de novos cursos e eventos pelo prazo de 180 dias
aqueles que, confirmada a inscrição, deixarem de comparecer sem comunicação prévia de 2 dias
úteis anteriores ao início do curso (exclusivamente por e-mail).

http://www.cpra.pr.gov.br
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