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1. A UNEPI 

A UNEPI – União de Ensino e Pesquisa Integrada Ltda., foi criada no 
dia 20 de Agosto de 2004 com o intuito de democratizar o conhecimento, 
inicialmente para trabalhar com Ensino Técnico, pois já havia sido autorizada, 
como Mantenedora (Resolução 122/2005) pelo Conselho Estadual de 
Educação da Paraíba C.E.E - PB. 

Com o crescimento dos PSF’s e a municipalização da saúde, 
aumentou a necessidade de mão-de-obra técnica especializada e começamos 
a implementar cursos nesta área, com uma linha inovadora e inédita na 
Paraíba (cursos modularizados). Desta vez, fomos autorizados pelo Conselho 
Estadual de Educação a realizar o Curso Técnico em Análises Clínicas, Curso 
Técnico em Enfermagem , Curso Técnico em Farmácia e posteriormente o 
Curso de Técnico em Segurança do Trabalho, todos na modalidade presencial. 

No ano de 2006, firmamos uma parceria com o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO UNINTER, sendo os pioneiros em Educação a Distância na 
Paraíba para oferecermos cursos superiores à distância, oferecendo hoje 16 
cursos superiores e 50 cursos de Pós-Graduação a distância. 

A UNEPI, através da Resolução 232/2010 do Conselho Estadual de 
Educação da Paraíba, foi a PRIMEIRA a ser credenciada a ofertar Educação 
Profissional a Distância no Estado da Paraíba, com a oferta do curso Técnico 
em Transações Imobiliárias, com a Resolução 233/2010, hoje já reconhecido 
pela resolução 292/2011 do Conselho Estadual de Educação.  

Na modalidade presencial, ofertamos os cursos Técnicos em Guia de 
Turismo Reconhecido pelo CEE-PB 280/2011, Segurança do Trabalho 
Reconhecido pelo CEE-PB 280/2011, Informática para Internet Reconhecido 
pelo CEE-PB 291/2011, Manutenção e Suporte em Informática Reconhecido 
pelo CEE-PB 274/2011, Redes de Computadores Reconhecido pelo CEE-PB 
273/2011 e Transações Imobiliárias Reconhecido pelo CEE-PB 292/2011 e a 
partir de 2012, o Curso Técnico em Edificações, hoje Reconhecido pela 
Resolução 001/2014 motivado pelo aumento no ramo da construção civil. 
Inclusive este setor nunca cresceu tanto: em cinco anos, seu PIB era de R$ 
90,2 bilhões e hoje é de R$ 152 bilhões – um salto de 69%. Assim sendo, à 
medida que o setor cresce, aumenta também a procura pela 
profissionalização da mão-de-obra para esse segmento.  
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Com o aumento das instalações industriais em nosso estado, em 
2013, a UNEPI investiu na implantação de cursos voltados para o 
atendimento do crescimento Industrial e de Serviços como o Curso Técnico e 
Eletrônica autorizado pelo C.E.E-PB pela Resolução 265/2013, Técnico em 
Eletrotécnica autorizado pelo C.E.E-PB pela Resolução 254/2013, Técnico em 
Telecomunicações autorizado pelo C.E.E-PB pela Resolução 253/2013 e 
Técnico em Computação Gráfica autorizado pelo C.E.E-PB pela Resolução 
264/2013.  

A UNEPI, em 2013 foi a ÚNICA instituição em João Pessoa a ser 
Habilitada pelo Governo Federal a ofertar seus cursos Pelo PRONATEC – 
Programa do Governo que paga as mensalidades integrais dos alunos. Em 
todo o Brasil foram menos de 20 Instituições que obtiveram esta Habilitação. 

Com o Intuito de ampliar o atendimento a novas demandas e a 
formação de Centros Específicos de formação de Técnicos em Segurança do 
Trabalho, instalamos em 2014 duas unidades Específicas: uma do Bairro do 
Aeroclube e a outra em Tambauzinho, autorizadas pelo C.E.E – PB pela 
resolução 002/2004.  

Hoje, a UNEPI atua nos mais diversos segmentos da educação, quais 
sejam: Capacitação Profissional, Cursos Livres, Cursos Técnicos, além dos 
cursos de Graduação e Pós-Graduação em parceria com o CENTRO 
UNIVERSITÁRIO UNINTER. 

Sua Diretoria tem uma formação variada, trazendo desta forma uma 
interdisciplinaridade administrativa. 

A Missão Institucional da UNEPI é de capacitar os alunos a tornarem-
se profissionais competentes para enfrentar os desafios do mercado de 
trabalho cada vez mais competitivo e participar ativamente do processo de 
melhoria da qualidade educacional do País. 

A UNEPI é uma empresa que oferece uma proposta de boa educação, 
incorporando novas tecnologias para um aprendizado atualizado, oferecendo 
uma Educação com qualidade e acessível, atuando como co-responsáveis 
com nossos alunos na realização de suas carreiras e projetos de vida. 
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1.1 UNIDADES 

UNEPI - SEDE 

Rua Hildebrando Tourinho, 177 - Miramar 

João Pessoa - PB, CEP: 58032-080 

Fone: (83) 3247.4300 

Email: atendimento@unepi.com.br 

 

UNEPI - HIPER 

Rua Edgar Sales de Miranda Henrique, 400 - Aeroclube 

João Pessoa - PB, CEP: 58036-880. 

 

UNEPI - MORIAH 

Avenida Epitácio Pessoa, 2580 - 2 Piso - Tambauzinho 

João Pessoa - PB, CEP: 58031-003 

 

Observar na secretaria quais cursos são oferecidos em cada unidade. 

 

2. BEM VINDOS 

Olá. 

Caro aluno, este é seu Guia de profissões. Estudar é uma das 
experiências mais gratificantes da vida. Assim, você já pode declarar com 
orgulho a profissão: ESTUDANTE! 

A Educação proposta pela UNEPI possui um desenho de 
conhecimento inovador, projetado de forma a possibilitar o acesso de muitas 
pessoas, considerando que o aluno organiza o seu tempo de estudo, o que 
favorece uma abrangência e oportunidades maiores. Desenvolve a 
autonomia e o empreendedorismo numa época em que a qualificação 
profissional é uma necessidade do mercado de trabalho. 

Seja, pois, bem-vindo a esse novo mundo. Aqui você encontrará 
grandes oportunidades de intercâmbio e de relações humanas, com 
professores qualificados e acesso a novas tecnologias, com possibilidade de 
relacionamentos sólidos, não só nos momentos presenciais projetados, mas 
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em laços de amizade e afetividade que poderão perdurar e ajudar a construir 
um mundo melhor. 

Leia com atenção todos os itens deste manual. Lembre-se de que ele 
é a sua porta de entrada na Instituição. Para demais esclarecimentos, entre 
em contato com a Coordenação do Curso. 

 

2.1 PRIMEIROS PROCEDIMENTOS PARA SE TORNAR NOSSO ALUNO 

As escolhas ou rumos que cada um toma para si têm um impacto 
grande sobre a vida, sobretudo quando envolve o destino profissional. Um 
jogador de futebol feliz com sua profissão atua melhor em campo, assim 
como uma recepcionista satisfeita com sua escolha recebe melhor seus 
clientes. 

No entanto, esta não é a verdade que concerne à realidade dos dias 
atuais. Grande parte dos profissionais atuantes no mercado de trabalho não 
está satisfeita com o trabalho exercido, sequer com a profissão escolhida. 

A escolha da profissão é mais que meramente uma escolha: é um 
projeto para toda a vida. Se alguém escolhe aquilo que gosta de fazer, terá 
realização garantida; caso contrário, se tornará mais um de tantos 
profissionais atuantes e insatisfeitos no mercado de trabalho. 

E mais: o homem em todos os âmbitos da escala social está sendo 
muito exigido, sobretudo no profissional – setor em que sofre avaliações 
constantes. Este só dorme ou descansa em casa, pois é devido a sua carreira 
que ele constrói sua vida, ganhando seu sustento diário, edificando famílias e 
materializando seus sonhos. Daí a importância de uma boa qualificação: 
profissional qualificado e dedicado é sinônimo de competência. 

Portanto, a cada escolha certa, a cada atividade prazerosa e 
satisfatória, sobretudo em cada momento dedicado ao estudo e qualificação, 
o homem se torna mais competente, tendo assim um diferencial perante 
vários profissionais cuja escolha mal resolvida interferem negativamente em 
seu desenvolvimento profissional. 
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2.1.1 MATRÍCULAS 

Os Cursos Técnicos oferecidos pela UNEPI são ofertados na 
modalidade Concomitante e Subsequente. 

 

Concomitantes 

São cursos ofertados a quem está cursando o Ensino Médio, em que a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível médio e o 
Ensino Médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso. 
Nesse regime, o aluno faz somente o Ensino Técnico na UNEPI, devendo, 
obrigatoriamente, estar matriculado no Ensino Médio em outra escola, sem 
dependência. Esta concomitância pode ocorrer em uma determinada série, 
dependendo do curso ofertado. Esses cursos são ofertados também a quem 
já tenha concluído o Ensino Médio. 

 

Subsequente 

Curso profissionalizante em que o aluno deverá possuir o ensino 
médio completo. Devido à isso, a palavra subsequente, pois estes cursos são 
subsequentes ao ensino médio. 

