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Apresentação 

No ano 2022, a Gerência Estadual de Capacitação e Metodologia de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do IDAM (GECAM), agora vinculada ao Departamento de Assistência Técnica e Extensão 

Rural DATER/ DITER, dará suporte ao referido Departamento e aos demais departamentos técnicos da 

instituição, além de prestar assessoria técnica à distância e presencial a todas as 66 Unidades Locais do 

IDAM além dos Postos de Atendimento de Realidade (BR 319) e Caburi, zona rural de Parintins, com o 

objetivo de prestar um serviço de ATER sistemático, dinâmico e eficiente, promovendo capacitação visando 

a adoção de tecnologias nos serviços de ATER para o alcance de melhores resultados, conforme as 

potencialidades e demandas locais e regionais. 

Como foco na operacionalização qualificada e eficiente baseada no uso de ferramentas de gestão 

e compartilhamento de dados entre os profissionais lotados na referida gerência e os extensionistas rurais 

em todo Estado do Amazonas, será intensificado o acompanhamento em tempo real das ações voltadas à 

Capacitação e Metodologias de ATER, apoio aos projetos prioritários do IDAM, apoio na gestão e 

capacitação  em projetos de transferência de tecnologia, em parceria com Embrapa, UFAM, INPA, SEPROR 

e demais entidades ligadas aos serviços de ATER, além de intensificar a difusão de material técnico através 

de plataformas virtuais (Portal do Conhecimento Rural e site do IDAM), entre outras formas didáticas de 

socialização do conhecimento. 

As ações em equipe da Gerência Estadual de Capacitação e Metodologia de Assistência Técnica e 

Extensão Rural – GECAM/IDAM, atualmente consiste na atuação técnica de 1 (um) Engenheiro 

Agrônomo/Gerente GECAM, 1 (uma) estagiária da GECAM cursando de Administração, 2 (duas) estagiárias 

de Biblioteconomia que atuam nas ações da GECAM e da Coordenação da Biblioteca/GECAM e 3 (três) 

profissionais do Núcleo de Serviços Gráficos, totalizando 7 (sete) profissionais/colaboradores. 

Em 2022, a Gerência continuará desenvolvendo suas atividades técnicas e administrativas na Sala 

da Biblioteca (Sala de Leitura), até a conclusão da sala da Gerência de Capacitação que ainda está em fase 

de implantação no térreo do prédio do Sistema Sepror, juntamente com criação do Núcleo de Serviços 

Gráficos (Equipe da Antiga Gráfica do IDAM) que dará suporte a encadernações, impressões de material 

didático e impressão especializado de certificados. 

Diante disso, e considerando a necessidade de alcançarmos os resultados esperados dentro da 

gestão e operacionalização da GECAM, buscar-se desempenhar um papel responsável tecnicamente em 

conjunto com as demais Gerências vinculadas ao Departamento, sob a orientação da Chefia do DATER, além 

de contar com o apoio técnico das Unidades Locais e Coordenação de Projetos Prioritários. 
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1.  Capacitações 

A Gerência de Capacitação e Metodologias de ATER consolidou os Planos Operativos – P.O’s das 

Unidades Locais do IDAM atingindo um total programado para o período de janeiro a dezembro de 2022, 

cerca de 1.366 eventos de capacitações envolvendo 16.771 beneficiários e técnicos de ATER em todo 

Amazonas, demandantes por capacitações nas áreas de produção animal, produção vegetal, produção 

florestal, pesca e aquicultura, associativismo e cooperativismo (organização de produtores), agroindústria, 

agroecologia, mecanização agrícola, crédito rural entre outras temáticas, envolvendo recursos estimado na 

ordem de R$ 2.460.810,40 (Dois milhões, quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos). 

1.1. Capacitação técnica – Técnicos de ATER/Profissionais/Servidores 

A consolidação da GECAM mediante os dados contidos nos P.O’s das Unlos´s referente à capacitação 

de técnicos/servidores para 2022, atingiu a demanda de 495 capacitações para 1.454 participantes (quadro 1) 

que poderá atendida de modo virtual, híbrido e presencial, modular/continuada ou cursos específicos por 

meio das Gerências do IDAM Central e Unloc´s. 

1.2. Capacitação de beneficiários (agricultores e produtores rurais) 

Para 2022, a demanda é 871 capacitações para 15.317 beneficiários dos serviços de ATER 

(agricultores e produtores rurais), conforme quadro 1, totalizando cerca de 14.300 horas/aula, a serem 

realizadas de forma virtual, híbrida e presencial nos municípios do interior e na capital, Manaus. 

