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ANEXO IV

PERFIL DOS CURSOS TÉCNICOS DE  NÍVEL MÉDIO

Cursos Técnicos Subsequentes ao  Ensino  Médio

Os Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio são ofertados somente a quem já tenha concluído o ensino
médio, e têm por objetivo conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de Nível Médio (Lei Federal nº
9.394/1996 e alterações posteriores).

Técnico em Eletrotécnica (Campus Petrolina)

O curso técnico subsequente em Eletrotécnica forma profissionais que instalam, operam e mantém elementos de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; participam na elaboração e no desenvolvimento de
projetos de instalações elétricas e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações; atuam
no planejamento e execução da instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas; aplicam
medidas para o uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas; participam no projeto e
instala sistemas de acionamentos elétricos; executam a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de
segurança. Possibilidades de atuação: concessionárias de energia elétrica; prestadoras de serviço; indústrias em
geral, nas atividades de manutenção e automação; indústrias de fabricação de máquinas, componentes e
equipamentos elétricos.

Técnico em Informática (Campus Ouricuri)

O curso técnico subsequente em Informática forma profissionais que desenvolvem programas de computador,
seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação; utilizam
ambientes de desenvolvimentos de sistemas, sistemas operacionais e banco de dados; realizam testes de
software, mantendo registro que possibilitem análises e refinamento dos resultados; executam manutenção de
programas de computadores implantados. Possibilidades de atuação: instituições públicas, privadas e do terceiro
setor que demandem sistemas computacionais, especialmente envolvendo programação de computadores.

Técnico em Edificações (Campus Petrolina; Campus Salgueiro; Campus Ouricuri; Campus Santa Maria da
Boa Vista)

O curso técnico subsequente em Edificações forma profissionais que desenvolvem e executam projetos de
edificações conforme normas técnicas de segurança e de acordo com legislação específica; planejam a execução
e elabora orçamento de obras; prestam assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas na área de edificações; orientam e coordenam a execução de serviços de manutenção de
equipamentos e de instalações em edificações; orientam na assistência técnica para compra, venda e utilização
de produtos e equipamentos especializados. Possibilidades de atuação: empresas públicas e privadas de
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construção civil; escritórios de projetos e de construção civil; canteiros de obras etc.

Técnico em Agricultura (Campus Petrolina Zona Rural)

O curso técnico subsequente em Agricultura forma profissionais que planejam, executam e monitoram etapas da
produção agrícola; planejam e acompanham a colheita e a pós-colheita das principais culturas; auxiliam na
implantação e gerenciamento de sistemas de controle de qualidade na produção agrícola; identificam e aplicam
técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos; elaboram laudos, perícias, pareceres,
relatórios e projetos; atuam em atividades de extensão e associativismo. Possibilidades de atuação: empresas
de produção e consultoria agrícola; instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa; comércio de
equipamentos e produtos agrícolas.

Técnico em Agroindústria (Campus Petrolina Zona Rural; Campus Ouricuri)

O curso técnico subsequente em Agroindústria forma profissionais que operacionalizam o processamento de
alimentos nas áreas de laticínios, carnes, beneficiamento de grãos, cereais, bebidas, frutas e hortaliças. Auxilia e
atua na elaboração, aplicação e avaliação de programas preventivos, de higienização e sanitização da produção
agroindustrial. Atua em sistemas para diminuição do impacto ambiental dos processos de produção
agroindustrial. Acompanha o programa de manutenção de equipamentos na agroindústria. Implementa e
gerencia sistemas de controle de qualidade. Identifica e aplica técnicas mercadológicas para distribuição e
comercialização de produtos.

Técnico em Agropecuária (Campus Floresta; Campus Salgueiro; Campus Ouricuri; Campus Santa Maria
da Boa Vista)

O curso técnico subsequente em Agropecuária forma profissionais que planejam, executam, acompanham e
fiscalizam todas as fases dos projetos agropecuários; administram propriedades rurais; elaboram, aplicam e
monitoram programas preventivos de sanitização na produção animal, vegetal e agroindustrial; fiscalizam
produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; realizam medição, demarcação e levantamentos
topográficos rurais. Dentre as possibilidades de atuação, destaca-se a participação em programas de assistência
técnica, extensão rural e pesquisa.

Técnico em  Logística (Campus  Serra Talhada)

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. 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. 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.
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Técnico em Refrigeração e Climatização (Campus Serra Talhada)

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, alcançando também, em seu campo de atuação, instituições de
pesquisa, segmento ambiental e de serviços. O profissional desta área elabora e supervisiona projetos de instalação
de equipamentos e sistemas de refrigeração e climatização conforme normas técnicas e de segurança. Elabora e
executa planos e rotinas de manutenção, além da comercialização de sistemas de refrigeração e climatização.

Segurança no Trabalho – Modalidade de Educação a Distância (Campus Petrolina)

Este curso formará profissionais capazes de atuar em ações preventivas 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. O egresso poderá desenvolver ações
educativas na área de saúde e segurança do trabalho, orientando o uso de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) e Coletiva (EPC); coletar e organizar informações de saúde e de segurança no trabalho,
executando o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); investigar, analisar e recomendar medidas
de prevenção e controle de acidentes.

Técnico em Zootecnia (Campus Petrolina Zona Rural)

O curso técnico subsequente em Zootecnia forma profissionais que atuam na criação de animais domésticos
e silvestres; colaboram nas atividades de planejamento e controle; elaboram, aplicam e monitoram programas
de manejo preventivo, higiênico e sanitário na produção animal, objetivando a melhoria da produtividade e da
rentabilidade; prestam assistência técnica e extensão rural na área de produção animal; implantam e manejam
pastagens, aplicando procedimentos relativos ao preparo e conservação do solo e da água. Possibilidades de
atuação: propriedades rurais; empresas de nutrição animal, de assistência técnica, extensão e pesquisa;
clínicas veterinárias; cooperativas agropecuárias.


