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O SESI e o SENAI Goiás sempre buscaram atuar em sintonia 
com as transformações políticas e econômicas que ocorrem no 
Estado e no País. Em meio à crescente demanda do mundo do 
trabalho e das indústrias goianas por mão de obra e por qualifi-
cação à altura das novas habilidades exigidas nos perfis profis-
sionais, o Núcleo Integrado de Educação a Distância SESI SENAI 
Goiás (NIEaD) apresenta a integração das ações na modalidade 
de Educação a Distância (EaD).

A EaD visa contribuir para o desenvolvimento pessoal e edu-
cacional dos alunos internos e externos, proporcionando-lhes a 
aquisição de novas competências para a vida e para o trabalho. 
As instituições dispõem de recursos que possibilitam a flexibi-
lização e ampliação da oferta de cursos, rompendo, assim, as 
barreiras geográficas e de tempo, bem como a oportunidade de 
incorporar novas metodologias e tecnologias.

 
Com a EaD, você poderá desfrutar de algumas vantagens:
•	 Flexibilidade	de	horário
•	 Autonomia	nos	estudos
•	 Material	didático	multimídia
•	 Atendimento	personalizado
•	 Certificação

Conheça as áreas, os programas e os cursos ofertados pelas 
Instituições SESI e SENAI Goiás.

Educação a Distância SESI SENAI Goiás



Encontre o seu curso!
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ÁrEAS DE AtuAção1

A

c

AutomotIvA
O mercado automobilístico está em grande expansão e o estado de Goiás também é contemplado 
com indústrias deste setor, com isso, surge muitas oportunidades para os profissionais da área 
que podem atuar na produção automobilística e no reparo e manutenção automotiva (oficinas 
mecânicas). 

AutomAção E mEcAtrôNIcA
Os profissionais da área atuam na satisfação da crescente demanda por produtos industrializados, 
fornecendo orientações sobre a sofisticação dos meios de fabricação de bens de consumo, até as mais 
simples atividades estão perdendo seu caráter artesanal e se tornando automatizadas. 

AlImENtoS E bEbIDAS
Um alimento seguro é um produto de boa qualidade. Por isso, cabe aos profissionais da área orientar 
os estabelecimentos que produzem e manipulam alimentos e controlar o processo para garantir a 
segurança do que é oferecido ao consumidor.

coNStrução cIvIl
A Construção Civil é um dos setores mais dinâmicos do país. Atualmente, a indústria do setor 
utiliza uma ampla gama de equipamentos e tecnologias, do início ao fim de uma obra. Os nossos 
cursos capacitam os profissionais que querem trabalhar nessa área com as formações: desenho 
arquitetônico, eletricidade, hidráulica entre outras.   

1. ÁrEAS DE AtuAção



ÁrEAS DE AtuAção1

EDucAção
A área de educação engloba cursos voltados para o processo de ensino e aprendizagem e 
tem perspectiva transversal, ou seja, proporcionando conhecimentos comuns a todas as 
áreas de conhecimento acadêmico e de atuação do mercado de trabalho.

ElEtroElEtrôNIcA
Nesta área, o profissional desenvolverá projetos de planejamento e operação de máquinas 
elétricas, distribuição de energia, sistemas de potência, instalações elétricas residenciais, 
prediais e industriais, circuitos digitais, instrumentação e automação.

E

G

l

GEStão
Toda organização é constituída de pessoas e processos que precisam de alguém responsável 
pela estruturação, coordenação e comando para alcançar os objetivos. Dessa forma, conhecer 
os conceitos e ferramentas de gestão é imprescindível para os profissionais modernos.

loGíStIcA
A logística é a área da gestão responsável por prover recursos, equipamentos e informações 
para um ambiente organizacional. Tudo isso promove um cenário promissor ao profissional 
que detém e desenvolvem competências inovadoras acerca destas operações.

1. ÁrEAS DE AtuAção



ÁrEAS DE AtuAção1

mADEIrA E mobIlIÁrIo
Para o desenvolvimento de móveis com eficiência operacional e redução de custos, é 
necessário um profissional capacitado e inovador. Os profissionais dessa área atuam no 
planejamento de espaços de fabricação, otimizando o processo produtivo, alcançando 
competitividade no segmento.

mEIo AmbIENtE
O	profissional	de	Meio	ambiente	atua	com	ações	efetivas	e	a	sensibilização	da	população	
para as causas ambientais são desafios do século XXI. Isso é muito importante já que os 
diferentes setores da economia têm investido em profissionais com competências técnicas na 
prevenção e na correção de impactos ambientais.

mEcâNIcA/mEtAlmEcâNIcA
O	profissional	de	Metalmecânica	trabalha	com	todo	processos	de	fundição,	usinagem,	
fresagem, caldeiraria, soldagem e outros de conformação mecânica. Aplica técnicas de 
medição e ensaios, especificação de materiais e insumos aplicados aos processos de 
fabricação mecânica, afirmando a sua importância nesse mercado.

pApEl E cEluloSE
Para garantir a renovação das florestas e dos recursos naturais o setor de celulose e papel, 
os profissionais especializados aprimoram a utilização de matérias-primas, evitando a 
derrubada desnecessária de florestas nativas para o plantio de florestas comerciais. 

m

p
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rEfrIGErAção E clImAtIzAção
São trabalhadas as mais variadas tecnologias para a climatização de ambientes residenciais, 
comerciais e industriais, promovendo ações de projeto, instalação, operação, manutenção de 
equipamentos para climatização, tudo seguindo normas técnicas, ambientais, da qualidade, de 
segurança e saúde no trabalho.

SEGurANçA No trAbAlho
Os setores produtivos estão em amplo desenvolvimento e implantar estratégias para prevenir 
acidentes e doenças ocupacionais para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores é primordial 
para a manutenção, competitividade e crescimento das indústrias. 

tEcNoloGIA DA INformAção E comuNIcAção
A Tecnologia da Informação está em grande desenvolvimento e presente em todos os setores 
produtivos, de forma a garantir eficiência nos processos. Os profissionais desta área estão aptos a 
criar, instalar e manter toda a estrutura de informática de um ambiente em funcionamento.

tElEcomuNIcAção
As novas tecnologias da informação e comunicação se expandem rapidamente, fazendo com que 
haja a necessidade de profissionais para a expansão de empresas dedicadas ao planejamento, 
instalação e manutenção de sistemas de telefonia, comunicação de dados, TV digital e outros.

r
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Pré-requisitos para matrícula:

Idade mínima de 14 anos l 
Possuir	CPF	l

Acesso à internet l 
Disponibilidade para estudo “online” l

Os cursos de Iniciação 
Profissional, da metodologia EaD 

– sem momentos presenciais, têm 
como objetivo preparar você para 

desempenhar funções básicas, 
independente de conhecimentos 

técnicos e experiências 
profissionais anteriores. Desperta 
o seu interesse pelo trabalho e o 

prepara para uma futura profissão.

2 INIcIAção

profISSIoNAl



2 INIcIAção

profISSIoNAl

C
l Consumo Consciente de Energia 

 

D
l Desenho Arquitetônico 

 

E 

l Educação Ambiental

l Empreendedorismo

F
l	Finanças	Pessoais

l	Fundamentos	da	Educação	a	Distância

l	Fundamentos	de	Logística

L
l	Legislação	Trabalhista

l	Lógica	de	Programação



2 INIcIAção

profISSIoNAl

M
l	Metrologia	

N
l	Noções	Básicas	de	Mecânica	Automotiva

O
l Orientações Técnicas para Alunos da Rede SESI SENAI 

l Orientações Técnicas para Docentes da Rede SESI SENAI 

P
l Propriedade Intelectual

S
l Segurança do Trabalho

T
l Tecnologia da Informação e Comunicação



Objetivo
Tornar o estudante apto a transformar o consumo de 
energia elétrica em seu ambiente mais eficiente, sabendo 
de onde vem a energia elétrica utilizada, quais os impactos 
da geração de energia e quais são as formas de reduzir 
estes impactos, portanto o consumo mais sustentável.

Público-alvo
Pessoas que estejam interessadas em atualizar-se sobre 
as questões de eficiência energética e contribuir com a 
sustentabilidade do sistema energético brasileiro.

Conteúdo Programático 

•	 Mapa	energético	brasileiro
•	 Impactos	ambientais
•	 Programa	Brasileiro	de	Etiquetagem	(PBE)
•	 Boas	práticas	domésticas
•	 Iluminação	eficiente
•	 Rendimento	luminoso

Curso: 

coNSumo coNScIENtE DE ENErGIA

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Introduzir as noções básicas referentes à representação 
gráfica de construção civil nos participantes do curso, 
para que estes possam verificar suas aptidões ou não no 
seguimento de uma carreira na Área de Construção Civil.

PúbLiCO-aLvO
Pessoas que pretendem seguir carreira na Área da 
Construção Civil, com o objetivo de atuar como Técnico, 
Engenheiro ou Arquiteto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO
•	 História
•	 Normatização
•	 Materiais	e	instrumentos
•	 Formato	do	papel
•	 Cotas
•	 Planta	baixa

Curso:

DESENho ArquItEtôNIco

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Sensibilizar os participantes do curso para as questões 
básicas da educação ambiental, de forma a criar uma 
mentalidade prevencionista, com relação ao meio 
ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais de diversas áreas do conhecimento e 
estudantes que desejam adquirir maiores informações 
sobre as questões que envolvem a Educação Ambiental

CONTEúDO PrOgraMáTiCO
•	 Primavera	Silenciosa	
•	 Legislação	brasileira	
•	 Agenda	Ambiental	na	Administração	Pública
•	 	5Rs
•	 Coleta	seletiva	de	Lixo	
•	 Projeto	Isolamento	Térmico	
•	 Consumo	de	água

Curso:

EDucAção AmbIENtAl

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
O curso de empreendedorismo tem por objetivo 
oferecer conhecimentos sobre o ato de criação de novos 
empreendimentos nos mais diversos setores, propiciando-
lhes, em especial:
l O conhecimento sobre a importância do 

empreendedorismo para a economia, sua importância 
na geração de emprego e renda; 

l O universo das ações empreendedoras que vão desde 
abertura de empresas com propósito econômico e 
financeiro, bem como com objetivos puramente sociais;

l A promoção da cultura empreendedora dentro das 
empresas por meio de ações de empreendedorismo 
corporativo;

l A compreensão da importância da inovação e 
sustentabilidade e que se almejamos nos tornarmos uma 
das maiores economias do mundo somente podemos 
alcançar por meio de uma nação empreendedora.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais, estudantes ou demais pessoas que visam buscar 
conhecimento sobre empreendedorismo, sua importância, 
áreas de atuação e perspectivas.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO
•	 Intraempreendedor
•	 Empreendedor
•	 Micro	e	pequenas	empresas
•	 Empreendimentos	
•	 Plano	de	negócio
•	 Identificando	oportunidades
•	 Planejamento	e	empreendedorismo

Curso:

EmprEENDEDorISmo

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Sensibilizar os participantes do curso da importância do equilí-
brio financeiro para obter mais qualidade de vida, tranquilida-
de e motivação.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais de diversas áreas do conhecimento e estudantes 
que desejam desenvolver a habilidade de administrar melhor 
seus rendimentos e gastos.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO
•	 Determine	o	seu	perfil	financeiro
•	 Importância	da	educação	financeira
•	 Planejamento	e	finanças	pessoais
•	 Gerenciando	suas	dividas
•	 Direitos	do	consumidor	endividado
•	 Investimentos

Curso:

fINANçAS pESSoAIS

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Compreender os aspectos teórico-metodológicos que carac-
terizam a educação na modalidade a distância.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos, profissionais que atuam na área da educação e 
comunidade que tenham interesse no assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 A	Rede	SENAI	de	EaD
•	 Histórico	da	educação	a	distância
•	 Conceitos	de	educação	a	distância
•	 Os	mediadores
•	 O	cenário	virtual
•	 Equipe	multidisciplinar
•	 Aprender	ao	longo	da	vida
•	 Planejamento	geral	de	um	curso
•	 O	aluno	a	distância
•	 Processo	de	avaliação

Curso:

fuNDAmENtoS DA  
EDucAção  A DIStâNcIA

Carga HOrária: 
10 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Sensibilizar os participantes do curso para as questões fun-
damentais da logística, seu histórico, conceitos, e de como 
utilizar melhor a logística num ambiente empresarial envol-
vido no mercado globalizado.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais de diversas áreas do conhecimento e estudan-
tes que desejam adquirir maiores informações e abrir novos 
horizontes profissionais para quem deseja conhecer melhor 
como funcionam os fundamentos e os processos da logísti-
ca empresarial.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO
•	 Contexto	histórico	do	transporte	no	Brasil	
•	 Modalidades	de	transporte
•	 Sistemas	de	transporte
•	 Modal	Rodoviário
•	 Modal	Ferroviário
•	 Modal	aquaviário
•	 Modal	dutoviário
•	 Modal	aéreo
•	 5s
•	 Logística	de	almoxarifado

Curso: 

fuNDAmENtoS DE loGíStIcA

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Explorar os principais temas relacionados ao Direito do Tra-
balho, desde a contratação do trabalhador até sua dispensa, 
analisando-se as regras e princípios que impliquem direitos 
e deveres a empregados e empregadores.

PúbLiCO-aLvO
Colaboradores de áreas ligadas a recursos humanos e de-
partamento de pessoal, professores, alunos empregados e 
empregadores de modo geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO
•	 Contrato	de	trabalho
•	 Duração	do	trabalho
•	 Remuneração
•	 Suspensão	e	interrupção	do	contrato	de	trabalho
•	 FGTS
•	 Repousos
•	 Estabilidade
•	 Extinção	do	contrato	de	trabalho
•	 Resolução	do	contrato	de	trabalho
•	 Aviso	prévio
•	 Terceirização

Curso: 

lEGISlAção trAbAlhIStA

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Conhecer os conceitos básicos sobre lógica de programa-
ção, tipos de dados, estruturas de controle e repetição e 
exemplos do uso de variáveis homogêneas e heterogêneas.

PúbLiCO-aLvO
Pessoas com o interesse em aprender os conceitos básicos 
da lógica de programação utilizada para a resolução de pro-
blemas computacionais.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO 
•	 Representações
•	 Tipos	de	dados	(inteiro,	real,	literal,	lógico)
•	 Variáveis
•	 Expressões	aritméticas
•	 Expressões	lógicas
•	 Estrutura	de	repetição
•	 Estrutura	de	condição
•	 Variáveis	indexadas
•	 Subalgoritmos

Curso: 

lÓGIcA DE proGrAmAção

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Proporcionar aos alunos o conhecimento básico necessário 
à aplicação e interpretação das medidas na área da mecâni-
ca. O curso tem como objetivo explorar os principais temas 
relacionados à metrologia desde os instrumentos mais bá-
sicos como as réguas até instrumentos com um grau maior 
de precisão.

PúbLiCO-aLvO
Alunos que estejam cursando ou que já cursaram o ensino 
médio e têm interesse em ingressar em um curso técnico da 
área metal mecânico.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO
•	 Sistema	Internacional	de	Unidade	
•	 Instrumentos	de	medição	
•	 Régua	
•	 Paquímetro	
•	 Traçador	de	alturas	
•	 Micrômetro	
•	 Relógio	comparador	

Curso: 

mEtroloGIA

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Proporcionar aos alunos o conhecimento necessário à 

aplicação e interpretação de conceitos físicos e mecânicos, 
relacionados à área de mecânica automotiva. O curso tem 
como objetivo explorar os principais temas relacionados à 
mecânica automotiva, desde os conceitos básicos até a con-
ceituação de funcionamento e funções dos sistemas com-
plexos, como sistemas mecânicos principais e secundários.

PúbLiCO-aLvO
Colaboradores de áreas ligadas à reparação e automó-

veis. Pessoas interessadas em conhecimentos de conceitos 
automotivos, professores, alunos e empregados e empre-
gadores de modo geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Sistema	de	suspensão	e	rodas
•	 Sistema	de	freios
•	 Sistema	de	direção
•	 Sistema	de	transmissão	mecânica	
•	 Motor	Ciclo	Otto
•	 Sistema	de	alimentação
•	 Turbo	alimentador

Curso: 

NoçÕES bÁSIcAS DE 
mEcâNIcA AutomotIvA

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Informar ao aluno sobre os procedimentos que irão 
nortear o seu dia a dia na instituição.

PúbLiCO-aLvO
Alunos das diversas modalidades de ensino das unidades 
SESI SENAI Goiás.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO
•	 Conhecendo	o	SESI	e	o	SENAI
•	 Conhecendo	as	unidades	escolares
•	 Conhecendo	os	setores	de	apoio	ao	aluno
•	 Conhecendo	o	processo	avaliativo
•	 Conhecendo	os	direitos	e	deveres	do	aluno
•	 Conhecendo	as	medidas	educativas	e	disciplinares
•	 Orientações	gerais
•	 Dicas	de	estudos

Curso: 

orIENtAçÕES técNIcAS  
pArA AluNoS DA rEDE SESI/SENAI

Carga HOrária: 
10 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Informar aos docentes das unidades SESI SENAI as rotinas 
administrativas, didáticas e pedagógicas relativas à prática 
docente.

PúbLiCO-aLvO
Professores e coordenadores da rede SESI SENAI de edu-
cação, interessados em conhecer as práticas docentes dos 
profissionais que atuam nessas instituições.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conhecendo	a	Instituição
•	 Conhecendo	o	projeto	pedagógico	institucional
•	 Atribuições	do	docente	educador
•	 Conhecendo	os	setores	de	atendimento	e	apoio	da	 

            unidade escolar
•	 Orientações	regimentais	para	o	trabalho	escolar
•	 Planejamento	da	ação	pedagógica
•	 Prática	pedagógica

Curso: 

orIENtAçÕES técNIcAS  
pArA AluNoS DA rEDE SESI/SENAI

Carga HOrária: 
10 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Sensibilizar os participantes do curso para as questões 
relativas à propriedade intelectual em todas as áreas de 
abrangência. 

PúbLiCO-aLvO
Profissionais de diversas áreas do conhecimento e 
estudantes que desejam adquirir maiores informações e 
entender como funciona o processo para a proteção de 
invenções.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Direito	do	Autor
•	 Direitos	Conexos
•	 Programa	de	Computador
•	 Marca
•	 Patente
•	 Desenho	Industrial
•	 Indicação	Geográfica
•	 Segredo	Industrial	e	Repressão	à	Concorrência
•	 Topografia	de	circuito	integrado
•	 Cultivares
•	 Conhecimento	Tradicional

Curso: 

proprIEDADE INtElEctuAl

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Sensibilizar os participantes do curso para as questões 
básicas da prevenção de acidentes e segurança 
do trabalho, de forma a criar uma mentalidade 
prevencionista.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais de diversas áreas do conhecimento e 
estudantes que desejam adquirir maiores informações 
sobre a prevenção de acidentes e segurança do trabalho.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceitos	e	principais	acidades	de	trabalho
•	 Uma	história	sobre	EPI	e	EPC
•	 Causas	mais	comum	dos	acidentes	de	trabalho
•	 CIPA	&	Mapa	de	Risco

Curso: 

SEGurANçA Do trAbAlho

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



ObjETivO
Conhecer os principais temas relacionados à 

infraestrutura de TI, serviços de redes, software, hardware, 
normas e padrões técnicos. 

PúbLiCO-aLvO
Colaboradores e estudantes das áreas ligadas à 

Tecnologia da Informação. Pessoas interessadas em 
conhecer os principais assuntos envolvidos na Tecnologia 
da Informação e Comunicação, professores, alunos, 
empregados e empregadores de modo geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Sistemas	operacionais
•	 Softwares	e	seu	licenciamento
•	 Hardware
•	 Ativos	de	rede
•	 Cabeamento	estruturado
•	 Serviços	de	rede
•	 Pilares	de	segurança
•	 Mitigando	ataques
•	 Boas	práticas	de	governança
•	 Modelo	OSI

Curso: 

tEcNoloGIA DA INformAção  
E comuNIcAção

Carga HOrária: 
14 horas

2. INIcIAção profISSIoNAl



Pré-requisitos para matrícula:

Idade mínima de 14 anos  l 
Possuir	CPF	l 

Acesso à internet l 
Conhecimentos em informática básica l 

Disponibilidade para estudo “online” l 3 ApErfEIçoAmENto 

Os cursos de Aperfeiçoamento 

Profissional, da metodologia 

EaD – têm como objetivo 

aprofundar os conhecimentos 

adquiridos na formação 

educacional e profissional 

possibilitando o exercício de 

novas funções.

profISSIoNAl



3 ApErfEIçoAmENto 

profISSIoNAl

a
l ABNT NBR ISO 22000:2006

l Administração de Serviços

l Análise de Circuitos Elétricos 

l Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) 

l Auditoria Interna de Sistemas de Gestão de Qualidade e de

     Segurança de Alimentos

b
l	Boas	Práticas	de	Fabricação

l	Boas	Práticas	e	Procedimento	Padrão	de	Higiene	Operacional	

 

C
l Contabilidade Gerencial

D
l Desenvolvimento Profissional em Secretariado

l Desenho Técnico Elétrico

l Diagnóstico e Solução de Problemas

 



3 ApErfEIçoAmENto 

profISSIoNAl

E
l Eletricidade Aplicada 

F
l	Ferramentas	Avançadas	da	Qualidade	

l	Formação	de	Monitores	para	Educação	a	Distância	

l	Formação	de	Professores	Conteudistas	

l	Formação	de	Tutores	para	Educação	a	Distância

g
l  Gerenciamento de Informações e Arquivos

l Gestão Ambiental 

lGestão de Custos 

l Gestão de Pessoas nas Organizações 

l Gestão de Processos 

l Gestão de Projetos 

l	Gestão	em	Marketing

i
l Informática Básica - Windows XP 



3 ApErfEIçoAmENto 

profISSIoNAl

l Informática Básica - Word 2007

l Instalações Elétricas em Baixa Tensão Residenciais e Prediais

L
l	Legislação	Trabalhista	

l	Logística:	Embalagem,	Movimentação	e	Armazenamento	de

					Materiais

M
l	Metodologia	para	Elaboração	de	Projetos	

l	Métodos	e	Técnicas	de	Pesquisa	

N
l NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade 

O
l Organização de Eventos Empresariais



3 ApErfEIçoAmENto 

profISSIoNAl

P
l Planejamento de Negócio 

l Planejamento Estratégico

l Português - Novas Regras Ortográficas 

l	Processos	de	Recursos	Humanos	

l Programa de Capacitação em Educação a Distância – PCEaD

r
l	Relacionamento	com	Mercado

S
l	Sistema	Operacional	–	Windows	7	Home	Basic

l Sistemas de Gestão Integrada 

l Sistemas Operacionais

T
l Técnicas de Estudos para Educação a Distância

l Técnicas de Negociação

l Técnicas de Vendas 

l Tecnologia de Carnes e Derivados 



ObjETivO
Entender os princípios e conceitos adotados na 
implementação de Sistemas de Gestão da Segurança de 
Alimentos.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar em empresas 
de alimentos ou bebidas e interessados em aprender sobre 
Boas	Práticas	de	Fabricação.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Introdução	e	objetivos	da	ABNT	NBR	ISO	22000:2006
•	 Referências	normativas
•	 Termos	e	definições
•	 Sistema	de	gestão	da	segurança	de	alimentos
•	 Responsabilidade	da	direção
•	 Gestão	dos	recursos
•	 Planejamento	e	realização	de	produtos	seguros
•	 Validação,	verificação	e	melhoria	do	Sistema	de	 
      Gestão da Segurança de Alimentos

Curso: 

AbNt Nbr ISo 22000:2006

Carga HOrária: 
20 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Apresentar ao aluno ferramentas e métodos para a 
excelência na prestação de serviços.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos dos cursos de Administração de Empresas, 
Relações Públicas, Relações Internacionais, Publicidade, 
Marketing,	Secretariado,	Ciências	Contábeis	e	cursos	
técnicos afins. Colaboradores do comércio ou da indústria, 
preferencialmente em atividade.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Panorama	da	Administração	de	Serviços
•	 Ferramentas	para	administração	da	prestação	de	 
       serviços
•	 Planejamento	Estratégico
•	 Orçamento
•	 SIG	–	Sistema	de	Informações	Gerenciais
•	 Satisfação	do	Cliente
•	 Franquia

Curso: 

ADmINIStrAção DE SErvIçoS

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Analisar fenômenos elétricos em função dos componentes 
constituintes de um circuito elétrico.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam na área de eletricidade e possuem 
conhecimento básico em resolução de sistemas lineares e 
análise matemática de circuitos elétricos.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Grandezas	elétricas	(tensão,	corrente	e	resistência)
•	 Resistores	(tipos,	associação	série,	paralela,	mista	e	
       divisor de tensão)
•	 Lei	de	OHM
•	 Potência	elétrica
•	 Redes/malhas/Leis	de	Kirchhoff
•	 Teoremas	de	Norton,	Thevenin	e	Superposição
•	 Tensão	alternada	(valor	de	pico,	pico	a	pico,	valor	
        médio, frequência, período)
•	 Sinais	não	simétricos	(valor	médio,	valor	eficaz)
•	 Capacitores	(tipos,	reatância	capacitiva	e	constante	
       de tempo)
•	 Indutores	(tipos,	reatância	indutiva	e	constante	de	
       tempo)
•	 Circuitos	RC,	RL,	RLC.	Ressonância
•	 Transformadores
•	 Potência	elétrica	em	CA
•	 Impedância

Curso: 

ANÁlISE DE  
cIrcuItoS ElétrIcoS

Carga HOrária: 
120 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Reconhecer a importância, conhecer os princípios e 
entender as etapas prévias para a implantação do Sistema 
APPCC como ferramenta para a segurança de alimentos.

