DESCRIÇÃO DOS EIXOS TÉCNOLÓGICOS E CURSOS TÉCNICOS

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE SAÚDE

O eixo tecnológico de AMBIENTE E SAÚDE compreende tecnologias associadas à
melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza, desenvolvimento
e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde. Abrange ações de
proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da segurança de
pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco, programas de educação
ambiental.

Curso Técnico em Análises Clínicas
Atua auxiliando e executando atividades padronizadas de laboratório - automatizadas ou
técnicas clássicas - necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia,
microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e
urinálise. Colabora, compondo equipes multidisciplinares, na investigação e implantação
de novas tecnologias biomédicas relacionadas às análises clínicas. Opera e zela pelo
bom funcionamento do aparato tecnológico de laboratório de saúde. Em sua atuação é
requerida a supervisão profissional pertinente, bem como a observância à
impossibilidade de divulgação direta de resultados.

Curso Técnico em Meio Ambiente
Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais.
Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos ambientais. Auxilia na
elaboração, acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na
organização de programas de educação ambiental, de conservação e preservação de
recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem. Identifica as intervenções ambientais,
analisa suas consequências e operacionaliza a execução de ações para preservação,
conservação, otimização, minimização e remedição dos seus efeitos.

Curso Técnico em Nutrição e Dietética
Acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade – higiênico-sanitárias – em
todo o processo de produção de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os
procedimentos culinários de preparo de refeições e alimentos. Coordena a execução das
atividades de porcionamento, transporte e distribuição de refeições. Realiza a pesagem
de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de dados corporais para subsidiar
a avaliação nutricional. Avalia as dietas de rotina com a prescrição dietética indicada pelo
nutricionista. Participa de programas de educação alimentar.

Curso Técnico em Saúde Bucal
Atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais, promove e participa
de programas educativos e de saúde bucal, orientando indivíduos e grupos,
principalmente com relação à escovação e aplicação de flúor. Participa da realização de
estudos epidemiológicos em saúde bucal. Realiza, sob supervisão do cirurgião-dentista,
atividades clínicas voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e
função mastigatória do indivíduo. Supervisiona, sob delegação, o trabalho do auxiliar de
consultório dentário. Controla estoques e gerencia a manutenção do aparato tecnológico
presente num consultório dentário.
Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde
Orienta e acompanha famílias e grupos em seus domicílios. Identifica e intervém nos
múltiplos determinantes e condicionantes do processo saúde e doença, para a promoção
da saúde e redução de riscos à saúde da coletividade. Realiza mapeamento e
cadastramento de dados sociais, demográficos e de saúde. Desenvolve suas atividades
norteadas pelas diretrizes, princípios e estrutura organizacional do Sistema Único de
Saúde. Promove comunicação entre equipe multidisciplinar, unidade de saúde,
autoridades e comunidade.

EIXO TECNOLÓGICO: SEGURANÇA

O eixo tecnológico de SEGURANÇA compreende tecnologias relacionadas à
infraestrutura e aos processos de prevenção e proteção de indivíduos e patrimônio.
Abrange segurança pública, segurança privada, defesa social e civil e segurança do
trabalho.
Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Atua em ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e
técnicas de identificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais de
acordo com normas regulamentadoras e princípios de higiene e saúde do trabalho.
Desenvolve ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Orienta o uso
de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva
(EPC). Coleta e organiza informações de saúde e de segurança no trabalho. Executa o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Investiga, analisa acidentes e
recomenda medidas de prevenção e controle.

EIXO TECNOLÓGICO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

O eixo tecnológico de CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS compreende
tecnologias associadas à infraestrutura e

processos mecânicos,

elétricos e

eletroeletrônicos, em atividades produtivas. Abrange proposição, instalação, operação,
controle, intervenção, manutenção, avaliação e otimização de múltiplas variáveis em
processos, contínuos ou discretos

Curso Técnico em Eletrotécnica
Instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica. Participa na elaboração e no desenvolvimento de projetos de instalações
elétricas e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Atua no
planejamento e execução da instalação e manutenção de equipamentos e instalações
elétricas. Aplica medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas

alternativas. Participa no projeto e instala sistemas de acionamentos elétricos. Executa
a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de segurança.
Curso Técnico em Eletromecânica
Atua no projeto e execução de instalações elétricas e mecânicas de equipamentos
industriais

conforme

especificações

técnicas,

normas

de

segurança

e

com

responsabilidade ambiental. Exerce atividades de planejamento e execução da
manutenção elétrica e mecânica de equipamentos industriais, além de projeto, instalação
e manutenção de sistemas de acionamento elétrico e mecânico.