 

 
 

Documentos necessários: 

 Identidade (xerox simples); 
 CPF (xerox simples); 
 Título eleitoral (xerox simples); 
 Alistamento militar (xerox simples); 
 Comprovante de residência (xerox simples); 
 Foto 3 X 4; 
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 Certificado (xerox simples); 
 Histórico (xerox simples); 

 

3. PRONATEC - UNEPI 

A UNEPI, como sempre, sai na frente quando o assunto é educação.  

Depois de dois longos anos de um processo de credenciamento junto 
ao Ministério da Educação (MEC), que avalia as instituições em inúmeros 
aspectos (como a qualidade de ensino, biblioteca, instalações físicas, entre 
outros), a UNEPI foi HABILITADA (aprovada) e hoje faz parte do PRONATEC - 
O Programa Nacional ao Ensino Técnico e Emprego. 

Desta forma hoje, podemos oferecer nossos cursos de forma 
particular, ou seja, os alunos pagam sua própria mensalidade, e pelo 
PRONATEC, em que as mensalidades serão pagas pelo governo federal. 

 

3.1 O QUE É O PRONATEC? 

PRONATEC - O Programa Nacional ao Ensino Técnico e Emprego, além 
de diversas ações, pagará as mensalidades de alunos oriundos da Rede 
Pública ou Privada (como bolsistas integrais), para que tenham acesso ao 
ensino profissionalizante, obtendo, desta forma, maior aprendizado em 
menor tempo no que diz respeito à formação profissional, já que tem por 
intenção o preenchimento de vagas no mercado de trabalho que se 
encontram em aberto por falta de profissionais qualificados.  

A seleção, inicialmente, será realizada através da nota do ENEM em 
um sistema próprio do MEC; posteriormente incluirá apenas as vagas 
remanescentes da primeira, que serão preenchidas por ordem de matricula, 
independente de ter realizado ou não o ENEM. Ou seja, todos que se 
enquadram no requisito de serem alunos oriundos da Rede Pública ou 
Privada, (como bolsistas integrais), mesmo sem ter realizado o ENEM, 
poderão se beneficiar das Bolsas de Estudo. 
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3.2 PROCESSO SELETIVO 

O SISUTEC – Sistema de Seleção Unificado Técnicos - realiza a seleção 
com base na nota do ENEM para cursos de Nível Técnico Subsequente, ou 
seja, para quem já concluiu o Ensino Médio. As vagas são distribuídas 
principalmente para quem concluiu o Ensino Médio em Escola Pública ou 
Privada como Bolsista Integral. Porém, um percentual menor das vagas é 
destinada para os alunos que concluíram em escola Privada como Não 
Bolsistas.  Ao final do processo seletivo e suas respectivas matrículas, as vagas 
remanescentes são ofertadas a toda população, independente de terem feito 
o ENEM e de onde concluíram o Ensino Médio.  

 

4. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

Um dos direitos mais sagrados das pessoas é de buscar o 
conhecimento. Se analisarmos a realidade da população adulta, pode-se 
perceber uma grande carência no que se refere ao processo educativo que 
receberam no decorrer de suas vidas.  

Grande parte desses indivíduos que integram a sociedade foi e está 
sendo produzida pela própria escola, através de propostas pedagógicas 
incoerentes, autoritárias e conservadoras. 

O mundo do trabalho é muito complexo, a evolução tecnológica 
avança a passos largos, necessitando cada vez mais uma maior preparação 
com vistas a realização humana e profissional. 

Nesta era da informação, precisamos desenvolver competências 
como: capacidade de busca e pesquisa da informação, seletividade, 
contextualização, associação e síntese. 

 

4.1 OBJETIVOS: 

 Democratizar o acesso à educação; 
 Aumentar a autonomia e independência do aprendiz; 
 Incentivar a educação básica; 
 Aplicar recursos tecnológicos e de multimídia para o 

enriquecimento do aprendizado. 
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5. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

As diretrizes nacionais para o Ensino Técnico foram estabelecidas 
pelo Conselho Nacional de Educação com a Câmara de Educação Básica 
através da  Resolução N.º 6, de 20 de Setembro de 2012, instituindo as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 
Técnico, publicada no Diário Oficial da União, Brasília, 21 de Setembro de 
2012. 

O Catálogo agrupa os cursos conforme suas características científicas 
e tecnológicas em 13 eixos tecnológicos que somam ao todo 220 
possibilidades de oferta de cursos técnicos. Além de uma tabela de 
convergência para os cursos de adequarem.  

 

Eixo Tecnológico: Ambiente, Saúde 

Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social  

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais  

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios  

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer  

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação  

Eixo Tecnológico: Infraestrutura  

Eixo Tecnológico: Militar  

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia  

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design  

Eixo Tecnológico: Produção Industrial  

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Eixo Tecnológico: Segurança 
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6. CURSOS OFERECIDOS EM NÍVEL TÉCNICO 

   

6.1 CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS 

 

Compreende tecnologias associadas aos processos mecânicos, 
eletroeletrônicos e físico-químicos. 

Abrange ações de instalação, operação, manutenção, controle e 
otimização em processos, contínuos ou discretos, localizados 
predominantemente no segmento industrial, contudo alcançando também, 
em seu campo de atuação, instituições de pesquisa, segmento ambiental e de 
serviços. 

A proposição, implantação, intervenção direta ou indireta em 
processos, além do controle e avaliação das múltiplas variáveis encontradas 
no segmento produtivo, identificam este eixo. 

Traços marcantes deste eixo são a abordagem sistemática da gestão 
da qualidade e produtividade, das questões éticas e ambientais, de 
sustentabilidade e viabilidade técnico-econômica, além de permanente 
atualização e investigação tecnológica. 

 

6.1.1 CURSO TÉCNICO EM ELETRÔNICA 

Modalidade Presencial  

Titulo Habilitação Profissional de Nível Técnico em Eletrônica 

CBO 3132-15 

Duração 18 meses 

Turnos Oferecidos Manhã, Tarde e Noite 

Ato Legal Autorização Resolução 265/13 – C.E.E. - PB  

Disciplinas 20 (vinte) 

Estágio Não-Obrigatório / 200 horas (duzentas). 

Carga Horária Obrigatória 1200 horas (mil e duzentas) 

Carga Horária Total 1400 horas (mil e quatrocentas) 
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Ingresso Particular e PRONATEC 

 

O Curso Técnico em Eletrônica pertence ao eixo tecnológico Controle 
e Processos Industriais e é composto por 20 (vinte) disciplinas, divididas em 5 
(cinco) módulos. O itinerário formativo permite 1 (uma) formação em nível 
de qualificação, sendo AUXILIAR DE TÉCNICO EM ELETRÔNICA – CBO: 3132-
15, com 480 horas/aulas, na conclusão dos módulos I e II. 

Ao final do itinerário formativo, 1200 (um mil e duzentas) horas/aula, 
o aluno receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
ELETRÔNICA. 

O profissional concluinte do Curso Técnico em Eletrônica, na 
modalidade presencial, deve apresentar um perfil de egresso que o habilite a 
desempenhar atividades voltadas para prestar assistência técnica em 
projetos e pesquisas tecnológicas na área de Eletrônica, bem como prestar 
manutenção e instalação de equipamentos eletroeletrônicos e 
microprocessados, com uma visão abrangente e sistêmica dos processos 
industriais e de serviços, a partir de uma formação científica e humanística 
que estimule a criatividade, a criticidade e a investigação, compreendendo o 
significado das ciências, artes, linguagem e tecnologias, enquanto agente de 
sua própria história. 

O curso técnico em Eletrônica da UNEPI – União de Ensino e Pesquisa 
Integrada – oferece um currículo que mantém o alto padrão de qualidade na 
formação de profissionais preparados para os desafios do dia a dia e atende 
às necessidades do mercado, formando profissionais competentes e aptos a 
atuar de forma eficaz e idônea no setor, executando desde o 
desenvolvimentos e implementação de projetos até a manutenção de 
equipamentos eletrônicos de som e imagem, microcomputadores e terminais 
de telecomunicação. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

Com o avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos, a 
automação industrial, bem como o uso dos sistemas eletrônicos, vem 
crescendo de forma significativa em todos os setores da indústria: novos 
dispositivos de comando, controles de carga e velocidade de motores, além 
de diversas tecnologias, exigem profissionais competentes e atualizados em 
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todos os segmentos. Isso acarreta, por parte do mercado, a necessidade da 
busca por profissionais que estejam preparados e qualificados para atuar na 
área industrial, justamente pelo resultado em sinergia do crescimento de 
certos segmentos industriais e do aumento do uso de novas tecnologias. 

No cenário atual, em que políticas de globalização e produtividade 
dão o tom, não há espaço para empresas incapacitadas em treinamento e 
tecnologia. Isso reflete e converge para uma permanente busca por 
profissionais que possam atuar pelas empresas como mão-de-obra 
qualificada em nível técnico. 

Dados atuais afirmam que a Paraíba também apresentou crescimento 
considerável na sua produção industrial em que, especificamente no mês 
de janeiro de 2013, foi verificado pela Federação das Indústrias do Estado 
da Paraíba (FIEP), em uma pesquisa, que a evolução na produção passou 
de 44,3 pontos em dezembro de 2012, para 52,7 pontos em janeiro de 
2013, número maior que o registro regional e nacional, de 50,8 e 48,6 
pontos respectivamente. 