PúbLiCO-aLvO
Gerentes, supervisores, técnicos e demais interessados que 
atuam na área de alimentos, que possuam conhecimento 
técnico ou prático, trabalhando na manutenção e auditoria 
do Sistema APPCC.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Introdução	ao	Sistema	de	Análise	de	Perigos	e	 
       Pontos Críticos de Controle (APPCC) 
•	 História,	benefícios	e	legislação	relacionada	ao	 
       Sistema APPCC 
•	 Pré-requisitos	para	implantação	do	Sistema	
•	 Etapas	preliminares	para	elaboração	do	Plano	APPCC	
•	 Princípios	do	sistema	APPCC

Curso: 

ANÁlISE DE pErIGoS E poNtoS  
crítIcoS DE coNtrolE (Appcc)

Carga HOrária: 
36 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Conhecer o processo de auditoria interna de sistemas de 
gestão em conformidade com a ABNT NBR ISO 22000:2006.

PúbLiCO aLvO
Profissionais que atuam em empresas de alimentos, 
auditores internos de sistemas de gestão de qualidade e 
de segurança de alimentos e demais interessados.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Certificação	de	sistemas	de	gestão	de	qualidade	e	 
       segurança de alimentos
•	 Conceitos	e	definições
•	 Objetivos	e	princípios	da	auditoria
•	 Tipos	de	auditoria
•	 Planejamento:	o	início	da	auditoria
•	 Atividades	de	auditoria	no	local:	como	conduzir
•	 Como	preparar	o	relatório	de	auditoria
•	 Ferramentas	e	técnicas	de	auditoria
•	 Como	relatar	as	não	conformidades	encontradas
•	 O	auditor:	competências	e	características

Curso: 

AuDItorIA INtErNA DE  
SIStEmAS  DE GEStão DE quAlIDADE  

E DE SEGurANçA DE AlImENtoS
Carga HOrária: 

24 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Reconhecer	a	importância	das	Boas	Práticas	de	Fabricação	
e entender os seus requisitos para a implantação nas 
empresas.

PúbLiCO-aLvO
Técnicos da área de alimentos que desejam utilizar, 
ampliar ou complementar suas competências 
profissionais na área de higiene e qualidade de alimentos.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Importância	das	Boas	Práticas	de	Fabricação
•	 Codex	Almentarius
•	 Requisitos	das	Boas	Práticas	de	Fabricação:				 	 	
 produção primária
•	 Requisitos	das	Boas	Práticas	de	Fabricação:	edifícios			
 e instalações 
•	 Requisitos	das	Boas	Práticas	de	Fabricação:	limpeza			
 e sanificação
•	 Requisitos	das	Boas	Práticas	de	Fabricação:	controle	 
 integrado de pragas
•	 Requisitos	das	Boas	Práticas	de	Fabricação:	higiene		 	
 e saúde dos colaboradores.
•	 Requisitos	das	Boas	Práticas	de	Fabricação:		 	 	
 transporte, treinamento, informações e avisos ao
       consumidor.
•	 Introdução	aos	procedimentos	operacionais		 	 	
 padronizados.

Curso: 

boAS prÁtIcAS DE fAbrIcAção

Carga HOrária: 
20 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Capacitar profissionais para atuar nos processos de 
seleção, manipulação e monitoramento da qualidade da 
matéria-prima, layout dos equipamentos e das instalações 
físicas, condições higiênicas do ambiente e saúde dos 
funcionários, que são aspectos fundamentais para garantir 
a qualidade e a segurança dos alimentos.

PúbLiCO-aLvO
Técnicos da área de alimentos que desejam ampliar ou 
complementar suas competências profissionais na área de 
higiene e qualidade de alimentos.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Histórico	
•	 Requisitos	do	programa	BPF
•	 Fatores	que	afetam	a	multiplicação	de	icrorganismos	 
       em alimentos 
•	 Boas	Práticas	de	fabricação
•	 Procedimentos	Padrão	de	Higiene	operacional	e	 
       procedimento operacional padronizado.
•	 Condições	de	higiene	das	superfícies	de	contato	
•	 Legislação

Curso: 

boAS prÁtIcAS E procEDImENto  
pADrão DE hIGIENE opErAcIoNAl

Carga HOrária: 
20 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Capacitar profissionais para atuar no acompanhamento 
das atividades realizadas pelas organizações, no sentido 
indispensável de controlar o comportamento de seus 
patrimônios e a produção e comparação dos resultados 
obtidos entre períodos estabelecidos; registrando, de 
forma minuciosa e ordenada, as atividades realizadas; 
verificando, sistematicamente, os resultados obtidos; 
devendo identificar, classificar e anotar as operações da 
organização e todos os fatos que, de alguma forma, afetam 
sua situação econômica, financeira e patrimonial.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam em setores financeiros ou áreas 
afins.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Estudo	relacionado	às	ciências	contábeis
•	 Seu	histórico,	suas	funções	e	seus	princípios	 
       fundamentais
•	 A	contabilidade	gerencial	e	suas	características
•	 Balancetes	e	plano	de	contas

Curso: 

coNtAbIlIDADE GErENcIAl

Carga HOrária: 
20 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Capacitar o aluno para o desenvolvimento de habilidades 
interpessoais e de atividades inerentes à função de 
secretário.

PúbLiCO-aLvO
Assistentes, auxiliares, secretárias, recepcionistas, 
telefonistas e profissionais de área afins.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Origem	da	função	e	código	de	ética	do	profissional	 
       de secretariado
•	 Perfil	do	profissional	de	secretariado
•	 Características	importantes	para	o	profissional	de	 
        Secretariado
•	 Trabalho	em	equipe	e	comunicação
•	 Técnicas	e	rotinas	secretariais

Curso: 

DESENvolvImENto  
profISSIoNAl Em SEcrEtArIADo

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Empregar software de desenho assistido por computador 
nos desenhos e projetos elétricos, identificando comandos 
de desenho, precisão, edição, dimensionamento e 
visualização.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais com conhecimento básico em instalações 
elétricas e que buscam aprender sobre normas técnicas de 
desenho elétrico.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Desenho	técnico	arquitetônico	(planta	baixa,	escalas,	 
       vistas, cortes)
•	 Software	de	desenho	elétrico
•	 Desenho	técnico	(lineares,	geométricos,	cotas,	 
       escalas)
•	 Desenho	técnico	elétrico	(diagramas	unifilar,	trifilar	e	 
       multifilar, simbologias, prumada, padrão de entrada,  
       planta baixa)
•	 Normas	técnicas	de	simbologia

Curso: 

DESENho  
técNIco ElétrIco

Carga HOrária: 
60 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Conhecer e aplicar as ferramentas da qualidade na busca 
de soluções de problemas no ambiente organizacional.

PúbLiCO-aLvO
Estudantes e profissionais que atuam na área 
administrativa, logística ou produção e comunidade geral 
que tenha interesse no assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Introdução
•	 Os	problemas
•	 Ferramentas	da	qualidade
•	 Ciclo	do	PDCA
•	 As	novas	ferramentas
•	 Diagrama	de	afinidades
•	 Diagrama	de	árvore
•	 Diagrama	de	inter-relações
•	 Matriz	de	priorização
•	 Matriz	de	relações
•	 Diagrama	de	PDPC
•	 Diagrama	de	atividades

Curso: 

DIAGNÓStIco E  
Solução DE problEmAS

Carga HOrária: 
16 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Avaliar as características básicas de rede elétrica para 
instalações de equipamentos de informática.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que tenham noções básicas de eletricidade.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Instalações	elétricas
•	 Grandezas	elétricas
•	 Equipamentos	de	medição
•	 Normas	técnicas	de	instalações	elétricas
•	 Procedimentos	de	segurança	elétrica
•	 Normas	técnicas	de	segurança	no	trabalho
•	 Aterramento	e	estabilizador
•	 Nobreak

Curso: 

ElEtrIcIDADE AplIcADA

Carga HOrária: 
30 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Ensinar o aluno a trabalhar com ferramentas avançadas 
de qualidade para solucionar problemas, sejam eles de 
natureza administrativa ou industrial.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos e graduados em Administração de Empresas 
ou área afins, gestores e ou profissionais que trabalham 
com ferramentas da qualidade e desejam aprimorar seus 
conhecimentos,	aprendendo	a	trabalhar	com	Ferramentas	
Avançadas da Qualidade no intuito de solucionar 
problemas de natureza, Industrial ou Administrativa.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Seis	sigmas:	conceitos	e	histórico
•	 Variações
•	 Ferramentas	de	identificação	e	análise	de	problemas
•	 Cartas	de	controle
•	 Software	Minitab
•	 Avaliação	de	processos	de	medição
•	 DOE:	projetos	de	experimentos

Curso: 

fErrAmENtAS  
AvANçADAS DA quAlIDADE

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Compreender o processo de monitoria em cursos a 
distância, aprimorando competências que auxiliem 
na motivação e no acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelos alunos.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que desejam conhecer e/ou atuar na função 
de monitor de educação a distância.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Histórico	do	monitor
•	 O	papel	do	monitor	
•	 O	aluno	a	distância	e	suas	necessidades	
•	 O	processo	de	monitoria
•	 Atendimento
•	 Comunicação	e	interação
•	 Motivação	e	expectativas

Curso: 

formAção DE moNItorES  
pArA EDucAção A DIStâNcIA

Carga HOrária: 
10 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Conhecer e desenvolver as competências necessárias para 
a elaboração de materiais didático-pedagógicos.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos, profissionais que atuam na área da educação 
e comunidade que tenha interesse no assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 O	Papel	do	professor	conteudista
•	 Comunicação	visual
•	 Estilos	e	abordagens	
•	 Memória	e	aprendizagem
•	 Planejamento
•	 Referências	e	citações	
•	 Direitos	autorais	

Curso: 

formAção DE  
profESSorES coNtEuDIStAS

Carga HOrária: 
10 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Conhecer e aplicar as competências necessárias para as 
atividades de tutoria em Educação a Distância, a partir de 
embasamentos teórico/práticos.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos, profissionais que estejam atuando na área da 
educação e comunidade que tenha interesse no assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Histórico	da	tutoria
•	 A	função	da	tutoria	na	EaD
•	 Tipos	de	tutoria
•	 Planejamento	–	plano	de	ensino
•	 Interação	com	os	alunos	e	formas	de	interação
•	 Etiqueta	virtual
•	 Gerenciamento	do	tempo
•	 Estratégias	de	sucesso
•	 O	aluno
•	 Evasão	em	cursos	a	distância
•	 Avaliação	mediadora

Curso: 

formAção DE tutorES  
pArA EDucAção A DIStâNcIA

Carga HOrária: 
10 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Oportunizar o conhecimento dos benefícios da 
arquivologia e despertar a responsabilidade do secretário 
(a) no que diz respeito ao trato dos documentos da 
organização em que atua.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área 
de organização de arquivos, gestão de documentos e 
que necessitam organizar sua documentação, gerando 
melhorias no seu dia a dia de trabalho.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Noções	básicas	de	arquivos
•	 Gestão	de	documentos	na	fase	corrente
•	 Documento:	matéria-prima	do	arquivo
•	 Organização	do	arquivo
•	 Gerenciando	as	informações

Curso: 

GErENcIAmENto DE 
INformAçÕES E ArquIvoS

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Fazer	com	que	aluno	compreenda	de	forma	ética	e	
crítica as relações da questão ambiental com o processo 
produtivo.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que tenham interesse em compreender, de 
forma crítica e ética, as relações de questões ambientais 
ligadas ao setor produtivo.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceitos	ambientais	relevantes
•	 Evolução	da	questão	ambiental	no	mundo
•	 Padrão	de	consumo	e	comportamento	do	 
       consumidor
•	 Economia	ambiental	e	ciclo	de	vida	de	um	produto
•	 Tecnologias	limpas
•	 Desenvolvimento	sustentável	-	pressupostos	teóricos
•	 Desenvolvimento	sustentável	e	suas	aplicações
•	 Uma	proposta	para	o	desenvolvimento	sustentável

Curso: 

GEStão AmbIENtAl

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Desenvolver habilidades de interpretar e controlar custos; buscar 
soluções com características empreendedoras e motivadoras; 
capacitar o aluno para a análise do negócio e a tomada de decisões.

PúbLiCO-aLvO
Dirigentes, gestores, supervisores, sendo admitidos profissionais de 
nível superior ou técnico, que possuam bons conhecimentos em 
contabilidade e finanças.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Gestão	de	custos
•	 Conceituação	de	custos
•	 Elementos	de	custos
•	 Classificação	de	custos
•	 Conceitos	e	critérios	de	atribuição	dos	custos
•	 Custo	departamental	e	custo	padrão
•	 Sistema	de	custeio	por	atividade
•	 Custos	em	empresas	não	industriais
•	 Estratégias	de	custos
•	 Avaliação	de	estoques
•	 Aspectos	contábeis
•	 Demonstrações	financeiras
•	 Análise	financeira	e	econômica
•	 Análise	das	demonstrações	financeiras	I
•	 Análise	das	demonstrações	financeiras	II
•	 Análise	das	demonstrações	financeiras	III
•	 Análise	das	demonstrações	financeiras	IV
•	 Precificação;	Instrumentos	de	avaliação	da	empresa	I
•	 Instrumentos	de	avaliação	da	empresa	II
•	 Prática	financeira

Curso: 

GEStão DE cuStoS

Carga HOrária: 
160 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Aplicar os conceitos relacionados à gestão de pessoas.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam na área de Gestão de Pessoas ou 
áreas afins.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Coordenação	de	equipes,	administração	de	conflito,	 
        administração do tempo
•	 Relações	interpessoais	e	intrapessoais
•	 Ética	e	cidadania,	recrutamento	e	seleção
•	 Responsabilidade	social
•	 Direito	e	legislação
•	 Psicologia	das	relações	humanas
•	 Políticas	de	avaliação,	remuneração	e	benefícios
•	 Saúde	e	segurança	no	trabalho

Curso: 

GEStão DE pESSoAS NAS  
orGANIzAçÕES

Carga HOrária: 
30 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Compreender a importância da gestão de processos 
dentro das organizações, e sua implantação como forma 
de melhoria nos resultados preestabelecidos.

PúbLiCO-aLvO
Estudantes e profissionais que atuam na área 
administrativa, logística ou produção e comunidade geral 
que tenha interesse no assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceituação
•	 Sistema
•	 Elementos	do	processo
•	 Tipos	de	processo
•	 Eficácia	e	eficiência
•	 Fluxogramas	e	mapeamentos
•	 Inspeção:	controles	e	verificações
•	 Níveis	organizacionais
•	 Indicadores	de	desempenho
•	 Hierarquia	dos	indicadores
•	 Classificação
•	 Classificação	funcional
•	 Aplicando	indicadores
•	 Ferramentas	gerenciais
•	 Sistema	de	informações	gerenciais
•	 Gestão	ambiental
•	 Breve	histórico
•	 Princípios	e	benefícios
•	 Certificação	ambiental

Curso: 

GEStão DE procESSoS

Carga HOrária: 
20 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Apresentar uma visão geral dos processos e áreas de 
conhecimento associadas ao ciclo de vida de um projeto, 
enfocando as principais técnicas e ferramentas a serem 
utilizadas em seu gerenciamento.
 
PúbLiCO-aLvO
Profissionais de diversas áreas que desejam conhecer e 
aplicar a metodologia de gerenciamento de projetos.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 O	que	é	um	projeto?
•	 Ciclo	de	vida	e	organização	do	projeto
•	 Aspectos	comportamentais
•	 Gestão	de	mudanças
•	 As	nove	áreas	do	conhecimento
•	 Gerenciamento	de	integração	do	projeto
•	 Gerenciamento	de	escopo	do	projeto
•	 Gerenciamento	do	tempo	de	projeto
•	 Gerenciamento	de	custos	do	projeto
•	 Gerenciamento	da	qualidade	do	projeto
•	 Gerenciamento	de	recursos	humanos	do	projeto
•	 Gerenciamento	das	comunicações	do	projeto
•	 Gerenciamento	de	riscos	do	projeto
•	 Gerenciamento	de	aquisições	do	projeto

Curso: 

GEStão DE projEtoS

Carga HOrária: 
30 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Compreender	o	papel	estratégico	do	marketing	para	as	
organizações.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou desejam atuar na área de 
marketing,	que	visam	planejar,	desenvolver	e	ampliar	
ações de vendas dentro das empresas.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	do	marketing
•	 Os	sistemas	de	marketing
•	 Comportamento	do	consumidor
•	 Mudanças	no	comportamento
•	 Marketing	de	serviços
•	 Operações	de	serviços
•	 Mix	de	serviços
•	 O	diferencial	competitivo
•	 Preço
•	 Atendimento
•	 Otimização	do	atendimento
•	 Marketing	de	relacionamento
•	 Qualidade	em	serviços
•	 Critérios	de	avaliação
•	 Instrumentos	de	avaliação
•	 QI	em	marketing

Curso: 

GEStão Em mArkEtING

Carga HOrária: 
16 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Capacitar o aluno a manipular, formatar e utilizar os 
recursos básicos do sistema operacional Windows XP.

PúbLiCO-aLvO
Interessados em conhecer e trabalhar com o sistema 
operacional Windows XP.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Introdução	ao	sistema	operacional
•	 Navegando	no	Windows	XP
•	 Conhecendo	o	menu	Iniciar
•	 Área	de	Trabalho	e	Janelas
•	 Gerenciando	arquivos	no	Windows
•	 Criando	pastas	e	desligando	o	Windows
•	 Configurando	o	Windows	–	painel	de	controle
•	 Personalizando	a	área	de	trabalho
•	 WordPad
•	 Paint
•	 Windows	Explorer
•	 E-mail	(Outlook	Express)
•	 Pesquisa	na	Internet
•	 Bate-Papo	on-line/chat
•	 Downloads
•	 Instalar	o	sistema	operacional
•	 Verificar	dispositivos	instalados
•	 Impressoras
•	 Segurança,	Senhas

Curso: 

INformÁtIcA bÁSIcA 
WINDoWS Xp

Carga HOrária: 
36 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Qualificar o aluno para criar, formatar e salvar documentos no 
aplicativo Word 2007.

PúbLiCO-aLvO
Interessados em desenvolver habilidades de edição e 
formatação	eletrônica	de	textos,	utilizando	o	Microsoft	
Word.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Apresentando	as	novidades	do	Word
•	 Iniciando	o	Word	2007
•	 Faixas	de	opções
•	 Noções	básicas	de	cabeçalhos	e	rodapés
•	 Formatar	e	configurar	textos
•	 Elementos	gráficos
•	 Criando	e	formatando	tabela
•	 Clip-Art
•	 Imagens	do	arquivo
•	 Desenhando	autoformas
•	 WordArt
•	 SmartArt
•	 Inserindo	data	e	hora
•	 Bordas	e	sombreamento
•	 Mala	direta
•	 Envelopes	e	etiquetas
•	 Configurando	a	impressão

Curso: 

INformÁtIcA bÁSIcA 
WorD 2007

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Planejar instalações elétricas residenciais e prediais. 
Executar a montagem e operação de instalações elétricas 
residenciais e prediais.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam na área de eletricidade residencial 
e predial.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Materiais	e	componentes	elétricos	para	instalações	 
       prediais/residenciais (condutores, contatores,  
       disjuntores, relés, interruptores, lâmpadas, fusíveis)
•	 Normas	técnicas	(instalações	de	SPDA	“Sistema	de	 
       proteção contra descargas atmosféricas”,  
       luminotécnica, instalação predial, ergonomia, fator  
       de potência)
•	 Leitura	e	interpretação	de	projetos	elétricos	 
							residenciais	e	prediais.	Ferramentas	manuais	(alicate,	 
       chave de borne, entre outros)
•	 Ferramentas	elétricas	(furadeira,	parafusadeira,	entre	 
       outros)

Curso: 

INStAlAçÕES ElétrIcAS Em bAIXA  
tENSão rESIDENcIAIS E prEDIAIS

Carga HOrária: 
100 horas 

76 horas a distância
24 horas presenciais

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Estudar a formação e a consolidação da legislação 
trabalhista, assim como as conquistas dos trabalhadores 
até os dias atuais.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área de gestão e gestores de equipes – 
nível média gerência.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 A	história	da	legislação	trabalhista
•	 Os	princípios	básicos	da	legislação	trabalhista	para	 
        estágio e aprendiz
•	 O	contrato	de	trabalho
•	 Os	direitos	trabalhistas:	FGTS,	férias	e	aviso	prévio
•	 A	carteira	de	trabalho	e	previdência	social
•	 A	equiparação	salarial	e	a	inteligência	emocional

Curso: 

lEGISlAção trAbAlhIStA

Carga HOrária: 
14 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Permitir ao aluno a análise, projeção e gerenciamento 
da embalagem, do equipamento de manuseio e do 
armazenamento em uma organização

PúbLiCO-aLvO
Destinado a profissionais que atuam ou queiram 
atuar	em	processos	de	Embalagem,	Movimentação	e	
Armazenamento	de	Materiais

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceito,	objetivo	e	classificação	da	embalagem.
•	 Padronização	da	embalagem
•	 Embalagem	na	empresa
•	 Materiais	para	a	fabricação	da	embalagem
•	 Tipos	de	embalagem
•	 Conceitos	e	formas	de	unitização
•	 Conteinerização
•	 Marcações	na	embalagem
•	 Conceito	e	objetivo	da	movimentação	de	materiais
•	 Princípio	e	seleções	dos	equipamentos	de	 
        movimentação de carga
•	 Histórico,	conceituação	e	objetivo	da	armazenagem
•	 Recebimento	de	material,	conferência	quantitativa	e	 
        qualitativa
•	 Layout,	utilização	do	espaço	vertical,	pálete,	acessórios	 
        para armazenagem e  critério de organização de  
        armazém
•	 Esquema	de	localização	e	tipos	de	armazém
•	 Técnicas	de	conservação	de	materiais	armazenados
•	 Atendimento	das	requisições	de	materiais;	controle	e	 
        inventário físico do estoque

Curso: 
loGíStIcA: EmbAlAGEm, movImENtAção  

E ArmAzENAmENto DE mAtErIAIS

Carga HOrária: 
40 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Desenvolver capacidade de produção de textos, 
contemplando especialmente a elaboração e apresentação 
de pré-projetos de acordo com normas aplicáveis.
 
