
 
 

 
 

TREINAMENTO DO CRITÉRIO FAIRTRADE EM SITUAÇÕES DE TRABALHO 
CONTRATADO 

Quarta edição do curso para plantações no Brasil 

Data: 05 de abril a 21 de maio de 2021 

Local: Plataforma CLAASE e Zoom 

Certificado concedido pela CLAC no final do curso 

 

Este curso é preparado para reforçar as capacidades dentro das empresas certificadas 
Fairtrade conforme exigido pelo mesmo padrão. É dirigido a oficiais Fairtrade, 
representantes dos trabalhadores nos comitês de prêmio, outros trabalhadores, 
gerentes ou técnicos que participam do processo de certificação do Comércio Justo, e 
para empresários que possuem plantações. 

Este curso tem duração de 5 módulos. Cada módulo requer uma dedicação de leitura e 
atividades estimadas em 2 horas por módulo. 

Nas datas indicadas no cronograma, os materiais de cada módulo são habilitados para 
que o aluno possa percorrer o material de acordo com sua disponibilidade de tempo. 
Os materiais incluem documentos, audiovisuais e materiais lúdicos e interativos que se 
complementam e servem de suporte para a compreensão ou aplicação dos temas do 
treinamento. 

Ao final de cada módulo, deve ser realizado uma autoavaliação com questões de 
múltipla escolha. A autoavaliação tem no máximo 100 pontos e o participante deve 
atingir no mínimo 60% da nota. São permitidas duas tentativas por questionário. 

Cada módulo, por sua vez, contém um exercício prático, onde devem ser resolvidas 
situações que requeiram a aplicação dos conceitos discutidos. Os tutores darão o 
feedback. 

Em cada módulo há 1 Webinar de 2 horas onde os tutores CLAC complementam os 
temas e desenvolvem atividades de interação com os participantes. Os Webinars 
correspondem aos temas de cada módulo. 

 



 
 

 
 

Também foi criado um grupo dentro da plataforma Claase onde você pode fazer 
consultas sobre o curso e trocar experiências com o tutor e o restante do grupo. As 
discussões sobre os temas do curso também serão abertas nesta plataforma. 

Os tutores 

Catalina Jaramillo, Coordenadora da Região Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguai 
e Paraguai). 

Mariano Salerno: Gestor Argentina  

Ximena Ganchala: Especialista Empoderamento e Autogestão 

Cintia Matos:  Gestora Brasil 

Paola Silva:  Gestora Brasil 

Giseli Sampaio:  Gestora Brasil  

Certificado da CLAC 

O certificado é atribuído com nota mínima de 60% nos 5 exames de autoavaliação, mais 
a realização de pelo menos 3 exercícios e frequência de pelo menos 3 encontros 
virtuais. 

Inscrições 

Os representantes dos trabalhadores, oficiais Fairtrade, gerentes e outros técnicos de 
fazendas certificadas podem se registrar. Para se registrar você deve ir a 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=c-
YnTJf00kejrq2D3cxGPe2UMdcDB6NGgAnnM3OFv8lUMzNRU0tYSVFTVFAxVFhQNk
RSTjZRTFFBMi4u  

Prazo para inscrições: 2 de abril de 2021 

Cronograma de leituras e materiais 

Módulo Título Temas Data de início 

1 Introdução ao Comércio 
Justo e seus valores  

Contexto do Comércio Justo 05/04/2021 



 
 

 
 

Valores de comércio justo 

2 
Introdução ao 
Certificação Fairtrade 

Sistema Fairtrade. Processo de 
certificação. Requisitos generais. 12/04/2021 

3 Gestão do prêmio 
Fairtrade 

Introdução ao prêmio Fairtrade. 
Funções e responsabilidades do 
Comitê do Prêmio do Comércio 
Justo. Uso do prêmio. Capacitação. 

23/04/2021 

4 Requisitos de Trabalho 
Fairtrade 

Introdução aos requisitos 
Fairtrade. Due Diligence em 
Direitos Humanos. Requisitos de 
Trabalho. 

03/05/2021 

5 
Requerimentos 
ambientais 

Introdução aos problemas 
ambientais e mudanças climáticas 
na agricultura. 

Requerimentos ambientais da 
norma Fairtrade. 

10/05/2021 

 

Cronograma de Webinar 

Módulo Título do Webinar Tutor Data Hora Duração 

1 

Introdução à plataforma 
CLAASE 

Comércio justo, 5 valores para 
a vida 

Cintia Matos 

Paola Silva 07/04/2021 14:00 2 horas 



 
 

 
 

2 
Sistema de Certificação. Como 
apresentar medidas corretivas 
eficazes? 

Catalina 
Jaramillo 

Ximena 
Ganchala 

14/04/2021 14:00 2 horas 

3 
Plano de prêmio. Como 
elaborar? 

Cintia Matos 

Ximena 
Ganchala 

28/04/2021 14:00 2 horas 

4 Requisitos de trabalho e 
procedimento de reclamação 

Cintia Matos 

Catalina 
Jaramillo 

12/05/2021 14:00 2 horas 

5 

Atualização da Lista de 
Materiais Perigosos. Quais 
agroquímicos você deve parar 
de usar? 

Avaliação do curso 

Giseli Sampaio 

Ximena 
Ganchala 19/05/2021 14:00 2 horas 

 

Conheça nossa plataforma de Gestão do conhecimento Claase 

Claase é a plataforma virtual da CLAC para a gestão e troca de conhecimento. Seu 
objetivo é facilitar a transferência de informações e recursos para aprendizagem e troca 
de conhecimento entre CLAC e seus membros, comunidades e aliados do Comércio 
Justo na América Latina e no Caribe. 
A plataforma incorpora uma biblioteca virtual de serviço bibliográfico, acesso a 
recursos e ferramentas dinâmicas correspondentes a áreas de trabalho da Estratégia 
de Serviços CLAC. É um espaço de formação virtual por autoaprendizagem contínua ou 
facilitação a distância. É uma comunidade de troca de ideias, opiniões e experiências 
em tópicos específicos. 
O uso integrado dos três componentes da plataforma Claase visa a gestão sustentável 
da informação e do conhecimento, que se desenvolve dentro da organização e a partir 
de seus usuários. 
 
   


