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UNIDADE 

 

Curso  

 

Eixo Tecnológico 

 

Tempo de Duração 

 

Carga Horária 

 

Perfil Profissional de Conclusão 

 

Área de Atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS 

COARI 

 

 

 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Agente Comunitário 

de Saúde 

 

 

Ambiente e Saúde 

 
 
 
2 anos (3 módulos + 
Estágio Profissional ou 
Projeto de Conclusão de 
Curso Técnico)) 

 
 
 
1500 (1200 horas das 
disciplinas + 300 horas de 
estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Agente 
Comunitário em Saúde está apto a compor a 
equipe multiprofissional nos serviços de 
atenção básica à saúde. Suas atividades 
transcendem o campo da saúde na medida em 
que requerem atenção a múltiplos aspectos 
das condições de vida da população,  atuando 
na perspectiva de promoção, prevenção e 
proteção da saúde, orientar e acompanhar 
famílias e grupos em seus domicílios e os 
encaminha aos serviços de saúde. 

 
 
O egresso do curso técnico em Agente 
Comunitário de Saúde poderá atuar nas 
ações de promoção, prevenção e 
proteção da saúde, orientando e 
acompanhando famílias e grupos em 
seus domicílios e os encaminhando aos 
serviços de saúde nas unidades básicas 
do Sistema Único de Saúde. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Secretariado 

 

 

Gestão e Negócios 

 
 
 
1ano e meio (2 módulos + 
Estágio Profissional ou 
Projeto de Conclusão de 
Curso Técnico) 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Secretariado é o 

profissional apto a exercer 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, interagindo de forma criativa e 

dinâmica no mundo do trabalho e na 

sociedade. 

 
 
O egresso do curso técnico em 
Secretariado poderá atuar em Empresas 
Privadas; Empresas Públicas; 
Organizações não Governamentais 
(ONGs); Autônomo. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Recursos Humanos 

 

 

Gestão e Negócios 

 
 
1ano e meio (2 módulos + 
Estágio Profissional ou 
Projeto de Conclusão de 
Curso Técnico) 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Recursos 
Humanos é o profissional apto a auxiliar as 
lideranças da empresa na gestão de pessoas 
através da aplicação das ferramentas 
disponíveis e na organização do trabalho, 
executar e coordenar as rotinas de 
administração de pessoal com base na 
legislação trabalhista e previdenciária 

O profissional egresso do curso técnico  
em Recursos Humanos poderá atuar 
em qualquer organização, seja ela 
instituições públicas, privada e do 
terceiro setor, indústria e comércio e 
empresas de consultoria, dentro de um 
moderno conceito de gestão de 
pessoas, hoje exigido no mercado 
globalizado. 

     O Técnico de Nível Médio em Eventos é o 
profissional apto a atuar na prospecção, no 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMPUS 

LÁBREA 

 

Técnico de Nível Médio 

em Eventos 

 

Hospitalidade e Lazer 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

planejamento, na organização, na 
coordenação e na execução dos serviços de 
apoio técnico e logístico de eventos e 
cerimoniais, utilizando protocolo e etiqueta 
formal, realizar procedimentos 
administrativos e operacionais relativos a 
eventos,  recepcionar e promover serviços de 
eventos, planejar e participar da confecção de 
ornamentos decorativos e coordenar o 
armazenamento e manuseio de gêneros 
alimentícios servidos em eventos. 

 
O profissional egresso do curso técnico 
em Eventos poderá atuar em empresas 
de eventos, meios de hospedagem, 
instituições públicas e privadas, 
embarcações, cruzeiros marítimos, 
restaurantes e bufês. 
 

 

 

 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Informática 

 
 
 
 
 
Informação e 
Comunicação 

 
 
 
 
 
2 anos ( 3 módulos + 
Estágio Profissional ou 
Projeto de Conclusão de 
Curso Técnico) 

 

 

 

1300 (1000 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico d e  N í v e l  M é d i o  em 
Informática é o profissional apto para 
modelar e especificar problemas do mundo 
real, elaborar e prestar manutenção em 
programas para computadores, auxiliar o 
analista na elaboração de projetos e 

desenvolvimento de sistemas, realizar testes 

de software, mantendo registros que 
possibilitem análises e refinamento dos 
resultados, construindo e mantendo banco 
de dados buscando efetivar os aspectos de 
segurança, integridade e recuperação de 
informação, dando suporte na instalação e 
utilização de aplicativos em geral, interagindo 
de forma criativa e dinâmica no mundo do 
trabalho e na sociedade. 

