CURSO DE CAPACITAÇÃO

Curso de Classificação e Prova de Café para
Principiantes

Realização:
Fundação Procafé

Executora: FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA CAFEEIRA
CNPJ: 04.420.652/0001-36
Alameda do Café, 1000, Vila Verônica
37026-483 – Varginha, MG
Fax: (35) 3214-1411
alexandre@fundacaoprocafe.com.br

2. APRESENTAÇÃO
Este curso de capacitação em Classificação e Prova de Café vai de encontro
a um anseio de muitos profissionais, alguns envolvidos diretamente com a
cafeicultura, outros não, de aprender a classificar e provar cafés. Para tanto, a
fim de não oferecer apenas noção, mas sim o conhecimento nesta atividade, a
Fundação Procafé desenvolveu uma capacitação apropriada para este objetivo,
sendo este, um curso composto por 12 meses, dos quais os alunos terão a
oportunidade de exercitar semanalmente a prática necessária para o sucesso
deste aprendizado. Juntamente à expertise em classificação e prova de café, que
é o foco central do curso, será proporcionado ainda, breve noção em demais
áreas da cafeicultura de modo a complementar a compreensão dos alunos.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS
Muitos interessados pela cultura cafeeira se perguntam: como consigo
aprender a classificar e provar café? Aonde consigo fazer um curso ou
treinamento que me qualificará para esta atividade?
Na realidade, dificilmente se encontra um curso em que um principiante
conseguirá sair capacitado para esta atividade e isso tem uma explicação
simples: para se adquirir esta expertise, leva-se um longo período de
aprendizagem e ainda varia de pessoa para pessoa, podendo levar de um a três
anos de prática constante para se aprender ao menos o básico que é a
classificação COB (Classificação Oficial Brasileira). Embora existam ótimos cursos
de classificação e prova no mercado, a grande maioria é de curta duração,
promovendo apenas uma noção deste conhecimento para os principiantes.
Neste sentido, após perceber o interesse de muitos principiantes em, não
apenas ter uma breve noção, mas sim o conhecimento, a Fundação Procafé

idealizou este curso a fim de propiciar a oportunidade de aprender a nobre arte
de classificação e prova de cafés.

3. O PÚBLICO
 Cafeicultores e demais profissionais e/ou estudantes com interesse em
aprender a Classificar e Provar Café e ainda em adquirir breve noção nas demais
áreas da cafeicultura;
 Número de vagas: 10 (dez).

4. COORDENAÇÃO
Alexandre Pedrosa Pinto
E-mail: alexandre@fundacaoprocafe.com.br
Telefone: 35 3214-1411

5. DOCENTES
Corpo docente altamente qualificado nas áreas.

6. DURAÇÃO E PERIODICIDADE DO CURSO
 Duração: 12 meses;
 Início: Outubro/2019 / Termino: Setembro/2020;
 Periodicidade: Uma aula semanal com duração de duas horas/aula;
 Dias e horário: 2ª feiras, das 18:30 hrs às 20:30 hrs.

5. CRONOGRAMA
AÇÕES
Teorias e práticas de classificação e
prova de cafés: metodologia COB
(Classificação Oficial Brasileira)
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Sistemática do Mercado de Café:
Principais bolsas de Café no Mundo
/ Análise de Tendências / Principais
Ferramentas de Mercado Futuro

X

Produção de café e manejo da
lavoura (da semente ao pós
colheita)

X

Prova de Cafés Especiais: Noções
sobre a metodologia "SCAA Cupping
Methods".

6. INVESTIMENTO
1ª Opção (parcelado):
 Matrícula (somente mediante pagamento): R$ 300,00
 12 mensalidades: R$ 320,00/mês (de outubro a setembro)

X

