PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

IRATI • PRUDENTÓPOLIS

janeiro a março 2018

CURSO TÉCNICO · presencial
TÉCNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR - 812h

A HORA DE INVESTIR
NO SEU FUTURO
É AGORA.
FAÇA SENAC.
CURSOS TÉCNICOS SENAC

20% DE DESCONTO.*
*consulte condições

O aluno desenvolverá competências profissionais para atuar na gestão das diversas atividades das áreas relacionadas ao comércio exterior, aplicando suas regras e das políticas
cambiais e alfandegárias, cumprindo os trâmites aduaneiros, portuários, de transporte,
armazenagem e logística internacional em conformidade com a legislação vigente.
IRATI

06/03/18 a 13/05/19 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 15 anos/ 2º ano do Ensino Médio
Investimento: parcelas a partir de R$ 200,00

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS - 800h
Neste curso entenda como organizar as atividades relacionadas e que possibilitem elaborar estratégias para cada subsistema de gestão de pessoas a fim de apoiar a força de
trabalho em todas as áreas de sua empresa.
PRUDENTÓPOLIS

06/03/18 a 03/06/19 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ 2º ano do Ensino Médio
Investimento: parcelas a partir de R$ 340,00

WWW. PR. SENAC. BR/ TECNICOS
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Consulte as formas de pagamento na Unidade.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 1.800h

TÉCNICO EM LOGÍSTICA - 800h

O curso Técnico em Enfermagem certifica o aluno a prestar uma assistência de qualidade
a indivíduos e grupos sociais, atuando na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença em todo o ciclo vital, nos diferentes graus de complexidade do ambiente e gravidade do paciente.

Neste curso, o aluno aprenderá a administrar as necessidades existentes em uma organização, detectar uma necessidade, planejar, desenvolver relacionamentos empresariais,
comprar, organizar o estoque, gerenciar o fluxo de mercadorias de um estabelecimento,
manter a produção abastecida e transportar a necessidade ao seu consumidor.

IRATI

POLO IRATI E PRUDENTÓPOLIS

06/03/18 a 28/04/21 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
PRUDENTÓPOLIS

06/03/18 a 04/12/20 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 18 anos/ 2º ano do Ensino Médio
Investimento: parcelas a partir de R$ 336,00

Início: 09/04/18
Pré-requisitos: 16 anos/ 2º ano do Ensino Médio
Mais informações: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - 1.200h
O curso visa a capacitar o aluno para atuar em instituições públicas e privadas, estações
de tratamento de resíduos e unidades de conservação ambiental, atuando na gestão da
coleta, armazenamento e a interpretação de informações, dados e documentos ambientais, produção de laudos, relatórios e estudos ambientais e o auxílio na elaboração,
acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental, além da organização de
programas de educação ambiental.
POLO IRATI E PRUDENTÓPOLIS

Início: 09/04/18

CURSO TÉCNICO · educação à distância

Pré-requisitos: 16 anos/ 2º ano do Ensino Médio
Mais informações: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO - 1.000h

TÉCNICO EM QUALIDADE - 800h

O curso Técnico em Administração do Senac propõe a formação de um profissional
apto para a atuação na gestão de pessoas, fluxos e atividades da logística empresarial,
processos organizacionais da área financeira e ações de marketing e vendas.

O técnico em qualidade é o profissional que elabora manuais, procedimentos, diagnósticos e relatórios dos processos de qualidade das empresas. Com este curso, o profissional estará apto para identificar 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.

POLO PRUDENTÓPOLIS

Início: 09/04/18
Pré-requisitos: 16 anos/ 2º ano do Ensino Médio
Mais informações: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos
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POLO IRATI E PRUDENTÓPOLIS

Início: 09/04/18
Pré-requisitos: 16 anos/ 2º ano do Ensino Médio
Mais informações: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos

Consulte as formas de pagamento na Unidade.
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TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS - 800h
O curso Técnico em Recursos Humanos preparará o aluno para organizar toda a parte de
gerenciamento de funcionários e elaborar estratégias de trabalho e de distribuição dos
funcionários nos departamentos das empresas.

IRATI

POLO IRATI

Início: 09/04/18
Pré-requisitos: 16 anos/ 2º ano do Ensino Médio
Mais informações: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos

TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS - 960h
Este profissional será qualificado para intermediar processos de compra e venda de
imóveis, locação e permuta. Realizar financiamento imobiliário e analisar documentação,
dando assim total assessoria aos seus clientes. Um técnico em transações imobiliárias
poderá explorar diversos ramos do mercado imobiliário após formado, tornando-se
autônomo ou trabalhando em empresas imobiliárias, construtoras ou abrindo o próprio
negócio.
POLO IRATI E PRUDENTÓPOLIS

Início: 09/04/18
Pré-requisitos: 18 anos/ 3º ano do Ensino Médio
Mais informações: www.ead.senac.br/cursos-tecnicos
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ARTES
FOTOGRAFIA - ARTE E TÉCNICA - 30h
Este curso é destinado às pessoas que apreciam fotografia e querem obter belos
registros. O curso aborda os princípios básicos da fotografia, como funcionamento e
recursos da câmera fotográfica digital, conceito de imagem e técnicas de enquadramento
e composição.