 
 
 
 
O egresso do curso técnico em 
Informática poderá atuar em 
instituições públicas, instituições 
privadas, instituições do terceiro setor e 
como autônomo. 

 

 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Agroecologia 

 

 

 

 

Recursos Naturais 

 

 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Agroecologia é o 
profissional apto para planejar, analisar, 
executar e monitorar sistemas de produção na 
área da agroecologia, analisar a situação 
técnica, econômica e social da região, atuar 
em sistemas de produção agroecológica e 
extrativista instruído por princípios 
agroecológicos a partir da aplicação de 
tecnologias de produção baseadas na 
utilização e potencialização dos recursos 
endógenos à propriedade, elaborar, executar e 
avaliar ações integradas, unindo preservação e 
conservação de recursos naturais à 
sustentabilidade socioeconômica dos sistemas 
produtivos; identificar potencialidades 
agroecológicas e agroindustriais em diversos 
campos da produção rural, aplicando 
tecnologias e sistemas para o 
desenvolvimento rural sustentável, visando a 
transição agroecológica dentre outras. 

 
 
 
 
O egresso do curso técnico em 
Agroecologia poderá atuar na 
agricultura familiar sustentável, 
produção de origem animal sustentável, 
produção de origem animal e vegetal de 
base ecológica, agroindústrias 
assessoria técnica no desenvolvimento 
de sistemas agropecuários sustentáveis 
assessoria técnica na certificação de 
produtos orgânicos ou de origem, 
cooperativas e redes de cooperação, 
turismo rural e ecoturismo, instituições 
públicas, instituições privadas e do 
terceiro setor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS 

MANAUS 

CENTRO 

 

 

Técnico de Nível Médio 

Alimentos 

 

 

Produção Alimentícia 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Alimentos é o 
profissional apto para atuar no processos das 
diferentes fases  da industrialização de 
alimentos, na verificação da qualidade, na 
realização de análise química, físico-química, 
química-biológica, bromatológica e legal, 
padronização e controle de qualidade operar e 
efetuar a manutenção de equipamentos e 
instalações utilizados nos processos de 
alimentos. 

O egresso do curso técnico em 
Alimentos poderá atuar em indústrias 
de alimentos e bebidas, entrepostos de 
armazenamento e beneficiamento, 
laboratórios, institutos de pesquisa e 
consultoria, órgãos de fiscalização 
sanitária e proteção ao consumidor. 
Indústria de insumos para processos e 
produtos. 

Técnico de Nível Médio 

em Biblioteca 

Desenvolvimento 

Educacional e Social 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Biblioteca é o 
profissional apto para  atuar no tratamento, 
recuperação e disseminação da informação 
em ambientes físicos ou virtuais, executar 
atividades auxiliares especializadas e 
administrativas em bibliotecas e centros de 
informação, quer no atendimento ao usuário, 
quer na administração do acervo e na 
manutenção de bancos de dados, colaborar 
no controle, conservação e preservação da 
informação e equipamentos, apoiar à 
administração, à elaboração e à realização de 
projetos de extensão cultural. 

O egresso do curso técnico em 
Biblioteca poderá  atuar em bibliotecas 
públicas, escolares, comunitárias, 
universitárias, virtuais e especializadas 
tais como aquelas presentes nas 
indústrias, comércios, editoras, clubes 
sociais, instituições financeiras, terceiro 
setor, hospitais, instituições culturais, 
escritórios jurídicos, agências de 
publicidade além dos sites de busca, 
redes sociais, associações, organizações 
não governamentais (ONG’s), centros 
de documentação ou informação, salas 
de leitura, museus, clubes sociais e 
instituições financeiras. 

 

Técnico de Nível Médio 

em Edificações 

 

Infraestrutura 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Edificações é o 
profissional apto para desenvolver atividades 
de planejamento, projeto, acompanhamento 
e orientação técnica na execução e 
manutenção de obras civis, abrangendo a 
utilização de técnicas e processos em 
escritórios, obras, laboratórios, ou na 
prestação de serviços especializados. 