 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

O segmento é muito amplo, sobretudo se o técnico souber trabalhar 
com novas plataformas e equipamentos eletrônicos, como smartphones e 
tablets. O mercado permite que o profissional trabalhe em empresas de 
renome, como projetista e verificador de projetos, nas áreas de 
telecomunicações, energia elétrica, automação industrial, informática, 
prestadoras de serviços, indústrias em geral e laboratórios de controle de 
qualidade e pesquisa. 

Além disso, o técnico também pode trabalhar de forma autônoma, 
montando sua empresa de consertos ou montagem de produtos eletrônicos. 
Atendimento em domicílio, ou mesmo prestando consultoria a outras 
empresas, é um ótimo negócio para quem pretende começar. 
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GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Eletricidade  Eletrônica digital I 

Eletrônica analógica I  Eficiência energética 

Instrumentação eletrônica  Telecomunicações 

Introdução à informática   

 

MÓDULO III  MÓDULO IV 

Controle de processos lógicos  Eletromagnetismo 

Desenho técnico  Instalações elétricas residenciais 

Eletrônica de potência  Eletrônica industrial 

Segurança do trabalho  Circuitos elétricos 

Sistemas microcontrolados  Sistemas digitais 

 

MÓDULO V  MÓDULO VI 

Comandos eletricos  Estágio não-obrigatório 

Eletronica analógica II   

Eletronica digital II   

 

6.1.2 CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 

Modalidade Presencial 

Titulo 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em 
Eletrotécnica 

CBO 3131-05 

Duração 18 meses 

Turnos Oferecidos Manhã, Tarde e Noite 

Ato Legal Autorização Resolução 254/2013 C.E.E. - PB 

Disciplinas 20 (vinte) 

Estágio Não – obrigatório / 200 horas (Duzentas) 



 

 

20 

Carga Horária Obrigatória 1.200 horas/aula (Mil e Duzentas) 

Carga Horária Total 1.400 horas/aula (Mil e Quatrocentas) 

Ingresso Particular e PRONATEC 

 

O Curso Técnico em Eletrotécnica pertence ao eixo tecnológico 
Controle e Processos Industriais e é composto por 19 (dezenove) disciplinas, 
divididas em 5 (cinco) módulos. O itinerário formativo permite 2 (duas) 
formações em nível de qualificação, sendo TECNICO ELETRICISTA – CBO: 
3131-30 com 720 horas/aula, na conclusão dos módulos I, II e III e TECNICO 
EM MANUTENÇÃO ELÉTRICA – CBO: 3131-20, com 960 horas/aula, na 
conclusão dos módulos I, II, III e IV. 

Ao final do itinerário formativo, 1200 (um mil e duzentas) horas/aula 
o aluno receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
ELETROTÉCNICA. 

O Curso Técnico em Eletrotécnica oferecido pela UNEPI forma 
profissionais éticos, cidadãos e detentores de um conjunto de competências 
e habilidades para que possam atender às necessidades sociais (através de 
uma visão crítica e do pensar holístico, que ajudam a suprir a necessidade da 
aprendizagem permanente e que lhe permitirá acompanhar a evolução dos 
conhecimentos) advindas da evolução tecnológica, do contexto político-social 
e das exigências do mundo do trabalho, prestando suporte técnico ao 
desenvolvimento das atividades setoriais.  

O profissional da área deverá ser capaz de atuar com a instalação e 
manutenção de elementos de geração transmissão e distribuição de energia 
elétrica e dominar princípios básicos de eletroeletrônica, vinculando-os às 
normas técnicas afins à segurança do trabalho, saúde e ao meio ambiente. 
Deverá também realizar medições eletroeletrônicas em instalações elétricas, 
utilizando corretamente os equipamentos de medições, participar na 
elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações elétricas e de 
infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações, bem como 
de instalações de sistemas de acionamentos elétricos, além de aplicar 
medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas 
alternativas, onde deverá compreender a importância da preservação do 
meio ambiente.  
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MERCADO DE TRABALHO 

“Uma terra de oportunidades para quem quer investir e ter a garantia 
de um lugar no mercado de trabalho. É com essa visão que o Governo do 
Estado através da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep) quer 
tornar a Paraíba um dos Estados mais competitivos no Nordeste e para isso 
vem tentando investimentos fora e dentro do País. Foram anunciados 
investimentos na ordem de R$ 1,4 bilhão por empresas já contratadas e estão 
em fase de negociação, investimentos na ordem de R$ 1,2 bilhão através do 
grupo de portugueses.” 

http://www.cinep.pb.gov.br/site/informe109.html, acessado em 06 de setembro 
de 2013 às16h43min. 

Com o aumento das vendas no Nordeste, a Paraíba tem sido 
pretendida por muitos empresários do setor industrial por ter capacidade de 
rendê-los de R$ 3 milhões a R$ 4 milhões nos primeiros anos, podendo 
chegar a R$ 22 milhões, em 25 anos. Desta forma, a geração de postos de 
trabalho, a mudança na logística e o aumento do leque de produtos são 
alguns dos benefícios inevitáveis para a empresa que a busca, como também 
para o empregado, pois, quando uma empresa obtém lucro satisfatório e 
aumenta seu leque de produtos, os trabalhadores também são beneficiados 
com a estadia da empresa e, consequentemente, com a estabilidade do seu 
emprego, bem como com o aumento das vagas de trabalho. 

O técnico de eletrotécnica encontra espaço privilegiado no mercado 
de trabalho, por se tratar de um profissional importante para o 
funcionamento desses setores da economia. A realidade atual apresenta-se 
de forma dinâmica e complexa, dado aos avanços científicos e a 
implementação de novas tecnologias aplicadas ao processo produtivo. Nessa 
perspectiva, o profissional deve visar o desenvolvimento de conhecimentos, 
atitudes e habilidades que se relacionem com as exigências presentes hoje na 
sociedade, condição básica para favorecer a convivência social responsável, 
crítica, humanizadora e ao mesmo tempo, poderem engajar-se no mundo do 
trabalho. 

 

 

 

http://www.cinep.pb.gov.br/site/informe109.html
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PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

O mercado permite que o eletrotécnico trabalhe em empresas de 
renome, como indústrias metalúrgicas, concessionárias de geração e 
distribuição de energia elétrica, assistência técnica, telecomunicações e até 
mesmo em construção civil, automação industrial, informática, prestadoras 
de serviços, indústrias em geral e laboratórios de controle de qualidade e 
pesquisa e escritório de projetos técnicos. 

Além disso, o técnico em eletrotécnica também pode trabalhar de 
forma autônoma, montando sua empresa de consertos ou montagem de 
produtos eletrônicos, pode realizar atendimento em domicílio, ou mesmo 
prestando consultoria a outras empresas. É um ótimo negócio para quem 
pretende começar. 

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Eletricidade  Circuitos elétricos 

Eletrônica analógica I  Instalações elétricas residenciais 

Instrumentação eletrônica  
Projetos elétricos residenciais e 
prediais 

Introdução à informática  Segurança do trabalho 

 

MÓDULO III  MÓDULO IV 

Comandos elétricos  Manutenção elétrica 

Desenho técnico  Projetos elétricos industriais 

Eletrônica de potência  
Projetos elétricos residenciais e 
prediais 

Máquinas elétricas  Sistemas elétricos de potência 
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MÓDULO V 

Eficiência energética 

Sistemas de distribuição 

Sistemas de geração 

Subestações elétricas 

 

 

   

6.2 GESTÃO E NEGÓCIOS 

 

Compreende tecnologias associadas aos instrumentos, técnicas e 
estratégias utilizadas na busca da qualidade, produtividade e competitividade 
das organizações. 

Abrange ações de planejamento, avaliação e gerenciamento de 
pessoas e processos referentes a negócios e serviços presentes em 
organizações públicas ou privadas de todos os portes e ramos de atuação. 

Este eixo caracteriza-se pelas tecnologias organizacionais, viabilidade 
econômica, técnicas de comercialização, ferramentas de informática, 
estratégias de marketing, logística, finanças, relações interpessoais, legislação 
e ética. 

Destacam-se, na organização curricular destes cursos, estudos sobre 
ética, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, redação de 
documentos técnicos, educação ambiental, além da capacidade de trabalhar 
em equipes com iniciativa, criatividade e sociabilidade. 
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6.2.1 CURSO TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 

Modalidade Presencial e a Distância  

Título 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em Transações 
Imobiliárias 

Duração 10 meses 

Ato Legal 

Reconhecimento Resolução 324/2012 C.E.E. – PB 
(Presencial) 

Reconhecimento Resolução 292/2011 C.E.E. – PB (EaD) 

Disciplinas 9 (nove) 

Estágio 360 horas (Trezentos e Sessenta) 

Carga Horária Obrigatória 800 horas/aula (Oitocentas) 

Carga Horária Total 1160 horas/aula (Mil, Cento e Sessenta) 

Ingresso Particular 

 

O Técnico em Transações Imobiliárias é o profissional do Eixo de 
Gestão e Negócios que realiza ações de planejamento, execução, controle e 
avaliação das ações de compra, venda locação, permuta e administração de 
imóveis, agindo de acordo com a Legislação, que regulamenta a profissão de 
Corretor de Imóveis.  