22/01 a 02/02 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ Ensino Fundamental completo/ afinidade com a
fotografia/ conhecimentos básicos da máquina fotográfica
Investimento: R$ 440,00 em até 8 x R$ 55,00

Consulte as formas de pagamento na Unidade.

7

BELEZA

GASTRONOMIA

MAQUIADOR - 160h

DOCES E SALGADOS PARA FESTAS INFANTIS - 15h

O curso prepara o profissional para criar e realizar maquiagem social, criando uma
composição estética harmônica e utilizando técnicas e produtos adequados, além de
princípios de visagismo e conceitos de arte, moda, estilo e beleza.

Aprenda a fazer doces e salgados tradicionais e gourmets para tornar as festas infantis
mais saborosas.

26/02 a 01/10 | seg ter qua | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ 6º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 1.600,00 em até 12 x R$ 133,33

COMUNICAÇÃO
ORATÓRIA - 24h
Aprenda técnicas para falar em público e fazer apresentações, superando o medo e a
timidez.

19/02 a 28/02 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 14 anos/ Ensino Fundamental completo
Investimento: R$ 375,00 em até 7 x R$ 53,57
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19/03 a 23/03 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 18 anos/ 7º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 310,00 em até 6 x R$ 51,67

GESTÃO
INTRODUÇÃO AO COACHING: FERRAMENTAS PARA O
AUTODESENVOLVIMENTO - 21h
Este curso tem como objetivo preparar o aluno para uma autoavaliação, identificando
seus valores, propósito de vida, oportunidades, ameaças e crenças. Também orienta para
a definição de metas e estruturação de plano de ação.

19/02 a 27/02 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ 6º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 250,00 em até 5 x R$ 50,00

Consulte as formas de pagamento na Unidade.
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CÁLCULO DE FOLHA DE PAGAMENTO - 15h
Atualize conhecimentos sobre procedimentos legais e administrativos relacionados com a
elaboração da folha de pagamento: proventos e descontos.

12/03 a 16/03 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ Ensino Fundamental completo/ experiência ou
conhecimentos em cálculo de folha de pagamento
Investimento: R$ 190,00 em até 3 x R$ 63,33

SAÚDE
DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL APLICADA À ESTÉTICA - 45h
Turbine seus atendimentos em estética realizando drenagem linfática manual. Proporcione qualidade de vida e bem-estar a seus clientes.

23/01 a 15/03 | ter qui | 19h às 22h
Pré-requisitos: 18 anos/ Ensino Médio completo/ profissional da área de saúde
e estética
Investimento: R$ 600,00 em até 12 x R$ 50,00

INFORMÁTICA
AUTOCAD - 42h
Crie, edite e prepare a impressão de projetos em 2D. Aprenda a usar a ferramenta líder de
mercado para projetos nas áreas de arquitetura e engenharia.

05/02 a 28/03 | seg qua | 19h às 22h
Pré-requisitos: 14 anos/ Ensino Fundamental completo/ engenheiro, arquiteto,
projetista, desenhista ou estudante da área/ domínio do sistema operacional
Windows e conhecimentos básicos de desenho
Investimento: R$ 650,00 em até 12 x R$ 54,17

10

Senac Irati · janeiro a março 2018

Consulte as formas de pagamento na Unidade.
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PRUDENTÓPOLIS

BELEZA
BÁSICO DE MAQUIAGEM - 45h
Aprenda as técnicas básicas de maquiagem e inicie uma carreira promissora.

01/02 a 22/03 | qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ 7º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 540,00 em até 10 x R$ 54,00

O Atendimento Corporativo é a combinação perfeita de

GASTRONOMIA

flexibilidade de horários e locais de estudo. O programa

PREPARO E DECORAÇÃO DE BOLOS - 15h

desenvolve serviços personalizados para sua empresa,

Desperte sua criatividade preparando massas saborosas e aprendendo técnicas para
decoração de bolos incríveis.

de acordo com suas necessidades e características.

05/03 a 09/03 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h

SOLICITE NOSSA VISITA!