   
 
O egresso do curso técnico em 
Edificações poderá atuar em empresas 
públicas ou privadas de construção civil, 
escritórios de projetos e de construção 
civil e canteiros de obras. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Eletrotécnica 

  

 

Controle e Processos 

Industriais 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Eletrotécnica é o 
profissional apto para supervisionar, 
inspecionar, projetar, executar, operar, 
consertar e manter processos produtivos e 
serviços elétricos, atuando em empresa de 
energia elétrica e indústria em geral, 
interagindo de forma criativa e dinâmica no 
mundo do trabalho e na sociedade. 

O egresso do curso técnico em 
Eletrotécnica poderá atuar em 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O Técnico de Nível Médio  em Informática é 
o profissional apto para modelar e 
especificar problemas do mundo real, elaborar 
e prestar manutenção em programas para 

 
 
 
O egresso do curso técnico de em 



Técnico de Nível Médio 

em Informática 

Informação e 

Comunicação 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

1300 (1000 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

computadores, auxiliar o analista na 
elaboração de projetos e desenvolvimento de 

sistemas, realizar testes de software, 

mantendo registros que possibilitem 
análises e refinamento dos resultados, 
construindo e mantendo banco de dados 
buscando efetivar os aspectos de segurança, 
integridade e recuperação de informação, 
dando suporte na  instalação  e  utilização  de  
aplicativos  em  geral.  

Informática poderá atuar em 
instituições públicas, instituições 
privadas, instituições do terceiro setor e 
como autônomo. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Meio Ambiente 

  

 

Ambiente e Saúde 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

    O Técnico de Nível Médio em Meio 
Ambiente é o profissional apto a desenvolver 
atividades de planejamento, estudos, 
elaboração e execução de projetos, além de 
auxiliar na fiscalização e controle dos serviços 
de manutenção e conservação de sistemas de 
gestão, atuando sob a supervisão de 
profissionais de nível superior ligados à área 
ambiental. 

 
O egresso do curso técnico em Meio 
Ambiente poderá atuar em instituições 
públicas e privadas além do terceiro 
setor (Organizações Não 
Governamentais - ONGs, Fundações, 
Unidades de Conservação Ambiental) 
podendo atuar também, como 
profissional autônomo. 

 

Técnico de Nível Médio 

em Plástico 

   O Técnico de Nível Médio em Plástico é o 
profissional apto a desempenhar suas 
atividades  de fases de análise, planejamento, 
coordenação e execução de processos de bens 
e serviços de transformação do plástico, 
interagindo de forma criativa e dinâmica no 
mundo do trabalho e na sociedade 

O egresso do curso técnico  em plástico 
poderá atuar em empresas públicas ou 
privadas que utilizam polímeros em sua 
linha de produção como: indústria de 
transformação de polímeros 
(termoplásticos, termofixos e 
elastômeros), empresas de 
comercialização, assistência técnica e 
prestação de serviços, laboratório de 
pesquisa e desenvolvimento. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Química 

 

 

Controle e Processos 

Industriais 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Química é o 
profissional apto a atuar na execução de 
análises laboratoriais, planejamento, 
coordenação e execução de processos 
produtivos, atuando na supervisão, 
gerenciamento e controle de qualidade, de 
produtos e processos, podendo responder 
tecnicamente por empresas de pequeno 
porte.  

O egresso do curso técnico em Química 
poderá atuar predominantemente no 
segmento industrial, contudo 
alcançando também, em seu campo de 
atuação, instituições de pesquisa, 
segmento ambiental e de serviços.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Automação 

Industrial 

 

 

Controle e Processos 

Industriais 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O egresso do Curso Técnico de Nível Médio  
em Automação Industrial é o profissional apto 
a  participar de desenvolvimentos de projetos, 
executar a instalação e a manutenção de 
equipamentos e sistemas eletrônicos, realizar 
medições e testes com equipamentos 
eletrônicos, executar procedimentos de 
controle de qualidade e gestão da produção 
de equipamentos eletrônicos. 

O egresso do curso técnico em 
Automação Industrial poderá atuar em 
empresas industriais, de informática, de 
telecomunicação e de produtos 
eletrônicos, fabricantes de máquinas, 
componentes e de produtos 
eletrônicos, laboratórios de controle de 
qualidade e manutenção e prestadores 
de serviço. 



CAMPUS 

MANAUS 

DISTRITO 

INDUSTRIAL 

  

Técnico de Nível Médio 

em Eletrônica 

 

 

Controle e Processos 

Industriais 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Eletrônica é o 
profissional apto a participar do 
desenvolvimento de projetos, executa a 
instalação e a manutenção de equipamentos e 
sistemas eletrônicos, realiza medições e testes 
com equipamentos eletrônicos, executa 
procedimentos de controle de qualidade e 
gestão da produção de equipamentos 
eletrônicos. 

