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1.Siglas e Abreviações  

 

SIPOA: Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal; 

SICS: Serviço de Inspeção de Carne de Suínos; 

SICAO: Serviço de Inspeção de Carne de Aves e Ovos; 

PNCRC: Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes; 

SICAR: Serviço de Inspeção de Carne de Bovinos; 

SILEI: Serviço de Inspeção de Leite e seus derivados; 

SIPES: Serviço de Inspeção de Pescado; 

SIF: Serviço de Inspeção Federal; 

MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 



2. Introdução  

 

O relatório de estágio é encarado como uma análise crítica de todas as situações 

vivenciadas no estágio.Sendo de importância máxima para o orientador e para o 

coordenador de estágios pois pela análise deste resumo eles podem concluir se será ou 

não concedido o estágio a novos acadêmicos que por ventura o desejem realizar. 

Realizei o estágio que é objeto deste relatório no Ministério da Agricultura localizado 

na Rua João Grumiché na cidade de São José-SC, mais especificamente no SIPOA. 

O Serviço de Inspeção Nacional realizado pelo MAPA é responsável por garantir a 

qualidade dos alimentos que chegam ao consumidor que incluem dentre outras funções: 

garantir a sanidade dos animais abatidos, acompanhar todos os controles de qualidade, 

coletar amostras suspeitas de contaminação ou não e enviá-las para análise, advertir ou 

punir a empresa que estiver infringindo/ignorando as legislações vigentes. 

 



3. Apresentação da empresa  

 

A história do Ministério da Agricultura começa em 1860, durante o 2º Império. 

Originalmente denominada Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, a pasta é criada por decisão da Assembleia Legislativa, 

integrando a estrutura formal do gabinete de Dom Pedro II. 

Depois de várias mudanças, incluindo ou retirando certas atribuições a Medida 

Provisória 2216-37, de agosto de 2011, altera a denominação da pasta para Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), mantido até os dias atuais, refletindo 

a importância de carnes nos mercados nacional e internacional. 

Em 2003, os temas relacionados à pesca são excluídos definitivamente das atribuições 

da pasta e direcionados à Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da 

República. 

Nos últimos anos, o Ministério criou câmaras setoriais das diversas cadeias produtivas 

do agronegócio (carne, leite, avicultura, açúcar, álcool, fruticultura, entre outras) que 

reúnem representantes do governo e do setor privado para debater e propor políticas 

para o agronegócio brasileiro. Além disso, o Ministério vem reforçando sua estrutura 

organizacional e promovendo a capacitação de pessoal em todo o Brasil para 

aperfeiçoar cada vez mais a prestação de serviços à sociedade brasileira. 

 



4. Atividades desenvolvidas  

 

Os fiscais federais agropecuários (FFA) juntamente com os agentes de inspeção 

realizam no SIF as verificações para constatar se os procedimentos pertinentes a 

produção e controle de qualidade estão sendo realizados. 

Ao SIPOA que é um órgão administrativo do MAPA são enviados processos dos SIF´s 

referentes à ampliação das unidades fabris, advertências ou multas, dentre outros casos. 

Cabe a esta unidade analisar e julgar o processo, ou encaminhar a análise de outra 

unidade competente. 

Meu estágio foi auxiliar nesta comunicação entre os vários setores do SIPOA, primeiro 

realiza-se o registro interno do processo através de planilhas do Excel, observando o 

destino interno dos processos referentes a cada assunto: 

SICS - Carne de Suínos; 

SICAR- Carne Bovina, Entreposto Frigorífico; 

SILEI – Leite e seus derivados e mel; 

SICAO - Carne de Aves e ovos; 

SIPES - Pescado; 

O estágio basicamente foi auxiliar na organização administrativa do setor e incluiu mais 

alguns itens como: 

 Organização, registro e encaminhamento dos processos supracitados ao SIF; 

 Organização, registro e encaminhamento ao SIF das Licenças de Importação; 

 Registro e Arquivamento dos documentos recebidos do SIF e 

 Auxílio aos servidores com problemas corriqueiros. 

 

  

 

 

 



5. Comentários e Conclusão  

 

Este estágio foi bastante importante para minha formação, apesar de não atuar 

diretamente na área de Engenharia de Alimentos como seria num laboratório, a parte 

administrativa do MAPA segue uma série de procedimentos padrão que fazem com que 

a administração seja exercida de forma eficiente, assim pude compreender como tudo 

acontece no Serviço público federal, principalmente seu relacionamento com os SIF´s 

que deve ser o melhor possível para que o país avance, com o MAPA não só como 

órgão fiscalizador mas também como conciliador com incentivos e apoio no caso de 

exportações, por exemplo. 

Além de me proporcionar experiências no desenvolvimento pessoal, como o fato de 

lidar com os servidores públicos que atuam no SIPOA e também aqueles que atuam no 

SIF. 
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