PúbLiCO-aLvO
Profissionais de qualquer área de atuação que 
estejam interessados em conhecer ferramentas para o 
gerenciamento de projetos de pesquisa e Gerentes de 
projeto que precisam aprimorar seus conhecimentos.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Elaboração	de	Projetos	de	Pesquisa
•	 Pesquisa	Bibliográfica
•	 Procedimentos	Metodológicos
•	 Estrutura	do	Trabalho
•	 Bases	da	Redação	Científica
•	 Formatação	de	Textos	Acadêmicos
•	 Referências	Bibliográficas

Curso: 

mEtoDoloGIA pArA  
ElAborAção DE projEtoS

Carga HOrária: 
30 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Conhecer e aplicar conceitos sobre conhecimentos e 
metodologia científica, normas da ABNT e a redação 
cientifica, bem como identificação dos tipos de pesquisa 
e dos métodos científicos para estruturação de um TCC 
(Trabalho de Conclusão de Curso)

PúbLiCO-aLvO
Alunos dos cursos técnicos, tecnológicos ou de graduação 
em quaisquer modalidades: presencial ou a distância.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceitos	Básicos
•	 ABNT	–	O	que	é	e	o	que	faz?
•	 Tipos	de	Pesquisa	e	Métodos	Científicos
•	 Redação	científica
•	 Instrumentos	para	coleta	de	dados
•	 O	Acadêmico	NBR	-	14724	(ABNT,	2005)
•	 Artigo	científico
•	 A	técnica	e	elaboração	de	seminários
•	 O	projeto	de	pesquisa	-	NBR	15287	(ABNT,	2005)
•	 O	trabalho	de	conclusão	de	curso

Curso: 

 métoDoS E  
técNIcAS DE pESquISA

Carga HOrária: 
40 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Propiciar a aquisição dos fundamentos técnicos e 
científicos, relativos ao reconhecimento, à avaliação, 
à prevenção e ao controle dos riscos profissionais, 
decorrentes do trabalho com eletricidade, bem como 
ao combate de princípios de incêndio e prestação de 
primeiros socorros em casos de acidentes, conforme 
prescrições da NR 10.

PúbLiCO-aLvO
Alunos que atuam ou pretendem atuar na área de 
eletricidade.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Introdução	à	segurança	em	eletricidade;	
•	 Rotinas	de	trabalho	-	procedimentos;	
•	 Proteção	e	combate	a	incêndios;	
•	 Primeiros	socorros	aplicados	à	NR	10.

Curso: 

Nr 10 - SEGurANçA Em INStAlAçÕES  
E SErvIçoS Em ElEtrIcIDADE

Carga HOrária: 
40 horas 

32 horas a distância
8 horas presenciais

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Capacitar o aluno a planejar, organizar e executar tarefas 
inerentes a eventos sociais e empresarias e conscientizar o 
aluno da importância da postura ética e profissional.

PúbLiCO-aLvO
Pessoas que lidam ou queiram atuar com organização de 
reuniões e eventos em geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Eventos	-	definição,	planejamento	e	avaliação
•	 Cerimonial	e	protocolo
•	 Etiqueta	social	e	profissional
•	 Apresentação	pessoal	e	comportamento	social
•	 Processos	de	comunicação

Curso: 

orGANIzAção DE  
EvENtoS EmprESArIAIS

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Conhecer e aplicar os recursos que auxiliam na elaboração 
de um Plano de Negócios.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos, profissionais que atuam na área administrativa, 
marketing	e	comunidade	que	tenham	interesse	no	assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 O	plano	de	negócios
•	 Benefícios
•	 Onde	aplicar
•	 Etapas	do	plano	de	negócios
•	 Monitoramento	de	satisfação	do	cliente
•	 Pós-vendas
•	 Monitoramento	dos	colaboradores
•	 Relatório	de	consolidação	do	plano	de	negócios
•	 Estudos	de	casos
•	 Conferencia	de	procedimentos	executados	“Checklist”

Curso: 

plANEjAmENto DE NEGÓcIoS

Carga HOrária: 
20 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Ensinar o aluno a trabalhar no entendimento e na 
aplicação dos conceitos de gestão e planejamento 
estratégicos em organizações.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos dos cursos de Administração de Empresas, 
Relações Públicas, Relações Internacionais, Publicidade, 
Marketing,	Secretariado,	Ciências	Contábeis	e	cursos	
técnicos afins, colaboradores do comércio / indústria, 
preferencialmente em atividade.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Planejamento	estratégico
•	 Gestão	estratégica
•	 Processo	de	Planejamento
•	 Diagnóstico	estratégico
•	 Avaliação	estratégica
•	 Definição	das	diretrizes	organizacionais
•	 Definição	das	estratégias
•	 Implementação	das	estratégias
•	 Sistemas	de	controle	e	mediação	da	implementação	 
            das estratégias

Curso: 

plANEjAmENto EStrAtéGIco

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Aprimorar a leitura e a escrita para o uso efetivo das novas regras 
ortográficas.

PúbLiCO aLvO
Pessoas que tenham interesse em aprender as Novas Regras 
Ortográficas, bem como, aprimorar seus conhecimentos.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Acordo	ortográfico	da	língua	portuguesa
•	 Bases	do	acordo
•	 Prazo	e	limite	para	a	adequação
•	 O	porquê	da	mudança
•	 Alfabeto,	a	inclusão	do	K,	W,	Y
•	 Maiúsculas	e	minúsculas
•	 Uso	do	H
•	 Cai	o	trema
•	 O	dígrafo
•	 Grafemas	consonantais
•	 Homofonia	de	grafemas	consonantais	–	dupla	grafia	
       e palavras com mais de um sentido
•	 Acentuação	gráfica
•	 Vogais	átonas
•	 Palavras	oxítonas
•	 Palavras	paroxítonas
•	 Palavras	proparoxítonas
•	 Nas	conjunções	verbais:	o	que	muda
•	 O	hífen	nas	palavras	compostas
•	 Nomes	geográficos,	espécies		botânicas,	zoológicas	e	afins
•	 Nas	locuções	e	sequências	de	palavras
•	 Formações	com	prefixo
•	 Formações	com	sufixo
•	 O	hífen	nos	casos	de	ênclise,	próclise	e	mesóclise

Curso: 

portuGuêS - NovAS  
rEGrAS ortoGrÁfIcAS

Carga HOrária: 
40 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Capacitar profissionais para atuar em processos de 
recrutamento e contratação de pessoas, de acordo com as 
legislações trabalhistas e as normas técnicas, ambientais, 
de qualidade, de segurança e de saúde do trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais	que	atuam	ou	queiram	atuar	na	área	de	RH	ou	
áreas afins.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Histórico	das	relações	de	trabalho
•	 Direito	do	trabalho
•	 Fontes	do	direito	do	trabalho
•	 Empregado	e	empregador
•	 Processo	de	recrutamento	e	seleção
•	 Processos	de	admissão,	integração,	avaliação	de	 
            desempenho,  treinamento e desenvolvimento de  
            pessoas
•	 Contrato	de	trabalho
•	 Programa	segurança	e	saúde	ocupacional
•	 Jornada	de	trabalho
•	 Remuneração
•	 Férias	e	benefícios	previdenciários

Curso: 

procESSoS DE 
rEcurSoS humANoS

Carga HOrária: 
20 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Capacitar os profissionais para atuarem nos processos de 
Educação a Distância.

PúbLiCO aLvO
Profissionais que queiram atuar nos processos da Educação 
a Distância.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Técnicas	de	estudos	para	educação	a	distância
•	 Formação	de	professores	conteudista
•	 Formação	de	monitores
•	 Formação	de	tutores

Curso: 

proGrAmA DE cApAcItAção  
Em EDucAção A DIStâNcIA – pcEAD

Carga HOrária: 
55	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Desenvolver a habilidade de se relacionar por meio 
dos múltiplos conceitos inseridos no contexto atual do 
mercado de trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área das ciências humanas que 
desejam conhecer e aprender a selecionar as formas de 
relacionamento que apresentem maiores benefícios ou 
maior potencial para a empresa, possibilitando fornecer 
aos clientes, um nível de serviço que exceda as suas 
expectativas.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 A	percepção
•	 O	relacionamento
•	 A	comunicação
•	 Ruídos	de	comunicação
•	 Tipos	de	clientes
•	 A	importância	do	conteúdo
•	 Excelência	em	relacionamento	
•	 Proatividade
•	 O	ciclo	do	atendimento
•	 Pós-venda
•	 Atendimento	ao	telefone	
•	 Qualidade	em	Call	Center	e	raio	X	do	atendimento

Curso: 

rElAcIoNAmENto 
com mErcADo

Carga HOrária: 
16 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Aprender a instalar e utilizar o sistema operacional, instalar 
aplicações para que você possa personalizar seu sistema 
operacional da maneira que achar melhor.

PúbLiCO-aLvO
Interessados em conhecer e trabalhar com o sistema 
operacional	Windows	7	Home	Basic.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Hardware	e	software
•	 Dispositivos
•	 Unidades	de	medida
•	 Termos	técnicos
•	 Sistema	operacional
•	 Interface	gráfica
•	 Gerenciamento	de	arquivos	e	pastas
•	 Manipulando	pastas	e	arquivos
•	 Área	de	transferência
•	 Aplicativos
•	 Sistemas	de	arquivos
•	 Formatação	de	sistemas
•	 Participando	de	disco
•	 Instalação	e	configuração	de	sistema	operacional
•	 Instalação	de	aplicativos

Curso: 

SIStEmA opErAcIoNAl
WINDoWS 7 homE bASIc

Carga HOrária: 
40 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Identificar e reconhecer Sistema de Gestão Integrada 
aplicada à gestão empresarial, bem como os aspectos 
da qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho e 
responsabilidade social empresarial.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais envolvidos no desenvolvimento de sistemas 
de gestão integrada, alunos do ensino médio e demais 
interessados em implantar sistemas integrados de gestão, 
por meio do entendimento dos requisitos e normas 
técnicas.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Apresentação
•	 Introdução
•	 Sistemas	da	qualidade
•	 Segurança	e	saúde	no	trabalho
•	 Meio	ambiente
•	 Responsabilidade	socioambiental

Curso: 

SIStEmA DE  
GEStão INtEGrADA

Carga HOrária: 
40 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Instalar, configurar e gerenciar sistemas operacionais em 
servidores de rede.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que queiram conhecer diversos sistemas 
operacionais existentes

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceitos	de	multiprocessamento
•	 Multiusuário	e	multitarefa
•	 Gerenciamento	de	memória
•	 Gerenciamento	de	arquivos
•	 Gerenciamento	de	acesso	ao	hardware
•	 Mecanismos	de	segurança
•	 Administração	de	sistemas	operacionais
 

Curso: 

SIStEmAS opErAcIoNAIS

Carga HOrária: 
90 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Compreender os aspectos teóricos que caracterizam a 
educação a distância, entender o porquê de sua expansão 
em todo o mundo e conhecer a metodologia de ensino 
para utilização eficientemente das ferramentas oferecidas 
por cursos.

PúbLiCO aLvO
Graduandos, profissionais que estejam atuando na área da 
educação e comunidade que tenha interesse no assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Educação	a	distância
•	 Estudo	e	trabalho
•	 Habilidade	de	estudar
•	 Técnicas	auxiliares
•	 Organização	da	rotina	de	estudos
•	 Estilos	de	aprender
•	 Como	combater	o	cansaço	e	o	desânimo
•	 Recursos	oferecidos	pelo	curso

Curso: 

técNIcAS DE EStuDoS  
pArA EDucAção A DIStâNcIA

Carga HOrária: 
15	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Apresentar conceitos sobre a técnica de negociar, a 
importância de elaborar um plano de negócio e as 
estratégias do processo de negociação.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou desejam atuar na área 
de negociação, que lidam com processos da “arte de 
negociar”.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conhecer	os	conceitos	básicos	da	negociação
•	 Compreender	as	características	relacionadas	aos	 
       negociadores
•	 Aspectos	no	processo	da	negociação
•	 A	relação	de	poder	entre	as	pessoas	num	processo	 
       de negociação
•	 Os	estilos	do	negociador
•	 Reconhecer	a	comunicação	e	o	processo	da	 
       negociação
•	 Estratégias	de	negociar
•	 Planejamento	e	cuidados	na	condução	dos	negócios
•	 O	fechamento	e	a	negociação	por	telefone
•	 Reconhecer	a	ética	na	negociação

Curso: 

técNIcAS DE NEGocIAção

Carga HOrária: 
20 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Compreender os aspectos que envolvem o processo de 
vendas e apresentar técnicas que facilitam o trabalho do 
profissional da área.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou desejam atuar na área 
de vendas, que lidam com processos de negociação, 
divulgação de produtos e prestação de serviços.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Aspectos	fundamentais	em	vendas
•	 Conhecendo	o	cliente
•	 O	profissional	de	vendas
•	 Planejamento	em	vendas
•	 Gerência	da	força	de	vendas

Curso: 

técNIcAS DE vENDAS

Carga HOrária: 
25	horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



ObjETivO
Apresentar a importância da tecnologia de obtenção 
de carnes para a elaboração de produtos cárneos 
industrializados.

PúbLiCO-aLvO
Destinado ao público em geral que tenha interesse de 
conhecer os fatores que desencadeiam a poluição do solo, 
água e ar.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Matéria-Prima	
•	 Microbiologia	de	carnes	e	derivados
•	 Legislação	e	normas
•	 Obtenção,	Abate	e	Desossa
•	 Industrialização	de	Produtos	Cárneos
•	 Embalagens	e	Envoltórios	

Curso: 

tEcNoloGIA DE 
cArNES E DErIvADoS

Carga HOrária: 
100 horas

3. ApErfEIçoAmENto profISSIoNAl



Pré-requisitos para matrícula:

Idade mínima de 14 anos l
Possuir	CPFl

Acesso à internet l
Conhecimentos em informática básica l

Disponibilidade para estudo “online”l4 EDucAção

Os cursos de Educação 

Continuada, da metodologia 

EaD – têm como objetivo 

aprofundar os conhecimentos 

adquiridos na formação 

educacional e profissional 

possibilitando o exercício de 

novas funções.

coNtINuADA



4 EDucAção

coNtINuADA

a
l Administração do Tempo

l Administrando o seu Dinheiro

lAtendimento	Telefônico	-	Telemarketing

C
l	Código	de	Ética

l Como Criar e Participar de Cooperativas Industriais

l Comunicação Escrita

l	Comunicação	no	Foco	Organizacional

l	Conhecendo	o	Serviço	Social	da	Indústria	–	O	que	é	o	SESI?

l Criatividade e Inovação

D
l Desenvolvimento Sustentável 

l Didática Básica para Docentes

l Diversidade, Segurança e Saúde do Trabalho: Uma Perspectiva  

     de Integração



4 EDucAção

coNtINuADA

E
l Economia e Globalização

l	Empresário	do	Terceiro	Milênio

l Espaços Confinados: Conceitos Básicos

l	Ética	e	Cidadania

l	Ética	e	Sustentabilidade

F
l	Filosofia

l	Fundamentos	de	Química

g
l Geo-história 

l Gestão de Pessoas

H
lHigiene	e	Segurança



4 EDucAção

coNtINuADA

i
l Inclusão Social e Diversidade

l Indústria da Cerâmica Vermelha: Trabalho Seguro e Organizado        

     EPIs e EPCs

l	Indústria	da	Madeira:	Colheita,	Empilhadeiras,	Enlonamento	

     e EPIs

l	Indústria	de	Cal	e	Calcário:	EPIs,	EPCs,	Movimentação	de	Carga	e	

Situações de Emergência

l	Indústria	Moveleira	Máquinas	EPI’s	e	EPC’s

l Informática Básica - Excel 2007

l Informática Básica - Power Point 2007

l	Introdução	à	Pesquisa	e	Análise	de	Mercado

l Introdução a Tecnologia Têxtil

L
lLibras

lLiderança:	Líder	X	Chefe



4 EDucAção

coNtINuADA

M
lMarketing	Pessoal

lMatemática	Básica

lMeio	Ambiente

lMicrobiologia	Sanitária

N
lNovo Acordo Ortográfico

P
lPlanejamento	Tributário	para	Micro	e	Pequena	Indústria

lPreparação de Trabalhadores para Emergências

lPrevenção ao Câncer de Pele

Q
lQualidade no Atendimento ao Cliente

lQuedas	de	Periferia	de	Laje

lQuedas em Abertura de Piso



4 EDucAção

coNtINuADA

r
lRedação Empresarial

lRelações de Gênero na Indústria

lRelações Interpessoais

S
lSatisfação do Cliente

lSaúde	e	Segurança	para	Jovens	Trabalhadores	da	Indústria	

   em Geral

lSegurança do Trabalho

lSociologia



Curso: 

ADmINIStrAção Do tEmpo

Carga HOrária: 
16 horas

ObjETivO
Fazer	com	que	o	trabalhador	seja	capaz	de	gerenciar	bem	
o tempo nas diversas situações de sua vida, seja social ou 
produtiva, identificar os fatores causadores da perda do 
tempo, saber definir prioridades planejando melhor sua 
vida em relação às metas que deseja alcançar e utilizar dos 
meios tecnológicos de forma adequada.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais das diversas áreas de atuação que desejam 
planejar e aproveitar melhor seu tempo.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 O	tempo
•	 Regras	para	o	uso	racional	do	tempo
•	 Fatores	causadores	da	perda	de	tempo
•	 Resistência
•	 Nas	organizações,	é	importante	determinar	os		 	
 “desperdiçadores de tempo”
•	 Assuntos	importantes	X	Assuntos	Urgentes
•	 Técnicas	para	superar	os	disfuncionamentos	do		 	
 tempo
•	 Definir	e	delegar	tarefas
•	 Utilização	dos	meios	tecnológicos	adequadamente
•	 Componentes	eficazes	para	gerenciamento	do		 	
 tempo

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

ADmINIStrANDo o SEu DINhEIro

Carga HOrária: 
12 horas

ObjETivO
Conscientizar sobre a importância de administrar suas finanças 
pessoais e familiares de forma adequada, prevenindo-se de possíveis 
transtornos decorrentes da má gestão do seu dinheiro.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais das diversas áreas de atuação que desejam planejar e 
aproveitar melhor as suas finanças pessoais.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Incentivar	o	consumo
•	 Pirâmide	motivacional
•	 Estímulos	para	compras
•	 Devedores	anônimos
•	 Tipos	de	consumidores
•	 Consumidores	conscientes	ou	alienados?
•	 Compra	comparada	ou	técnica
•	 Estratégias	para	o	consumo
•	 Comportamento	Consciente
•	 Indicador	de	endividamento	pessoal
•	 Posição	financeira
•	 Ferramentas	de	planejamento
•	 Objetivos	financeiros
•	 Projetos	pessoais	e	familiares
•	 Declarações	explícitas
•	 SMART
•	 Balanço	patrimonial	pessoal	ou	familiar
•	 Poupe	conforme	circunstâncias
•	 Renda	variável
•	 Saiba	lidar	com	as	variações	de	renda
•	 Investimentos
•	 Faça	metas	e	alcance	objetivos
•	 Nova	atitude

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

 AtENDImENto tElEfôNIco 
tElEmArkEtING

Carga HOrária: 
25	horas

ObjETivO
Desenvolver as competências e as técnicas essenciais 
para um bom atendimento telefônico, aprimorando a 
comunicação e desenvolvendo a postura profissional.

PúbLiCO-aLvO
Assistentes, assessores, secretárias, recepcionistas, 
telefonistas, atendentes telefônicos, operadores de 
telemarketing,	SAC	e	todas	as	pessoas	que	utilizam	o	
telefone como ferramenta de trabalho atendendo o público 
interno (colaboradores) e externo (clientes e fornecedores), 
instituições e empresas de diversos segmentos.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 A	importância	da	comunicação
•	 Atendimento	ao	cliente
•	 Princípios	básicos	do	atendimento	telefônico
•	 Telemarketing:	conceitos	e	aplicações
•	 Vendas

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Mostrar	ao	profissional	como	a	ética	faz	parte	de	seu	dia	a	dia	e	fazê-
lo tomar mais consciência daquilo que, provavelmente, vivencia ao 
longo de sua vida nas diversas circunstâncias em que se encontra.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da indústria, estudantes e comunidade em geral.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Percepção	de	ética	e	moral	no	cotidiano
•	 O	que	você	entende	por	moral?
•	 Moral:	normas	de	uma	sociedade
•	 Mudanças	de	valores
•	 Ética	e	moral:	valores	e	obrigações	de	uma	sociedade
•	 Heróis	das	mudanças
•	 Código	de	ética	empresarial
•	 Monitoramento	de	abusos
•	 Conceito	de	códigos	de	ética	e		conduta
•	 Código	de	ética	nas	relações
•	 Como	elaborar	um	código	de	ética
•	 Exemplos	de	código	de	ética
•	 Meio	ambiente
•	 Trabalhadores
•	 Acionistas	e	comunidades
•	 Comprometimento
•	 Consumidores
•	 Fornecedores	
•	 Terceirização
•	 Garantia
•	 Comitê	gestor
•	 Implantação,	monitorização	e	auditoria
•	 Ferramentas	de	apoio	para	a	elaboração	
        de um código de ética
•	 Objetivos	de	desenvolvimento	
	 do		milênio	-	ODM
•	 O	pacto	global

Curso: 

cÓDIGo DE étIcA

Carga HOrária: 
12 horas

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

como crIAr E pArtIcIpAr 
DE coopErAtIvAS INDuStrIAIS

Carga HOrária: 
8	horas

ObjETivO
Proporcionar o crescimento econômico, social e cultural por meio da 
criação de Cooperativas.