O egresso do curso técnico em 
Eletrônica poderá atuar em empresas 
industriais, de informática, de 
telecomunicação e de produtos 
eletrônicos, fabricantes de máquinas, 
componentes e de produtos 
eletrônicos, laboratórios de controle de 
qualidade e manutenção e prestadores 
de serviço. 

 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Logística 

 

 

 

Gestão e Negócios 

 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico). 

 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio). 

O Técnico de Nível Médio em Logística é o 
profissional apto para aplicar os principais 
procedimentos de transporte, 
armazenamento e logística, executar e 
agendar programas de manutenção de 
máquinas e equipamentos, compras, 
recebimento, armazenagem, movimentação, 
expedição e distribuição de materiais e 
produtos, colaborar na gestão de estoques, 
prestar atendimento aos clientes, 
implementar os procedimentos de qualidade, 
segurança e higiene do trabalho no sistema 
logístico. 

O profissional egresso do curso técnico 
em Logística poderá atuar  atuar em 
Instituições públicas, privadas e do 
terceiro setor. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS 

MANAUS ZONA 

LESTE 

 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Agroecologia 

 

 

 

Recursos Naturais 

 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Agroecologia é o 
profissional apto para planejar, analisar, 
executar e monitorar sistemas de produção na 
área da agroecologia, analisar a situação 
técnica, econômica e social da região, atuar 
em sistemas de produção agroecológica e 
extrativista instruído por princípios 
agroecológicos a partir da aplicação de 
tecnologias de produção baseadas na 
utilização e potencialização dos recursos 
endógenos à propriedade, elaborar, executar e 
avaliar ações integradas, unindo preservação e 
conservação de recursos naturais à 
sustentabilidade socioeconômica dos sistemas 
produtivos; identificar potencialidades 
agroecológicas e agroindustriais em diversos 
campos da produção rural, aplicando 
tecnologias e sistemas para o 
desenvolvimento rural sustentável, visando a 
transição agroecológica dentre outras. 

O egresso do curso técnico em 
Agroecologia poderá atuar na 
agricultura familiar sustentável, 
produção de origem animal sustentável, 
produção de origem animal e vegetal de 
base ecológica, agroindústrias 
assessoria técnica no desenvolvimento 
de sistemas agropecuários sustentáveis 
assessoria técnica na certificação de 
produtos orgânicos ou de origem, 
cooperativas e redes de cooperação, 
turismo rural e ecoturismo, instituições 
públicas, instituições privadas e do 
terceiro setor. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

 

 

Ambiente e Saúde 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

 

 

1000 (800 horas das 

O Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente 
é o profissional apto a desenvolver atividades 
de planejamento, estudos, elaboração e 
execução de projetos, além de auxiliar na 
fiscalização e controle dos serviços de 

O egresso do curso técnico em Meio 
Ambiente poderá atuar em instituições 
públicas e privadas além do terceiro 
setor (Organizações Não 
Governamentais - ONGs, Fundações, 



em Meio Ambiente Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

manutenção e conservação de sistemas de 
gestão, atuando sob a supervisão de 
profissionais de nível superior ligados à área 
ambiental. 

Unidades de Conservação Ambiental) 
podendo atuar também, como 
profissional autônomo. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Secretariado 

 

Gestão e Negócios 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Secretariado é o 
profissional apto a exercer 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, interagindo de forma criativa e 
dinâmica no mundo do trabalho e na 
sociedade. 

 
O egresso do curso técnico em 
Secretariado poderá atuar em Empresas 
Privadas; Empresas Públicas; 
Organizações não Governamentais 
(ONGs); Autônomo. 
 
