AGENDA DE
CURSOS
NOV / DEZ
2018

O Senac
junto
com você
T SENAC BARREIRAS

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Para realização da matrícula, os alunos menores de 18 anos, devem estar
acompanhados por responsável legal. A apresentação dos documentos
pessoais (RG, CPF e comprovante de residência), do aluno e seu
responsável é imprescindível.
A inscrição ocorre de forma presencial na unidade do Senac onde o curso
será oferecido. Para efetuar a inscrição, é necessário a apresentação
da Carteira de Identidade, CPF - Comprovante de Escolaridade,
Certificação Profissional, quando solicitado, e Comprovante de
Residência.
Os cursos podem ser adiados e/ou cancelados, caso não haja número
suficiente de alunos para sua realização.
Ao optar pelo pagamento através de boleto bancário, estes somente
poderão ser pagos após 02 (dois) dias úteis, contados da data do referido
documento. Descontos concedidos somente serão válidos até a data
de vencimento. Em caso de parcelamento através dessa modalidade, o
vencimento ocorrerá no dia 10 de cada mês. Boletos vencidos somente
poderão ser pagos na Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.
BENEFÍCIO EXCLUSIVO (SÓ PARA COMERCIÁRIOS)
Receba 20% de desconto nos cursos oferecidos pelo SENAC (desconto
não cumulativo) apresentando original e cópia da Carteira Social SESC.

VAGAS LIMITADAS
As vagas em todos os cursos são
limitadas e preenchidas por
ordem de chegada.

Inscrições
a partir de

09/10
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NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018

COMÉRCIO
Motivação e Eficácia para Vendedores - 20h | R$ 75,00
PERÍODO
19.11 a 05.12 (2ª a 4ª)

HORÁRIO
19h às 22h

LOCAL
Barreiras

Atualização dos conhecimentos sobre estratégias eficazes de venda, reconhecendo
a importância da motivação para o aumento da produtividade e para melhorias no
relacionamento interpessoal com os clientes.
Locais de Trabalho: empresas comerciais e de serviços.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.

EDUCACIONAL
Redação para Vestibular - 40h | R$ 50.00
PERÍODO
19.11 a 10.12 (2ª a 4ª)

HORÁRIO
8h às 12h

LOCAL
Barreiras

Desenvolvimento de estratégias para escrita de uma redação com base na opinião sobre o
tema proposto, clareza e argumentação.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.
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Confira Programação no Site
www.ba.senac.br
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NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018

GESTÃO
Noções Básicas das Rotinas Administrativas - 40h | R$ 60,00
PERÍODO
12.11 a 11.12 (2ª e 3ª)

HORÁRIO
14h às 18h

LOCAL
Barreiras

Desenvolvimento das rotinas administrativas em ambientes organizacionais, destacando
para a importância dos colaboradores como suporte a todos os setores da organização.
Atendimento ao público interno e externo, organização e controle dos procedimentos de
escritórios e criação de banco de dados e mala direta.
Locais de Trabalho: empresas privadas e/ou públicas.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.

Qualidade no Atendimento ao Cliente - 20h | 50,00
PERÍODO
28.11 a 06.12 (4ª a 6ª)

HORÁRIO
14h às 18h

LOCAL
Barreiras

Desenvolvimento das habilidades para atendimento com foco na comunicação e ética
mantendo uma rede de relacionamento consistente, auxiliando a produtividade e sucesso
profissional.
Locais de Trabalho: empresas comerciais, educacionais, hospitais e clínicas médicas.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.
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POSSUI A CARTEIRA
SOCIAL SESC?
Apresente original e cópia,
no ato da matrícula, e tenha
20% de desconto* nos cursos
do SENAC.
*desconto não cumulativo. Para cursos EAD consulte política de
desconto no site: http://ead.senac.br/politica-de-descontos-rede-ead-senac/

Acesse o nosso site:

www.ba.senac.br
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NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018

OFICINAS E PALESTRAS de Gestão
Resolvendo Conflitos no Ambiente de Trabalho - 3h
PERÍODO
28.11 (quarta-feira)

HORÁRIO
19h às 22h

LOCAL
Barreiras

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.
Obs.: Inscrição mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para doação
à instituição de caridade.