Curso Técnico em Mecânica
Elabora projetos de produtos, ferramentas, controle de qualidade, controle de processos
e manutenção relacionados à máquinas e equipamentos mecânicos. Planeja, aplica e
controla procedimentos de instalação, de manutenção e inspeção mecânica de
máquinas e equipamentos. Opera equipamentos de usinagem. Aplica procedimentos de
soldagem. Realiza interpretação de desenho técnico. Controla processos de fabricação.
Aplica técnicas de medição e ensaios. Especifica materiais para construção mecânica.

Curso Técnico em Mecatrônica
Projeta, instala e opera equipamentos automatizados e robotizados. Realiza
programação, parametrização, medições e testes de equipamentos automatizados e
robotizados. Realiza integração de equipamentos mecânicos e eletrônicos. Executa
procedimentos de controle de qualidade e gestão.

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIOS

O eixo tecnológico de GESTÃO E NEGÓCIOS compreende tecnologias associadas a
instrumentos, técnicas, estratégias e mecanismos de gestão. Abrange planejamento,
avaliação e gestão de pessoas e de processos referentes a negócios e serviços
presentes em organizações e instituições públicas ou privadas, de todos os portes e
ramos de atuação; busca da qualidade, produtividade e competitividade; utilização de

tecnologias organizacionais; comercialização de produtos; e estratégias de marketing,
logística e finanças.
Curso Técnico em Administração
Executa as funções de apoio administrativo: protocolo e arquivo, confecção e expedição
de documentos administrativos e controle de estoques. Opera sistemas de informações
gerenciais de pessoal e material. Utiliza ferramentas da informática básica, como suporte
às operações organizacionais.

Curso Técnico em Contabilidade
Anota informações sobre transações financeiras. Examina documentos fiscais e
parafiscais. Analisa a documentação contábil e elabora planos de determinação das
taxas de depreciação e exaustão dos bens materiais, de amortização dos valores
imateriais. Organiza, controla e arquiva os documentos relativos à atividade contábil.
Controla as movimentações. Registra as operações contábeis da empresa. Ordena os
movimentos pelo débito e crédito. Prepara a documentação. Apura haveres, direitos e
obrigações legais.

Curso Técnico em Logística
Aplica os principais procedimentos de transporte, armazenamento e logística. Executa e
agenda programa de manutenção de máquinas e equipamentos, compras, recebimento,
armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de materiais e produtos.
Colabora na gestão de estoques. Presta atendimento aos clientes. Implementa os
procedimentos de qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.

Curso Técnico em Secretariado
Organiza a rotina diária e mensal da chefia ou direção, para o cumprimento dos
compromissos agendados. Estabelece os canais de comunicação da chefia ou direção
com interlocutores, internos e externos, em língua nacional e estrangeira. Organiza
tarefas relacionadas com o expediente geral do secretariado da chefia ou direção.
Controla e arquiva documentos. Preenche e confere documentação de apoio à gestão

organizacional. Utiliza aplicativos e a internet na elaboração, organização e pesquisa de
informação.
Curso Técnico em Serviços Jurídicos
Executa serviços de suporte e apoio administrativo às atividades de natureza jurídica.
Coordena e executa o arquivamento de processos e documentos técnicos. Presta
atendimento ao público.
Curso Técnico em Serviços Públicos
Realiza atendimento ao público. Realiza apoio administrativo e de gestão de pessoas.
Controla procedimentos organizacionais. Organiza materiais. Executa as operações
decorrentes de programas e projetos de políticas públicas

EIXO TECNOLÓGICO: TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER

O eixo tecnológico de TURISMO, HOSPITALIDADE E LAZER compreende tecnologias
relacionadas aos processos de recepção, viagens, eventos, gastronomia, serviços de
alimentação e bebidas, entretenimento e interação. Abrange planejamento, organização,
operação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao turismo, hospitalidade e lazer,
integradas ao contexto das relações humanas em diferentes espaços geográficos e
dimensões socioculturais, econômicas e ambientais.