Pré-requisitos: 18 anos/ 7º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 250,00 em até 5 x R$ 50,00

0800 643 6 346
12
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Consulte as formas de pagamento na Unidade.
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GESTÃO

INFORMÁTICA

A ARTE DE ENCANTAR O CLIENTE - 15h

INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA (Windows, Word e Internet) - 36h

Conheça técnicas para retenção de clientes e estratégias de venda, a partir do conhecimento do comportamento humano e dos hábitos de consumo.

Comece a utilizar a ferramenta essencial para qualquer profissional atual. Aprenda os conceitos principais que são necessários para a utilização de computadores com Windows,
para elaborar documentos no Word e navegar com segurança na Internet.

19/02 a 23/02 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ 6º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 150,00 em até 3 x R$ 50,00

ALCANCE DE METAS COM TÉCNICAS DE COACHING - 24h
Aprimore o autoconhecimento com técnicas de coaching e desenvolva competências
comportamentais para superar desafios e alcançar metas.

05/03 a 14/03 | seg ter qua qui sex | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ 6º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 270,00 em até 5 x R$ 54,00
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20/02 a 29/03 | ter qui | 19h às 22h
Pré-requisitos: 14 anos/ 5º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 400,00 em até 8 x R$ 50,00

EXCEL COMERCIAL E FINANCEIRO - 24h
Utilize o Excel com foco na área comercial e financeira das empresas. Aprenda a aplicar
as fórmulas e trabalhe de forma dinâmica com Capital de Giro, financiamento pela Tabela
Price, planilhas com coeficientes, análise de taxas, análise de investimentos e muito mais.

05/03 a 20/03 | seg ter qua | 19h às 22h
Pré-requisitos: 16 anos/ Ensino Fundamental completo/ profissional da área
de gestão ou financeira que necessita da ferramenta para tomada de decisões/
Excel básico
Investimento: R$ 270,00 em até 5 x R$ 54,00

Consulte as formas de pagamento na Unidade.
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CURSOS EAD SENAC
• Cursos Livres • Cursos Técnicos
• Graduação • Pós-graduação
• Extensão Universitária
Mais de 200 opções de cursos em
diversas áreas para você aprender com
a qualidade Senac e estudar no seu ritmo.

SAÚDE
TÉCNICAS EM MASSOTERAPIA - 39h
Realize massagem terapêutica, estética ou desportiva, trazendo diversos benefícios para
o seu cliente.

20/03 a 03/05 | ter qui | 19h às 22h

Jéssica Ramalho
Aluna de Extensão
Universitária em
Gestão das Organizações
Hospitalares.

Pré-requisitos: 18 anos/ 9º ano do Ensino Fundamental
Investimento: R$ 450,00 em até 9 x R$ 50,00

www.ead.senac.br
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O MELHOR ENSINO A DISTÂNCIA DO PAÍS.

Consulte as formas de pagamento na Unidade.
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FORMAS DE PAGAMENTO senac irati
				

senac prudentópolis

À VISTA
dinheiro ou cartão:
débito: Visa Electron, Rede Shop, Elo.
crédito: Visa, Mastercard, Diners Club Internacional, Elo.
PARCELADO
cheque pré-datado, boleto bancário*: aprovação mediante consulta.
cartão de crédito: Visa, Mastercard.

COM FATURA - EMPRESA
Solicitar ao Senac Termo de Compromisso.
CURSOS COM DISPONIBILIDADE PARA MATRÍCULA ON-LINE
15% de desconto para pagamento com boleto bancário ou cartão de crédito, à vista.
10% de desconto com cartão de crédito em até 12x com parcela mínima de R$ 50,00.
MATRÍCULA
Apresentar RG e CPF. Para obter desconto, apresente carteirinha de comerciário
ou registro em carteira no setor do comércio. Na matrícula, menor de 18 anos,
compareça acompanhado do representante legal ou apresente fotocópia da Declaração
de Emancipação. Para idosos, apresentar RG (idade superior a 60 anos).
*Consulte-nos para mais informações sobre os documentos, melhores condições de pagamento e em
quais cursos poderão ser aplicadas as formas de parcelamento.

Conheça nosso Programa de Benefícios

www.pr.senac.br/beneficios | 0800 643 6 346

Os valores desta programação têm validade até 31/03/2018.
O Senac se reserva o direito de cancelar cursos que não atinjam o número mínimo de
participantes ou prorrogar a data de início pelo mesmo motivo. Os alunos matriculados serão
notificados e o prazo para devolução dos valores dependerá da forma de pagamento utilizada.
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NCM 11/17

www.pr.senac.br
0800 643 6 346

SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
IRATI: Av. Vicente Machado, 24 · CEP 84500-000 · 42 3421-6401
PRUDENTÓPOLIS: R. Pref. A. Witchemichen, 777 · CEP 84400-000
42

3446-6110