 
 

 

Técnico de Nível Médio 

em Agroindústria 

 

Produção Alimentícia 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Agroindústria é  
profissional apto para atuar em processo de 
aquisição, preparo, conservação e 
armazenamento da matéria-prima e dos 
produtos agroindustriais, bem como, na 
aplicação e avaliação de programas 
preventivos de higienização e sanitização da 
produção agroindustrial, atuando em sistemas 
para diminuição do impacto ambiental nos 
processos de produção agroindustrial 

O egresso do curso técnico em 
Agroindústria  poderá atuar em 
instituições públicas, instituições 
privadas, instituições do Terceiro Setor, 
podendo atuar também, como 
profissional autônomo, nas indústrias 
de alimentos e bebidas; na 
agroindústria; em laboratório de 
controle de qualidade e em instituições 
de pesquisa e extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS MAUÉS 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Hospedagem 

 

 

Hospitalidade e Lazer 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Hospedagem é o 
profissional apto para  acompanhar, orientar e 
exercer atividades como recepção e 
governança em meios de hospedagem, 
planejamento de trabalho de equipe, 
avaliação da qualidade de serviços,  
qualificação da equipe de trabalho;  
administração de pessoal, controle de 
atividades financeiras; organização e 
supervisão de serviço de lavanderia, 
organização de informações a serem 
prestadas, observação de normas internas de 
segurança, comercialização e marketing de 
produtos turísticos;  realização dos serviços de 
reservas, planejamento do cotidiano em 
meios de hospedagem. 

 
 
 
O egresso do curso técnico em 
Hospedagem poderá atuar em Meios de 
hospedagem: hotéis, pousadas, flats ou 
resorts, embarcações e hospitais. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Serviços Públicos 

 

 

Gestão e Negócios 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Serviços 
Públicos é o profissional apto a desenvolver 
funções intermediárias de atendimento ao 
público, auxiliar no setor de gestão de pessoas 
e materiais demonstrando compromisso 
pessoal com os valores éticos do serviço 
público através de seus atos, utilizar 
ferramentas de informática básica como 

 
 
 
O egresso do curso técnico em Serviços 
Públicos poderá atuar na área 
administrativa de instituições públicas 
desenvolvendo funções de gestão 
intermediária, na esfera federal 



Curso Técnico) suporte às operações; compreender o cenário 
econômico, político e legal no contexto da 
gestão pública, realizar pesquisa, difundir 
tecnologias de gestão que atendam as 
necessidades da sociedade e a melhoria da 
gestão pública, formular e implementar 
políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento regional, difundir práticas de 
gestão inovadoras, balizadas pelos princípios 
da administração pública gerencial e pela ética 
profissional. 

estadual e municipal. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPUS 

PARINTINS 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Administração 

 

 

Gestão e Negócios 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Administração é 
o profissional apto a executar as funções de 
apoio administrativo, protocolo e arquivo, 
confecção e expedição de documentos 
administrativos e controle de estoques, operar 
sistemas de informações gerencias de pessoal 
e material e utilizar ferramentas da 
informática básica, como suporte às 
operações organizacionais. 

 

O egresso do curso técnico em 
Administração poderá atuar em 
instituições públicas, na iniciativa 
privada e no terceiro setor. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Informática 

 

 

Informação e 

Comunicação 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1300 (1000 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico d e  N í v e l  M é d i o  em 
Informática é o profissional apto para 
modelar e especificar problemas do mundo 
real, elaborar e prestar manutenção em 
programas para computadores, auxiliar o 
analista na elaboração de projetos e 

desenvolvimento de sistemas, realizar testes 

de software, mantendo registros que 
possibilitem análises e refinamento dos 
resultados, construindo e mantendo banco 
de dados buscando efetivar os aspectos de 
segurança, integridade e recuperação de 
informação, dando suporte na  instalação  e  
utilização  de  aplicativos  em  geral. 

 

O egresso do curso técnico em 
Informática poderá atuar em 
instituições públicas, instituições 
privadas, instituições do terceiro setor e 
como autônomo. 
 

 

 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Meio Ambiente 

 

Ambiente e Saúde 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente 
é o profissional apto a desenvolver atividades 
de planejamento, estudos, elaboração e 
execução de projetos, além de auxiliar na 
fiscalização e controle dos serviços de 
manutenção e conservação de sistemas de 
gestão, atuando sob a supervisão de 
profissionais de nível superior ligados à área 
ambiental. 

O egresso do curso técnico em Meio 
Ambiente poderá atuar em instituições 
públicas e privadas além do terceiro 
setor (Organizações Não 
Governamentais - ONGs, Fundações, 
Unidades de Conservação Ambiental) 
podendo atuar também, como 
profissional autônomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Técnico de Nível Médio em Recursos 
Pesqueiros é o profissional apto a 
desempenhar e desenvolver atividades de 
gestão, planejamento e produção aquícola, 

 
 
O egresso do curso técnico em Recursos 
Pesqueiros poderá atuar instituições 



Técnico de Nível Médio 

em Recursos Pesqueiros 

Recursos Naturais 2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

estruturadas e aplicadas de forma sistemática 
para atender às necessidades de organização 
e produção dos diversos segmentos da cadeia 
produtiva do setor pesqueiro, visando a 
qualidade e a sustentabilidade econômica, 
ambiental e social. 

públicas e privadas do setor aquícola, 
em empresas de beneficiamento de 
pescado, laboratórios de reprodução, 
larvicultura e engorda e, de forma 
autônoma. 