Curso Técnico em Gastronomia
Atua na organização da cozinha, na seleção e no preparo da matéria-prima. Participa da
elaboração e organização dos pratos do cardápio. Executa cortes e métodos de
cozimento, utilizando as práticas de manipulação de alimentos. Opera come mantém
equipamentos e maquinário de cozinha. Armazena diferentes tipos de gêneros
alimentícios, controla estoque, consumo e custos.

Curso Técnico em Guia de Turismo
Orienta, assiste e conduz pessoas ou grupos durante traslados, passeios, visitas,
viagens, com ética profissional e respeito ao ambiente, à cultura e à legislação. Informa

sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais, geográficos e outros de interesse
do turista. Apresenta ao visitante opções de roteiros e itinerários turísticos disponíveis e,
quando for o caso, concebe-os considerando as expectativas ou necessidades do
visitante. Utiliza instrumentos de comunicação, localização, técnicas de condução, de
interpretação ambiental e cultural.

Curso Técnico em Eventos
Projeta, planeja, organiza, coordena, executa e avalia serviços de apoio técnico e
logístico a eventos de diversas classificações e tipologias. Utiliza normas de cerimonial
e protocolo. Opera as ferramentas de marketing e de divulgação. Executa procedimentos
de recepção e encaminhamentos demandados por eventos. Coordena a decoração de
ambientes e o armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios servidos em
eventos.

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O eixo tecnológico de INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO compreende tecnologias
relacionadas a infraestrutura e processos de comunicação e processamento de dados e
informações. Abrange concepção, desenvolvimento, implantação, operação, avaliação e
manutenção

de

sistemas

e

tecnologias

relacionadas

à

informática

e

às

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; desenvolvimento de sistemas informatizados; e tecnologias de
comutação, transmissão e recepção de dados.

Curso Técnico em Informática
Desenvolve programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da
lógica de programação e das linguagens de programação. Utiliza ambientes de
desenvolvimento de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados. Realiza testes

de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e
refinamento dos resultados. Executa manutenção de programas de computadores
implantados
Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática,
identificando os principais componentes de um computador e suas funcionalidades.
Identifica as arquiteturas de rede e analisa meios físicos, dispositivos e padrões de
comunicação. Avalia a necessidade de substituição ou mesmo atualização tecnológica
dos componentes de redes. Instala, configura e desinstala programas básicos, utilitários
e aplicativos. Realiza procedimentos de backup e recuperação de dados.
Curso Técnico em Rede de Computadores
Instala e configura dispositivos de comunicação digital e programas de computadores
em equipamentos de rede. Executa diagnóstico e corrige falhas em redes de
computadores. Prepara, instala e mantém cabeamentos de redes. Configura acessos de
usuários em redes de computadores. Configura serviços de rede, tais como firewall,
servidores web, correio eletrônico, servidores de notícias. Implementa recursos de
segurança em redes de computadores.
Curso Técnico em Telecomunicações
Realiza operações de instalação e manutenção de sistemas de telecomunicação e
telemática. Elabora projetos de telecomunicação. Supervisiona os procedimentos
adotados nos serviços de telecomunicação.

EIXO TECNOLÓGICO: INFRAESTRUTURA

O eixo tecnológico de INFRAESTRUTURA compreende tecnologias relacionadas à
construção civil e ao transporte. Abrange planejamento, operação, manutenção,
proposição e gerenciamento de soluções tecnológicas para obras civis, topografia,

geotécnica, hidráulica, recursos hídricos, saneamento, transporte de pessoas e bens e
controle de trânsito e tráfego.
Curso Técnico em Desenho de Construção Civil
Elabora e interpreta desenho de projetos na área de construção civil. Desenha projetos
de construções prediais, de estradas, de arquitetura e de saneamento. Elabora desenhos
de projetos estruturais, instalações hidráulicas, elétricas, de gás, ar-condicionado,
incêndio, redes de esgoto, águas pluviais e abastecimento de água. Confecciona
maquetes.