Com base na compreensão da organização do ramo imobiliário, o 
técnico deste setor planeja, executa, controla e avalia as ações de compra, 
venda e locação de imóveis; registra as avaliações de transações imobiliárias; 
executa registro e transferência de imóveis junto aos órgãos competentes; 
inscreve imóveis no cadastro da imobiliária; apresenta os imóveis aos clientes 
potenciais e orienta investimentos na atividade; lê e interpreta projetos e 
mapas; acompanha a movimentação do mercado para antever tendências 
que afetam o empreendimento. O curso possui carga horária de 800 
horas/aula distribuídas em 9 disciplinas, dispostas em cinco módulos, 
facilitando o aprendizado do aluno. 
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MERCADO DE TRABALHO 

O mercado de trabalho no setor imobiliário está em franca expansão, 
necessitando de profissionais capacitados para o exercício da atividade. 
Empresas imobiliárias e consultorias; construtoras; bancos e como 
profissional autônomo. 

 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

O técnico em transações imobiliárias pode atuar em empresas do 
setor imobiliário, construção civil, urbanizadoras, loteadoras, agentes 
financeiros, empresas prestadoras de serviços, empresas privadas, escritórios 
de corretagem imobiliária, administradoras de imóveis e de condomínios, 
empresas de incorporação e construção, empresas de consultorias, cartórios, 
perícias extra e judiciais, assessoria e consultoria em escritórios de advocacia 
especializados em direito Imobiliário e ainda como autônomo. 

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Marketing imobiliário  Operações imobiliárias 

Matemática financeira  Organização e técnica comercial 

 

MÓDULO III  MÓDULO IV 

Comunicação e expressão em língua 
portuguesa 

 
Desenho arquitetônico e noções de 
construção civil 

Direito e legislação  Economia e mercado 

Relações humanas e ética profissional   

 

MÓDULO V 

Técnicas de estágio 

 

 

  



 

 

26 

   

6.3 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Compreende tecnologias relacionadas à comunicação e 
processamento de dados e informações. 

Abrange ações de concepção, desenvolvimento, implantação, 
operação, avaliação e manutenção de sistemas e tecnologias relacionadas à 
informática e telecomunicações. Especificação de componentes ou 
equipamentos, suporte técnico, procedimentos de instalação e configuração, 
realização de testes e medições, utilização de protocolos e arquitetura de 
redes, identificação de meios físicos e padrões de comunicação e, 
sobremaneira, a necessidade de constante atualização tecnológica 
constituem, de forma comum, as características deste eixo. 

O desenvolvimento de sistemas informatizados, desde a 
especificação de requisitos até os testes de implantação, bem como as 
tecnologias de comutação, transmissão, recepção de dados, podem 
constituir-se em especificidades deste eixo. 

Ressalte-se que a organização curricular destes cursos contempla 
estudos sobre ética, raciocínio lógico, empreendedorismo, normas técnicas e 
de segurança, redação de documentos técnicos, educação ambiental, 
formando profissionais que trabalhem em equipes com iniciativa, criatividade 
e sociabilidade. 

 

6.3.1 CURSO TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

Modalidade Presencial 

Titulo 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em 
Computação Gráfica 

CBO 3735-05 

Duração 12 meses 

Turnos Oferecidos Manhã, Tarde e Noite 

Ato Legal Autorização Resolução 264/2013 C.E.E. - PB 

Disciplinas 14 (quatorze) 

Carga Horária Obrigatória 1.000 horas/aula (Mil) 
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Ingresso Particular 

 

O Curso Técnico em Computação Gráfica pertence ao eixo 
tecnológico Informação e Comunicação e é composto por 14 (quatorze) 
disciplinas, divididas em 4 (quatro) módulos. O itinerário formativo permite 2 
(duas) formações em nível de qualificação, sendo EDITOR DE IMAGENS PARA 
TELEVISÃO E PRODUTORAS DE VÍDEO – CBO: 3732-05 com 500 horas/aula, 
na conclusão dos módulos I e II, e DESIGNER GRÁFICO – CBO: 2624-10 com 
750 horas/aula, na conclusão dos módulos I, II e III.  

Ao final do itinerário formativo, 1000 (mil) horas/aula o aluno 
receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM COMPUTAÇÃO 
GRÁFICA. 

Computação Gráfica é a área da Ciência da Computação que estuda a 
geração, manipulação e análise de imagens, através do computador. O seu 
curso Técnico forma profissionais qualificados para o exercício da função de 
técnico em Computação Gráfica de acordo com os princípios norteadores 
enunciados pelas Diretrizes curriculares Nacionais para a educação 
Profissional de Nível Técnico e habilitá-los, com competências e habilidades 
focadas para exercerem funções de desenvolvimento de simuladores digitais 
e maquetes eletrônicas, para o exercício da profissão na elaboração e 
desenvolvimento de projetos de computação gráfica de duas ou mais 
dimensões, utilizando ferramentas de modelagem, ilustração, animação e 
educação de áudio e vídeo, proporcionando-lhes uma base de conhecimentos 
instrumentais, científicos e tecnológicos, visando a sua inserção no mercado 
de trabalho.  

A UNEPI, pensando do futuro e ciente da busca do mercado por 
profissionais qualificados e ainda em escassez, visando à formação de 
profissionais com habilidades técnicas, de espírito empreendedor e criativo, 
sem perder a visão integral do ser humano, necessária para as infinitas 
possibilidades de evolução do mercado, oferece o curso técnico em 
Computação Gráfica cujo currículo mantém o alto padrão de qualidade na 
formação de profissionais preparados para os desafios do dia a dia e atende 
às necessidades do mercado, formando profissionais competentes e aptos a 
atuar de forma eficaz e idônea neste setor. 
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MERCADO DE TRABALHO 

O Brasil é o país onde o mercado de jogos mais cresceu no mundo no 
ano de 2012. 

Além disso, nos últimos anos, o segmento de efeitos especiais de 
filmes vem recrutando cada vez mais profissionais. Para se ter uma ideia, 
mais da metade do filme Chico Xavier (2010), do diretor Daniel Filho,é puro 
efeito especial. Para suprir esta demanda de mercado, trabalho requer 
capacitação. 

Em se tratando de vídeo-games, um estudo feito com fabricantes 
mostrou que as vendas de jogos e equipamentos atingiram R$ 1,6 bilhão no 
ano passado. Enquanto este mercado encolheu na maioria dos países, no 
Brasil houve um crescimento de 60% quando comparado a 2011. 

Em 2012, uma nova geração de jogos e consoles chegaram mais 
baratos, embora os consumidores brasileiros continuem dispostos a gastar o 
que for necessário para ter os últimos lançamentos em mãos. Tudo isso 
acarretado pela instalação de duas grandes fabricantes no Brasil, o que 
causou a redução de até 40% do preço do consumidor final, além, é claro, da 
facilidade da compra no varejo que permitiu que aumentasse cada vez mais a 
demanda. 

No mercado de filmes, oferta de produtos nacionais cresceu 
bastante. Enquanto em 2002 o país lançou apenas 30 fitas, em 2011 chegou a 
99. A expectativa sob este crescimento continua, pois hoje se percebe o real 
valor de um filme bem produzido. Este crescimento também pode ser sentido 
na Paraíba, onde o número de filmes e minisséries com perspectiva nacional 
e até internacional, como por exemplo, as obras de Ariano Suassuna “A pedra 
do reino” e “O Auto da Compadecida”, foram produzidos.  

 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

Pode atuar em produtoras de vídeo, estúdios de design e criação de 
conteúdo audiovisual para internet, estúdios de animação, escritórios de 
arquitetura e engenharia e escritório de publicidade, marketing e 
propaganda. Atua ainda em tratamento de som, imagem e efeitos especiais e 
simuladores digitais e maquetes eletrônicas , ou seja, o profissional técnico 
em Computação Gráfica poderá trabalhar em empresas de Arquitetura e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
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Design de produto, Design visual, Geoprocessamento, Artes, Jogos, Cinema e 
Engenharia. 

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Criação e edição editorial  Animação 

Introdução a informática  Edição e tratamento de audio 

Tratamento de imagens  Edição e tratamento de video 

  Publicidade e propaganda 

 

MÓDULO III  MÓDULO IV 

Designer de impressos  CAD 

Designer para web  Fotografia digital 

Direito e etica profissional  Produção gráfica 3d 

Processos gráficos   

 

6.3.2 CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET 

Modalidade Presencial 

Titulo 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em Informática 
para Internet 

CBO 3171-05 

Duração 12 meses 

Turnos Oferecidos Manhã e Tarde 

Ato Legal Reconhecimento Resolução 291/2011 C.E.E. - PB 

Disciplinas 14 (quatorze) 

Estágio Não – obrigatório / 100 horas (Cem) 

Carga Horária obrigatória 1.000 horas/aula (Mil) 

Carga horária Total 1.100 horas/aula (Mil e Cem) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Design_de_produto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Design_visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geoprocessamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
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Ingresso Particular e PRONATEC 

 

O Curso Técnico em INFORMÁTICA PARA INTERNET pertence ao eixo 
tecnológico Informação e Comunicação e é composto por 14 (quatorze) 
disciplinas, divididas em 4 (quatro) módulos. O itinerário formativo permite 2 
(duas) formações em nível de qualificação, sendo OPERADOR DE 
COMPUTADOR – CBO: 3172-05 com 300 horas/aula, na conclusão do módulo 
I, e TECNICO DE APOIO DO USUÁRIO DE INFORMÁTICA – CBO: 3172-10 com 
600 horas/aula, na conclusão dos módulos I e II. 