   

 

 

 

 

 CAMPUS 

PRESIDENTE 

FIGUEIREDO 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Informática 

 

 

Informação e 

Comunicação 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1300 (1000 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico em Informática é o profissional 
apto para modelar e especificar problemas do 
mundo real, elaborar e prestar manutenção 
em programas para computadores, auxiliar o 
analista na elaboração de projetos e 

desenvolvimento de sistemas, realizar testes 

de software, mantendo registros que 
possibilitem análises e refinamento dos 
resultados, construindo e mantendo banco 
de dados buscando efetivar os aspectos de 
segurança, integridade e recuperação de 
informação, dando suporte na instalação e 
utilização de aplicativos em geral. 

 
 
O egresso do curso técnico em 
Informática poderá atuar em 
instituições públicas, instituições 
privadas, instituições do terceiro setor e 
como autônomo. 
 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Meio Ambiente 

 

 

Ambiente e Saúde 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Meio Ambiente 
é o profissional apto a desenvolver atividades 
de planejamento, estudos, elaboração e 
execução de projetos, além de auxiliar na 
fiscalização e controle dos serviços de 
manutenção e conservação de sistemas de 
gestão, atuando sob a supervisão de 
profissionais de nível superior ligados à área 
ambiental. 

O egresso do curso técnico em Meio 
Ambiente poderá atuar em instituições 
públicas e privadas além do terceiro 
setor (Organizações Não 
Governamentais - ONGs, Fundações, 
Unidades de Conservação Ambiental) 
podendo atuar também, como 
profissional autônomo. 

 

  

 

 

 

 

 CAMPUS SÃO 

GABRIEL 

CACHOEIRA 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Agroecologia 

 

 

Recursos Naturais 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Agroecologia é o 
profissional apto para planejar, analisar, 
executar e monitorar sistemas de produção na 
área da agroecologia, analisar a situação 
técnica, econômica e social da região, atuar 
em sistemas de produção agroecológica e 
extrativista instruído por princípios 
agroecológicos a partir da aplicação de 
tecnologias de produção baseadas na 
utilização e potencialização dos recursos 
endógenos à propriedade, elaborar, executar e 
avaliar ações integradas, unindo preservação e 
conservação de recursos naturais à 
sustentabilidade socioeconômica dos sistemas 
produtivos; identificar potencialidades 
agroecológicas e agroindustriais em diversos 
campos da produção rural, aplicando 
tecnologias e sistemas para o 
desenvolvimento rural sustentável, visando a 

 
 
O egresso do curso técnico em 
Agroecologia poderá atuar na 
agricultura familiar sustentável, 
produção de origem animal sustentável, 
produção de origem animal e vegetal de 
base ecológica, agroindústrias 
assessoria técnica no desenvolvimento 
de sistemas agropecuários sustentáveis 
assessoria técnica na certificação de 
produtos orgânicos ou de origem, 
cooperativas e redes de cooperação, 
turismo rural e ecoturismo, instituições 
públicas, instituições privadas e do 
terceiro setor. 



transição agroecológica dentre outras. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Guia de Turismos 

 

 

Hospitalidade e Lazer 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Guia de Turismo 
é o profissional apto a orientar, assistir e 
conduzir pessoas ou grupos durante traslados, 
passeios, visitas, viagens, informar sobre 
aspectos socioculturais, históricos, ambientais, 
geográficos e outros de interesse do turista, 
apresentar aos visitantes opções de roteiros e 
itinerários turísticos disponíveis e quando for 
o caso os concebe considerando as 
expectativas e ou necessidades do visitante. 

 
 
 
 
O egresso do curso técnico em Guia de 
Turismo poderá atuar em agências de 
viagens e operadoras turísticas, 
organismos turísticos públicos, privados 
e/ou de forma autônoma. 