Curso Técnico em Edificações
Desenvolve e executa projetos de edificações conforme normas técnicas de segurança
e de acordo com legislação específica. Planeja a execução e elabora orçamento de
obras. Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas
tecnológicas na área de edificações. Orienta e coordena a execução de serviços de
manutenção de equipamentos e de instalações em edificações. Orienta na assistência
técnica para compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados.

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

O eixo tecnológico de PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA compreende tecnologias relacionadas
ao beneficiamento e à industrialização de alimentos e de bebidas. Abrange
planejamento, operação, implantação e gerenciamento de processos físicos, químicos e
biológicos de elaboração ou industrialização de produtos de origem vegetal e animal;
aquisição e otimização de máquinas e implementos; análise sensorial; controle de
insumos e produtos; controle fitossanitário; distribuição e comercialização.
Curso Técnico em Alimentos
Atua no processamento e conservação de matérias-primas, produtos e subprodutos da
indústria alimentícia e de bebidas, realizando análises físico-químicas, microbiológicas e
sensoriais. Auxilia no planejamento, coordenação e controle de atividades do setor.
Realiza a sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas. Controla e corrige desvios

nos processos manuais e automatizados. Acompanha a manutenção de equipamentos.
Participa do desenvolvimento de novos produtos e processos.
Curso Técnico em Agroindústria
Aplica tecnologias voltadas à conservação e ao processamento das matérias-primas de
origem animal e vegetal na panificação e confeitaria. Realiza a implantação, execução e
avaliação de programas preventivos de segurança do trabalho, de gestão de resíduos,
de diminuição do impacto ambiental e de higienização e sanitização da produção
agroindustrial. Realiza análises laboratoriais de alimentos. Desenvolve técnicas
mercadológicas de produtos e insumos para a agroindústria e promove a inovação
tecnológica.
Curso Técnico em Panificação
Realiza planejamento e execução do processo de produção de pães, massas e salgados
de maneira artesanal ou de forma industrializada. Realiza a aquisição e manutenção de
equipamentos. Utiliza as boas práticas na manipulação de alimentos, rotulagem e
identifica a embalagem adequada. Opera equipamentos utilizados no processo e efetua
controle de qualidade, de estoque, custos e consumo. Utiliza técnicas mercadológicas
de produtos e insumos. Desenvolve produtos e processos.

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

O eixo tecnológico de PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN compreende tecnologias
relacionadas a representações, linguagens, códigos e projetos de produtos, mobilizadas
de forma articulada às diferentes propostas comunicativas aplicadas. Abrange criação,
desenvolvimento, produção, edição, difusão, conservação e gerenciamento de bens
culturais e materiais, ideias e entretenimento aplicados em multimeios, objetos artísticos,
rádio, televisão, cinema, teatro, ateliês, editoras, vídeo, fotografia, publicidade e projetos
de produtos industriais.

Curso Técnico em Conservação e Restauro
Desenvolve atividades ligadas à execução de conservação e restauro do patrimônio
histórico e cultural, tais como: pintura, escultura, gravura, desenho, documento,
mobiliário e têxtil. Contextualiza sua ação no patrimônio histórico e cultural local e
regional.

Curso Técnico em Canto
Desenvolve atividades de performance vocal (recitais, óperas, musicais, espetáculos
teatrais, shows, eventos). Colabora musicalmente em atividades de ensino de música e
artes cênicas. Domina os diferentes gêneros e estilos musicais.
Curso Técnico em Instrumento Musical
Desenvolve atividades de performance instrumental (concertos, recitais, shows, eventos,
programas de rádio e televisão, gravações). Elabora arranjos instrumentais, realiza
orquestração e harmonização de hinos e canções. Este curso assume linha de formação
distinta de acordo com os instrumentos eleitos para a formação.

Curso Técnico em Paisagismo
Elabora e executa projetos de paisagismo. Organiza espaços. Elabora representações
gráficas bi e tridimensionais. Esboça e define especificidades e características de
espaços e de objetos. Especifica os elementos do projeto. Elabora planos de trabalho
que garantam a fidelidade na execução do projeto. Produz plantas ornamentais.
Supervisiona a manutenção de espaços de paisagismo, de jardins e de plantas
ornamentais. Gerencia empreendimentos paisagísticos. Zela pela estética do produto
(características plásticas, botânicas e ambientais).

