
DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DE INSPETORES NA INSPEÇÃO DA 

QUALIDADE DE PRODUTOS HORTÍCOLAS 

 

1 Objetivos e pré requisistos do sistema    

1.1. Há um manual ou outro meio formal que normatize 

a formação de inspetores? 

   

1.2. Neste manual ou documento formal há elementos 

que permitam afirmar que a formação se destina a 

criar uma situação de harmonização profissional no 

serviço ou entre os serviços de inspeção do país? 

   

 Há em nível nacional um sistema unificado para o 

controle de qualidade de comercialização de 

produtos hortícolas? 

   

 Há elementos e evidências que permitam afirmar 

que um inspetor só é autorizado para inspeção desde 

que tenha recebido Treinamento? 

   

 Experiência profissional dos inspetores    

 Nos pré requisitos do manual ou documento formal 

para a formação do inspetor há exigências para que 

haja uma educação profissional em olericultura ou 

agricultura ou competências e conhecimentos 

profissionais adequados (p. ex., 

engenharia/tecnologia de alimentos ou nutrição 

humana) 

   

 Nas normas e regulamentos da inspeção é exigido 

que as inspeções sejam realizadas somente por 

inspetores com formação profissional adequada e 

reconhecidos pela autoridade competente? 

   

 Nas normas e regulamentos da inspeção é exigido 

que as inspeções sejam realizadas somente por 

inspetores devidamente aprovados / graduados 

segundo os requisitos do manual ou documento 

formal de formação de inspetores? 

   

EXISTEM DOIS TIPOS DIFERENTES DE TREINAMENTO; INICIAL PARA 

NOVOS INSPETORES, E PROGRAMA DE TREINAMENTO ANUAL PARA 

INSPETORES HABILITADOS 

 Treinamento inicial    

 A duração do treinamento inicial foi configurada 

conforme a necessidade e conhecimento prévio dos 

futuros inspetores a fim de modular a sua carga 

horária? 

   

 A duração do treinamento inicial foi configurada 

conforme a necessidade e programada para 

conclusão dentro do prazo de um ano? 

   

 O treinamento inicial contempla os procedimentos 

de inspeção? (p.ex., no mínimo, métodos de 

verificação de conformidade, métodos de 

amostragem, inspeção física, aplicação de análise 

de risco, acompanhamento de documentos e 

registros, controles internos de qualidade) 

   



 O treinamento inicial contempla a legislação 

nacional e internacional no setor de frutas e 

hortaliças? 

   

 O treinamento inicial contempla as condições e 

exigências existentes para a padronização de frutas 

e produtos hortícolas, para a exportação e 

importação? 

   

 O treinamento inicial contempla os requisitos do 

padrão de comercialização e a sua interpretação? 

   

 O treinamento inicial contempla os procedimentos 

de certificação de exportação e importação 

(incluindo emissão de certificado de 

conformidade)? 

   

 O treinamento inicial contempla os procedimentos 

legais (multas e processo)? 

   

 O treinamento inicial contempla o treinamento 

psicológico (atuando em situações desafiadoras)? 

   

 O treinamento é eminentemente teórico (sem 

estágio supervisionado)? 

   

 O treinamento contempla um estágio 

supervisionado obrigatório? 

   

 O estágio supervisionado obrigatório é 

acompanhado por um inspetor sênior? 

   

 Há requisitos e instrumentos normatizados para a 

definição do inspetor sênior? 

   

 A formação inicial de novos inspetores é 

completada com a realização de exame final? 

   

 Há controle de frequência da formação teórica?    

 Há controle da frequência do estágio 

supervisionado? 

   

 Há provas ou exames para a formação teórica?    

 Há provas ou exames para o estágio 

supervisionado? 

   

 Há requisitos e instrumentos normatizados para a 

nomeação de inspetores formados em inspeção da 

qualidade de produtos hortícolas? 

   

 Esta nomeação relaciona de forma clara a formação 

segundo o manual ou outro meio formal que 

normatize a formação de inspetores? 

   

 Esta nomeação disciplinar as competências e 

atribuições dos inspetores? 

   

 Programa de treinamento anual    

 Existe um programa anual de treinamento para a 

educação permanente dos inspetores? 

   

 Existem instrutores habilitados para esse 

treinamento?  

   

 Existe um cronograma de treinamento 

contemplando a realização de, ao menos, um 

treinamento por ano? 

   

 Esse cronograma encontra-se elaborado de forma a 

permitir a realização de treinamento de todos os 

inspetores habilitados ao longo do ano? 

   



 Há evidências de que todos os inspetores habilitados 

realizaram o treinamento anual (considerar o ano 

anterior)? 

   

 Existe um projeto de curso devidamente elaborado 

e aprovado? 

   

 O projeto de curso contempla a apresentação e 

discussão de aspectos das novas normas e das 

normas alteradas em vigor? 

   

 O projeto de curso contempla a apresentação e 

discussão de aspectos das mudanças na legislação? 

   

 O projeto de curso contempla a apresentação e 

discussão de problemas relacionados com a 

padronização dos produtos objeto do curso? 

   

 O projeto de curso contempla informações oriundas 

de cursos internacionais de capacitação e trabalho 

de padronização de organizações internacionais? 

   

 O projeto de curso contempla Visitas de campo - 

upgrades técnicos em produtos / tecnologias de 

cultivo, nova pós-colheita tecnologias etc? 

   

 O projeto de curso contempla a avaliação das 

amostras, inclusive com a correlação entre os 

defeitos observados e problemas específicos de 

produção? 

   

 O projeto de curso contempla a interpretação de 

normas em relação às amostras trabalhadas? 

   

 O projeto de curso contempla especificamente um 

capítulo específico para tratar das normas e 

documentos da OCDE (brochuras, procedimentos 

de inspeção, diretrizes sobre testes objetivos, 

diretrizes para amostragem etc)? 

   

 O projeto de curso contempla outros assuntos 

relevantes sobre o tema (novas técnicas de cultivo e 

pós colheita, novas variedades etc)? 

   

 Há equilíbrio entre a parte teórica e a parte prática 

do projeto de curso? 

   

 Instrutores    

 Os instrutores são devidamente habilitados como 

instrutores para produtos hortícolas e com 

experiência no produto objeto do curso? 

   

 O número de instrutores e monitores é adequado?    

 