PúbLiCO-aLvO
Empresários, diretores e gerentes de micro e pequenas indústrias, 
profissionais de sindicatos empresariais e trabalhadores da indústria.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Uma	luz	no	fim	do	túnel
•	 Ideias	buscando	melhorias
•	 O	que	diz	a	ICA	
•	 Três	pontos	importantes
•	 A	cooperativa	e	o	lucro
•	 Pontos	fortes	da	reunião
•	 Cooperativismo	no	Brasil
•	 Cooperativas	modernas
•	 Início	das	Cooperativas	no	Brasil
•	 Sete	princípios	fundamentais	do	cooperativismo
•	 Cooperativa	ou	associação
•	 O	sistema	cooperativista
•	 Ramos	do	cooperativismo
•	 Características	dos	princípios	que	regem
  a atividade cooperativista
•	 Características	dos	princípios	que	regem	
 a atividade cooperativista II
•	 Características	dos	princípios	que	regem	a	atividade	
 cooperativista III
•	 Vantagens	de	montar	uma	cooperativa
•	 Vantagens	da	cooperativa
•	 Como	organizar	uma	cooperativa?
•	 Plano	de	negócio	e	estimativa	de	investimentos
•	 Questionamentos	importantes
•	 Ações	para	efetivar	o	plano	de	negócio
•	 O	primeiro	passo
•	 Preparativos	(passo	a	passo)	para	a	constituição	
 de uma cooperativa

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

comuNIcAção EScrItA

Carga HOrária: 
10 horas

ObjETivO
Desenvolver habilidades de comunicação, leitura e escrita.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da indústria, sua família e comunidade em 
geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Considerações	sobre	Comunicação	Escrita
•	 Elementos	estruturais	do	texto
•	 Organização	do	texto:	coesão	entre	os	parágrafos
•	 Aspectos	da	redação	técnica
•	 Algumas	dificuldades	gramaticais

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

comuNIcAção 
No foco orGANIzAcIoNAl

Carga HOrária: 
20 horas

ObjETivO
Promover conhecimentos básicos sobre a comunicação, 
no que tange às situações de relacionamento pessoal e 
interpessoal no ambiente organizacional, considerando 
as demandas de trabalho e as interações de pessoas e 
produtividade, tendo em vista a aquisição de posturas 
adequadas frente às exigências das atividades de 
trabalho e relações humanas.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da indústria, sua família e comunidade em 
geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 A	comunicação	no	foco	organizacional	sob	três		
 pontos de vista
•	 Tipos	de	comunicação
•	 Implicações	positivas	e	negativas	na	comunicação
•	 A	importância	de	quem	fala	e	a	importância	de		
 quem ouve
•	 A	mudança	nas	formas	de	comunicação	frente	aos		
 avanços tecnológicos
•	 Implicações	no	processo	de	comunicação
•	 Melhorias	da	comunicação	no	trabalho

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Apresentar a instituição SESI – Serviço Social da Indústria.

PúbLiCO-aLvO
Interessados em conhecer a instituição SESI – Serviço 
Social da Indústria, visão, missão, serviços prestados e 
unidades escolares.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conhecendo	o	significado	do	nome	SESI
•	 Histórico	da	instituição	SESI	no	âmbito	nacional	e															
 regional
•	 Missão,	visão,	política,	crença	e	valores	institucionais
•	 Organização	funcional,	administrativa	e	unidades
•	 Serviços	oferecidos:	educação,	saúde,	lazer	e		 	 	
 responsabilidade social

Curso: 

coNhEcENDo o SErvIço SocIAl 
DA INDúStrIA – o quE é o SESI?

Carga HOrária: 
10 horas

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

 crIAtIvIDADE E INovAção

Carga HOrária: 
25	horas

ObjETivO
Compreender a cultura da inovação.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área de gestão e gestores de equipes – 
nível média gerência.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•												Criatividade,	ideia,	invenção	e	inovação
•												O	que	é	inovação?
•												Criatividade	e	ideia
•												Invenção	e	inovação
•												Tipos	de	inovação
•												Inovação	para	o	mercado
•												Por	que	inovar?	Identificando	se	sua	empresa	é		 	
              inovadora
•												O	processo	de	inovação
•												O	mercado	e	a	inovação
•												Primeiros	passos	para	inovar
•												Desenvolvendo	um	projeto	de	inovação
•												Obtendo	recursos	para	inovar
•												Protegendo	a	inovação
•												Propriedade	intelectual
•												Propriedade	industrial
•												Protegendo	a	sua	inovação

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

  DESENvolvImENto SuStENtÁvEl

Carga HOrária: 
40 horas

ObjETivO
Dar ciência ao aluno das questões ambientais relevantes 
no mundo de hoje, com base na economia. Possibilitar 
uma reflexão embasada na história e nas leis ambientais 
relacionadas com o desenvolvimento sustentável e nas 
questões discutidas nas reuniões oficiais dos líderes 
estatais e ensinar ao aluno como pequenas mudanças de 
hábitos podem transformar o planeta.

PúbLiCO-aLvO
Destinado ao público em geral que tenha interesse de 
conhecer a gestão ambiental baseada no desenvolvimento 
sustentável.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceitos	básicos	e	gestão	do	ambiente
•	 Economia	e	meio	ambiente:	bens	e	serviços		 	 	
 ambientais
•	 A	cobrança	pelo	uso	dos	recursos	naturais
•	 Legislação	de	proteção	dos	recursos	ambientais
•	 Sistema	nacional	do	meio	ambiente
•	 Desenvolvimento	sustentável	e	a	indústria
•	 Química	Verde:	uma	nova	visão	de	desenvolvimento		
 na área de tecnologia 
•	 Convenções	do	meio	ambiente:	Agenda	21;	
 Rio +10 e Protocolo de Quioto
•	 Avaliação	de	impactos	ambientais
•	 Conservação	Ambiental	X	Desenvolvimento

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Conhecer e aplicar técnicas e procedimentos didáticos no 
processo ensino-aprendizagem.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que queiram atuar como docente, instrutores, 
professores que tenham interesse em conhecer técnicas 
que podem ser aplicadas no processo de ensino e 
aprendizagem.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Didática:	conceitos	básicos
•	 Professor
•	 Planejando	uma	aula
•	 Métodos,	recursos	e	atitudes	pedagógicas
•	 Atuação	docente	em	treinamento

Curso: 

 DIDÁtIcA bÁSIcA pArA DocENtES

Carga HOrária: 
40 horas

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

DIvErSIDADE, SEGurANçA
 E SAúDE Do trAbAlho:

umA pErSpEctIvA DE INtEGrAção
Carga HOrária: 

4 horas

ObjETivO
Definir o conceito de diversidade, identificar a importância da 
valorização da diversidade no ambiente da empresa, conhecer mais 
a relação entre diversidade, o universo empresarial e as práticas de 
segurança e saúde no trabalho – SST.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área de gestão e gestores de equipes – nível média 
gerência.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Diversidade	e	diferença
•	 A	diversidade	nas	empresas
•	 Diversidade:	por	que	investir?
•	 Diversidade,	segurança	e	saúde	no	trabalho
•	 Como	as	empresas	têm	tratado	a	diversidade?
•	 Como	começar	um	programa	de	diversidade?
•	 A	origem	da	categoria	gênero
•	 Divisão	sexual	do	trabalho	sob	a	perspectiva	de	gênero	e	SST
•	 Desigualdades	encontradas	no	mercado	brasileiro
•	 Aspectos	legais	de	proteção	ao	trabalho	da	mulher	e	de		 	 	
 promoção de equidade
•	 Programas	e	ações	de	promoção	de	equidade	de	gênero
•	 Noções	básicas:	raça/cor	e	etnia
•	 Por	que	o	tema	segurança	e	saúde	do	trabalho	é	importante?
•	 Os	números	no	mercado	de	trabalho:	onde	está	a	população		 	
	 negra	e	indígena?
•	 Discriminação	indireta
•	 Praticando	igualdade	racial	e	étnica	no	trabalho
•	 Aspectos	legais	para	a	contratação	de	PCD
•	 Acessibilidade	e	exemplos	práticos
•	 Segurança	e	saúde	do	trabalho	e	inclusão	
 de PCD nas indústrias
•	 Ações	para	a	inclusão	de	PCD	nas	indústrias

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

 EcoNomIA E GlobAlIzAção

Carga HOrária: 
25	horas

ObjETivO
Ensinar conceitos básicos que envolvem a economia e a 
globalização, bem com suas influências para a organização 
e apresentar uma evolução da economia brasileira.

PúbLiCO-aLvO
Estudantes do ensino médio que tenham interesse em 
conhecer aspectos da geografia política e os processos de 
globalização.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Economia
•	 O	que	é	globalização
•	 Evolução	histórica	da	economia	brasileira
•	 O	milagre	econômico	brasileiro
•	 Abertura	econômica
•	 O	plano	Real
•	 O	Mercosul
•	 Atividade	interativa	I
•	 Atividade	interativa	II

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

 EmprESÁrIo Do tErcEIro mIlêNIo

Carga HOrária: 
12 horas

ObjETivO
Proporcionar aos empresários, condições de refletir sobre a 
importância da responsabilidade socioambiental.

PúbLiCO-aLvO
Empresários, estudantes universitários, trabalhadores da indústria 
e comunidade em geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 O	Empresário	do	terceiro	milênio
•	 Promova	a	capacitação	profissional
•	 Desenvolva	Liderança
•	 Saiba	gerenciar	o	tempo
•	 Invista	na	qualidade	de	vida	do	colaborador
•	 A	Empresa	do	terceiro	milênio
•	 O	ambiente	físico	da	empresa
•	 Informatize	a	empresa
•	 Cultura	de	inovação
•	 Comunicação	na	empresa	
•	 Conheça	o	cliente	e	o	mercado
•	 Qualidade	no	atendimento	ao	cliente
•	 Gestão	do	terceiro	milênio
•	 Invista	no	marketing	da	empresa
•	 Responsabilidade	social	e	ambiental
•	 Balanço	social
•	 Comércio	justo
•	 Controle	seus	custos,	despesas	e	compras
•	 Controle	suas	vendas
•	 Gerenciamento	Financeiro
•	 Desenvolva	parcerias
•	 Faça	do	banco	seu	parceiro
•	 A	importância	das	entidades	de	classe
•	 O	contrato	social	e	o	processo	sucessório
•	 Encerrar	uma	empresa	que	não	dá	lucro	
       é um bom negócio
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Curso: 

 ESpAçoS coNfINADoS: 
coNcEItoS bÁSIcoS

Carga HOrária: 
3 horas

ObjETivO
Orientar os trabalhadores quanto aos riscos relacionados nos 
trabalhos em espaços confinados, informar quanto aos procedimentos 
de segurança, uso de equipamentos adequados e treinamentos 
específicos, obedecendo às leis vigentes.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da indústria e trabalhadores da área de segurança do 
Trabalho.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 O	que	é	um	Espaço	Confinado
•	 Atividades	Comuns	em	Espaços	Confinados
•	 Perigos	em	Espaços	Confinados
•	 Perigos	Atmosféricos
•	 Deficiência	de	Oxigênio
•	 Atmosferas	Inflamáveis
•	 Materiais	Tóxicos
•	 Liberação	de	Energia	Perigosa
•	 Perigos	de	Engolfamento
•	 Outros	Perigos
•	 Responsabilidades	pelo	controle	de	perigos
•	 Controle	de	Perigos
•	 Restringindo	o	Acesso
•	 Permissões	de	entrada	para	espaços	confinados
•	 Testes	de	Gases
•	 Equipamento	de	Testes	de	Gases
•	 Isolando	Energias	Perigosas
•	 Evitando	Engolfamentos
•	 Purgando	e	Ventilando
•	 Equipamentos	de	Proteção	Individual	(EPI)
•	 O	Plano	para	Espaços	Confinados
•	 Preparando	um	Espaço	Confinado
•	 Trabalhando	com	Segurança
•	 Planejamento	para	Emergências
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Curso: 

étIcA E cIDADANIA

Carga HOrária: 
16 horas

ObjETivO
Estudar os conceitos de ética e moral, no contexto da 
cidadania dentro e fora das organizações.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais das diversas áreas de atuação que desejam 
refletir sobre ética e cidadania.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Ética
•	 Evolução	do	trabalho
•	 Ética	e	trabalho
•	 Ética	profissional
•	 Individualismo	e	ética	profissional
•	 Mudanças	de	paradigmas
•	 Assédio	no	ambiente	de	trabalho
•	 Virtudes	profissionais
•	 Código	de	Ética	Profissional
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Curso: 

étIcA E SuStENtAbIlIDADE

Carga HOrária: 
8	horas

ObjETivO
Promover aos participantes o conhecimento sobre ética e 
sustentabilidade.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da Indústria, estudantes e comunidade em geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Moral
•	 Os	valores	e	as	regras	morais
•	 O	progresso	e	crescimento	econômico
•	 O	que	é	desenvolvimento	sustentável?
•	 Desenvolvimento	econômico	x		Preservação	ambiental
•	 Equilíbrio
•	 Metas	do	milênio
•	 Pacto	global
•	 Ações	organizadas	e	com	orientações
•	 Mudar	para	depois	fazer	mudar
•	 O	despertar	da	consciência	mundial
•	 Valores	e	regras
•	 O	que	é	biodiversidade?
•	 Interdependência	entre	as	espécies
•	 A	ação	do	homem
•	 As	espécies	exóticas
•	 Biodiversidade:	uso	sustentável
•	 Organismo	geneticamente	modificado
•	 Biossegurança
•	 Princípio	da	precaução
•	 Questões	éticas
•	 Convenção	sobre	diversidade	biológica
•	 Desenvolvimento	econômico	
       e o socioambiental
•	 Ações	em	prol	de	um	desenvolvimento	
       sustentável
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ObjETivO
Historicizar	as	principais	teorias	do	pensamento	filosófico,	
possibilitando reflexões filosóficas, com autonomia, por 
meio das principais teorias do pensamento.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos em ciências humanas e ciências sociais, 
alunos do ensino médio, profissionais que estejam 
atuando na área de educação e comunidade em geral que 
tenha interesse no assunto.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Mitologia	Grega
•	 Filosofia	Antiga,	Medieval	e	Renascentista
•	 Filosofia	da	Mente	e	da	Ciência
•	 Filosofia	da	Arte	e	Lógica		
•	 Dialética,	ética	politica	

Curso: 

  fIloSofIA

Carga HOrária: 
40 horas
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ObjETivO
Promover o conhecimento e o desenvolvimento das competências 
necessárias ao entendimento dos processos físicos e químicos que 
ocorrem em uma Estação de Tratamento de Água e Efluentes.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais das áreas de química, biologia e afins, que atuam ou 
querem atuar nos processos de tratamento de água e efluentes.

 CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Matéria
•	 As	teorias	atômicas
•	 Os	novos	modelos	atômicos
•	 Os	estados	físicos	da	matéria
•	 Sistemas	homogêneos	e	heterogêneos
•	 Processos	de	separação	de	misturas
•	 Funções	Inorgânicas
•	 Conhecendo	o	“dragão”
•	 Experiências	de	Arrhenius	sobre	condução	de		eletricidade
•	 Ácidos	segundo	Arrhenius
•	 Bases	segundo	Arrhenius
•	 Sais	segundo	Arrhenius
•	 Óxidos
•	 Água	dura
•	 Água	dura	e	os	problemas	renais
•	 Água	dura	e	a	remoção	de	sujeira
•	 O	fenômeno	da	dissolução
•	 Produtos	químicos	utilizados	nas	ETAs
•	 As	etapas	do	processo	de	tratamento	de	água	
       e os produtos químicos utilizados
•	 Sulfato	de	alumínio
•	 Cloro

Curso: 

fuNDAmENtoS DE químIcA

Carga HOrária: 
30 horas
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Curso: 

GEo-hIStÓrIA

Carga HOrária: 
40 horas

ObjETivO
Caracterizar a organização histórico-espacial e os 
aspectos econômicos, políticos, étnicos, religiosos como 
responsáveis pela organização do espaço geográfico. 
Buscar o desenvolvimento do conhecimento cognitivo, 
além do despertar de uma visão de futuro.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos em história, geografia, ciências humanas e 
ciências sociais, alunos do ensino médio, profissionais que 
estejam atuando na área de educação e comunidade em 
geral que tenha interesse no assunto.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Meio	natural	e	espaço	geográfico
•	 Brasil,	estado	espaço	geográfico
•	 Política,	economia	e	espaço	mundial
•	 O	tempo	de	revoluções
•	 A	era	industrial
•	 O	mundo	em	conflito
•	 O	período	da	guerra	fria
•	 A	virada	do	século	XX
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Curso: 

GEStão DE pESSoAS

Carga HOrária: 
30 horas

ObjETivO
Compreender os desempenhos gerenciais e empresariais 
com o contexto atual da gestão de pessoas, analisando a 
situação dos indivíduos nas organizações, a liderança de 
equipes e a comunicação nas organizações.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área de gestão e gestores de equipes – 
nível médio gerência.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Gestão	de	pessoas
•	 Conceituação
•	 Evolução	histórica	da	gestão	de	pessoas
•	 Interação	entre	pessoas	e	organização
•	 Desafios	da	gestão	de	pessoas
•	 Cenários	atuais	e	futuros
•	 Desafios	ambientais
•	 Desafios	organizacionais
•	 Desafios	individuais
•	 O	papel	do	supervisor	na	gestão	de	pessoas
•	 O	papel	de	comunicador
•	 O	papel	de	selecionador
•	 O	papel	de	treinador
•	 O	papel	de	avaliador
•	 O	papel	de	líder
•	 O	papel	de	coach
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Curso: 

 hIGIENE E SEGurANçA

Carga HOrária: 
12 horas

ObjETivO
Conhecer as leis e as normas relacionadas às áreas 
de segurança e higiene do trabalho, mantendo você, 
trabalhador, em seu pleno potencial de trabalho, 
reduzindo ou eliminando os riscos que possam afetar essa 
capacidade.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais de diversas áreas que atuam ou queiram atuar 
para manter a segurança e a higiene do local de trabalho.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Normas	de	segurança
•	 NR	6	–	equipamento	de	proteção	individual
•	 Insalubridade
•	 Atividades	e	operações	insalubres
•	 NR	23	–	proteção	contra	incêndios
•	 NR	26	–	sinalização	de	segurança
•	 Biossegurança
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Curso: 

INcluSão SocIAl E DIvErSIDADE

Carga HOrária: 
4 horas

ObjETivO
Conscientizar o aluno para a importância da inclusão social 
e da diversidade, correlacionando esses fatores com o 
ambiente de trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da Indústria, estudantes e comunidade em 
geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Inclusão	Social	e	Diversidade
•	 Igualdade,	direito	de	todos
•	 Conceitos	de	Inclusão	Social	e	Diversidade
•	 Inclusão	ou	integração	na	escola
•	 Mercado	de	Trabalho
•	 Desafios	das	Organizações
•	 Inclusão	de	pessoas	com	deficiência
•	 Crescimento	profissional	das	mulheres
•	 Valorização	da	maturidade	profissional
•	 Racismo	no	mercado	de	trabalho
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Curso: 

 INDúStrIA DA cErâmIcA 
vErmElhA: trAbAlho SEGuro 

E orGANIzADo EpIS E EpcS

Carga HOrária: 
10 horas

ObjETivO
Orientar trabalhadores da Indústria de Cerâmica Vermelha, 
quanto à segurança e proteção coletiva das máquinas, 
como evitar dores e lesões no trabalho, o uso correto dos 
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, a  importância 
da organização de trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da Indústria.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Proteção	coletiva	de	máquinas
•	 Como	evitar	dores	e	lesões
•	 Como	utilizar	corretamente	seu	E.P.I.
•	 A	importância	da	organização	de	trabalho
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ObjETivO
Instruir os trabalhadores sobre boas práticas nas atividades 
relacionadas à indústria da madeira.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da Indústria.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 EPIs	utilizados	na	indústria	da	madeira
•	 Boas	práticas	na	operação	de	empilhadeiras
•	 Como	realizar	o	enlonamento	do	caminhão	com		 	
 segurança

Curso: 

 INDúStrIA DA mADEIrA: 
colhEItA, EmpIlhADEIrAS, 

                 ENloNAmENto E EpIS

Carga HOrária: 
10 horas
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Curso: 

INDúStrIA DE cAl E cAlcÁrIo: 
EpIS, EpcS, movImENtAção 

                 DE cArGA E SItuAçÕES 
DE EmErGêNcIA

Carga HOrária: 
10 horas

ObjETivO
Orientar trabalhadores da Indústria de Cal e Calcário 
quanto a segurança na movimentação de materiais, uso 
correto de protetores auriculares na indústria – Proteção 
Auditiva, uso correto de máscaras e respiradores na 
indústria – Proteção Respiratória.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da Indústria.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Segurança	na	movimentação	de	materiais
•	 Proteção	auditiva	para	trabalhadores	na	indústria
•	 Proteção	respiratória	para	os	trabalhadores	da		 	
 indústria
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ObjETivO
Auxiliar na identificação dos riscos nos processos de 
fabricação moveleira, esclarecer sobre as condições 
de trabalho, de forma simples e objetiva, as normas de 
segurança para que empregadores e empregados, a partir 
da educação e conscientização, desfrutem dos benefícios 
alcançados pela realização de um trabalho seguro.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da Indústria.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Manutenção	de	máquinas
•	 Itens	de	segurança	na	manutenção	de	máquinas
•	 Operação	segura	de	serra	circular
•	 Serra	circular	–	como	instalar	com	segurança
•	 Uso	de	EPIs	–	indústria	moveleira

Curso: 

 INDúStrIA movElEIrA 
mÁquINAS EpIS E EpcS

Carga HOrária: 
10 horas
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ObjETivO
Habilitar	o	aluno	a	desenvolver	e	manipular	planilhas	no	
Microsoft®	Excel	2007.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que precisam utilizar o Excel em seu dia a 
dia, desenvolvendo gráficos, planilhas, trabalhando com 
tabelas e fórmulas, dentre outros aplicativos do programa.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Introdução
•	 Conhecendo	o	Excel	2007
•	 Operações	Básicas
•	 Editando	uma	planilha
•	 Formatando	planilhas
•	 Criando	funções
•	 Criando	gráficos
•	 Ordenando	e	filtrando	dados
•	 Gerenciamento	e	impressão	de	planilhas

Curso: 

INformÁtIcA bÁSIcA:
 EXcEl 2007

Carga HOrária: 
25	horas
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ObjETivO
Conhecer as possibilidades de utilização do aplicativo 
Power Point, assim como aprender a manipular seus 
recursos.