MODA
OFICINAS E PALESTRAS de Moda
Decoração Natalina - 8h | R$ 25,00
PERÍODO
12 e 13.11 (2ª e 3ª)

HORÁRIO
8h às 12h

LOCAL
Barreiras

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

HOSPITALIDADE
OFICINAS E PALESTRAS de Hospitalidade
Qualidade no Atendimento em Bares e Restaurantes - 4h
PERÍODO
21.11 (quarta-feira)

HORÁRIO
14h às 18h

LOCAL
Barreiras

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Fundamental Incompleto.
Obs.: Inscrição mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para doação
à instituição de caridade.
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NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018

INFORMÁTICA
CorelDRAW - 50h | R$ 125,00
PERÍODO
19.11 a 05.12 (2ª a 6ª)

HORÁRIO
8h às 12h

LOCAL
Barreiras

Utilização dos principais recursos e ferramentas do CorelDraw para desenvolvimento de
cartões, folders, cartazes, banners e marcas.
Locais de Trabalho: empresas de comunicação, publicidade e/ou como autônomo.
Conhecimento em Windows e internet.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Informática Básica - Windows, Word, Excel, Power Point e Internet - 100h |
R$ 200,00
PERÍODO
12.11 a 17.12 (2ª a 6ª)

HORÁRIO
14h às 18h

LOCAL
Barreiras

Utilização e personalização de sistemas operacionais; produção e formatação de textos;
geração de planilhas e gráficos; criação e edição de slides; conhecimento e utilização dos
recursos da Internet de forma segura.
Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Incompleto.
Outras formas de pagamento: vista R$ 200,00. Consulte condições de pagamento no
boleto.
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TURISMO
OFICINAS E PALESTRAS de Turismo
A Importância de Receber Bem o Turista - 3h
PERÍODO
07.11 (quarta-feira)

HORÁRIO
14h às 17h

LOCAL
Barreiras

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.
Obs.: Inscrição mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para doação
à instituição de caridade.

NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018
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CURSOS TÉCNICOS

Documentação
• RG e CPF ou CNH ou Carteiras de Registro Profissional do estudante;
• Cópia simples do Histórico Escolar do Ensino Médio, acompanhado do original;
• Atestado de matrícula do Ensino Médio (quando o requisito do curso permitir
matrícula de estudantes cursantes do Ensino Médio);
• Todos os documentos deverão ser entregues no Polo de inscrição do curso.

Formas de pagamento
• Boleto bancário ou cartão de crédito.
Obs.: o mínimo de parcelas pode variar conforme a duração do módulo.

Mais informações
• Site: www.ead.senac.br
• Telefone: 0800 777 3622

COMÉRCIO
Técnico em Transações Imobiliárias - 960h (13 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

EAD

PERÍODO
Início Abril/2019
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. O técnico da área pode atuar em empresas do
setor imobiliário, construção civil, urbanizadoras, loteadoras, agentes financeiros, empresas
prestadoras de serviços, empresas privadas e ainda como autônomo.
Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.
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GESTÃO
Técnico em Recursos Humanos - 800h (15 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

EAD

PERÍODO
Início Abril/2019
O Técnico em Recursos Humanos atua em organizações gerindo as atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, proporcionando o trabalho das equipes. Assessoram gerência/
diretoria e setores da empresa em atividades de planejamento, contratações, negociações
de relações humanas e do trabalho, bem como, atua em processos de orientação sobre a
importância da saúde e segurança no trabalho.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.

Técnico em Administração - 1000h (17 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

EAD

PERÍODO
Início Abril/2019
O Técnico em Administração executa atividades administrativas da organização relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, gestão de materiais e
patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças. Atua em organizações públicas e privadas de segmentos variados, tais como das áreas de comércio, de serviços, da indústria,
de consultoria, de ensino e pesquisa, relacionando-se com equipes de diversos setores da
organização, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.

NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018

Técnico em Logística - 800h (13 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.
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EAD

PERÍODO
Início Abril/2019
O Técnico em Logística é o profissional do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios com competências para planejar e gerenciar instalações e operações de cadeia de logística no âmbito
das organizações. A sua formação técnica deve possuir características especialistas, com
ênfase na formação prática, desenvolvendo capacidade de analisar e diagnosticar situações variadas e enfatizando as capacidades de raciocínio, avaliação e ponderação em termos estratégicos, operacionais, conceituais e teóricos, implantar programas de melhoria
continuada, buscar redução de custos, melhorar a qualidade dos processos logísticos de
armazenagem, transporte e distribuição de produtos junto às empresas que necessitam de
operações logísticas em suas atividades diárias.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.