Curso Técnico em Dança
Cria e interpreta coreografias diversas, espetáculos de repertório e performances
contemporâneas. Desenvolve práticas e técnicas corporais de criação em dança. Utiliza
estratégias de improvisação em composições coreográficas. Realiza investigações de
dança na interface com outras linguagens artísticas. Dissemina a arte em projetos
socioculturais.

Curso Técnico em Multimídia
Desenvolve comunicação visual em meios eletrônicos, interfaces interativas, publicações
digitais, animações 2D e 3D, jogos eletrônicos, web sites, web TV, TV digital e conteúdo
audiovisual. Organiza e prepara arquivos digitais para aplicações web e multimídia,
animações e games. Aplica técnicas de tratamento de imagens estáticas e em
movimento que compõem estruturas de navegação em mídias digitais. Executa
atualização de páginas web e portais.

Curso Técnico em Artes Visuais
Cria e desenvolve obras artísticas visuais. Investiga contextos estéticos, éticos, culturais
e ambientais. Realiza atividades ligadas à criação, produção, fomento, formação,
pesquisa e memória no campo das artes visuais. Supervisiona projetos individuais e
coletivos.
Curso Técnico em Figurino Cênico
Aplica técnicas de pesquisa, concepção, desenho e execução de figurinos. Aplica
técnicas de costura e modelagem de roupas. Produz figurinos (trajes e acessórios) de
acordo com a época e o tema a ser representado. Cria figurinos para personagens das
artes cênicas, cinema, televisão, publicidade, dança e festas populares. Acompanha as
tendências contemporâneas ligadas à criação de figurinos.

Curso Técnico em Processos Fotográficos
Planeja e analisa processos fotográficos e de imagens. Produz fotografias com recursos
tecnológicos e de linguagem. Elabora montagem de estúdio e prepara equipamentos
para a produção fotográfica. Fotografa e efetua correções técnicas em imagens
fotográficas. Digitaliza e restaura acervos fotográficos. Realiza assistência técnica e
manutenção de equipamentos fotográficos e insumos.

Curso Técnico em Artesanato
Cria e produz trabalhos artesanais de peças decorativas e utilitárias, com materiais
diversos e recursos naturais. Explora a riqueza e o repertório cultural existente.

Comercializa produtos artesanais no varejo e no atacado. Gerencia negócios na
perspectiva do associativismo e cooperativismo. Seleciona técnicas de tratamento,
preparação e transformação de matérias primas. Respeita e valoriza o traço e a
diversidade cultural da região.

Curso Técnico em Cenografia
Desenvolve projeto de ambientes cenográficos mediante especificações em desenhos
técnicos, croquis, plantas e maquetes. Seleciona os materiais e equipamentos, de acordo
com as especificações técnicas do projeto cenográfico. Executa a produção.
Supervisiona a construção dos cenários.
Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo
Capta imagens e sons. Realiza ambientação e operação de equipamentos por intermédio
de recursos e linguagens. Investiga a utilização de tecnologias de tratamento acústico,
de imagem, luminosidade e animação. Prepara material audiovisual. Elabora fichas
técnicas, mapas de programação, distribuição, veiculação de produtos e serviços de
comunicação.

Curso Técnico em Produção de Moda
Coordena a montagem de ambientes para divulgação da moda. Estabelece relação
direta entre produto e consumidor por intermédio de catálogos, desfiles, vídeos,
fotografias e meios de comunicação em geral. Pesquisa tendências de moda, de
mercado e de lançamentos para construção de estilos e composição visual. Elabora a
composição de looks para apresentação pública de estilo, produção publicitária, vitrines,
exposições, desfiles.

EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS

O eixo tecnológico de RECURSOS NATURAIS compreende tecnologias relacionadas a
extração e produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira. Abrange
prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração, cultivo e produção
de recursos naturais e utilização de tecnologias de máquinas e implementos.