Ao final do itinerário formativo, 1100 (um mil e cem) horas/aula, o 
aluno receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA PARA INTERNET. 

O curso Técnico em Informática para Internet atende a crescente 
demanda por profissionais qualificados para o desenvolvimento de sistemas 
para Internet, habilitando o profissional a projetar desde a interface até a 
configuração do ambiente para disponibilização dos sistema. Sua proposta 
atende a todas as definições do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e visa a 
formar profissionais que atuem no planejamento, análise, desenvolvimento, 
avaliação, manutenção e utilização de tecnologias empregadas no 
estabelecimento de aplicações para a Web garantindo uma formação básica 
que contempla desde os conceitos fundamentais até o estudo aprofundado 
das diferentes tecnologias de programação de computadores, sistemas 
operacionais, redes de computadores, interface homem-
máquina, web design, além de outras tecnologias. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

O mercado de trabalho é amplo e promissor para profissionais que 
possuem o conhecimento necessário para a implementação de soluções de 
convergência ou para a criação de novas soluções que operem no ambiente 
da Internet. 

É um profissional capaz de identificar problemas e propor soluções na 
montagem e manutenção do Hardware de um microcomputador; 
implementar sistemas através da utilização de diferentes técnicas de 
programação por meio de linguagens e ambientes específicos; aplicar 
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técnicas de projeto e análise de sistemas para o ambiente da Internet; 
projetar, implementar e dar manutenção em sistemas no ambiente da 
Internet; conhecer e aplicar técnicas de integração de sistemas com sistemas 
gerenciadores de banco de dados; identificar, propor configurar e administrar 
protocolos e sistemas de comunicação em rede; conhecer e aplicar técnicas 
de criação e edição de páginas para Internet, além de implementar 
estratégias de segurança. Este profissional terá condições de atuar com perfil 
empreendedor, buscando explorar as oportunidades do mercado de trabalho, 
com criatividade, visão científica, porém, preservando os princípios da ética e 
da moral. 

 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

O Técnico em Informática para Internet poderá atuar diretamente em 
empresas públicas e privadas ou de forma autônoma, como empreendedor, 
em empresas de desenvolvimento de websites dinâmicos, banco de dados e 
software, empresas de suporte e manutenção de micromputadores, 
desenvolvimento de softwares, operação de sistemas operacionais, lógica e 
linguagens de programação, protocolos de comunicação e interface homem–
máquina.  

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Introdução à informática  
Montagem e manutenção de 
computador I 

Introdução a banco de dados  Introdução à programação 

Tópicos em sistemas operacionais  
Fundamentos a redes de 
Computadores 

Eletrônica básica  Inglês técnico 
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MÓDULO III  MÓDULO IV 

Webdesigner  Banco de dados 

Linguagem para desenvolvimento web  Comunicação visual para internet 

Segurança e ferramentas web  Web marketing e comércio eletrônico 

Fundamentos de análise e projetos 
web 

 Soluções em negócios eletrônicos 

 

MÓDULO V 

Estágio não-obrigatório 

 

6.3.3 CURSO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA 

Modalidade Presencial 

Titulo 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em 
Manutenção e Suporte em Informática 

CBO 3132-05 

Duração 12 meses 

Turnos Oferecidos Manhã, Tarde e Noite 

Ato Legal Reconhecimento Resolução 274/2011 - C.E.E. / PB 

Disciplinas 14 (quatorze) 

Estágio Não – obrigatório / 100 horas (Cem) 

Carga Horária obrigatória 1.000 horas/aula (Mil) 

Carga horária Total 1.100 horas/aula (Mil e Cem) 

Ingresso Particular e PRONATEC 

 

O Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática pertence 
ao eixo tecnológico Informação e Comunicação e é composto por 14 
(quatorze) disciplinas, divididas em 4 (quatro) módulos. O itinerário formativo 
permite 2 (duas) formações em nível de qualificação, sendo OPERADOR DE 
COMPUTADOR – CBO: 3172-05 com 300 horas/aula, na conclusão do módulo 
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I, e TECNICO DE APOIO DO USUÁRIO DE INFORMÁTICA – CBO: 3172-10 com 
600 horas/aula, na conclusão dos módulos I e II. 

Ao final do itinerário formativo, 1100 (um mil e cem) horas/aula, o 
aluno receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA. 

 

Nas últimas décadas, tem-se observado um constante avanço 
tecnológico em nossa sociedade. Antes os computadores, gigantescas e 
caríssimas máquinas, eram usados principalmente para fins científicos e 
apenas grandes instituições os possuíam. Atualmente, além das grandes 
instituições, os computadores também estão presentes em todos os setores 
de nossa sociedade para os mais diversos fins. Já não se imagina a vida sem as 
vantagens e as facilidades que os computadores nos proporcionam. 

O Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática é voltado 
para o público de jovens e adultos. Uma opção teórico-metodológica e 
ideológica centrada na construção de espaços destinados à concretização de 
uma prática assentada na perspectiva da inclusão social da população dos 
conhecimentos produzidos. Como consequência, busca-se, na formação 
desse profissional, um trabalhador-cidadão transformador de sua condição 
de ser coletivo e solidário. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

Com o crescimento envolvendo novas tecnologias, sobretudo dos 
computadores, as empresas de pequeno e médio porte passam por um 
processo dinâmico de informatização e, por consequência, também se torna 
crescente a busca cada vez mais exigente por profissionais qualificados. O 
mercado de trabalho para o Técnico em Manutenção e Suporte em 
Informática busca pessoas capazes de suprir vagas de emprego não 
preenchidas por não poder contar com profissionais aptos a exercer 
adequadamente sua profissão que compreende funções como montagem, 
desmontagem e manutenção destas máquinas. 

O técnico em Manutenção e Suporte em Informática realiza 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática, 
identificando os principais componentes de um computador, suas 
funcionalidades e as arquiteturas de rede, como também analisando meios 
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físicos, dispositivos e padrões de comunicação. Ele avalia a necessidade de 
substituição ou mesmo atualização tecnológica dos componentes de redes, 
instala, configura e desinstala programas e softwares básicos, utilitários e 
aplicativos, assim como realiza procedimentos de backup e recuperação de 
dados. Por isso tem um mercado de trabalho amplo, se estiver qualificado 
para isso e tiver uma formação adequada. 

 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

O técnico de Manutenção e Suporte em Informática estará 
capacitado a trabalhar em instituições públicas, privadas e do terceiro setor 
que demandem suporte e manutenção de informática ou na prestação 
autônoma de serviços, e atuarão com suporte e manutenção de 
micromputadores, desenvolvimento de web, desenvolvimento de softwares, 
suporte e configuração de sistemas operacionais e suporte e operação de 
aplicativos comerciais. 

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Eletrônica básica  
Montagem e manutenção de 
computador I 

Tópicos em sistemas operacionais  Introdução à programação 

Introdução à informática  
Fundamentos a redes de 
computadores 

Introdução a banco de dados  Inglês técnico 

 

MÓDULO III  MÓDULO IV 

Fundamentos em remanofatura  
Suporte avançado em manutenção e 
montagem de computador 

Eletrônica para bancada de 
laboratório 

 Manutenção de impressoras 

Suporte a hardware  
Abertura e gestão de assistência 
técnica em hardware 
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MÓDULO V 

Estágio não-obrigatório 

 

6.3.4 CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES 

Modalidade Presencial 

Titulo 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em Redes de 
Computadores 

CBO 3133-10 

Duração 12 meses 

Turnos Oferecidos Manhã e Tarde 

Ato Legal Reconhecimento Resolução 273/2011 - C.E.E. - PB 

Disciplinas 14 (quatorze) 

Estágio Não – obrigatório / 100 horas (Cem) 

Carga Horária obrigatória 1.000 horas/aula (Mil) 

Carga horária Total 1.100 horas/aula (Mil e Cem) 

Ingresso Particular e PRONATEC 

 

O Curso Técnico em REDES DE COMPUTADORES pertence ao eixo 
tecnológico Informação e Comunicação e é composto por 14 (quatorze) 
disciplinas, divididas em 4 (quatro) módulos. O itinerário formativo permite 2 
(duas) formações em nível de qualificação, sendo OPERADOR DE 
COMPUTADOR – CBO: 3172-05 com 300 horas/aula, na conclusão do módulo 
I, e TECNICO DE APOIO DO USUÁRIO DE INFORMÁTICA – CBO: 3172-10 com 
600 horas/aula, na conclusão dos módulos I e II. 

Ao final do itinerário formativo, 1100 (um mil e cem) horas/aula, o 
aluno receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM REDES DE 
COMPUTADORES. 