 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Serviços Públicos 

 

 

 

Gestão e Negócios 

 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico em Serviços Públicos é o 
profissional apto a desenvolver funções 
intermediárias de atendimento ao público, 
auxiliar no setor de gestão de pessoas e 
materiais demonstrando compromisso pessoal 
com os valores éticos do serviço público 
através de seus atos, utilizar ferramentas de 
informática básica como suporte às 
operações, compreender o cenário 
econômico, político e legal no contexto da 
gestão pública, realizar pesquisa, difundir 
tecnologias de gestão que atendam as 
necessidades da sociedade e a melhoria da 
gestão pública, formular e implementar 
políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento regional, difundir práticas de 
gestão inovadoras, balizadas pelos princípios 
da administração pública gerencial e pela ética 
profissional. 

 
 
 
 
O egresso do curso técnico em Serviços 
Públicos poderá atuar na área 
administrativa de instituições públicas 
desenvolvendo funções de gestão 
intermediária, na esfera federal 
estadual e municipal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  CAMPUS 

TABATINGA 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Agenciamento de 

Viagem 

 

 

Hospitalidade e Lazer 

 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio). 

O Técnico em Agenciamento de Viagem é o 
profissional apto a desenvolver  atividades de 
venda e serviço de pós-venda de produtos 
turísticos, elaborar roteiros de viagem, 
pacotes turísticos, emissão de bilhetes e 
orientação ao viajante, realizar consultoria de 
viagens sobre roteiros e destinos, em 
conformidade com as demandas da atividade 
turística, assim como executa serviços de 
guiamento. 

 
 
 
O egresso do curso técnico em 
Agenciamento de Viagem poderá atuar 
em agências de viagem e operadoras, 
transportadoras turísticas e organismos 
turísticos públicos ou privados. 

 

 

Técnico de Nível Médio 

em Agroecologia 

 

 

Recursos Naturais 

 

 

2 anos ( 3 módulos + 

Estágio Profissional ou 

 

 

1500 (1200 horas das 

disciplinas + 300 horas de 

O Técnico de Nível Médio em Agroecologia é o 
profissional apto para planejar, analisar, 
executar e monitorar sistemas de produção na 
área da agroecologia, analisar a situação 
técnica, econômica e social da região, atuar 
em sistemas de produção agroecológica e 
extrativista instruído por princípios 

O egresso do curso técnico de nível 
médio em Agroecologia poderá atuar na 
agricultura familiar sustentável, 
produção de origem animal sustentável, 
produção de origem animal e vegetal de 
base ecológica, agroindústrias 
assessoria técnica no desenvolvimento 



Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

estágio) agroecológicos a partir da aplicação de 
tecnologias de produção baseadas na 
utilização e potencialização dos recursos 
endógenos à propriedade, elaborar, executar e 
avaliar ações integradas, unindo preservação e 
conservação de recursos naturais à 
sustentabilidade socioeconômica dos sistemas 
produtivos; identificar potencialidades 
agroecológicas e agroindustriais em diversos 
campos da produção rural, aplicando 
tecnologias e sistemas para o 
desenvolvimento rural sustentável, visando a 
transição agroecológica dentre outras. 

de sistemas agropecuários sustentáveis 
assessoria técnica na certificação de 
produtos orgânicos ou de origem, 
cooperativas e redes de cooperação, 
turismo rural e ecoturismo, instituições 
públicas, instituições privadas e do 
terceiro setor. 

 

Técnico de Nível Médio 

em Secretariado 

 

Gestão e Negócios 

 

1ano e meio (2 módulos + 

Estágio Profissional ou 

Projeto de Conclusão de 

Curso Técnico) 

 

1000 (800 horas das 

disciplinas + 200 horas de 

estágio) 

O Técnico de Nível Médio em Secretariado é o 
profissional apto a exercer 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, interagindo de forma criativa e 
dinâmica no mundo do trabalho e na 
sociedade. 

O egresso do curso técnico de nível 
médio em Secretariado poderá atuar 
em Empresas Privadas; Empresas 
Públicas; Organizações não 
Governamentais (ONGs); Autônomo. 
 

Condição de Acesso Para ingressar no Curso Técnico de Nível Médio na forma concomitante o candidato submeter-se-á a processo seletivo classificatório realizado por meio de Edital organizado pela 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (SEDUC) desde que esteja cursando a 2ª (segunda) série do Ensino Médio em  Escolas da Rede Pública Estadual 

de Ensino do Amazonas, e que tenha feito a 1ª série em escolas da Rede Estadual de Ensino do Amazonas. 

 

 