Curso Técnico em Agroecologia
Atua em sistemas de produção agropecuária e extrativista fundamentados em princípios
agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção. Desenvolve ações
integradas, unindo a preservação e conservação de recursos naturais à sustentabilidade
social e econômica dos sistemas produtivos. Atua na conservação do solo e da água.
Auxilia ações integradas de agricultura familiar, considerando a sustentabilidade da
pequena propriedade e os sistemas produtivos. Participa de ações de conservação e
armazenamento de matéria-prima e de processamento e industrialização de produtos
agroecológicos.
Curso Técnico em Agropecuária
Planeja, executa, acompanha e monitora todas as fases dos projetos agropecuários.
Administra propriedades rurais. Elabora, aplica e monitora programas preventivos de
sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial. Fiscaliza produtos de origem
vegetal, animal e agroindustrial. Realiza medição, demarcação e levantamentos
topográficos rurais. Atua em programas de assistência técnica, extensão rural e
pesquisa.
Curso Técnico em Zootecnia
Atua na criação de animais domésticos e silvestres. Colabora nas atividades de
planejamento e controle. Elabora, aplica e monitora programas de manejo preventivo,
higiênico e sanitário na produção animal, objetivando a melhoria da produtividade e da
rentabilidade. Presta assistência técnica e extensão rural na área de produção animal.
Implanta e maneja pastagens, aplicando procedimentos relativos ao preparo e
conservação do solo e da água.
Curso Técnico em Agronegócio
Promove a gestão do negócio agrícola. Coordena operações de produção,
armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e derivados.
Coordena as interrelações das atividades nos segmentos do agronegócio, em todas suas
etapas. Planeja, organiza, dirige e controla as atividades de gestão do negócio rural.

Promove ações integradas de gestão agrícola e de comercialização. Idealiza ações de
marketing aplicadas ao agronegócio. Executa ações para a promoção e gerenciamento
de organizações associativas e cooperativistas. Programa ações de gestão social e
ambiental para a promoção da sustentabilidade da propriedade. Avalia custos de
produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços.
Capta e aplica linhas de crédito compatíveis com a produção. Implanta e gerencia o
turismo rural.
Curso Técnico em Aquicultura
Realiza projetos de implantação de sistemas de cultivos continentais e marinhos com
base no manejo e na qualidade dos produtos e das águas, de acordo com as realidades
locais e com a aptidão dos ambientes naturais. Utiliza tecnologias e sistemas de
produção e manejo aquícola e de beneficiamento do pescado. Analisa a viabilidade
técnica e econômica de propostas e projetos aquícolas. Opera equipamentos e métodos
qualitativos de análise de água utilizada em sistemas de cultivo. Previne situações de
risco à segurança no trabalho. Elabora projetos aquícolas, reconhece o potencial de
áreas geográficas para implantar empreendimentos e construções aquícolas.
Reconhece os aspectos biológicos e fisiológicos das principais espécies de cultivo e
aplica os princípios de nutrição e de manejo alimentar das principais espécies cultivadas
EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

O eixo tecnológico de PRODUÇÃO INDUSTRIAL compreende tecnologias relacionadas
a sistemas de produção, técnicas e tecnologias de processos físico-químicos e
relacionados à transformação de matéria-prima e substâncias, integrantes de linhas de
produção. Abrange planejamento, instalação, operação, controle e gerenciamento de
tecnologias industriais; programação e controle da produção; operação do processo;
gestão da qualidade; controle de insumos; e aplicação de métodos e rotinas.

Curso Técnico em Biotecnologia
Auxilia e executa atividades laboratoriais e industriais, nelas incluído o controle de
qualidade, relacionadas à biotecnologia animal e vegetal. Atua na produção de
imunobiológicos: vacinas, diluentes e kits de diagnóstico. Colabora com atividades de
perícia criminal e investigação genética. Participa de pesquisa de melhoramento
genético e atua em processos industriais biológicos. Colabora na investigação e
implantação de novas tecnologias relacionadas à biotecnologia animal e vegetal, em
especial aquelas que envolvam conhecimentos químicos e biomédicos. Opera e zela
pelo bom funcionamento do aparato tecnológico presente nas unidades de biotecnologia.

Curso Técnico em Química
Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais. Avalia atividades.
Controla a qualidade de matérias-primas, insumos e produtos. Realiza amostragens,
análises químicas, físico-químicas e microbiológicas. Desenvolve produtos e processos.
Compra e estoca matérias-primas, insumos e produtos.
Fonte: Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
http://cnct.mec.gov.br/