O Curso Técnico em Redes de Computadores forma profissionais 
aptos à instalação, montagem e configuração de redes de computadores 
sejam com fio ou sem fio, montagem de redes estruturais de cabos e 
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roteamentos para computadores juntamente com instalação de servidores. 
Nele o participante aprende a montar, configurar e fazer manutenção de 
microcomputadores, bem como a instalação e configuração de sistemas 
operacionais e dispositivos de redes, seja cabeamento estruturado ou 
tecnologia wireless. Aprende também a administrar redes e realizar controles 
de tráfego e implementar tecnologias de segurança para garantir o bom 
funcionamentos dos sistemas de comunicação de dados.  

O Técnico em Redes de Computadores deve ser flexível e dominar os 
diferentes aspectos tecnológicos e organizacionais relacionados com as redes 
de computadores, além de compreender as necessidades e os processos 
organizacionais, visando à implementação de sistemas de comunicação de 
dados que efetivamente atendam os requisitos de negócio das empresas.  

 

MERCADO DE TRABALHO 

A sociedade demanda cada vez mais soluções integradas para a 
gestão eficiente dos recursos tecnológicos, o que tem exigido das 
organizações uma resposta rápida as necessidades deste novo cenário global. 

A crescente utilização de recursos computacionais integrados em 
rede nas organizações resulta em um aumento significativo de vagas para 
pessoas qualificadas na área de infra-estrutura de redes, criando a 
necessidade de preparar profissionais capacitados para lidarem com 
inovações tecnológicas e demandas produtivas. 

Esta expansão na oferta de produtos de informática vem 
aumentando o campo de trabalho nos provedores de acesso e serviços. O 
trabalho autônomo também é alternativa de mercado, pois empresas de 
pequeno porte, que não podem manter profissionais em tempo integral, 
contratam prestadores de serviços para implementação e suporte a sua rede. 
Seja qual for o porte da empresa, é grande a responsabilidade do profissional, 
onde o mercado constitui-se em grande desafio.  

 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

Conforme apontado no item anterior, as empresas de pequeno e 
médio porte são as empresas que se encontram num processo enérgico de 
informatização sempre atrelado a redes de computadores, o que torna nosso 



 

 

37 

campo de estágio voltado para este porte de empresas, exatamente pela 
maior probabilidade de contratação. Além disto, o trabalho autônomo 
também é uma excelente alternativa quando o mercado sente a necessidade 
e busca por profissionais qualificados. 

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Introdução à informática  
Montagem e manutenção de 
computador I 

Introdução a banco de dados  Introdução à programação 

Tópicos em sistemas operacionais  
Fundamentos a redes de 
computadores 

Eletrônica básica  Inglês técnico 

 

MÓDULO III  MÓDULO IV 

Instalação e manutenção de 
computadores 

 Cabeamento de redes e Wi-Fi 

Serviços de redes de computadores  Administração de redes 

Teoria de redes de computadores  Segurança de redes de computadores 

 

MÓDULO V 

Estágio não-obrigatório 

 

6.3.5 CURSO TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES 

Modalidade Presencial 

Titulo 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em 
Telecomunicações 

CBO 3133-15 

Duração 18 meses 

Turnos Oferecidos Manhã, Tarde e Noite 
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Ato Legal Autorização Resolução 253/2013 C.E.E. – PB  

Disciplinas 19 (dezenove) 

Estágio Não – obrigatório / 200 horas (Duzentas) 

Carga Horária Obrigatória 1.200 horas/aula (Mil e Duzentas) 

Carga Horária Total 1.400 horas/aula (Mil e Quatrocentas) 

Ingresso Particular e PRONATEC 

 

O Curso Técnico em Telecomunicações pertence ao eixo tecnológico 
Controle e Processos Industriais e é composto por 19 (dezenove) disciplinas, 
divididas em 5 (cinco) módulos. O itinerário formativo permitiu 2 (duas) 
formações em nível de qualificação, sendo INSTALADOR-REPARADOR DE 
EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO EM TELEFONIA – CBO 7313-05 com 720 
horas/aula na conclusão dos módulos I, II e III, e INSTALADOR-REPARADOR 
DE LINHAS E APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES – CBO 7313-20 com 960 
horas/aula na conclusão dos módulos I, II, III e IV. 

Ao final do itinerário formativo de 1200 (um mil e duzentas) 
horas/aula o aluno receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
TELECOMUNICAÇÕES. 

O Técnico em telecomunicações desempenha funções em empresas 
que não tenham como atividade fim a prestação de serviços de 
telecomunicações, dentre as quais podem ser citadas instalação e 
manutenção de sistema interno de telefonia, incluindo central privativa de 
telefonia (PABX), extensões telefônicas, programação e categorização de 
ramais, instalação e configuração de software de monitoramento de ligações 
telefônicas, instalação e manutenção de rede telefônica de acesso, instalação 
e configuração de computadores em rede e instalação e manutenção de 
sistema coletivo de TV. 

Pensando nisso, a UNEPI – União de Ensino e Pesquisa Integrada – 
atendendo ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) – Lei Federal nº 9394/96 e seguindo os requisitos exigidos pelo 
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, Ed. 2012, dispõe o Curso Técnico em 
Telecomunicações que visa, em um cenário competitivo e de acelerado 
crescimento da exigência de serviços especializados, a formação de 
profissionais para atuarem nas atividades de planejamento, supervisão, 
implantação, operação e manutenção de Projetos e Sistemas de 
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Telecomunicações de forma cidadã, associada ao aspecto técnico-operativo, 
onde possa estabelecer relação entre conhecimento > mercado de trabalho > 
sociedade. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

“O mercado de telecomunicações no Brasil está crescendo e as 
empresas precisam se preparar para os desafios gerados pela demanda de 
infraestrutura e serviços. Puxada pelo setor de consumo e corporativo, a 
demanda de tráfego de dados aumentará no mercado local cerca de oito 
vezes até 2016, exigindo maiores investimentos em infraestrutura de 
comunicação e serviços para atender o consumo local e os picos de uso 
gerados por grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. 

A associação GSMA, que congrega operadoras de celular, prevê que a 
Copa do Mundo, por exemplo, deverá trazer mais de 1 milhão de conexões em 
roaming, gerando 300% do tráfego de dados normal por um período de oito 
semanas. E durante as Olimpíadas em Londres a sobrecarga foi sete vezes 
maior em relação à Pequim, em 2008.  Para garantir o serviço, as empresas 
precisam gerenciar melhor seus recursos e força de trabalho, completando a 
infraestrutura necessária e atendendo os clientes conforme suas 
necessidades.” 

 

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/artigo-o-crescimento-do-
brasil-e-os-desafios-das-telecomunicacoes/76387/, acessado em 09 de setembro de 2013 às 
14h17min. 

 

Nesse cenário extremamente competitivo, de acelerado crescimento 
da exigência de serviços especializados de telecomunicações, a curto e a 
médio prazos, fica evidenciada a necessidade da formação de profissionais, 
para atuarem nas atividades de planejamento, projeto, supervisão, 
implantação, operação e manutenção de Sistemas de Telecomunicações. 

 

 

 

 

 

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/artigo-o-crescimento-do-brasil-e-os-desafios-das-telecomunicacoes/76387/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/artigo-o-crescimento-do-brasil-e-os-desafios-das-telecomunicacoes/76387/
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PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

Para o profissional formado no curso técnico em Telecomunicações o 
mercado de trabalho é bastante amplo, seja no comércio, indústria, empresas 
públicas e privadas, em destaque as empresas concessionárias de telefonia 
fixa e móvel, empresas provedoras de acesso a Internet, de manutenção e 
instalação de equipamentos de comunicação de dados e as que utilizam 
redes de computadores. 

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Eletricidade  Eletrônica digital I 

Eletrônica analógica I  Eficiência energética 

Instrumentação eletrônica  Telecomunicações 

Introdução à informática   

 

MÓDULO III  MÓDULO IV 

Eletrônica de potência  Redes de computador 

Telefonia fixa analógica  Rede via rádio 

Telefonia fixa digita  Redes de computador cabeada 

  Redes de computador sem fio 

 

MÓDULO V 

Circuitos elétricos 

Radio transmissão 

Segurança do trabalho 

Telefonia móvel 

Transmissão de TV 
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6.4 INFRAESTRUTURA 

Compreende tecnologias relacionadas à construção civil e ao 
transporte. Contempla ações de planejamento, operação, manutenção, 
proposição e gerenciamento de soluções tecnológicas para infraestrutura. 

Abrange obras civis, topografia, transporte de pessoas e bens, 
mobilizando, de forma articulada, saberes e tecnologias relacionadas ao 
controle de trânsito e tráfego, ensaios laboratoriais, cálculo e leitura de 
diagramas e mapas, normas técnicas e legislação. 

Características comuns deste eixo são a abordagem sistemática da 
gestão da qualidade, ética, segurança, viabilidade técnico-econômica e 
sustentabilidade. 

Saliente-se que a organização curricular destes cursos contempla 
estudos sobre ética, empreendedorismo, normas técnicas e de segurança, 
redação de documentos técnicos, educação ambiental, raciocínio lógico, 
formando técnicos que trabalhem em equipes com iniciativa, criatividade e 
sociabilidade. 

