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APRESENTAÇÃO 

 
 

O Soja Legal é um programa desenvolvido e executado pela Aprosoja, é direcionado 

à cadeia produtiva da soja, tem como principais objetivos levar informação, conhecimento e 

incentivar a adequação da gestão da propriedade rural. 

O Programa traz à tona a obrigatoriedade do cumprimento das regras socioambientais, 

auxilia o produtor rural a identificar em qual o real cenário socioambiental se encontra, 

trazendo possibilidades de adequação e melhoria gradativa da sua fazenda. Fomenta o 

processo de melhoria contínua da gestão da propriedade, para isso oferece capacitações, 

assistência técnica, materiais, ferramentas que incentivam e melhoram a gestão das 

propriedades rurais. 

É reconhecido como o mais efetivo programa de desenvolvimento sustentável do 

setor, impulsionando ações de acordo com os pilares econômicos, ambientais e sociais. Os 

valores adotados são a ética, transparência, excelência e inovação. 

A melhoria contínua da propriedade é realizada de acordo com a viabilidade financeira 

e estratégia do produtor rural, com isso, os associados participantes do programa contribuem 

de forma efetiva no cumprimento das normas legais, proporcionando segurança técnica e 

jurídica no desenvolvimento da atividade rural, na produção da soja e milho do Estado, 

consequentemente impactando positivamente na imagem do agronegócio brasileiro. 

Uma das etapas desse processo é a capacitação por meio do Curso Qualidade de 

Vida no Trabalho – Soja Legal, sendo este um dos pré-requisitos para a adesão do 

associado ao programa. O curso visa orientar o produtor a seguir os preceitos legais e 

técnicos que devem ser observados na organização e no ambiente de trabalho, diminuindo 

os riscos, aumentando a renda e a melhoria da saúde e da segurança do trabalhador rural. 

O avanço tecnológico e a distribuição da internet no campo possibilitou aos produtores 

rurais se conectarem com o mundo através da rede de computadores, permitindo alteração 

na forma da realização do curso Qualidade de vida no trabalho, que contará além do curso 

presencial pelo Senar/MT, agora com o curso no formato EaD, e para isso, buscou-se nova 

parceria com a Faculdade de Tecnologia do Senai/MT (FATEC/SENAI/MT) que 

disponibilizará a partir do segundo semestre do ano de 2021, o Curso Qualidade de Vida no 

Trabalho numa plataforma de ensino a distância. 
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1. OBJETIVOS 

Orientar os produtores no cumprimento da legislação ambiental, legislação trabalhista no que 

diz respeito a contrato de trabalho, à saúde e segurança do trabalhador no desenvolvimento 

das suas atividades rurais. O ambiente de trabalho também é verificado, levando em 

consideração bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores. 

 
2. RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que, por meio da capacitação no Curso Qualidade de Vida no Trabalho – Soja 

Legal, o proprietário rural absorva conhecimento para que seja capaz de implementar 

ferramentas de gestão na sua propriedade rural, diminuindo os riscos ambientais e sociais. 

Capacitar mensalmente no mínimo 60 pessoas por curso ao final de 2021 ter capacitado pelo 

menos 240 produtores rurais. 

 
3. PÚBLICO ALVO 

Produtores e gestores rurais. 

 
 

4. RECORTE TEMPORAL 

A realização do curso iniciará no mês de Agosto de 2021, com a primeira turma iniciando no 

dia  11 de Agosto, sendo que será realizado 1 turma por mês, totalizando 4 turmas. 

 
5. NÚMERO DE VAGAS 

• Cada turma terá disponibilidade de 80 vagas; 

• O número de participantes por propriedade rural será limitado a 3 vagas por turma. 

 

6. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA SER PARTICIPANTE DO CURSO 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

• Ser associado da APROSOJA-MT; 

• Familiares de produtores de primeiro grau; 

• Colaborador da propriedade rural (ex: gerentes, técnico em segurança do trabalho), 

mediante autorização do produtor; 
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• Produtor de soja e/ou milho com inscrição estadual ativa que ainda não é associado 

poderá receber a capacitação, mediante associação na Aprosoja-MT; 

• A propriedade ingressante no programa Soja Legal precisa estar dentro do 

limite  territorial de Mato Grosso. 

 
7. PROGRAMAÇÃO DO CURSO 

O curso tem carga horária de 16 horas divididos em quatro módulos, e contará com tutoria de 

1 hora semanal no período da manhã do sábado. 

• Módulo I – Introdução e Base Legal; 

• Módulo II – Programas de Gestão na Propriedade Rural; 

• Módulo III – Legislação Trabalhista e Previdenciária do Trabalho Rural; 

• Módulo IV – Edificações Rurais (NR 31, NR 24 e NR 18); 

• Aplicação de Avaliação; 

• Tutoria ao vivo no final de cada módulo para sanar possíveis dúvidas quanto ao 

conteúdo do módulo aplicado. 

 
8. INSCRIÇÕES 

• As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento do formulário de inscrição, 

disponível no site da Aprosoja-MT (http://www.aprosoja.com.br/); 

• As inscrições serão abertas 10 dias antes da liberação do curso do mês seguinte; 

• Após a inscrição, a mesma será validada pela equipe técnica da Aprosoja, num prazo 

de 48 horas e a confirmação será feita mediante e-mail; 

• Validada a inscrição, a FATEC encaminhará no e-mail do participante o login e a 

senha de acesso ao curso. 

 

9. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

O Controle será feito por meio de avaliação que será disponibilizada ao final de cada módulo. 

Referida avaliação servirá somente para controle de frequência, não sendo exigida uma nota 

mínima para se avançar de módulo. 
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Todavia, caso a FATEC constate alguma dificuldade do participante na avaliação, poderá 

entrar em contato com o mesmo para tirar dúvidas. 

 
10. CERTIFICAÇÃO 

Para receber o certificado de conclusão do curso, o produtor rural participante deverá concluir 

os 4 módulos com aproveitamento em pelo menos 70% por módulo. 

 
11. CUSTEIO 

 
A Aprosoja custeará para cada participante devidamente matriculado, os custos de inscrição 

no curso, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais e zero centavos). 

Após confirmação do candidato no curso e não conclusão do mesmo sem justificativa, o valor 

integral poderá ser reembolsado para a Aprosoja-MT por meio do Núcleo. E o aluno só poderá 

se inscrever novamente, mediante a disponibilidade de vaga. 

 
12. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para ter acesso ao curso, o aluno deverá ter um computador com acesso à internet. 
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