PúbLiCO-aLvO
Interessados em aprender a elaborar slides para 
apresentação	de	TCC,	Monografias,	Vendas,	Relatórios	e	
outros.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Interfaces	do	aplicativo
•	 Faixa	de	opções
•	 Iniciando	o	Power	Point	2007
•	 Criando	uma	apresentação
•	 Escolhendo	um	tema
•	 Adicionando	elementos
•	 Inserindo	e	editando	texto
•	 Ajustando	a	formatação
•	 Trabalhando	com	diagramas,	gráficos	e	rodapés
•	 Animando	os	elementos	de	sua	apresentação
•	 Inserindo	e	modificando	sons
•	 Imprimindo	sua	apresentação

Curso: 

INformÁtIcA bÁSIcA:
poWEr poINt 2007

Carga HOrária: 
25	horas
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Curso: 

INtroDução A pESquISA
 E ANÁlISE DE mErcADo

Carga HOrária: 
12 horas

ObjETivO
Conhecer as ferramentas de pesquisa e análise de mercado com foco 
na empresa industrial.

PúbLiCO-aLvO
Empresários, diretores e gerentes de micro e pequenas indústrias, 
profissionais de sindicatos empresariais e profissionais que atuam na 
relação com o mercado interno e externo em suas instituições.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Exigências	de	mercado
•	 Perfil	de	compra
•	 Processo	decisório
•	 Qualidade	da	informação
•	 Planejamento	e	controle	de	processos
•	 Elementos	do	sistema	de	informação
•	 Evolução	histórica	da	análise	de	mercado
•	 Visão	estratégica	do	mercado
•	 Fatores	internos	e	externos
•	 Pesquisa	de	satisfação
•	 Pesquisa	de	teste	de	produto
•	 Problemas	de	gestão	e	de	marketing
•	 Planejamento	da	pesquisa
•	 Pesquisa	qualitativa	e	quantitativa
•	 Planejamento	amostral
•	 Amostras	probabilísticas	e	não	probabilísticas
•	 Execução	da	pesquisa
•	 Formação	e	treinamento	da	equipe
•	 Ética	na	execução	da	pesquisa
•	 Codificação	dos	dados
•	 Controle	do	campo
•	 Tabulação	dos	dados
•	 Confiabilidade	dos	dados
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ObjETivO
Identificar com precisão os tipos de fibras, sua utilização 
na produção dos fios e na produção de tecidos, manusear 
os equipamentos de homogeneização da mistura e outros 
processos correlatos e conduzir com clareza no fluxograma 
do processo de fração e de tecnologia.

PúbLiCO-aLvO
Este curso destina-se a profissionais que trabalham direta 
ou indiretamente nas indústrias têxtis, de confecções ou 
afins ou estudantes que desejam atuar nesta área.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fibras	Têxteis
•	 Misturas	de	Fibras
•	 Fios
•	 Titulação
•	 Fluxograma	do	Processo	de	Fiação
•	 Fluxograma	do	Processo	de	Tecelagem
•	 Fiação
•	 Setor	de	Cardas
•	 Setor	de	Passador
•	 Setor	de	Fiação
•	 Preparação	de	Tecelagem
•	 Urdideira	contínua
•	 Função	da	Goma	sobre	Fios
•	 Tecelagem
•	 Classificação	dos	Teares
•	 Funcionamento	Básico	de	um	Tear	

Curso: 

INtroDução À tEcNoloGIA têXtIl

Carga HOrária: 
30 horas
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Curso: 

 lIbrAS

Carga HOrária: 
30 horas

ObjETivO
Habilitar	o	aluno	a	comunicar-se	com	surdos	a	partir	da	
linguagem de sinais.

PúbLiCO-aLvO
Todas as pessoas que tenham interesse de se comunicarem 
por	meio	da	Língua	Brasileira	de	Sinais.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Considerações	acerca	da	interação	com	surdos	
•	 Aspectos	linguísticos	da	Libras	
•	 Alfabeto	manual
•	 Sinalizando	numerais,	cumprimentos	e	identificação
•	 Pronomes,	verbos	e	família	em	Libras
•	 Calendário,	noções	temporais	e	advérbios	de	tempo
•	 Os	adjetivos	em	Libras:	sinalizando	cores,	vestuário	e		
 alimentos
•	 Sinalizando	os	meios	de	transporte,	classificadores	e		
 verbos 
•	 Profissões	e	sinais	relacionados	ao	trabalho.		
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Curso: 

líDEr X chEfE

Carga HOrária: 
12 horas

ObjETivO
Aprender sobre as principais características de um líder, além 
de apresentar ao educando estratégias para uma liderança 
eficaz em seu cotidiano, tendo ciência de seu papel enquanto 
líder, o relacionamento entre o líder e os liderados, bem como 
quais são as atitudes de um bom líder.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área de gestão, gestores de equipes e 
trabalhadores da indústria.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 O	que	é	liderança?
•	 O	líder	e	suas	funções
•	 Um	desafio	para	o	líder
•	 Características	de	um	chefe	e	de	um	líder
•	 Um	chefe	pode	ser	um	líder?
•	 Como	manter	essa	liderança?
•	 Evitar	conflitos
•	 Delegação	de	tarefas
•	 Avaliar	e	prestar	contas
•	 Confiança
•	 Agir	com	responsabilidade
•	 Os	motivos	são	somente	individuais?
•	 Apenas	motivar	basta?
•	 Comportamento	e	atitude
•	 Passos	para	liderar	uma	equipe	vencedora
•	 Atualize	a	sua	equipe
•	 Tipo	de	confianças	entre	líderes	e	liderados
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Curso: 

 mAtEmÁtIcA bÁSIcA

Carga HOrária: 
32 horas

ObjETivO
Conhecer a revolução dos números, adição e subtração, 
multiplicação e divisão.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da indústria, sua família e comunidade em 
geral.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conhecer	as	quatro	operações	fundamentais	da		 	
 matemática 
•	 Realizar	cálculo	mental	
•	 Solucionar	problemas	matemáticos	cotidianos	
•	 Operar	calculadoras
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Curso: 

mArkEtING pESSoAl

Carga HOrária: 
15	horas

ObjETivO
Abordar um conjunto de ações e comportamentos que um 
indivíduo deve desenvolver, cultivar e aplicar em sua vida, a fim 
de melhorar sua imagem perante as outras pessoas, gerando 
como resultado oportunidades de crescimento, desenvolvimento 
profissional e habilidades de relacionamento interpessoal nos mais 
diversos grupos e ambientes sociais.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área de gestão e gestores de equipes – nível média 
gerência.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Definição	de	marketing	pessoal
•	 O	marketing	pessoal	relacionado	à	vida	pessoal	e		 	 	
        profissional
•	 O	que	é	network	e	qual	a	sua	importância	no	mercado					 	
 atual
•	 Empregabilidade	x	mercado	de	trabalho
•	 O	que	as	empresas	valorizam	nos	profissionais	
 do século XXI
•	 A	comunicação	como	ferramenta	eficaz	na	promoção	do		 	
	 marketing		pessoal	nos	diversos	grupos	sociais	
 e no ambiente organizacional
•	 Currículo	e	entrevista	de	emprego	como	ferramentas
  que ajudam a vender sua imagem profissional 
•	 Orientações	de	como	se	vestir	e	saber	se	portar	
 no ambiente de trabalho e em sociedade
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Curso: 

  mEIo AmbIENtE

Carga HOrária: 
40 horas

ObjETivO
Despertar o interesse para o assunto meio ambiente, 
familiarizar-se com os termos e acontecimentos 
ambientais.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área de gestão e gestores de equipes – 
nível média gerência.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Histórico
•	 Conhecimentos	básicos
•	 Qualidade	e	conscientização	ambiental
•	 Recursos	naturais	e	sustentabilidade
•	 Aspectos	e	impactos	ambientais
•	 Gestão	ambiental	e	ISO	14000
•	 Noções	da	legislação	ambiental
•	 Programas	ambientais:	coleta	seletiva
•	 Programa	de	Gerenciamento	de	Resíduos	(PGR)
•	 Produção	Mais	Limpa	(PmaisL)
•	 Mecanismos	de	Desenvolvimento	Limpo	(MDL)
•	 Programa	Nacional	de	Conservação	de	Energia		 	
 Elétrica (Procel)
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Curso: 

 mIcrobIoloGIA SANItÁrIA

Carga HOrária: 
16 horas

ObjETivO
Desenvolver conhecimentos básicos da microbiologia 
geral e de suas aplicações no sistema de tratamento de 
água.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais e principiantes nos processos de manipulação 
microbiológica em geral e da microbiologia das águas.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Introdução	à	microbiologia
•	 Estudo	do	crescimento	microbiano	e	de	fatores	que		
 nele interferem
•	 Estudo	das	células	procarióticas	e	células	eucarióticas
•	 Noções	básicas	sobre	vírus
•	 Análises	microbiológicas	envolvidas	no	tratamento			
 de água e principais  parâmetros microbiológicos
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Curso: 

  Novo AcorDo ortoGrÁfIco

Carga HOrária: 
10 horas

ObjETivO
Aprimorar a leitura e a escrita com o uso das novas regras 
ortográficas.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da indústria, sua família e comunidade em 
geral.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Acordo	ortográfico
•	 O	alfabeto
•	 Trema
•	 Acentuação
•	 Hífen	

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

plANEjAmENto trIbutÁrIo 
pArA mIcro E pEquENA INDúStrIA

Carga HOrária: 
12 horas

ObjETivO
Proporcionar aos micro e pequenos empresários, conhecimento 
sobre planejamento tributário, sua importância e benefícios.

PúbLiCO-aLvO
Empresários, diretores e gerentes de micro e pequenas indústrias, 
profissionais	de	sindicatos	empresariais.	Formação	superior,	com	
domínio de acesso à internet. Desejável algum conhecimento 
sobre o assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Plano	de	negócio
•	 Planejamento	tributário
•	 Regimes	de	tributação
•	 Lucro	real
•	 Lucro	real	x	Registro	contábil
•	 Alíquotas	dos	tributos	no	regime	do	lucro	real
•	 Recolhimento	de	impostos
•	 Lucro	presumido
•	 Alíquotas	dos	tributos	no	regime	do	lucro	presumido
•	 Simples	Nacional
•	 Restrições	ao	ingresso	no	Simples	Nacional
•	 Planejamento	tributário,	elisão	e	evasão	fiscal
•	 Norma	Geral	Antielisiva
•	 Planejamento	tributário	e	a	administração	da	empresa
•	 A	importância	do	planejamento	tributário	para
  as micro e pequenas indústrias
•	 Planejamento	fiscal	e	o	insucesso	das	empresas
•	 Simples	Nacional:	legislação,	alíquotas,	vantagens
        e desvantagens
•	 Projeção	de	resultados
•	 Análise	inicial	quanto	aos	regimes	de	tributação
•	 Cálculo	dos	tributos	com	base	no	lucro	real
•	 Análise	dos	custos	tributários	com	base
        no Simples Nacional
•	 Cálculo	dos	tributos	com	base	no	lucro	presumido
•	 Cálculo	dos	tributos	com	base	no	Simples	Nacional
•	 Comparativo	dos	custos	tributários

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Orientar os trabalhadores a se preparar para situações 
de emergências, dentro de um planejamento elaborado 
por empregados e trabalhadores que avalia riscos e 
implementar medidas de atuação para minimizar ou 
neutralizar emergências classificadas como Desastres 
Naturais (Inundação, terremotos, Incêndios florestais), 
Emergências tecnológicas (Incêndio, explosão, 
desmoronamento),	Emergências	de	Atividades	Humanas	
(Morte,	ferimentos,	acidentes	com	veículos),	com	
procedimentos de segurança.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da indústria e profissionais da área de saúde 
e segurança do trabalho.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Seis	Passos-Chave	do	Planejamento	para	Emergência
•	 Direitos	e	Responsabilidades	de	Empregadores	e		 	
 Trabalhadores
•	 Identificar	Emergências	Potenciais	
•	 Acionamento	da	Resposta
•	 Procedimentos	de	Evacuação	e	Agrupamento
•	 Respondendo	à	Emergência
•	 Treinamento
•	 Quando	você	está	Trabalhando	Fora

Curso: 

prEpArAção DE trAbAlhADorES 
pArA EmErGêNcIAS

Carga HOrária: 
1 hora

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Promover a conscientização sobre a prevenção ao câncer 
de pele, destacar os possíveis problemas ocasionados pela 
irradiação, os diferentes tumores e formas prevenção.

PúbLiCO-aLvO
Comunidade em geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Prevenção	ao	câncer	de	pele
•	 Diferentes	tumores
•	 Prevenção
•	 Problemas	de	irradiação

Curso: 

prEvENção Ao câNcEr DE pElE

Carga HOrária: 
12 horas

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

 quAlIDADE No AtENDImENto
 Ao clIENtE

Carga HOrária: 
25	horas

ObjETivO
Capacitar pessoas a qualidade no atendimento ao cliente, 
atendendo aos princípios éticos das relações interpessoais.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que trabalham direta ou indiretamente com 
o atendimento ao público, pessoalmente ou por telefone, 
independentemente do tipo de organização.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Atendimento	ao	Cliente
•	 A	importância	da	comunicação	no	atendimento
•	 Um	bom	atendente
•	 Rotinas	do	Atendimento

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Orientar os trabalhadores quanto a possibilidades 
de quedas de periferias de laje na construção civil, 
reconhecer os riscos, e reduzi-los fazendo uso adequado 
de equipamentos de segurança, dentro dos parâmetros da 
legislação vigente.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da indústria e profissionais da área de saúde 
e segurança do trabalho que atuam na construção civil.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Os	critérios	estabelecidos	pela	Norma		 	 	 	
	 Regulamentadora	18	e	Recomendação	Técnica	de		 	
 Procedimento 01
•	 Como	reconhecer	as	situações	de	perigo
•	 Equipamento	de	Proteção	Coletiva	e	Equipamento		 	
 de Proteção Individual
•	 Como	agir	em	situação	de	emergência

Curso: 

quEDAS DE pErIfErIA DE lAjE

Carga HOrária: 
1 hora

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Orientar os trabalhadores quanto a possibilidades 
de quedas em aberturas de pisos na construção civil, 
reconhecer os riscos, e reduzi-los fazendo uso adequado 
de equipamentos de segurança, dentro dos parâmetros da 
legislação vigente.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores da indústria e profissionais da área de saúde 
e segurança do trabalho que atuam na construção civil.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 A	legislação	vigente
•	 Como	prevenir	situações	de	perigo
•	 Equipamentos	de	Proteção	Coletiva	e	Individual
•	 Sinalização	de	segurança	adequada
 

Curso: 

quEDAS Em AbErturA DE pISo

Carga HOrária: 
1 hora

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

 rEDAção EmprESArIAl

Carga HOrária: 
30 horas

ObjETivO
Apresentar as características da redação empresarial, 
oferecendo subsídios para que o aluno compreenda 
as normas de escrita e diferencie os diferentes tipos de 
documentos da comunicação escrita.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais envolvidos nos processos de elaboração de 
documentos oficiais e empresariais.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Trabalhando	a	escrita
•	 Funções	de	linguagem
•	 Princípios	gerais	para	eficiência	na	comunicação		 	
 escrita
•	 Documentos	comerciais
•	 Demais	documentos	comerciais	e	pronomes	de		 	
 tratamento
•	 Documentos	oficiais

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

rElAçÕES DE GêNEro
 NA INDúStrIA

Carga HOrária: 
28	horas

ObjETivO
Apresentar ao aluno (a) informações relevantes sobre equidade 
de gênero, valorização da diversidade e sustentabilidade social na 
indústria.

PúbLiCO-aLvO
Trabalhadores	da	indústria,	Gestores,	profissionais	de	RH,	
sustentabilidade e demais interessados no tema.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 O	que	são	relações	de	gênero?
•	 Gênero	é	diferente	de	sexo
•	 Iniquidade	de	gênero:	um	fenômeno	a	ser	superado
•	 Gestão	socialmente	responsável:	caminho	para	a	sustentabilidade
•	 A	força	das	ações	afirmativas
•	 Passos	em	direção	ao	cultivo	da	equidade	de	gênero	e	da		 	 	
 diversidade
•	 Mecanismos	indutores	da	responsabilidade	social	empresarial
•	 Leis	do	Trabalho
•	 Grau	de	sustentabilidade
•	 A	pirâmide	hierárquica
•	 Diluindo	barreiras	à	ascensão	profissional
•	 Empresas	socialmente	responsáveis	garantem	a	ascensão	das			 	
 mulheres
•	 Nova	sociedade,	novos	papéis	para	as	empresas
•	 As	leis	no	Brasil
•	 Ampliando	direitos,	do	nascimento	à	aposentadoria
•	 Saúde	no	trabalho:	direito	humano	fundamental
•	 Mapa	dos	riscos	na	indústria
•	 Políticas	para	hábitos	saudáveis
•	 Prevenindo	e	combatendo	a	violência	doméstica
•	 Vamos	verificar	como	está	a	saúde	em	sua	empresa?
•	 Cadeia	de	valor:	o	que	isto	significa?
•	 Relações	socialmente	responsáveis
•	 Aliança	global	pela	sustentabilidade
•	 É	preciso	avançar	na	igualdade	de	oportunidades
•	 Educação	para	a	equidade:	um	assunto	planetário

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

rElAçÕES INtErpESSoAIS

Carga HOrária: 
16 horas

ObjETivO
Promover momentos de reflexão com os participantes 
sobre como ser e conviver em seu ambiente laboral e 
social.

PúbLiCO-aLvO
Empresários, diretores e gerentes de micro e pequenas 
indústrias, profissionais de sindicatos empresariais. 
Formação	superior,	com	domínio	de	acesso	à	internet.	
Desejável algum conhecimento sobre o assunto.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Equilíbrio	emocional
•	 Mecanismos	e	ferramentas	de	comunicação	
•	 Momentos	de	vivência	individual	e	em	grupo	
•	 Autoestima	

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

 SAtISfAção Do clIENtE

Carga HOrária: 
40 horas

ObjETivO
Aprender a identificar os tipos de clientes, compreender 
seus desejos e necessidades para superar suas 
expectativas.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais de Gestão, Trabalhadores da indústria e seus 
dependentes e Comunidade.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceito	de	cliente
•	 Necessidades	e	desejos
•	 Produtos	e/ou	serviços
•	 Definindo	satisfação	dos	clientes
•	 Atendimento	ao	cliente
•	 Uso	das	ferramentas	de	marketing

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Fornecer	aos	jovens	trabalhadores	noções	básicas	de	saúde	e	
segurança do trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Jovens	estudantes,	trabalhadores	da	indústria,	sua	família	e	
comunidade em geral.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Riscos	presentes	no	trabalho	industrial
•	 Providências	a	serem	adotadas	em	ambientes	ruidosos
•	 LER	-	lesão	por	esforços	repetitivos
•	 Prevenção	da	LER
•	 Posições	de	trabalho:	em	pé,	sentado
•	 Condições	visuais
•	 Levantamento	manual	de	cargas
•	 Condições	ambientais	de	trabalho
•	 Organização	do	trabalho
•	 Estresse
•	 Trabalho	com	máquinas	e	equipamentos
•	 NR	-	12	máquinas	e	equipamentos
•	 Manutenção	e	operação
•	 Fatores	que	influenciam	nos	acidentes	dos	trabalhos
•	 Percepção	dos	riscos
•	 Percepção	do	comprometimento	da	liderança
 com a segurança
•	 Satisfação	no	trabalho
•	 Medidas	e	equipamentos	de	proteção	coletiva	
 e individual
•	 Equipamentos	de	proteção	individual	-	EPIs
•	 Obrigações	legais	quanto	aos	EPIs
•	 Cabe	ao	empregador
•	 Cabe	ao	empregado
•	 Equipamentos	de	proteção	coletiva	–	EPCs

Curso: 

SAúDE E SEGurANçA 
pArA jovENS trAbAlhADorES 

DA INDúStrIA Em GErAl

Carga HOrária: 
10 horas

4. EDucAção coNtINuADA



ObjETivO
Conhecer os conceitos sobre segurança do trabalho e o 
funcionamento dentro de uma organização.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais da área de gestão e gestores de equipes – 
nível média gerência.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Segurança	do	trabalho
•	 Conceituações
•	 Acidentes	de	trabalho
•	 Identificação	e	classificação	dos	acidentes	de		 	 	
 trabalho
•	 Riscos	relacionados	ao	ambiente	de	trabalho
•	 Análise	de	riscos	ambientais	–	avaliação	qualitativa	
 e quantitativa
•	 Normas	regulamentadoras
•	 CIPA	e	EPIs
•	 Programa	5S,	auxiliando	a	Segurança	do	Trabalho
•	 O	contexto	de	ambiente	da	qualidade
•	 Os	cinco	sensos	da	qualidade
•	 Senso	de	limpeza,	zelo	e	autodisciplina

Curso: 

SEGurANçA Do trAbAlho

Carga HOrária: 
14 horas

4. EDucAção coNtINuADA



Curso: 

  SocIoloGIA

Carga HOrária: 
40 horas

ObjETivO
Propiciar aos alunos uma reflexão acerca da vida possível 
em um coletivo social, inserindo-os na linguagem 
sociológica, bem como no método de investigação 
científica das Ciências Sociais.

PúbLiCO-aLvO
Graduandos em ciências humanas e ciências sociais, 
alunos do ensino médio, profissionais que estejam 
atuando na área de educação e comunidade em geral que 
tenha interesse no assunto.
 
CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 A	sociedade	humana	como	objeto	de	estudo
•	 Convivência	humana
•	 Grupos	sociais	e	agregados	sociais
•	 Comunidade,	sociedade	e	cidadania
•	 Estratificação	social
•	 Émile	Durkheim,	Karl	Marx,	Max	Weber
•	 Sociedade	do	trabalho

4. EDucAção coNtINuADA



Pré-requisitos para matrícula:

Idade mínima de 16 anos l
Ensino	Fundamental	completol

Possuir	CPF	l
Acesso à internet l

Disponibilidade para estudo “online”l
Disponibilidade para participar dos encontros presenciaisl

* Alguns cursos podem apresentar pré-requisitos específicos  5 quAlIfIcAção

Os cursos de Qualificação Profissional 

do SENAI Goiás, ofertados na 

metodologia EaD, possuem momentos 

presenciais obrigatórios e são 

destinados às pessoas que buscam o 

desenvolvimento de competências e 

habilidades para o exercício de uma 

função, no mundo do trabalho ou a 

requalificação de profissionais

profISSIoNAl



5 quAlIfIcAção

profISSIoNAl

alimentos e bebidas
l Confeiteiro

l Operador de Processamento de Bebidas

l Operador de Processamento de Carnes e Derivados

l	Operador	de	Processamento	de	Frutas	e	Hortaliças

l Operador de Processamento de Grãos e Cereais

l Padeiro

automação e Mecatrônica 
industrial
l Instrumentista Industrial

automotiva
l Colorista Automotivo

l Eletricista de Automóveis

l Eletromecânico de Automóveis

l Instalador de Acessórios Automotivos

l	Mecânico	de	Automóveis	Leves

l	Mecânico	de	Manutenção	em	Freios,	

     Suspensão e Direção Automotiva



5 quAlIfIcAção

profISSIoNAl

l	Mecânico	de	Manutenção	em	Motocicletas

l	Mecânico	de	Manutenção	em	Motores	Ciclo	Otto

l	Mecânico	de	Manutenção	em	Transmissão	Automática

l	Mecânico	de	Manutenção	em	Transmissão	Manual

l	Mecânico	de	Manutenção	em	Veículos	Pesados	Rodoviários

l Polidor Automotivo

l Preparador de Superfície para Pintura Automotiva

Construção Civil
l Desenhista Técnico de Edificações

l Eletricista Instalador Predial

l Eletricista Instalador Residencial

l	Instalador	Hidráulico

l	Montador	de	Andaimes

l	Montador	de	Sistemas	de	Construção	a	Seco

Eletroeletrônica
l Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica

l Eletricista Industrial

l	Montador	de	Equipamentos	Eletrônicos



5 quAlIfIcAção

profISSIoNAl

gestão
l Assistente Administrativo

l Assistente de Contabilidade

l Assistente de Controle de Qualidade

l	Assistente	de	Recursos	Humanos

l	Operador	de	Telemarketing

l Supervisor Inovador

Logística
l Almoxarife

l	Assistente	de	Operações	Logísticas

l Controlador e Programador de Produção

Madeira e mobiliário
l	Desenhista	de	Móveis



5 quAlIfIcAção

profISSIoNAl

Mecânica/ Metalmecânica
l	Ajustador	Mecânico

l	Desenhista	Mecânico

l	Fresador	Mecânico

l	Mecânico	de	Máquinas	Industriais

l	Mecânico	de	Usinagem	Convencional

l Operador de Injetoras para Termoplásticos

l Operador de Processos de Galvanoplastia

l	Retificador	Mecânico

l	Torneiro	Mecânico

Meio ambiente
l Assistente Ambiental

l Operador de Estação de Tratamento de Águas e Efluentes

Papel e Celulose
l	Auxiliar	de	Fabricação	de	Papel

l Auxiliar de Produção de Celulose

l	Operador	de	Processo	em	Fabricação	de	Papel



5 quAlIfIcAção

profISSIoNAl

refrigeração e Climatização
l	Mecânico	de	Refrigeração	e	Climatização	Comercial

l	Mecânico	de	Refrigeração	e	Climatização	Industrial

l	Mecânico	de	Refrigeração	e	Climatização	

     Residencial

Tecnologia da informação
l Desenhista de Produtos Gráficos WEB

l Instalador e Reparador de Redes de Computadores

l	Montador	e	Reparador	de	Computadores

l Operador de Computador

Telecomunicações
l Cabista de Sistemas de Telecomunicação

l	Instalador	de	Linhas,	Cabos	e	Equipamentos	

     de Redes Telefônicas

l	Instalador	e	Reparador	de	Fibras	Óticas

l Instalador/Reparador de Redes de TV a Cabo



ObjETivO
Planejar a produção e fabricar produtos de confeitaria em 
conformidade com normas e procedimentos técnicos e de 
qualidade, segurança do trabalho e dos alimentos, higiene, 
saúde e preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
confeitaria ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Planejamento	de	produção	na	confeitaria
•	 Tecnologia	e	processo	na	confeitaria	

área: alimentos e bebidas

Curso: 

coNfEItEIro

Carga HOrária: 
240 horas 

(192 horas a distância 
e	48	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Formar	profissionais	capacitados	para	executar	os	
processos de produção de bebidas alcoólicas e bebidas 
não alcoólicas, de acordo com as normas de qualidade, 
segurança dos alimentos, saúde, segurança e meio 
ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
processamento de bebidas ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	e	Informática
•	 Ciências	aplicadas	em	bebidas
•	 Estrutura	e	Organização	do	Trabalho
•	 Processamento	de	Bebidas	não	alcoólicas
•	 Processamento	de	Bebidas	alcoólicas	

área: alimentos e bebidas

Curso: 

opErADor DE procESSAmENto 
DE bEbIDAS

Carga HOrária: 
360 horas 

(288	horas	a	distância	
e 72 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Formar	profissionais	capacitados	para	operar	processos	
de produção de carnes e derivados de bovinos, bubalinos, 
ovinos e caprinos, suínos e aves, em conformidade com 
as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 
segurança do trabalho e dos alimentos, higiene, saúde e 
preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
processamento de carnes e derivados ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	e	Informática
•	 Ciências	aplicadas	em	alimentos
•	 Estrutura	e	Organização	do	Trabalho
•	 Abate	de	bovino,	bubalino,	ovinos	e	caprinos
•	 Processamento	de	carne	bovina,	bubalina,	ovina
  e caprina
•	 Abate	de	Suínos
•	 Processamento	de	carne	suína
•	 Abate	de	aves
•	 Processamento	de	carne	de	aves

área: alimentos e bebidas

Curso: 

opErADor DE procESSAmENto 
DE cArNES E DErIvADoS

Carga HOrária: 
390 horas 

(312 horas a distância 
e 72 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Formar	profissionais	capacitados	para	executar	os	
processos de beneficiamento de frutas e hortaliças, 
respeitando os procedimentos e técnicas de identidade e 
qualidade, de saúde, de higiene e segurança do trabalho e 
de meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
processamento de frutas e hortaliças ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	e	Informática
•	 Ciências	aplicadas	em	Alimentos
•	 Estrutura	e	Organização	do	Trabalho
•	 Processamento	de	Frutas	e	Derivados
•	 Processamento	de	Hortaliças	e	Derivados

área: alimentos e bebidas

Curso: 

opErADor DE procESSAmENto 
DE frutAS E hortAlIçAS

Carga HOrária: 
270 horas

(216 horas a distância 
e	54	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Formar	profissionais	capacitados	para	executar	o	
processamento de grãos e cereais em conformidade com 
as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, 
segurança do trabalho e dos alimentos, higiene, saúde e 
preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
processamento de grãos e cereais ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	e	Informática
•	 Ciências	aplicadas	em	Alimentos
•	 Estrutura	e	Organização	do	Trabalho
•	 Processamento	de	Grãos
•	 Processamento	de	Cerais

área: alimentos e bebidas

Curso: 

opErADor DE procESSAmENto 
DE GrãoS E cErEAIS

Carga HOrária: 
270 horas

(216 horas a distância 
e	54	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Atuar no planejamento da produção e fabricar produtos 
de panificação em conformidade com normas e 
procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, 
higiene, saúde e preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
panificação ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Planejamento	de	Produção	na	Panificação
•	 Tecnologia	e	Processo	na	Panificação	

área: alimentos e bebidas

Curso: 

pADEIro

Carga HOrária: 
200 horas 

(160 horas a distância 
e 40 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Formar	profissionais	aptos	a	trabalharem	como	líderes	
em chão de fábrica, instalando, operando e mantendo 
máquinas e linhas industriais, assim como configuração e 
parametrização e o controle destas.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar como 
instrumentista industrial ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Comunicação	e	Expressão		 	 	
 Aplicados à Instrumentação
•	 Fundamentos	Físicos	e	Matemáticos	Aplicados	à		 	
 Instrumentação
•	 Introdução	à	Instrumentação
•	 Instalação	de	Instrumentos	de	Medição	e	Controle
•	 Calibração	de	Instrumentos	de	Medição	e	Controle
•	 Programação	de	Instrumentos	de	Medição	e		 	 	
 Controle
•	 Manutenção	de	Sistemas	de	Instrumentação
 

área: automação e meCatrôniCa industrial

Curso: 

INStrumENtIStA INDuStrIAl

Carga HOrária: 
400 horas 

(320 horas a distância
	e	80	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar o processo de pintura automotiva, preparando a 
tinta de acordo com os padrões técnicos, de qualidade, de 
saúde e segurança e de preservação ambiental vigentes.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
pintura automotiva ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva
•	 Fundamentos	de	Colorimetria
•	 Tecnologia	da	Pintura	Automotiva
•	 Preparação	de	Tintas	para	Pintura	Automotiva

área: automotiva

Curso: 

colorIStA AutomotIvo

Carga HOrária: 
180	horas	

(144 horas a distância 
e 36 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar manutenção dos sistemas elétricos automotivos, 
bem como atividades de apoio operacional, seguindo 
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, 
segurança e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
elétrica automotiva ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva	
•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho		
•	 Fundamentos	dos	Sistemas	Elétricos	Automotivos				
•	 Fundamentos	dos	Sistemas	Eletrônicos	Automotivos	
•	 Sistema	de	Carga	e	Partida						
•	 Sistema	de	Sinalização	e	Iluminação		

área: automotiva

Curso: 

ElEtrIcIStA DE AutomÓvEIS

Carga HOrária: 
220 horas 

(176 horas a distância 
e 44 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar manutenção dos sistemas de freios, de suspensão, 
de direção, de transmissão, elétrico, eletrônico, de 
climatização, do motor e seu sistema, bem como atividades 
de apoio operacional, seguindo normas e procedimentos 
técnicos, de qualidade, segurança e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
eletromecânica automotiva ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	da	Eletricidade	Automotiva
•	 Sistema	de	Carga	e	Partida
•	 Sistema	de	Sinalização	e	Iluminação
•	 Sistema	de	Conforto,	Segurança	e	Conveniência
•	 Sistema	de	Climatização
•	 Motor	Ciclo	Otto	e	seus	Sistemas
•	 Sistemas	de	Suspensão
•	 Sistemas	de	Direção
•	 Sistema	de	Transmissão
•	 Sistema	de	Freios

área: automotiva

Curso: 

ElEtromEcâNIco DE AutomÓvEIS

Carga HOrária: 
534	horas	

(419 horas a distância 
e	115	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar instalação e manutenção de acessórios 
automotivos, bem como atividades de apoio operacional, 
seguindo normas e procedimentos técnicos, de qualidade, 
segurança e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
instalação de sistemas elétricos e eletrônicos ou como 
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva
•	 Fundamentos	dos	Sistemas	Elétricos	Automotivos
•	 Fundamentos	dos	Sistemas	Eletrônicos	Automotivos
•	 Sistemas	de	Carga	e	Partida
•	 Sistemas	de	Sinalização	e	Iluminação
•	 Sistemas	de	Segurança,	Conforto	e	Conveniência

área: automotiva

Curso: 

INStAlADor DE AcESSÓrIoS 
AutomotIvoS

Carga HOrária: 
320 horas 

(256	horas	a	distância	
e 64 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Permitir o desenvolvimento dos fundamentos técnicos e 
científicos específicos, das capacidades técnicas, sociais, 
organizativas e metodológicas, para melhor sustentação 
das competências do perfil profissional.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar como 
mecânico de automóveis leves ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	da	Eletricidade	Automotiva
•	 Motor	Ciclo	Otto	seus	Sistemas
•	 Sistemas	de	Suspensão
•	 Sistemas	de	Direção
•	 Sistema	de	Transmissão
•	 Sistema	de	Freios

área: automotiva

Curso: 

mEcâNIco DE AutomÓvEIS lEvES

Carga HOrária: 
366 horas 

(282	horas	a	distância	
e	84	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar manutenção dos sistemas de freios, suspensão 
e direção, bem como atividades de apoio operacional, 
seguindo normas e procedimentos técnicos, de qualidade, 
segurança e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
manutenção automotiva ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva
•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Sistemas	Mecânicos	Automotivos
•	 Sistemas	de	Freio
•	 Sistemas	de	Suspensão
•	 Sistemas	de	Direção

área: automotiva

Curso: 

mEcâNIco DE mANutENção 
Em frEIoS, SuSpENSão 

                        E DIrEção AutomotIvA

Carga HOrária: 
320 horas 

(256	horas	a	distância	
e 64 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar manutenção de motocicletas, seguindo 
especificações técnicas do fabricante e normas de 
qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
manutenção de motocicletas ou como profissional liberal

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva
•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Fundamentos	de	Mecânica	de	Motocicletas
•	 Sistemas	Mecânicos	de	Motocicletas
•	 Eletroeletrônica	de	Motocicletas
•	 Manutenção	de	Sistemas	Mecânicos	de	Motocicletas
•	 Manutenção	de	Sistemas	Eletroeletrônicos	de			 	
	 Motocicletas

área: automotiva

Curso: 

mEcâNIco DE mANutENção 
Em motocIclEtAS

Carga HOrária: 
280	horas

 (224 horas a distância 
e	56	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar manutenção do sistema do motor, bem como 
atividades de apoio operacional, seguindo normas e 
procedimentos técnicos, de qualidade, segurança e meio 
ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
manutenção mecânica em motores Ciclo Otto ou como 
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva
•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Sistemas	Mecânicos	Automotivos
•	 Motores	Ciclo	Otto

área: automotiva

Curso: 

mEcâNIco DE mANutENção 
Em motorES cIclo otto

Carga HOrária: 
260 horas 

(208	horas	a	distância	
e	52	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar manutenção do sistema de transmissão 
automática, bem como atividades de apoio operacional, 
seguindo normas e procedimentos técnicos, de qualidade, 
segurança e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
Transmissão Automática de veículos automotivos ou como 
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva							
•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Fundamentos	dos	Sistemas	Elétricos	Automotivos
•	 Fundamentos	dos	Sistemas	Eletrônicos	Automotivos
•	 Sistemas	Mecânicos	Automotivos			
•	 Sistemas	de	Transmissão	Mecânica
•	 Sistemas	de	Transmissão	Automática

área: automotiva

Curso: 

mEcâNIco DE mANutENção 
Em trANSmISSão AutomÁtIcA

Carga HOrária: 
400 horas 

(320 horas a distância 
e	80	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar manutenção do sistema de transmissão manual, 
bem como atividades de apoio operacional, seguindo 
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, 
segurança e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
transmissão manual de veículos automotivos ou como 
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva
•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Sistemas	Mecânicos	Automotivos
•	 Sistema	de	Transmissão	Mecânica

área: automotiva

Curso: 

mEcâNIco DE mANutENção 
Em trANSmISSão mANuAl

Carga HOrária: 
220 horas 

(176 horas a distância 
e 44 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar manutenção preventiva e corretiva em veículos 
pesados rodoviários, interpretando esquemas e utilizando 
ferramentas e equipamentos, seguindo normas e 
procedimentos técnicos, ambientais e de segurança.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
manutenção mecânica de veículos pesados rodoviários ou 
como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Controle	Dimensional	Aplicada	à	Automotiva
•	 Fundamentos	de	Eletricidade	Automotiva
•	 Sistemas	de	Suspensão	e	Direção	de	Veículos		 	 	
 Pesados Rodoviários
•	 Sistema	de	Freios	Pneumáticos
•	 Caixa	de	Mudanças
•	 Diferencial
•	 Motor	de	Combustão	Interna	–	Ciclo	Diesel
•	 Sistema	de	Carga	e	Partida
•	 Sistema	de	Sinalização	e	Iluminação

área: automotiva

Curso: 

mEcâNIco DE mANutENção
 Em vEículoS pESADoS roDovIÁrIoS

Carga HOrária: 
350	horas	

(280	horas	a	distância	
e 70 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar os processos de polimento, bem como atividades 
de apoio operacional, seguindo normas e procedimentos 
técnicos, de qualidade, segurança e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
polimento automotivo ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Fundamentos	de	Colorimetria
•	 Tecnologia	da	Repintura	Automotiva
•	 Polimento	Automotivo

área: automotiva

Curso: 

polIDor AutomotIvo

Carga HOrária: 
180	horas	

(144 horas a distância 
e 36 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar o processo de pintura automotiva, preparando 
superfícies metálicas e não metálicas, de acordo com os 
padrões técnicos, de qualidade, de saúde e segurança e de 
preservação ambiental vigentes.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
pintura automotiva ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Organização	do	Ambiente	de	Trabalho
•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Automotiva
•	 Fundamentos	de	Colorimetria
•	 Tecnologia	da	Pintura	Automotiva
•	 Preparação	de	Superfícies	para	Pintura	Automotiva

área: automotiva

Curso: 

prEpArADor DE SupErfícIE 
pArA pINturA AutomotIvA

Carga HOrária: 
200 horas 

(160 horas a distância 
e 40 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar desenho de arquitetura de edificações em 
escritórios de projetos de construção civil, utilizando 
instrumentos de desenho técnico e software específico, 
seguindo orientações do projetista, normas técnicas, 
ambientais, de saúde e segurança no trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
edificações ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Desenho	Técnico	de	Edificações	
•	 Desenho	de	Edificações	em	CAD	2D

área: Construção Civil

Curso: 

DESENhIStA técNIco 
DE EDIfIcAçÕES

Carga HOrária: 
160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Planejar e executar instalações elétricas prediais, de acordo 
com os padrões, a norma regulamentadora de segurança 
e as normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
eletricidade predial e residencial ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Iniciando	na	eletricidade
•	 Medidas	das	grandezas	elétricas
•	 Riscos	elétricos
•	 Tecnologias	e	práticas	profissionais
•	 Interpretando	um	projeto	elétrico	residencial

área: Construção Civil

Curso: 

ElEtrIcIStA INStAlADor prEDIAl

Carga HOrária: 
160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar e manter as instalações elétricas em 
edificações, conforme projetos, normas técnicas 
vigentes e procedimentos específicos, planejando o 
trabalho de forma limpa e organizada, assegurando o 
desenvolvimento do processo de execução das obras 
dentro dos prazos, com segurança, qualidade, economia e 
respeito ao meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
eletricidade predial e residencial ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Instalações	Elétricas	

área: Construção Civil

Curso: 

ElEtrIcIStA INStAlADor 
rESIDENcIAl

Carga HOrária: 
160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar e manter as instalações hidrossanitárias 
em edificações, conforme projetos, normas técnicas 
vigentes e procedimentos específicos, planejando o 
trabalho de forma limpa e organizada, assegurando o 
desenvolvimento do processo de execução das obras, 
dentro dos prazos, com segurança, qualidade, economia e 
respeito ao meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar como 
instalador hidráulico ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Instalações	hidráulicas	

área: Construção Civil

Curso: 

INStAlADor hIDrÁulIco

Carga HOrária: 
160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Planejar, montar, desmontar e executar manutenção de 
estruturas metálicas tubulares provisórias, de acordo 
com projetos, em conformidade com normas técnicas, 
ambientais e de segurança vigentes, e com a utilização de 
ferramental apropriado à execução das atividades.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
construção civil ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Planejamento	e	Organização	do	Trabalho		
•	 Fundamentos	do	Projeto	
•	 Planejamento	de	Estruturas	
•	 Montagem	de	Estruturas	
•	 Desmontagem	de	Estruturas	
•	 Manutenção	de	Estruturas

área: Construção Civil

Curso: 

moNtADor DE ANDAImES

Carga HOrária: 
160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Edificar utilizando estruturas metálicas leves e 
componentes do sistema de construção a seco, de acordo 
com normas técnicas, de saúde, segurança do trabalho e 
meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
construção civil ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Montagem	de	Sistemas	de	Construção	a	Seco	em		 	
	 Perfis	Metálicos	Leves

área: Construção Civil

Curso: 

moNtADor DE SIStEmAS 
DE coNStrução A SEco

Carga HOrária: 
160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar serviços de construção, operação e manutenção 
de	rede	de	distribuição	de	energia	elétrica	–	Média	Tensão	
e Baixa Tensão, de montagem e instalação de iluminação 
pública e serviços técnicos comerciais, seguindo normas 
específicas, técnicas, de segurança, qualidade e meio 
ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
distribuição de energia elétrica ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Técnicas	de	Redação	em	Língua	Portuguesa
•	 Fundamentos	de	Eletricidade
•	 Sistemas	de	Medida	e	Representação	Gráfica		
•	 Qualidade,	Saúde,	Meio	Ambiente	e	Segurança	nos			
 Serviços em Eletricidade
•	 Fundamentos	de	Redes	de	Distribuição															
•	 Montagem	e	Instalação	de	Redes	de	Distribuição
•	 Execução	de	Serviços	Técnicos	Comerciais
•	 Montagem,	Retirada	e	Manutenção	de	Iluminação		 	
 Pública

área: eletroeletrôniCa

Curso: 

 ElEtrIcIStA DE rEDES DE
 DIStrIbuIção DE ENErGIA ElétrIcA

Carga HOrária: 
500	horas

 (400 horas a distância 
e 100 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Ler	e	interpretar	projetos	de	instalações	elétricas	
industriais, diagnosticar problemas em instalações e 
máquinas e dimensionar projetos de instalações elétricas 
industriais, usando software de elaboração de projetos.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
eletricidade ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Eletricidade	Geral
•	 Instalações	Elétricas
•	 Comandos	Elétricos
•	 Controladores	Lógicos	Programáveis
•	 Conversores	e	Inversores

área: eletroeletrôniCa

Curso: 

 ElEtrIcIStA INDuStrIAl

Carga HOrária: 
380	horas	

(304 horas a distância 
e 76 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Operar processos de manufatura de equipamentos 
eletroeletrônicos, seguindo normas e procedimentos 
técnicos, de qualidade, de meio ambiente e de saúde e 
segurança no trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
eletroeletrônica ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	da	Manufatura	de	Equipamentos		 	
 Eletroeletrônicos
•	 Comunicação	Oral	e	Escrita
•	 Técnicas	da	Manufatura	de	Equipamentos		 	 	
 Eletroeletrônicos

área: eletroeletrôniCa

Curso: 

 moNtADor DE EquIpAmENtoS 
ElEtrôNIcoS

Carga HOrária: 
160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas 
de indústrias e de departamentos comerciais de acordo 
com a legislação vigente, procedimentos internos, normas 
técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde 
no trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Destinado a pessoas que atuam ou pretendem atuar 
em qualquer tipo de organização com foco na área 
administrativa.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Organização	e	Controle	de	Documentos
•	 Rotinas	Administrativas

área: gestão

Curso: 

 ASSIStENtE ADmINIStrAtIvo

Carga HOrária: 
160 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar codificações, classificações, históricos e 
escriturações contábeis, realizar conciliações contábeis, 
pagamentos, conferência de livros fiscais e declarações 
fiscais, elaborar balancetes, balanços e demonstrativos 
contábeis, folha de pagamento, rescisões, controlar planos 
de contas, calcular custos de ativos, encargos trabalhistas, 
sociais e previdenciários, encargos e impostos, tributos, 
taxas e apurar resultados financeiros.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área 
de contabilidade em diferentes seguimentos ou como 
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Rotinas	Contábeis	e	Gestão	Patrimonial

área: gestão

Curso: 

  ASSIStENtE DE coNtAbIlIDADE

Carga HOrária: 
160 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar trabalhos pertinentes à gestão de qualidade, 
identificando os tipos de ferramentas da qualidade 
apropriadas para diagnosticar e solucionar problemas.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
controle de qualidade em diferentes seguimentos ou 
como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Técnicas	e	Fundamentos	da	Qualidade
•	 Ferramentas	da	Qualidade
•	 Sistemas	de	Gestão	Integrados	

área: gestão

Curso: 

  ASSIStENtE DE coNtrolE 
DE quAlIDADE

Carga HOrária: 
180	horas	a	distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar trabalhos pertinentes à prática de treinamento e 
desenvolvimento de pessoal, rotinas de registros e salários 
com cálculos de pagamentos e planos de cargos e salários 
às áreas administrativas de indústrias e de departamentos 
comerciais, de acordo com a legislação vigente, 
procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de 
qualidade e de segurança e saúde no trabalho.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
Recursos	Humanos	ou	como	profissional	liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Rotinas	de	RH

área: gestão

Curso: 