 

6.4.1 CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Modalidade Presencial 

Titulo Habilitação Profissional de Nível Técnico em Edificações 

CBO 3121-05 

Duração 18 meses 

Turnos Oferecidos Manhã, Tarde e Noite 

Ato Legal Reconhecimento Resolução 001/2014 C.E.E.-PB 

Disciplinas 19 (dezenove) 

Estágio Não-Obrigatório / 200 horas (Duzentas). 

Carga Horária Obrigatória 1.200 horas (mil e Duzentas) 

Carga Horária Total 1.400 horas (mil e Quatrocentas) 

Ingresso Particular e PRONATEC 
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O Curso Técnico em Edificações pertence ao eixo tecnológico 
Controle e Processos Industriais, é composto por 19 (dezenove) disciplinas, 
divididas em 5 (cinco) módulos. O itinerário formativo permite 3 (três) 
formações em nível de qualificação, sendo APONTADOR DE OBRAS – CBO: 
4142-05 com 520 horas/aula, na conclusão dos módulos I e II, OFICIAL DE 
MANUTENÇÃO PREDIAL – CBO: 5143-25 com 800 horas/aula, na conclusão 
dos módulos I, II e III, e FISCAL DE OBRAS – CBO: 1040 com 1040 horas/aula, 
na conclusão dos módulos I, II, III e IV. 

Ao final do itinerário formativo de 1200 (um mil e duzentas) 
horas/aula o aluno receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES. 

O técnico de Edificações na Construção Civil atua no planejamento e 
projeto, na execução e na manutenção de obras, no levantamento de 
informações cadastrais, técnicas e de custos, que irão subsidiar a elaboração 
do projeto ou compor o seu estudo de viabilidade. Também desenvolve os 
projetos arquitetônicos e de instalações, dando a eles a forma gráfica 
adequada e detalhando as informações necessárias à execução da obra, 
assim como a elabora orçamentos, processos licitatórios e licenciamento de 
obras. Ele ainda desempenha atividades na implantação e gerenciamento do 
canteiro de obras, fazendo a locação da obra, executando instalações 
provisórias, assegurando o fluxo de insumos para o andamento da obra, 
contratando trabalhadores, desenvolvendo treinamentos, fiscalizando a 
execução dos serviços, implantando programas de qualidade e apropriando 
custos. Atua ainda, nas restaurações arquitetônicas e estruturais, reforço de 
estruturas e reformas em geral. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

O cenário da construção civil vem crescendo de forma intensa e 
acelerada em todo o Brasil e na Paraíba isso não é diferente. O segmento é 
aquecido, principalmente, com o constante surgimento de novos 
empreendimentos imobiliários na cidade. E, nessa área, o técnico em 
Edificações torna-se cada vez mais indispensável, uma vez que é ele que 
avalia a quantidade, o tempo e o custo da construção, estando presente na 
construção, orientando e observando a execução do serviço. 
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O técnico em Edificações tem vaga garantida em tempos de expansão 
imobiliária. Juros baixos e obras federais de infraestrutura para a Copa 
garantem o aquecimento do mercado de edificações para os próximos anos.  

Com tanta oferta de emprego, a maior parte dos estudantes do curso 
técnico de edificações já está com carteira assinada antes mesmo de concluir 
o curso. Para se ter uma ideia da demanda brasileira por esse tipo de 
profissional, 8 em cada 10 técnicos em edificações foram contratos em até 1 
ano após a formatura. 

 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

O técnico em Edificações na construção civil atua em empresas no 
ramo da construção civil, conduzindo projetos ou sendo o responsável pela 
execução de uma obra, quando esta possuir até 80m²; pode atuar em 
indústrias de materiais para construção, aperfeiçoando materiais ou 
procedimentos, com o objetivo de renovar técnicas no setor; como também 
pode atuar em escritórios de projetos arquitetônicos ou em fábricas de pré-
moldados. 

Devido à multiplicidade de âmbitos profissionais em que pode atuar, 
também são vários os segmentos contratam. Fazem parte do universo deste 
profissional setores como edifícios de escritórios, shopping centers, 
hipermercados, megastores, escolas, hotéis, edifícios residenciais, centros de 
distribuição, data centers, call centers, centros culturais e de exposições, bem 
como hospitais e laboratórios. 

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Noções de resistência dos materiais  Estabilidade das construções 

Topografia  Estrutura e desenho de estrutura 

Tópicos de mecânica dos solos  Tecnologia do concreto e argamassa 

Materiais de construção  Tecnologia de obras de infraestrutura 

Tópicos de fundação   
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MÓDULO III  MÓDULO IV 

Organização e normas de trabalho  
Tecnologia de obras de superestrutura e 
acabamento 

Gestão da qualidade na construção 
civil 

 Patologia das construções 

Desenho arquitetônico  Higiene e segurança do trabalho 

Tópicos de informática e CAD   

 

MÓDULO V 

Instalações hidráulicas e sanitárias 

Instalações elétricas e comunicações 

Planejamento e gerenciamento de 
obras 

 

 

   

6.5 SEGURANÇA 

Compreende tecnologias, infraestruturas e processos direcionados à 
prevenção, à preservação e à proteção dos seres vivos, dos recursos 
ambientais, naturais e do patrimônio que contribuam para a construção de 
uma cultura de paz, de cidadania e de direitos humanos nos termos da 
legislação vigente. O eixo vincula-se com as áreas de formação de 
profissionais de segurança pública, segurança privada, defesa social e civil e 
segurança do trabalho. Envolve a atuação em espaços públicos e privados. 

A organização curricular dos cursos propiciará a construção de perfil 
de egresso fundamentado em competências éticas, legais e técnicas 
contemplando, ainda, raciocínio lógico, inteligência social, capacidade de 
diálogo, tolerância e atuação em equipes multi e interdisciplinares. 

Abrange, transversalmente, a Legislação Nacional e Internacional no 
que se refere aos direitos humanos e cidadania, primando pela dignidade da 
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pessoa. A atuação nas carreiras públicas fica condicionada ao atendimento 
das normas específicas, notadamente do concurso público. 

 

6.5.1 CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Modalidade Presencial e a distância 

Titulo 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em Segurança 
do Trabalho 

CBO 3516-05 

Duração 18 meses 

Turnos Oferecidos Manhã, Tarde e Noite 

Ato Legal 

Reconhecimento Resolução 323/2012 C.E.E. – PB 
(Presencial) 

Autorizado Resolução 339/2012 C.E.E. – PB (EaD) 

Disciplinas 13 (treze) 

Estágio Não – obrigatório / 200 horas (Duzentas) 

Carga Horária Obrigatória 1.200 horas/aula (Mil e Duzentas) 

Carga Horária Total 1.400 horas/aula (Mil e Quatrocentas) 

Ingresso Particular e PRONATEC 

 

O Curso Técnico em Segurança do Trabalho pertence ao eixo 
tecnológico Segurança e é composto por 13 (treze) disciplinas, divididas em 5 
(cinco) módulos. O itinerário formativo permite 2 (duas) formações em nível 
de qualificação, sendo GERENTE DE RISCO – CBO: 1421-10 com 520 
horas/aula, na conclusão dos módulos I e II, e AGENTE DE HIGIENE E 
SEGURANÇA – CBO 820, com 820 horas/aula, na conclusão dos módulos I, II e 
III. 

Ao final do itinerário formativo de 1.400 (mil e quatrocentas) 
horas/aula, o aluno receberá a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO. 

O técnico em Segurança do trabalho é o profissional que adota 
medidas para diminuir a quantidade de acidentes trabalhistas e as doenças 
ocupacionais e que também visam a proteger a integridade e capacidade de 
trabalho do indivíduo. A segurança do trabalho engloba diversas disciplinas 
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como segurança, higiene, medicina, psicologia, comunicação e treinamento, 
administração, meio ambiente, pesquisa, legislação, responsabilidade civil e 
criminal, perícias, proteção do meio ambiente, ergonomia e gerência de 
riscos, ou seja, grande parte das atividades exercidas pelo ser humano está 
relacionada à segurança do trabalho. 

Numa empresa, a equipe que atua na área de segurança do trabalho 
é composta por: técnicos de segurança de trabalho, engenheiros de 
segurança do trabalho, médicos e enfermeiros do trabalho; estes 
profissionais reunidos formam o SESMT, ou Serviço Especializado em 
Segurança e Medicina do Trabalho. Os empregados da empresa constituem o 
CIPA, ou Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que previne além dos 
acidentes, as doenças decorrentes dos acidentes de trabalho, visando à saúde 
e o bem estar do trabalhador. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

“O mercado de técnicos está em alta no Brasil. Estudos mostram que 
depois de apenas um ano de formado, o salário desses profissionais aumenta 
24%. Nos próximos dois anos, só a indústria vai precisar de 5,5 milhões de 
trabalhadores de nível técnico.” 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/07/profissional-tecnico-esta-
em-alta-no-mercado-de-trabalho-brasileiro.html, acessado em 19 de julho de 2013 às 

19h54min. 

Com o crescimento do setor da construção civil e a exigência deste 
profissional em empresas com mais de 20 funcionários, a busca por 
profissionais Técnicos em Segurança do Trabalho também cresce, uma vez 
que ele é o profissional responsável pela elaboração e implantação da política 
de saúde e segurança no trabalho das empresas, identificando transmissores 
de doenças, riscos de acidentes de trabalho, promovendo a qualidade de vida 
do trabalhador e atuando na preservação do meio ambiente. 