Técnico em Design de interiores - 800h (13 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

EAD

PERÍODO
Início Abril/2019
O Técnico em Design de Interiores é o profissional que elabora, projeta e acompanha a
execução de projetos de interiores de espaços residenciais, comerciais, institucionais, promocionais e em vendas especializadas. Pode atuar em escritórios de arquitetura, escritórios
de design de interiores, estabelecimentos comerciais especializados em materiais e revestimentos ou móveis de decorações, com vínculo empregatício ou como prestador de serviços,
individualmente ou integrando equipes multiprofissionais, contribuindo na proposição de
soluções.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.

14

AGENDA DE CURSOS • BARREIRAS

NOVEMBRO / DEZEMBRO 2018

Técnico em Qualidade - 800h (15 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

15

EAD

PERÍODO
Início Abril/2019
O Técnico em Qualidade é o profissional que elabora manuais, procedimentos, diagnósticos
e relatórios dos processos de qualidade das empresas. Registra o controle da qualidade, em
formulários específicos e de acordo com as normas e padrões preestabelecidos. O técnico
da área atua na elaboração e execução da auditoria interna da qualidade e acompanha a
auditoria externa. Divulga os procedimentos de qualidade e propõe ações de informação e
formação específica. Identifica inconformidades em produtos e processos, suas possíveis
causas, ações corretivas e preventivas, capacitando assim as equipes de trabalho das empresas para a disseminação da cultura da qualidade.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.

MEIO AMBIENTE
Técnico em Meio Ambiente - 1200h (20 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

EAD

PERÍODO
Início Abril/2019
O Técnico em Meio Ambiente é o profissional responsável pelo levantamento e sistematização de dados, informações e documentos técnicos para subsidiar a realização de estudos socioambientais. Contribui no processo de elaboração de políticas ambientais, na
implementação e controle de programas de gerenciamento ambiental e sistemas de gestão
integrada. Atua em organizações públicas, privadas e não governamentais do comércio,
serviços, indústria, consultoria, ensino e pesquisa, abrangendo instituições de assistência
técnica, pesquisa e extensão rural, estações de tratamento de resíduos, empresas de licenciamento ambiental, unidades de conservação ambiental, cooperativas, associações,
portos e aeroportos. Trabalha como profissional contratado ou prestador de serviços, sob
supervisão, compondo equipes multiprofissionais e interagindo com os demais profissionais
da empresa
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.
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INFORMÁTICA
Técnico em Programação de Jogos Digitais - 1000h (15 meses)
EAD
Investimento: R$ 4.515,00 (verificar condições de pagamento no site).
PERÍODO
Início Abril/2019
O Técnico em Programação de Jogos Digitais realiza o planejamento do processo de produção do jogo digital e incorporação dos elementos multimídia à plataforma de desenvolvimento, sendo responsável pela programação e integração desses elementos. Realiza testes,
manutenção e melhorias no jogo digital, adotando normas técnicas, de qualidade, de saúde,
de segurança do trabalho e preservação ambiental no desempenho de sua função. Trabalha
em equipe, estabelece relações interpessoais construtivas e compreende o contexto em
que está inserido, demonstrando capacidade propositiva e criativa. Atua em organizações
públicas e privadas de qualquer segmento, tais como da área do comércio, de serviços, da
indústria, de consultoria, de ensino e pesquisa, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.

SEGURANÇA
Técnico em Segurança do Trabalho - 1200h (20 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

EAD

PERÍODO
Início Abril/2019
O Técnico em Segurança do Trabalho volta-se à formação de profissionais ecléticos que,
além de necessitar conhecer normas técnicas, procedimentos de segurança e questões
envolvendo saúde e higiene, são elementos fundamentais na composição da equipe de trabalho, pois funcionam como ligação entre trabalhadores, engenheiros, médicos e dirigentes
de empresas.
Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º
ano do Ensino Médio.

ENDEREÇO DO SENAC EM BARREIRAS
NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - BARREIRAS
Avenida Presidente Vargas, nº 134 – Centro Histórico
(77) 3611-9401

Serviço de Informação Senac

(77) 3611-9401

www.ba.senac.br

Conheça também o nosso
portal de cursos:

ba.senac.br/cursos