  ASSIStENtE 
DE rEcurSoS humANoS

Carga HOrária: 
160 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Prestar tele atendimento a usuários de produtos e serviços, 
sob supervisão, e seguindo roteiros e scripts previamente 
estabelecidos. Receber pedidos de produtos por telefone. 
Prestar orientações na venda. Prestar orientações a clientes 
no pós-venda.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
telemarketing,	vendas	e	atendimento	ao	cliente	ou	como	
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceitos	e	Conduta	Ética	em	Telemarketing
•	 Técnicas	de	Vendas	e	de	Argumentação
•	 Telemarketing	Receptivo
•	 Telemarketing	Ativo

área: gestão

Curso: 

  opErADor DE tElEmArkEtING

Carga HOrária: 
160 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Desenvolver competências e habilidades para atuar 
em setores industriais, na administração, supervisão e 
coordenação de equipes de trabalho, em nível tático, 
por meio de técnicas de planejamento, controle de 
desempenho, custos e gestão de pessoas.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	os	profissionais	de	média	gerência	e	
gestores de equipes que desejam aprimorar as técnicas 
específicas da área de atuação e de gestão de pessoas.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Desenvolvimento	Gerencial	
•	 Gestão	da	Produção	
•	 Desenvolvimento	de	Habilidades	em	Grupo	
•	 Legislação	Trabalhista	
•	 Segurança	do	Trabalho	
•	 Ética	e	Cidadania	
•	 Gestão	da	Qualidade	e	da	Produtividade	
•	 Meio	Ambiente	
•	 Gestão	de	Pessoas	
•	 Liderança	
•	 Marketing	Pessoal	
•	 Criatividade	e	Inovação

área: gestão

Curso: 

  SupErvISor INovADor

Carga HOrária: 
300 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Fomentar	o	conhecimento	técnico	para	forma	o	
profissional almoxarife, visando inserir este profissional na 
realidade industrial emergente, por meio da modalidade 
de ensino a distância com a finalidade de ampliar a oferta 
de profissionais especializados, contribuindo para o 
desenvolvimento técnico, econômico e social da indústria 
e do Estado.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
recebimento, armazenagem, distribuição e definição da 
qualidade dos materiais ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceitos	Básicos	da	Logística	
•	 Logística	de	Expedição	
•	 Logística	de	Recebimento	
•	 Logística	de	Armazenagem

área: logístiCa

Curso: 

  AlmoXArIfE

Carga HOrária: 
160 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Formar	profissionais	capazes	de	planejar,	colocar	em	
operação e controlar as atividades de logística de uma 
empresa, utilizando as metodologias e tecnologias 
atualizadas de gestão

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
logística ou como profissional liberal

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Educação	Ambiental
•	 Embalagem,	Movimentação	e	Armazenamento	
	 de	Materiais	
•	 Empreendedorismo
•	 Logística	de	Distribuição	
•	 Logística	Reversa	e	Sustentável	
•	 Gestão	de	Recursos	Materiais

área: logístiCa

Curso: 

  ASSIStENtE 
DE opErAçÕES loGíStIcAS

Carga HOrária: 
166 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Fomentar	o	conhecimento	técnico	para	formar	o	
profissional Controlador e Programador de Produção, 
visando inserir este profissional na realidade industrial 
emergente, por meio da modalidade de ensino a distância, 
com a finalidade de ampliar a oferta de profissionais 
especializados contribuindo para o desenvolvimento 
técnico, econômico e social da indústria e do Estado.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
controle e programação de produção ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Conceitos	básicos	da	logística
•	 Matemática	aplicada	e	planilha	eletrônica
•	 Programação	de	Produção
•	 Logística	industrial	

área: logístiCa

Curso: 

 coNtrolADor E proGrAmADor 
DE proDução

Carga horária total 160 h
Carga	horária	EaD	 128	h
Carga horária presencial  32 h

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Propiciar o desenvolvimento das capacidades técnicas, 
sociais, organizativas e metodológicas que permitam ao 
profissional conhecer e utilizar matérias e instrumentos  
de desenho técnico manual, softwares específicos ao 
desenvolvimento de projetos gráficos, reconhecimento 
de sua interface e comandos  necessários para execução 
de desenhos técnicos de móveis, considerando vistas, 
projeções, componentes, hachuras, escalas, texturas, etc. 
bem como  conhecer e aplicar as normas de segurança de 
trabalho necessárias.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar como 
desenhista de móveis ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Desenho	técnico	de	móveis
•	 Desenho	assistido	por	computador

área: madeira e mobiliário

Curso: 

  DESENhIStA DE mÓvEIS

Carga HOrária: 
160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar os processos de ajustagem mecânica, respeitando 
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde 
e segurança e de meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
ajuste mecânico ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Mecânica
•	 Preparação	de	Máquinas	Ferramenta
•	 Operação	de	Máquinas	Ferramenta	Convencionais

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

  AjuStADor mEcâNIco

Carga HOrária: 
240 horas 

(192 horas a distância 
e	48	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Preparar profissionais para desenvolver e interpretar 
desenhos técnicos, por meio da utilização de instrumentos 
e softwares específicos, trabalhando sob supervisão 
técnica, de acordo com normas e procedimentos técnicos 
de qualidade, segurança, higiene e saúde. 

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
desenho mecânico ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Desenho	Técnico	Mecânico
•	 Controle	Dimensional
•	 Cad	2D
•	 Cad	3D

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

  DESENhIStA mEcâNIco

Carga HOrária: 
200 horas 

(160 horas a distância 
e 40 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar os processos de usinagem em fresadoras 
mecânicas, respeitando procedimentos e normas técnicas, 
de qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar como 
fresador mecânico ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Mecânica
•	 Preparação	de	Fresadoras	Mecânicas
•	 Operação	de	Fresadoras	Mecânicas

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

  frESADor mEcâNIco

Carga HOrária: 
300 horas 

(240 horas a distância 
e 60 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Retificar peças em materiais ferrosos temperados e não 
temperados, fazendo controle de medidas das peças, de 
acordo com o desenho, seguindo normas e procedimentos 
técnicos, do meio ambiente, saúde. Executar os processos 
de mecânica de manutenção de máquinas industriais, 
respeitando procedimentos e normas técnicas, de 
qualidade, de saúde e segurança, e de meio ambiente e 
segurança.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
mecânica de máquinas industriais ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Leitura	e	Interpretação	de	Desenho	Mecânico
•	 Tecnologia	Mecânica
•	 Fundamentos	de	Eletricidade
•	 Manutenção	de	Sistemas	Mecânicos	Convencionais
•	 Manutenção	de	Sistemas	Mecânicos	Automatizados

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

 mEcâNIco 
DE mÁquINAS INDuStrIAIS

Carga HOrária: 
400 horas 

(320 horas a distância 
e	80	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Usinar peças em materiais ferrosos e não ferrosos, 
utilizando máquinas-ferramenta convencionais, montando 
conjuntos mecânicos utilizando-se dos processos de 
ajustagem nos trabalhos individuais ou em grupo, fazendo 
o controle de medidas das peças usinadas, de acordo com 
as normas, padrões e especificações técnicas do produto e 
seguindo normas técnicas, ambientais e de segurança.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
mecânico de usinagem ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Leitura	e	interpretação	de	desenho	mecânico
•	 Tecnologia	mecânica
•	 Tecnologia	aplicada	a	usinagem
•	 Operação	em	máquinas	convencionais

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

 mEcâNIco
 DE uSINAGEm coNvENcIoNAl

Carga HOrária: 
360 horas

	(288	horas	a	distância	
e 72 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Operar máquinas injetoras de termoplásticos seguindo 
procedimentos de trabalho e normas de saúde, segurança 
e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área 
de operação de injetoras para termoplásticos ou como 
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Operação	de	Máquinas	Injetoras	de	Termoplásticos
•	 Matérias-Primas	na	Indústria	de	Injeção	
 de Termoplásticos
•	 Moldes	para	Termoplásticos
•	 Controle	do	Processo	de	Injeção	de	Termoplásticos
•	 Interpretação	de	Desenho	Técnico	e	Metrologia		 	
 Básica 

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

 opErADor DE INjEtorAS 
pArA tErmoplÁStIcoS

Carga HOrária: 
192 horas 

(152	horas	a	distância	
e 40 horas presencias)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Atender demandas técnicas de pré-tratamento, tratamento 
e acabamento, e realizar a expedição de peças metálicas e 
não metálicas, de acordo com os procedimentos e normas 
técnicas, observando a responsabilidade socioambiental, 
de segurança e saúde ocupacional.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área 
de operação de processos de galvanoplastia ou como 
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	para	tratamentos	de	superfícies		 	
 metálicas e não metálicas 
•	 Preparação	de	superfícies	metálicas	e	não	metálicas	
•	 Tratamento	de	superfícies	metálicas	e	não	metálicas	
•	 Controle	de	qualidade	e	embalagem	de	peças		 	
 metálicas e não metálicas  

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

 opErADor DE procESSoS 
DE GAlvANoplAStIA

Carga HOrária: 
280	horas	

(224 horas a distância 
e	56	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Retificar peças em materiais ferrosos temperados e não 
temperados, fazendo controle de medidas das peças, de 
acordo com o desenho, seguindo normas e procedimentos 
técnicos, do meio ambiente, saúde e segurança.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar como 
retificador mecânico ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Leitura	e	Interpretação	de	Desenho	Mecânico
•	 Tecnologia	Mecânica
•	 Operações	em	Retificadoras	Planas	e	Cilíndricas

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

  rEtIfIcADor mEcâNIco

Carga HOrária: 
220 horas 

(176 horas a distância 
e 44 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar os processos de usinagem em tornos mecânicos, 
respeitando procedimentos e normas técnicas de 
qualidade, de saúde e segurança e de meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar como 
torneiro mecânico ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Tecnologia	Mecânica
•	 Preparação	de	Tornos	Mecânicos
•	 Operação	de	Tornos	Mecânicos

área: meCâniCa/ metalmeCâniCa

Curso: 

  torNEIro mEcâNIco

Carga HOrária: 
240 horas 

(192 horas a distância 
e	48	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Compreender as ações e fatores que contribuem para o 
desequilíbrio ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área 
ambiental ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Desenvolvimento	de	Habilidades	em	Grupo
•	 Desenvolvimento	Sustentável	
•	 Ética,	Cidadania	e	Meio	Ambiente	
•	 Fundamentos	de	Controle	da	Prevenção	Ambiental	
•	 Gestão	Ambiental	
•	 Poluição	do	Solo,	Ar	e	Água	
•	 Recuperação	de	Áreas	Degradadas

área: meio ambiente

Curso: 

  ASSIStENtE AmbIENtAl

Carga HOrária: 
163 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Aumentar o conhecimento e treinamento de técnicos e 
operadores que atuam na área de tratamento de efluentes 
industriais da empresa.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
águas e efluentes ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Educação	Ambiental	
•	 Empreendedorismo	
•	 Fundamentos	de	Química	
•	 Higiene	e	Segurança	
•	 Legislação	Trabalhista
•	 Microbiologia	Sanitária	
•	 Operações	Unitárias
•	 Segurança	no	Trabalho

área: meio ambiente

Curso: 

 opErADor DE EStAção DE
 trAtAmENto DE ÁGuAS E EfluENtES

Carga HOrária: 
163 horas a distância

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Auxiliar o processo de fabricação de papel seguindo 
procedimentos operacionais e respeitando as normas 
técnicas, de segurança, qualidade e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na fabricação 
de papel ou como profissional liberal

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Produção	de	polpa	e	de	papel
•	 Matemática	Aplicada
•	 Química	Geral
•	 Organização	do	Trabalho	e	Gestão
•	 Processos	de	Produção	de	Papel

área: papel e Celulose

Curso: 

 AuXIlIAr DE fAbrIcAção
 DE pApEl

Carga HOrária: 
 160 horas 

(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Auxiliar o processo de fabricação de papel seguindo 
procedimentos operacionais e respeitando as normas 
técnicas, de segurança, qualidade e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na produção 
de celulose ou como profissional liberal

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Produção	de	polpa	e	de	papel
•	 Matemática	Aplicada
•	 Química	Geral
•	 Organização	do	Trabalho	e	Gestão
•	 Processos	de	Produção	de	Polpa

área: papel e Celulose

Curso: 

 AuXIlIAr DE proDução 
DE cEluloSE

Carga HOrária: 
 160 horas

	(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Operar e controlar o processo de fabricação de papel, 
seguindo procedimentos operacionais, respeitando as 
normas técnicas de segurança, qualidade e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar no processo 
de fabricação de papel ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Desagregação	e	Depuração
•	 Refinação	da	Fibra	para	Fabricação	do	Papel
•	 Aplicação	de	Cargas	e	Colas
•	 Circuito	de	Aproximação	e	Caixa	de	Entrada
•	 Formação	da	Folha
•	 Prensagem	do	Papel
•	 Secagem	do	Papel
•	 Acabamento	do	Papel
•	 Gestão	Industrial

área: papel e Celulose

Curso: 

opErADor DE procESSo 
Em fAbrIcAção DE pApEl

Carga HOrária: 
 240 horas 

(192 horas a distância 
e	48	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar operação, instalação e manutenção em 
equipamentos de climatização e refrigeração comercial, 
respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de 
qualidade, de saúde e de segurança.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
refrigeração e climatização comercial ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Refrigeração	e	Climatização
•	 Fundamentos	de	Eletricidade
•	 Comandos	Elétricos	Aplicados
•	 Refrigeração	e	Climatização	Comercial

área: refrigeração e Climatização

Curso: 

 mEcâNIco DE rEfrIGErAção 
E clImAtIzAção comErcIAl

Carga HOrária: 
260 horas 

(208	horas	a	distância	
e	52	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar operação, instalação e manutenção em 
equipamentos de refrigeração e climatização industrial, 
respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de 
qualidade, de saúde e de segurança.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
refrigeração e climatização industrial ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Refrigeração	e	Climatização
•	 Fundamentos	de	Eletricidade
•	 Comandos	Elétricos	Aplicados
•	 Refrigeração	e	Climatização	Industrial

área: refrigeração e Climatização

Curso: 

 mEcâNIco DE rEfrIGErAção 
E clImAtIzAção INDuStrIAl

Carga HOrária: 
260 horas 

(208	horas	a	distância	
e	52	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar instalação e manutenção em equipamentos de 
refrigeração e climatização “residencial”, respeitando 
legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de 
saúde e de segurança.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área 
de refrigeração e climatização residencial ou como 
profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Refrigeração	e		Climatização
•	 Fundamentos	de	Eletricidade
•	 Refrigeração	e	Climatização	Residencial

área: refrigeração e Climatização

Curso: 

 mEcâNIco DE rEfrIGErAção 
E clImAtIzAção rESIDENcIAl

Carga HOrária: 
180	horas	

(144 horas a distância 
e 36 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Criar e montar interfaces para websites, de acordo com 
metodologias e padrões de desenvolvimento, adotando 
normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do 
trabalho e preservação ambiental

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na criação de 
sites para internet ou como profissional liberal

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	para	o	design		
•	 Projeto	Web																																																																																																																																														
•	 Identidade	Visual
•	 Animação
•	 Desenvolvimento	Web

área: teCnologia da informação

Curso: 

DESENhIStA DE proDutoS
 GrÁfIcoS WEb

Carga HOrária: 
	180	horas	

(144 horas a distância 
e 36 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Instalar e manter infraestrutura física, sistemas 
operacionais cliente e equipamentos ativos de rede, 
aplicando normas técnicas, de qualidade, de saúde e 
segurança do trabalho e preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área 
de suporte técnico e infraestrutura física de rede de 
computadores ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Eletroeletrônica			
•	 Cabeamento	Estruturado																																																																																																							
•	 Instalação	de	Redes	Locais																																																													
•	 Manutenção	de	Computadores
•	 Instalação	de	Sistemas	Operacionais					
•	 Desktop	e	Aplicativos			

área: teCnologia da informação

Curso: 

INStAlADor E rEpArADor 
DE rEDES DE computADorES

Carga HOrária: 
 220 horas

 (176 horas a distância 
e 44 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Executar a montagem e manutenção de computadores e a 
instalação e configuração de periféricos, aplicando normas 
técnicas, de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e 
preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
manutenção e suporte a informática ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Informática	Básica	e	Documentação	Técnica																																																																																																																																									
•	 Qualidade,	Terminologia	de	Hardware	e	Software
•	 Manutenção	de	Hardware	e	Software
•	 Arquitetura	e	Montagem	de	Computador
•	 Instalação	e	Configuração	de	Software	e	Redes

área: teCnologia da informação

Curso: 

moNtADor E rEpArADor 
DE computADorES

Carga HOrária: 
160 horas 

(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Instalar, configurar e utilizar aplicativos de escritórios, 
sistemas operacionais cliente e softwares de internet, 
preparando profissionais para organizar a entrada e 
saída de dados em sistemas de informação, de acordo 
com normas e procedimentos técnicos de qualidade, 
segurança, higiene e saúde.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de 
tecnologia da informação ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Sistema	Operacional	
•	 Editor	de	Texto
•	 Planilha	Eletrônica
•	 Apresentação	Eletrônica																																																																																																											
•	 Ferramentas	da	Internet

área: teCnologia da informação

Curso: 

  opErADor DE computADor

Carga HOrária: 
160 horas 

(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Instalar e reparar cabos telefônicos de redes aéreas e 
subterrâneas, metálicas e óticas, de acesso de sistemas 
de telecomunicações, dentro de padrões técnicos, 
de qualidade, segurança e de preservação ambiental 
estabelecidos.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou desejam atuar na instalação 
e reparação de cabos telefônicos ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Planejamento	e	organização	do	trabalho	em		 	 	
 Telecomunicações
•	 Fundamentos	de	Eletricidade	em	Telecomunicações
•	 Segurança	em	Instalações	e	Serviços	em	Eletricidade		
 - NR10
•	 Instalação	e	reparo	em	redes	metálicas
•	 Redes	subterrâneas
•	 Fibras	Ópticas

área: teleComuniCações

Curso: 

cAbIStA DE SIStEmAS 
DE tElEcomuNIcAção

Carga HOrária: 
240 horas 

(192 horas a distância 
e	48	horas	presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar implantação e manutenção de cabos, 
equipamentos de redes telefônicas, linhas e aparelhos 
de telecomunicações, de acordo com metodologias e 
padrões de desenvolvimento, adotando normas técnicas, 
de qualidade, de saúde e segurança do trabalho e 
preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou desejam atuar na instalação 
de linhas, cabos e equipamentos de redes telefônicas ou 
como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Documentação	Técnica	
•	 Desenho	Técnico
•	 Fundamentos	de	Redes	de	Telecomunicações																								
•	 Normatização	de	Redes	Telefônicas																														
•	 Redes	Telefônicas
•	 Fundamentos	e	Instalação																																																																																																
•	 Manutenção	e	Diagnóstico	em	Redes	Telefônicas	
•	 Testes	e	Medidas	em	Redes	Telefônicas																																																											
•	 Saúde	e	Segurança	em	Redes	Telefônicas

área: teleComuniCações

Curso: 

INStAlADor DE lINhAS,
 cAboS E EquIpAmENtoS 

DE rEDES tElEfôNIcAS

Carga HOrária: 
300 horas 

(240 horas a distância 
e 60 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Formar	profissional	para	executar	serviços	de	instalação	
e manutenção de fibras óticas, identificando defeitos e 
fazendo reparos, seguindo padrões técnicos, de qualidade, 
segurança e de preservação ambiental estabelecidos.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou desejam atuar na instalação e 
reparação de fibras óticas ou como profissional liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Planejamento	e	Organização	do	Trabalho	em		 	 	
 Telecomunicações
•	 Fundamentos	de	Eletricidade	em	Telecomunicações
•	 Segurança	em	Instalações	e	Serviços	em	Eletricidade		
 – NR10
•	 Fibras	Óticas

área: teleComuniCações

Curso: 

INStAlADor E rEpArADor 
DE fIbrAS ÓtIcAS

Carga HOrária: 
160 horas 

(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



ObjETivO
Realizar a instalação e a manutenção preventiva e 
corretiva em sistemas de Telecomunicações do serviço 
de TV a cabo, em campo, atuar individualmente ou em 
equipes de trabalho, por meio de testes, inspeções, 
troca de componentes e análise de performance, utilizar 
instrumentos, ferramentas e aparelhos de medição, 
interpretar a documentação técnica escrita e diagramada e 
registrar em relatórios técnicos suas atividades, segundo as 
normas de saúde e segurança no trabalho, qualidade e de 
preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
Profissionais que atuam ou desejam atuar na instalação 
e reparação de redes de TV a cabo ou como profissional 
liberal.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Eletricidade
•	 Eletrônica																										
•	 Sistema	de	Transmissão
•	 Rede	de	Dados			

área: teleComuniCações

Curso: 

INStAlADor/rEpArADor 
DE rEDES DE tv A cAbo

Carga HOrária: 
160 horas 

(128	horas	a	distância	
e 32 horas presenciais)

5. quAlIfIcAção profISSIoNAl



Pré-requisitos para matrícula:

Idade	mínima	de	18	anos	l
Possuir	CPF	l

Ter	concluído	o	Ensino	Fundamental	II	l
Atender a todos os requisitos estabelecidos no Edital 

do Processo Seletivo l6 EjA - EDucAção DE jovENS

A	Educação	de	Jovens	e	Adultos	tem	
como finalidade proporcionar ao 

educando/trabalhador a formação 
básica necessária ao desenvolvimento 

de suas potencialidades, à sua 
autorrealização, ao preparo para 

o exercício pleno da cidadania, 
preparando-o para maior participação 
na sociedade competitiva em que está 

inserido, bem como qualificá-lo para 
desempenhar de forma plena suas 

funções nas empresas industriais.

E ADultoS (ENSINo méDIo)



ObjETivO
Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no 
Ensino	Fundamental,	de	forma	a	garantir	o	aprimoramento	
do jovem e adulto como pessoa humana, incluindo 
a formação ética, o desenvolvimento da autonomia 
intelectual, do pensamento crítico e da compreensão 
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática.

PúbLiCO-aLvO
Industriários, seus dependentes e comunidade em geral 
por interesse da Indústria que tenham concluído o ensino 
fundamental	II,	e	com	idade	mínima	de	18	anos,	que	
desejam concluir o ensino médio.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Arte
•	 Biologia
•	 Espanhol
•	 Filosofia
•	 Física
•	 Geografia
•	 História
•	 Inglês
•	 Introdução	à	informática
•	 Matemática
•	 Português
•	 Química
•	 Sociologia

Curso: 

EjA - EDucAção DE jovENS 
E ADultoS (ENSINo méDIo)

Carga HOrária: 
1.280	horas

	(896	horas	a	distância	
e	384	horas	presenciais)

6. EjA - EDucAção DE jovENS E ADultoS (ENSINo méDIo)



Pré-requisitos para matrícula:

Idade mínima de 16 anos l
Possuir	CPF	l

Ter	concluído	o	Ensino	Médio	ou	estar	cursando	a	partir	do	
2º ano l

Atender a todos os requisitos estabelecidos no Edital 
do Processo celetivo l7 hAbIlItAção técNIcA

Um curso técnico de nível médio que 

tem o objetivo de capacitar o aluno 

com conhecimentos teóricos e práticos 

em diversas atividades de um setor 

produtivo. Um de seus propósitos 

é o acesso imediato ao mercado de 

trabalho, além da perspectiva de 

requalificação ou mesmo reinserção no 

mercado.

