
 
 
 

CURSO TÉCNICO EM COOPERATIVISMO 

 

Perfil Profissional de Conclusão: Promove a formação e o desenvolvimento de 

cooperativas. Planeja e executa processos cooperativos em suas diversas modalidades. 

Controla os vencimentos e aditivos de contratos. Presta assistência técnica a 

cooperativas. Elabora e desenvolve projetos. 

Campo de Atuação: Cooperativas. Empresas de consultoria. Instituições públicas, 

privadas e do terceiro setor. Profissional autônomo. 

Carga-horária: 800 horas 

Duração: 3 semestres 

Modalidade: Semipresencial, sendo 1 encontro presencial por semana. 

Metodologia: O curso se estrutura em três semestres, que estão ordenados em dois 

grandes núcleos: formação técnica geral e formação técnica específica. 

Certificação: Técnico em Cooperativismo 

 

CURSO TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO 

 

Perfil Profissional de Conclusão: Conduz e assiste pessoas ou grupos em traslados, 

passeios, visitas e viagens. Informa os visitantes sobre aspectos socioculturais, 

históricos, ambientais e geográficos. Traduz o patrimônio material e imaterial de uma 

região para visitantes. Estrutura e apresenta roteiros e itinerários turísticos de acordo 

com interesses, expectativas ou necessidades específicas. 

Campo de Atuação: Agências de viagem e operadoras de turismo. Organismos 

turísticos. De forma autônoma. 

Carga-horária: 960 horas 

Duração: 3 semestres 

Modalidade: Semipresencial, sendo 1 encontro presencial por semana. 



 
 
 

Metodologia: O curso se estrutura em três semestres, que estão ordenados em dois 

grandes núcleos: formação técnica geral e formação técnica específica. 

Certificação: Técnico em Guia de Turismo 

CURSO TÉCNICO EM RESTAURANTE E BAR 

 

Perfil Profissional de Conclusão: Desempenha atividades de controle e avaliação de 

processos de organização, higiene e manipulação de alimentos em mesas, depósitos e 

cozinhas do local de trabalho. Realiza inventários de estoques de bebidas e utensílios 

de salão e bar. Recepciona clientes. Oferece produtos e serviços. Coordena e 

supervisiona os serviços de mesa e coquetelaria. Aplica técnicas de harmonização entre 

alimentos e bebidas. 

 

Campo de Atuação: Bares, restaurantes, lanchonetes, bufês, meios de hospedagem e 

outros espaços de alimentação. 

 

Carga-horária: 960 horas 

Duração: 3 semestres 

Modalidade: Semipresencial, sendo 1 encontro presencial por semana. 

Metodologia: O curso se estrutura em três semestres, que estão ordenados em dois 

grandes núcleos: formação técnica geral e formação técnica específica. 

Certificação: Técnico em Restaurante e Bar 

 

 

CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

 

Perfil Profissional de Conclusão: Opera, instala, configura e realiza manutenção em 

redes de computadores. Aplica técnicas de instalação e configuração da rede física e 

lógica. Instala, configura e administra sistemas operacionais em redes de 

computadores. Implementa políticas de segurança para acesso a dados e serviços 

diversos 



 
 
 

Campo de Atuação: Prestação de serviços. Provedores de acesso a redes. 

Carga-horária: 1.020 horas 

Duração: 3 semestres 

Modalidade: Semipresencial, sendo 1 encontro presencial por semana. 

Metodologia: O curso se estrutura em três semestres, que estão ordenados em dois 

grandes núcleos: formação técnica geral e formação técnica específica. 

Certificação: Técnico em Redes de Computadores 

 

CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA 

 

Perfil Profissional de Conclusão: Executa montagem, instalação e configuração de 

equipamentos de informática. Instala e configura sistemas operacionais desktop e 

aplicativos. Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, 

fontes chaveadas e periféricos. Instala dispositivos de acesso à rede e realiza testes de 

conectividade. Realiza atendimento help-desk. 

Campo de Atuação: Prestação autônoma de serviço e manutenção de informática. 

Empresa de assistência técnica. 

Carga-horária: 1.020 horas 

Duração: 3 semestres 

Modalidade: Semipresencial, sendo 1 encontro presencial por semana. 

Metodologia: O curso se estrutura em três semestres, que estão ordenados em dois 

grandes núcleos: formação técnica geral e formação técnica específica. 

Certificação: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

 



 
 
 

Perfil Profissional de Conclusão: Instala sistemas operacionais, aplicativos e 

periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop 

com acesso a web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso 

geral. Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte. 

Campo de Atuação: Prestação autônoma de serviço e manutenção de informática. 

Empresas de assistência técnica. Centros públicos de acesso à internet. 

Carga-horária: 1.200 horas 

Duração: 3 semestres 

Modalidade: Semipresencial, sendo 1 encontro presencial por semana. 

Metodologia: O curso se estrutura em três semestres, que estão ordenados em dois 

grandes núcleos: formação técnica geral e formação técnica específica. 

Certificação: Técnico em Informática 

 

 

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

 

Perfil Profissional de Conclusão: Desenvolve sistemas para web. Aplica critérios de 

ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Utiliza ferramentas de auxílio no 

desenvolvimento das aplicações. Desenvolve e realiza a manutenção de sites e portais 

na Internet e na intranet. 

Campo de Atuação: Empresas de desenvolvimento de sites para Internet. Indústrias 

em geral. Empresas comerciais. Empresas de consultoria. Empresas de 

telecomunicações. Empresas de automação industrial. Empresas de prestação de 

serviços. Empresas de desenvolvimento de software. Centros de pesquisa em qualquer 

área. Escolas e universidades. Empresas públicas. Empresas de desenvolvimento de 

jogos para consoles, celulares, tablets e computadores. Agências de publicidade e 

propaganda e Atividades de desenvolvimento de sistemas. 

Carga-horária: 1.020 horas 

Duração: 3 semestres 



 
 
 

Modalidade: Semipresencial, sendo 1 encontro presencial por semana. 

Metodologia: O curso se estrutura em três semestres, que estão ordenados em dois 

grandes núcleos: formação técnica geral e formação técnica específica. 

Certificação: Técnico em Informática para Internet 

 