Em algumas empresas é obrigatório por lei ter Técnico de Segurança 
do Trabalho. Quem define a quantidade de Técnico de Segurança na empresa 
é a Norma Regulamentadora 4. Na construção de rodovias, por exemplo, 
basta que a obra tenha 50 funcionários para que seja necessário ter um 
Técnico de Segurança do Trabalho. 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/07/profissional-tecnico-esta-em-alta-no-mercado-de-trabalho-brasileiro.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2013/07/profissional-tecnico-esta-em-alta-no-mercado-de-trabalho-brasileiro.html
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O campo de atuação é muito vasto. O técnico em Segurança do 
Trabalho atua em empresas, com programas de prevenção de acidentes, e na 
orientação dos trabalhadores quanto ao uso de equipamentos de proteção 
individual. Ele organiza inspeção de segurança, elabora laudos técnicos, 
palestras e treinamentos, assim como implementa projetos de meio 
ambiente e ecologia, ou seja, indústrias eletroeletrônicas, metalmecânica, 
têxtil, siderúrgica, petroquímica, extrativa, de construção civil, de 
transformação, empresas de produção e/ou distribuição de eletricidade, de 
transporte, comércio e serviços são segmentos que devem contratar o 
profissional Técnico em Segurança do Trabalho. 
 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Educação para o autocuidado  
Educação para a segurança do 
trabalho I 

Prestação de primeiros socorros  Análise de riscos 

Promoção da saúde e segurança no 
trabalho 

  

Atendimento à emergências em 
sistemas de risco 

  

 

MÓDULO III  MÓDULO IV 

Análise de condições de trabalho  
Educação para a segurança do 
trabalho II 

Organização do processo de trabalho 
em saúde I 

 Prevenção e combate à incêndio 

Biossegurança nas ações de saúde   

 

MÓDULO V 

Organização do processo de trabalho 
em saúde II 

Avaliação da qualidade dos serviços de 
saúde e segurança no trabalho 
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6.6 TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER 

 

Compreende tecnologias relacionadas aos processos de recepção, 
viagens, eventos, serviços de alimentação, bebidas, entretenimento e 
interação. 

Abrange os processos tecnológicos de planejamento, organização, 
operação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao turismo, 
hospitalidade e lazer. 

As atividades compreendidas neste eixo referem-se ao lazer, relações 
sociais, turismo, eventos e gastronomia, integradas ao contexto das relações 
humanas em diferentes espaços geográficos e dimensões socioculturais, 
econômicas e ambientais. A pesquisa, disseminação e consolidação da 
cultura, ética, relações interpessoais, domínio de línguas estrangeiras, 
prospecção mercadológica, marketing e coordenação de equipes são 
elementos comuns deste eixo. 

São traços marcantes da organização curricular destes cursos: ética, 
educação ambiental, normas técnicas e de segurança, historicidade, 
empreendedorismo, redação técnica, além da capacidade de trabalhar em 
equipes, com iniciativa, criatividade e sociabilidade. 
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6.6.1 TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO 

Modalidade Presencial e a Distância 

Titulo 
Habilitação Profissional de Nível Técnico em Guia de 
Turismo 

CBO 3578-05 

Duração 12 meses 

Turnos Oferecidos Manhã, Tarde e Noite 

Ato Legal 

Reconhecimento Resolução 280/2011 – C.E.E. - PB 
(Presencial) 

Autorização Resolução 338/2012 – C.E.E. - PB (Ead) 

Disciplinas 16 (dezesseis) 

Estágio Não-Obrigatório / 100 horas (cem). 

Carga Horária Obrigatória 850 horas (oitocentas e cinquenta) 

Carga Horária Total 950 horas (novecentas e cinquenta) 

Ingresso Particular e PRONATEC 

 

O Curso Técnico em Guia de Turismo pertence ao eixo tecnológico 
Turismo, Hospitalidade e Lazer e é composto por 16 (dezesseis) disciplinas, 
divididas em 4 (quatro) módulos. O itinerário formativo permite 2 (duas) 
formações em nível de qualificação, sendo AGENTE DE VIAGEM – CBO: 3548-
15 com 290 horas/aula, na conclusão do módulo I, e OPERADOR DE 
TURISMO – CBO: 3548-10 com 750 horas/aula, na conclusão dos módulos I e 
II. 

O curso permite 2 (duas) habilitações em nível técnico, sendo Guia de 
Turismo Regional – PB e Guia de Turismo Excursão Nacional – Brasil / América 
do Sul com 950 horas/aula.  

A Lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993 considera Guia de Turismo, 
todo profissional cadastrado no Ministério do Turismo que exerce atividades 
de acompanhamento a grupos de turistas, prestando informações e 
assessoria permanente em viagens ou deslocamentos em determinadas 
Unidades da Federação (Guia de Turismo Regional), acompanhando grupos 
nos Estados brasileiros e parte da América do Sul (Guia de Turismo de 
Excursão Nacional), acompanhando grupos para os demais continentes (Guia 
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de Turismo Internacional) e exercendo a atividade em locais específicos (Guia 
de Turismo Especializado). 

Nos dias atuais, o Guia de Turismo é um profissional capacitado em 
relações públicas, de bons conhecimentos dos locais em que vive e visita, 
hábil no aprendizado de línguas, um sujeito ativo, capaz de decidir e liderar, 
paciente, assertivo, mas, sobretudo, capaz de transformar viagens em sonhos 
realizados para serem lembradas durante a vida inteira. 

Para tanto, o curso exige dos seus alunos que os mesmos vivenciem 
os procedimentos de viagem para que por meio da sua experiência propiciem 
aos futuros clientes/turistas maior comodidade e satisfação nos roteiros 
escolhidos. Dessa forma, de acordo com a Deliberação Normativa 427, de 04 
de outubro de 2001 será considerada imprescindível a realização de, ao 
menos, três viagens técnicas, além das necessárias atividades práticas e 
simulações, todas com presença obrigatória. As viagens técnicas 
compreendem, no mínimo, uma viagem com procedimento de aeroporto 
(aérea), com pernoite, uma viagem interestadual, com pernoite e uma 
viagem livre. Esta informação deve constar no certificado de conclusão do 
curso e só assim o Guia de turismo estará habilitado a exercer suas funções 
nas categorias Nacional e Regional. 

 

MERCADO DE TRABALHO 

O mercado de trabalho é o que mais cresce em nosso Estado. O 
turismo cresceu muito além dos outros segmentos. O poder público está 
investindo em infraestrutura como nunca visto. A Estação Ciência, o Centro 
de Convenções e são bons exemplos, além, é claro, do Pólo Turístico do Cabo 
Branco, situado na região costeira-sul, do município de João Pessoa, que 
apresenta elevados níveis de crescimento no setor da indústria turística, 
onde se destaca, sobretudo o ecoturismo, ressaltando a presença de sua 
beleza cênica, a conservação da Mata Atlântica e de outros ecossistemas 
associados (restinga, mangue, laguna e estuário), além das falésia e de belas 
praias. 

Portanto, um profissional qualificado nesta área é importante, tendo 
ocupações de alta relevância, como acompanhar, orientar e transmitir 
informações a pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas, municipais, 
estaduais, interestaduais ou especializadas dentro do território nacional; 
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acompanhar ao exterior pessoas ou grupos organizados no Brasil; e promover 
e orientar despachos e liberações de passageiros e respectivas bagagens, em 
terminais de embarque e desembarque aéreos, marítimos, fluviais, 
rodoviários e ferroviários. Além destas funções, também faz parte do 
ambiente de trabalho do guia ter acesso a todos os veículos de transportes, 
durante o embarque ou desembarque para orientar as pessoas ou grupos 
sobre sua responsabilidade, observadas as normas específicas do respectivo 
terminal; e ter acesso gratuito a museus, galerias de arte, exposições, feiras, 
bibliotecas e pontos de interesse turístico, quando estiver conduzindo ou não 
pessoas ou grupos, observadas as normas de cada estabelecimento, desde 
que devidamente credenciado como Guia de Turismo. 

Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO 

 

PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE CONTRATAM 

O guia de turismo atua em funções relacionadas às atividades 
turísticas como: agências (hospedagem, transportes, gastronomia, eventos e 
planejamento turísticos); nas operações de planejamento, organização e 
execução de roteiros turísticos; na articulação funcional de empresas 
turísticas, serviços e produtos turísticos, utilizando recursos tecnológicos, 
equipamentos e meios informatizados. 

 

GRADE CURRICULAR 

MÓDULO I  MÓDULO II 

Espanhol instrumental  
Geografia aplicada ao turismo regional 
e nacional 

Gestão de serviços turísticos  Gestão de eventos turísticos 

Manifestações da cultura popular 
regional e nacional 

 
História aplicada ao turismo regional e 
nacional 

Relações interpessoais  História da arte aplicada ao turismo 

Técnicas de comunicação  Primeiros socorros no turismo 

Inglês instrumental   
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MÓDULO III  MÓDULO IV 

Elaboração de roteiros e hospedagem  Estágio não-obrigatório 

Legislação aplicada ao turismo   

Marketing aplicado ao turismo   

Princípios de ecologia e proteção ao 
meio ambiente 

  

Teoria e técnica do turismo   
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