QUADRO 1. Metas global na área de Capacitação de Técnicos e Agricultores Familiares de todas as áreas técnicas e 

administrativas consolidadas pela GECAM. 

DISCRIMINAÇÃO 
GECAM 

Quant. Nº Partic. 

Capacitação de técnicos 495 1.454 

Cursos para Agricultores Familiares 871 15.317 

 Fonte: Planos Operativos – 2022 das Unidades Locais do IDAM.     
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2. Participação em eventos técnicos – Feiras e Exposições 

O IDAM, por meio da GECAM e outras gerências técnicas terão participação efetiva de forma 

presencial ou virtual na coordenação e organização de eventos, em especial de Feira de Agronegócios, Feira 

da Piscicultura, Exposição e Feiras Agropecuárias em todos os município do Amazonas, em especial da 

EXPOAGRO, atuando na oferta e acompanhamento de capacitação (palestras, cursos, minicursos e 

seminários), além da organização e apoio na realização de dias de campo, além de atendimento em stand 

institucional do IDAM. 

3. Gestão de Capacitação e Metodologias de ATER, produção de material didático/técnico ou 

informativos. 

A GECAM dará continuidade no aperfeiçoamento do Sistema de Gestão e Controle de 

Capacitação e Metodologia de ATER por meio de Plataforma Virtual, de modo a subsidiar todas as 

Gerências do IDAM Central, Unloc´s e Diretoria do IDAM das ações programadas/realizadas durante do ano 

todo. 

Será dado andamento durante o ano 2022, por meio da GECAM no aperfeiçoamento do Portal do 

Conhecimento Rural do IDAM (sala de aula virtual), onde será enviado atualizações de material técnico para 

os técnicos/extensionistas rurais de todas as Unidades Locais vinculados na referida plataforma de forma 

eficiente, dinâmica e sincronizada com outras plataformas, em parceria com a Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM. 

Em 2022, também será dados apoio na atualização do site do IDAM na aba de Biblioteca Digital, 

sistema de produção e biblioteca (publicações técnico-científicas), elaboração de material técnico informativo 

na área de produção rural, livros, cartilhas digitais, entre outros. 

4. Núcleo de Serviços Gráficos da GECAM 

O Núcleo de Serviços Gráficos da GECAM em 2022, tem a meta de 3.000 encadernações de material 

didáticos e técnicos atendendo todas as Gerências Técnicas, Departamento e Diretoria do IDAM e Unidades 

Locais, além da impressão de mais de 1.000 certificados personalizados e a produção impressa de 5.000 

folderes e 2.000 cartilhas. 

5. Necessidade, demandas e projeção dos Resultados 

As ações da GECAM vêm serão realizadas em todos as 66 Unidades Locais do IDAM e Postos de 

Atendiemento de modo presencial e à distância, principalmente com uso de tecnologias remotas, sala de aula 

virtual, lives, interatividade por e-mails, grupos de WhatsApp (Produção ATER IDAM e PO RAIDAM) sempre 
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buscando o cumprimento das ações planejadas no Plano Operativo da Gerência e em consonância com o 

planejamento local. 

A necessidade de presença da equipe GECAM de forma virtual ou presencial junto às Unidades 

Locais é de fundamental importância na tomada decisões técnicas /administrativas institucionais, além de 

levantar demandas, propor soluções de aprimoramento dos serviços de ATER por meio do IDAM no Estado 

do Amazonas. 

Para cumprimento de nossas ações planejadas é necessário mais 1 computador de mesa, e 1 novo 

laptop (microcomputador), 1 Impressora Profissional, 1 Drone Profissional que servirão de apoio a toda 

equipe da GECAM, além de 1 ar condicionado, 1 TV Smart, o retorno das máquinas da antiga gráfica do 

IDAM, e a conclusão da antessala (entrada), que necessitam de pontos de internet, lâmpadas LED, ar 

condicionado e forro PVC, de modo a acomodar parte da equipe GECAM. Para isso contamos com o total 

apoio do DATER de modo a atingirmos os resultados esperados em nossas ações no ano de 2022. 

 
GERÊNCIA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E METODOLOGIA DE ATER -GECAM/DATER/DITER/IDAM, 

Biblioteca (Sala de Leitura)/Núcleo de Serviços Gráficos. 
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