DE NívEl méDIo



7 hAbIlItAção técNIcA

DE NívEl méDIo

a
l Alimentos

l Automação Industrial

C
l Controle Ambiental

E
l Edificações

l Eletroeletrônica

l Eletromecânica

L
l	Logística

M
l	Manutenção	Automotiva

l	Manutenção	e	Suporte	de	Informática

l	Mecânica

l	Mecatrônica

l	Meio	Ambiente

l	Metalurgia



7 hAbIlItAção técNIcA

DE NívEl méDIo

Q
l Química

r
l Redes de Computadores

l Refrigeração e Climatização

S
l Segurança no trabalho

T
l Telecomunicações

l Têxtil

v
l Vestuário



ObjETivO
Coordenar o desenvolvimento dos processos produtivos 
de alimentos seguros, avaliar a qualidade das matérias-
primas, dos insumos, dos processos e dos produtos 
alimentícios, e, ainda, implementar sistemas de gestão, de 
acordo com normas e legislações sanitárias, ambientais, de 
saúde, higiene e segurança no trabalho, e da qualidade.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Técnicas	de	Comunicação	e	Informação
•	 Princípios	de	Tecnologia	de	Alimentos
•	 Fundamentos	de	Qualidade	e	Segurança	na		 	 	
 Produção de Alimentos
•	 Tecnologia	e	Processamento	de	Alimentos	I
•	 Análises	de	Alimentos
•	 Tecnologia	e	Processamento	de	Alimentos	II
•	 Planejamento	e	Gestão	da	Produção
•	 Tecnologia	e	Processamento	de	Alimentos	III
•	 Sistemas	de	Gestão
•	 Desenvolvimento	de	Projetos

Curso: 

  AlImENtoS

Carga HOrária: 
1.200 horas 

(960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Manter,	implementar	equipamentos	e	dispositivos	e	atuar	
no desenvolvimento de sistemas de controle e automação, 
respeitando procedimentos e normas técnicas, de 
qualidade, de saúde e segurança e de meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	da	Comunicação
•	 Fundamentos	da	Eletrotécnica
•	 Fundamentos	da	Mecânica
•	 Acionamento	de	Dispositivos	Atuadores
•	 Processamento	de	Sinais
•	 Gestão	da	Manutenção
•	 Implementação	de	Equipamentos	Dispositivos
•	 Instrumentação	e	Controle
•	 Manutenção	de	Equipamentos	e	Dispositivos
•	 Desenvolvimento	de	Sistemas	de	Controle
•	 Sistemas	Lógicos	Programáveis
•	 Técnicas	de	Controle

Curso: 

  AutomAção INDuStrIAl

Carga HOrária: 
1.360 horas 

(1.088	horas	a	distância	
e 272 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Coordenar, no âmbito de sua atuação, os processos de 
implantação, monitoramento e avaliação de projetos 
e sistemas de controle ambiental, considerando os 
aspectos técnicos, econômicos e legais, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	Oral	e	Escrita
•	 Educação	Ambiental
•	 Gestão	de	Pessoas
•	 Biologia	Ambiental
•	 Química	Geral
•	 Física	Ambiental
•	 Recursos	Naturais
•	 Processos	Produtivos
•	 Legislação	Ambiental
•	 Prevenção	da	Poluição
•	 Análises	de	Águas	e	efluentes
•	 Tratamento	de	Águas	
•	 Tratamento	de	Efluentes
•	 Tratamento	e	Análise	de	Resíduos	Sólidos	
•	 Tratamento	e	Análise	de	Emissões	Atmosféricas
•	 Áreas	degradadas	–	Controle	Ambiental
•	 Sistema	de	Gestão	Integrada
  – Controle Ambiental
•	 Metodologia	de	Pesquisa

Curso: 

  coNtrolE AmbIENtAl

Carga HOrária: 
840	horas

 (672 horas a distância 
e	168	horas	presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Desenvolver projetos, supervisionar a execução de edificações e 
planejar obras, considerando as normas técnicas, de segurança 
e saúde do trabalho e legislações específicas, assegurando as 
condições de qualidade, produtividade e meio ambiente, dentro 
dos limites de suas atribuições legais.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	ou	que	
já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	aprender	uma	
profissão, entrar no mercado de trabalho ou buscar uma melhor 
colocação na empresa em que trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	e	Redação	Técnica
•	 Topografia
•	 Mecânica	dos	Solos	
•	 Desenho	Técnico	de	Edificações	
•	 Introdução	à	Construção	de	Edifícios
•	 QSMS	-	Qualidade,	Saúde,	Meio	Ambiente	
 e Segurança do Trabalho
•	 Projeto	Arquitetônico
•	 Projeto	Estrutural	
•	 Projeto	de	Instalações	Hidráulicas,	Incêndio	e	Gás	
•	 Projeto	de	Instalações	Elétricas	e	Especiais	
•	 Projeto	Executivo	
•	 Documentação	Técnica	e	Legalização	de	Projetos	
•	 Materiais	e	Ensaios	tecnológicos
•	 Sistemas	e	Processos	construtivos
•	 Logística	de	Canteiro	e	Gestão	Ambiental	
 na Construção Civil 
•	 Gestão	de	Pessoas	
•	 Planejamento	e	Gestão	da	Produção	
•	 Orçamento	de	Obras	
•	 Projeto	Final		

Curso: 

  EDIfIcAçÕES

Carga HOrária: 
1.200 horas 

(960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Desenvolver, instalar e manter sistemas eletroeletrônicos, de 
acordo com procedimentos e normas técnicas, ambientais, de 
qualidade, de saúde e de segurança no trabalho.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	ou	
que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	aprender	
uma profissão, entrar no mercado de trabalho ou buscar uma 
melhor colocação na empresa em que trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	Oral	e	Escrita	
•	 Eletricidade	
•	 Leitura	e	Interpretação	de	Desenho	Técnico	
•	 Qualidade,	Saúde,	Meio	Ambiente	e	Segurança	no		 	 	
 Trabalho.
•	 Instalação	de	Sistemas	Elétricos	Prediais	
•	 Instalação	de	Sistemas	Eletroeletrônicos	Industriais	
•	 Instalação	de	Sistemas	Eletrônicos	
•	 Gestão	da	Instalação	de	Sistemas	Eletroeletrônicos	
•	 Manutenção	de	Sistemas	Elétricos	Prediais	
•	 Manutenção	de	Sistemas	Eletroeletrônicos	
 Industriais 
•	 Manutenção	de	Sistemas	Eletrônicos	
•	 Gestão	da	Manutenção	de	Sistemas	
 Eletroeletrônicos 
•	 Projeto	de	Sistemas	Elétricos	Prediais	
•	 Projeto	de	Sistemas	Eletroeletrônicos	Industriais	
•	 Projeto	de	Sistemas	Eletrônicos	
•	 Projeto	de	Melhorias	de	Sistemas
  Eletroeletrônicos 

Curso: 

ElEtroElEtrôNIcA

Carga HOrária: 
1.200 horas 

(960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Implantar e desenvolver em ambientes pedagógicos 
do SENAI a habilitação de Técnico em Eletromecânica, 
visando à capacitação de recursos humanos demandados 
pelo mundo do trabalho, dotados de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores, garantindo o aumento da 
escolaridade e o pleno exercício da cidadania.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	Elétricos	
•	 Fundamentos	Mecânicos	
•	 Montagem	de	Sistemas	Elétricos	
•	 Montagem	de	Sistemas	Mecânicos	
•	 Montagem	de	Sistemas	de	Controle	
 e Acionamentos Eletromecânicos 
•	 Manutenção	de	Sistemas	Elétricos	
•	 Manutenção	de	Sistemas	Mecânicos	
•	 Manutenção	de	Sistemas	de	Controle	e		 	 	 	
 Acionamentos Eletromecânicos 
•	 Desenvolvimento	de	Projetos	de	Sistemas		 	 	
 Eletromecânicos

Curso: 

  ElEtromEcâNIcA

Carga HOrária: 
1.200 horas 

(960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Planejar, executar e controlar as operações dos processos 
logísticos, atendendo a suprimentos, produção e 
distribuição de bens e serviços, em conformidade com as 
normas de saúde, higiene, meio ambiente e segurança e 
legislação vigente.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	
ano	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	Oral	e	Escrita
•	 Matemática	Aplicada
•	 Tecnologia	da	informação	e	comunicação
•	 Fundamentos	dos	Processos	Logísticos
•	 Planejamento	dos	Processos	Logísticos
•	 Controle	dos	Processos	Logísticos.
•	 Programação	de	Suprimentos
•	 Controle	de	Suprimentos
•	 Programação	da	Produção
•	 Controle	da	Produção
•	 Programação	da	Distribuição
•	 Controle	da	distribuição
•	 Controle	operacional
•	 Projeto	Logístico

Curso: 

  loGíStIcA

Carga HOrária: 
960 horas 

(768	horas	a	distância	
e 192 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Coordenar processos de manutenção eletromecânica e de 
sistema estrutural, manter e inspecionar sistemas mecânicos e 
eletroeletrônicos automotivos, planejar o seu trabalho, seguindo 
normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de produtividade, de 
preservação ambiental e de saúde e segurança no trabalho.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	ou	que	já	
completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	aprender	uma	profissão,	
entrar no mercado de trabalho ou buscar uma melhor colocação na 
empresa em que trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	Aplicada	
•	 Fundamentos	Eletroeletrônicos	Automotivos	
•	 Fundamentos	Mecânicos	Automotivos	
•	 Sistemas	de	Carga	e	Partida	
•	 Sistemas	de	Sinalização	e	Iluminação	
•	 Sistemas	de	Suspensão,	Direção	e	Freios	
•	 Sistemas	de	Segurança	
•	 Sistemas	de	Conforto,	Conveniência
 e Entretenimento 
•	 Sistemas	de	Motores	e	Transmissão	
•	 Sistemas	de	Gerenciamento	Eletrônico	
•	 Sistemas	de	Funilaria	e	Pintura	Automotiva	
•	 Tapeçaria	e	Vidraçaria	Automotiva	
•	 Gestão	dos	Serviços	de	Manutenção	
•	 Desenvolvimento	de	Projeto	
•	 Diagnósticos	em	Sistemas	Automotivos

Curso: 

  mANutENção AutomotIvA

Carga HOrária: 
1.200 horas

 (960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Executar a montagem, instalação, configuração, 
manutenção de computadores e instalação e configuração 
de periféricos, realizando suporte técnico ao cliente, 
aplicando normas técnicas, normas de qualidade, de saúde 
e segurança do trabalho e preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Ferramentas	para	Documentação	Técnica
•	 Eletroeletrônica	Aplicada
•	 Terminologia	de	Hardware,	Software	e	Redes
•	 Arquitetura	e	Montagem	de	Computadores
•	 Instalação	e	Configuração	de	Redes
•	 Instalação	e	Manutenção	de	Computadores
•	 Segurança	de	Dados
•	 Sistemas	Operacionais
•	 Gerenciamento	de	Serviços	de	TI
•	 Tendências	e	Demandas	Tecnológicas	em	TI

Curso: 

mANutENção E SuportE 
DE INformÁtIcA

Carga HOrária: 
1.200 horas 

(960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Atuar no desenvolvimento de projetos, aplicar processos 
de produção mecânica e realizar a manutenção mecânica 
de máquinas e equipamentos, segundo normas técnicas, 
considerando padrões de qualidade, de saúde e segurança 
no trabalho e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Mecânica
•	 Fundamentos	de	Usinagem
•	 Processos	de	Fabricação	Convencional
•	 Processos	de	Fabricação	CNC
•	 Manutenção	de	Máquinas	e	Equipamentos		 	 	
	 Mecânicos
•	 Automação	de	Processos	Industriais
•	 Desenvolvimento	de	Projetos	Mecânicos

Curso: 

  mEcâNIcA

Carga HOrária: 
1.280	horas	

(1.024 horas a distância 
e	256	horas	presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Atuar no desenvolvimento de sistemas automatizados 
de manufatura, implementar e manter máquinas e 
equipamentos automatizados, respeitando procedimentos 
e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança e 
de meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	da	Comunicação	
•	 Fundamentos	da	Mecânica	
•	 Fundamentos	da	Eletrotécnica	
•	 Processamento	de	Sinais	
•	 Acionamento	de	Dispositivos	Atuadores	
•	 Gestão	da	Manutenção	
•	 Manutenção	de	Máquinas	e	Equipamentos	
•	 Implementação	de	Máquinas	e	Equipamentos	
•	 Processos	de	Usinagem	
•	 Sistemas	Lógicos	Programáveis	de	Manufatura	
•	 Sistemas	Automatizados	de	Produção	
•	 Desenvolvimento	de	Sistemas	Automatizados

Curso: 

  mEcAtrôNIcA

Carga HOrária: 
1.200 horas

 (960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Coordenar, no âmbito de sua atuação, os processos de 
implantação, monitoramento e avaliação de projetos e sistemas de 
gestão ambiental, considerando os aspectos técnicos, econômicos 
e legais, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	ou	que	
já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	aprender	uma	
profissão, entrar no mercado de trabalho ou buscar uma melhor 
colocação na empresa em que trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	Oral	e	Escrita
•	 Educação	Ambiental
•	 Gestão	de	Pessoas
•	 Biologia	Ambiental
•	 Química	Geral
•	 Física	Ambiental
•	 Recursos	Naturais
•	 Processos	Produtivos
•	 Legislação	Ambiental
•	 Gestão	de	Resíduos	Sólidos	
•	 Gestão	de	Efluentes	Líquidos	
•	 Gestão	de	Emissões	Atmosféricas	
•	 Áreas	Degradadas
•	 Sistema	de	Gestão	Ambiental
•	 Estratégias	de	Educação	Ambiental	
•	 Prevenção	da	Poluição
•	 Sistema	de	Gestão	Integrada
•	 Gestão	de	Projetos	
•	 Metodologia	de	Pesquisa

Curso: 

  mEIo AmbIENtE

Carga HOrária: 
820	horas	

(656	horas	a	distância	
e 164 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Realizar a gestão das etapas de obtenção e transformação 
de metais. Controlar a execução dos processos metalúrgicos 
de transformação térmica e de transformação mecânica de 
materiais ferrosos e não ferrosos e dos processos metalúrgicos 
de tratamento dos metais e suas ligas, respeitando 
procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e 
segurança, e de meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	ou	
que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	aprender	
uma profissão, entrar no mercado de trabalho ou buscar uma 
melhor colocação na empresa em que trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Comunicação	e	QSMS
•	 Fundamentos	de	Metrologia	e	de	Desenho	
	 Aplicados	à	Metalurgia
•	 Processos	de	Obtenção	de	Metais
•	 Processos	de	Transformação	de	Metais	Ferrosos	
	 e	Não	Ferrosos
•	 Gestão	e	Controle	dos	Processos	de	Corte	Térmico
•	 Gestão	e	Controle	dos	Processos	de	Soldagem
•	 Gestão	e	Controle	dos	Processos	de	Fundição
•	 Gestão	dos	Processos	de	Conformação	Mecânica
	 dos	Metais
•	 Gestão	dos	Processos	de	Usinagem
•	 Metalurgia	do	Pó
•	 Tratamento	Térmico	dos	Metais
•	 Tratamento	de	Superfícies

Curso: 

  mEtAlurGIA

Carga HOrária: 
1.320 horas 

(1.056	horas	a	distância	
e 264 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Realizar amostragens, análises químicas, físico-químicas, 
instrumentais e microbiológicas, operar processos e atuar 
no desenvolvimento de produtos e serviços da área de 
Química e gestão técnica dos processos, zelando por 
padrões de qualidade e pela integridade de pessoas, do 
meio ambiente e das instalações.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Linguagem	e	comunicação
•	 Fundamentos	físicos,	químicos	e	biológicos
•	 Fundamentos	das	técnicas	laboratoriais
•	 Fundamentos	a	processos	químicos
•	 Química	aplicada	a	processos	químicos
•	 Análises	químicas
•	 Análises	instrumentais
•	 Análises	microbiológicas
•	 Operação	de	processos	químicos
•	 Controle	de	processos	químicos
•	 Controle	Ambiental	aplicado
•	 Gestão	da	produção
•	 Gestão	de	pessoas
•	 Desenvolvimento	de	projetos

Curso: 

  químIcA

Carga HOrária: 
1.200 horas

 (960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Implementar e manter infraestrutura, equipamentos 
de acesso, sistemas operacionais e serviços de redes, 
aplicando normas segurança de rede e padrões técnicos, 
de acordo com normas de qualidade, de saúde e 
segurança do trabalho e preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Eletroeletrônica	aplicada
•	 Montagem	e	Manutenção	de	Computadores
•	 Ferramentas	para	Documentação	Técnica
•	 Cabeamento	Estruturado
•	 Arquitetura	de	Redes
•	 Comutação	da	Rede	Local
•	 Interconexão	de	Redes
•	 Gerenciamento	e	Monitoramento	de	Rede
•	 Servidores	de	Rede
•	 Serviços	de	Rede
•	 Serviços	de	Convergência
•	 Segurança	de	Redes

Curso: 

  rEDES DE computADorES

Carga HOrária: 
1.200 horas

 (960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Projetar instalação de sistemas de refrigeração e climatização, sob 
supervisão; coordenar a execução da instalação e da manutenção 
de sistemas de refrigeração e climatização, seguindo legislação e 
normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança no trabalho e 
utilizando as boas práticas.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	ou	que	
já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	aprender	uma	
profissão, entrar no mercado de trabalho ou buscar uma melhor 
colocação na empresa em que trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Informática	Básica
•	 Metrologia	Dimensional
•	 Desenho	Técnico
•	 Eletrotécnica
•	 Fundamentos	de	Refrigeração	e	Climatização
•	 Refrigeração	e	Climatização	Residencial
•	 Comandos	Elétricos
•	 Termodinâmica
•	 Mecânica	dos	Fluidos
•	 Instalação,	Operação	e	Manutenção	de	Sistemas	
 de Climatização
•	 Eletrônica	Aplicada
•	 Manutenção	de	Compressores
•	 Instalação,	Operação	e	Manutenção	de	Sistemas	
 de Refrigeração Comercial
•	 Instalação,	Operação	e	Manutenção	de	Sistemas	
 de Refrigeração Industrial
•	 Automação	Aplicada	à	Refrigeração	
 e à Climatização
•	 Projeto	de	Instalação	em	Sistemas	de	Climatização

Curso: 

 rEfrIGErAção E clImAtIzAção

Carga HOrária: 
1.200 horas

 (960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Planejar, coordenar e realizar ações para assegurar a 
integridade física e mental das pessoas e a preservação 
do meio ambiente, do patrimônio e da imagem da 
organização, de acordo com legislação e normas aplicadas 
à segurança, saúde e meio ambiente.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha.

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	Oral	e	Escrita
•	 Cálculos	Aplicados	em	Saúde	e	Segurança	do			 	
 Trabalho
•	 Gestão	de	Pessoas
•	 Fundamentos	de	Saúde	e	Segurança	do	Trabalho
•	 Ações	Educativas	em	Saúde	e	Segurança	do	Trabalho
•	 Saúde	e	Segurança	do	Trabalho
•	 Coordenação	de	Ações	de	Saúde	e	Segurança	do		 	
 Trabalho
•	 Planejamento	de	Ações	em	Saúde	e	Segurança	do		 	
 Trabalho

Curso: 

 SEGurANçA No trAbAlho

Carga HOrária: 
1.200 horas

 (960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Implantar e operar equipamentos de redes e sistemas de 
telecomunicações, mantendo-os em funcionamento de acordo 
com o projeto, adotando normas técnicas, de qualidade, de saúde 
e segurança do trabalho e preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	ou	que	
já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	aprender	uma	
profissão, entrar no mercado de trabalho ou buscar uma melhor 
colocação na empresa em que trabalha

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Linguagem	Oral	e	Escrita	
•	 Princípios	de	Telecomunicações	
•	 Infraestrutura	de	Redes	e	Sistemas	de	Telecomunicações	
•	 Tecnologias	e	Equipamentos	de	Redes	e	Sistemas	de		 	
 Telecomunicações 
•	 Instalação	de	Equipamentos	
•	 Técnicas	de	Treinamento	
•	 Protocolos	de	Redes	
•	 Configuração	e	Manutenção	de	Equipamentos
  de Redes e Sistemas de Telecomunicações 
•	 Configuração	e	Manutenção	de	Equipamentos	
 de Telefonia e VoIP 
•	 Monitoração	de	Redes	
•	 Metodologia	de	Análise	e	Resolução	
 de Problemas 

Curso: 

tElEcomuNIcAçÕES

Carga HOrária: 
1.200 horas

 (960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Planejar e coordenar os processos têxteis, controlar a 
qualidade e as características dos produtos e desenvolver 
novos produtos e processos, seguindo normas e 
procedimentos de qualidade, de meio ambiente, de saúde 
e segurança do trabalho.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Fundamentos	de	Comunicação	e	Expressão		 	 	
 Aplicados aos Processos Têxteis
•	 Fundamentos	Físicos	e	Matemáticos	aplicados	aos		 	
 Processos Têxteis
•	 Custos	aplicados	aos	Processos	Têxteis
•	 Fiação
•	 Malharia
•	 Tecelagem
•	 Beneficiamento
•	 Planejamento	dos	Processos	Produtivos	Têxteis
•	 Ensaios	Têxteis
•	 Gestão	dos	processos	têxteis

Curso: 

 têXtIl

Carga HOrária: 
1.340 horas 

(1.072 horas a distância 
e	268	horas	presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo



ObjETivO
Implementar e supervisionar o processo produtivo do 
vestuário e participar do processo de desenvolvimento 
do produto, de acordo com os padrões estabelecidos pela 
empresa, seguindo normas técnicas, de saúde e segurança 
do trabalho, princípios de gestão da qualidade e de 
preservação ambiental.

PúbLiCO-aLvO
É	destinado	a	todos	que	estão	cursando	a	partir	do	2º	ano	
ou	que	já	completaram	o	Ensino	Médio	e	que	desejam	
aprender uma profissão, entrar no mercado de trabalho 
ou buscar uma melhor colocação na empresa em que 
trabalha

CONTEúDO PrOgraMáTiCO

•	 Comunicação	Oral	e	Escrita
•	 Técnicas	de	Representação	do	Vestuário
•	 Tecnologia	dos	materiais	Têxteis	e	Inovação
•	 Modelagem	Industrial	do	Vestuário
•	 Processo	de	Corte	Industrial	do	Vestuário
•	 Sistema	CAD	na	Confecção
•	 Processo	de	Costura	Industrial
•	 Estudo	de	Tempo	e	Movimento
•	 Planejamento	de	Controle	da	Produção	(PCP)
•	 Gestão	de	Pessoas
•	 Custos	Industriais	do	Vestuário
•	 Gestão	da	Produção	do	Vestuário
•	 Desenvolvimento	Técnico	de	Produto	
 do Vestuário

Curso: 

 vEStuÁrIo

Carga HOrária: 
1.200 horas 

(960 horas a distância 
e 240 horas presenciais)

7. hAbIlItAção técNIcA DE NívEl méDIo
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