
Informática
Centro de Formação Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564, São José - Aracaju/SE.

14/nov a 13/dez 19h às 21h seg a sex R$ 367,00

Utiliza o AutoCAD na criação de projetos e desenhos bidimensionais.
Requisitos: Ensino Médio Incompleto (1.º Série); idade mínima 16 anos; 
Usuário de aplicativos de informática. Ter conhecimentos básicos em 
desenho técnico (ler desenhos de projetos das mais variadas áreas técnicas: 
Obras Civis, Instalações Elétricas, Eletrônicas e Mecânicas).

17/set a 19/nov 8h às 12h sábado 2x R$ 183,50

AutoCAD 2D CH  40h

19/set a 30/set 7h às 11h seg a sex R$ 312,00PROMOÇÃO!

14/nov a 9/dez 7h às 9h seg a sex R$ 250,00

3/out a 31/out 18h às 20h seg a sex R$ 250,00

Elabora planilhas eletrônicas, gerando fórmulas e  gráficos complexos de 
forma que o mesmo possa extrair o melhor aproveitamento possível em 
tarefas diárias executadas no computador.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6.º Ano); idade mínima 14 
anos; Ter curso de Informática Básica; Ter conhecimento das funções 
e recursos de um sistema operacional Windows e do gerenciamento de 
arquivos (abrir, salvar, copiar, mover, renomear, e excluir arquivos).

3/out a 31/out 13h às 15h seg a sex R$ 250,00

Excel Básico e Avançado CH  40h
17/set a 19/nov 8h às 12h sábado 2x R$ 125,00

5/dez a 16/dez 13h às 17h seg a sex R$ 237,00

21/nov a 19/dez 9h às 11h seg a sex R$ 202,00

Analisa, planeja e cria trabalhos gráficos, tendo como finalidade o 
desenvolvimento de artes-finais (folders, logomarcas, cartazes, cartões, 
panfletos, etc.) para divulgação e publicidade de uma marca/instituição, 
evento ou produto.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7.º Ano); idade mínima 16 
anos; Ter conhecimento do ambiente de trabalho WINDOWS.

3/out a 31/out 7h às 9h seg a sex R$ 202,00

Corel DRAW CH  40h

24/out a 22/nov 9h às 11h seg a sex R$ 202,00PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

Cria e desenvolve ilustrações vetoriais e layout de páginas para meios 
impressos ou digitais, utilizando os recursos e ferramentas do CorelDRAW. 
Ajusta, trata e edita imagens digitais, por meio dos recursos e ferramentas 
do Photoshop.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); Possuir conhecimentos 
básicos do sistema operacional Windows; idade mínima 16 anos.

26/set a 27/out 14h às 17h seg a sex 2x R$ 192,00

Corel DRAW e Photoshop
Ilustração Digital e Tratamento de Imagem CH  70h

Realiza a manutenção de computadores, aplicando procedimentos técnicos 
de manuseio e segurança na montagem e desmontagem de componentes 
de hardware e a instalação de programas.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (9º Ano); idade mínima 16 anos;
Ter concluído o curso de Informática básica ou possuir conhecimentos de 
Windows e Internet.

24/out a 6/dez

24/out a 6/dez

24/out a 6/dez

7h às 11h

13h às 17h

18h às 22h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 255,00

2x R$ 255,00

2x R$ 255,00

Hardware
Montagem e Manutenção de Computadores CH  120h

Formata computadores, instala sistema operacional, aplicativos, antivírus e 
periféricos.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade mínima 16 
anos; Ter conhecimento das funções e recursos de um sistema operacional 
Windows e do gerenciamento de arquivos (abrir, salvar, copiar, mover, 
renomear, e excluir arquivos).

17/set a 19/nov

3/out a 17/out

14/nov a 13/dez

8h às 12h

7h às 11h

19h às 21h

sábado

seg a sex

seg a sex

2x R$ 125,00

R$ 250,00

R$ 250,00

Formatação de Computadores
Instalação de Sistema Operacional e Aplicativos CH  40h

Desenvolve sites para a web por meio dos elementos básicos da linguagem 
de marcação na HTML5, de formatação de estilo CSS3 e de conceitos de 
web semântica.
Requisitos: Ensino Médio Incompleto (1ª Série); idade mínima 16 anos; 
Curso de Informática Básica; OBS: O candidato deve possuir conhecimentos 
básicos de navegação na internet e sistema operacional Windows (conhecer 
o conceito de servidor, provedor, estar habituado a acessar páginas, criar e 
acessar e-mails, utilizar mecanismos de busca, salvar, copiar, colar, criar e 
gerenciar pastas).

26/set a 23/nov 20h às 22h seg a sex 2x R$ 216,00

Criando Websites: HTML5 e CSS CH  80h

Cria, planeja e coordena a implantação de projeto de jogos para web, 
dispositivos móveis, consoles, elaborando e finalizando jogos digitais em 
3D. Mobiliza conceitos e princípios da comunicação visual e usabilidade, 
por meio das tecnologias disponíveis, com atenção à legislação dos direitos 
autorais.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7.º Ano); idade mínima 16 
anos; Ter conhecimento do ambiente de trabalho WINDOWS.

26/set a 24/out 20h às 22h seg a sex R$ 312,00

Gerenciamento de Projetos MS Project CH  40h

Confecciona planilhas eletrônicas, gerando gráficos complexos de forma 
que o mesmo possa extrair o melhor aproveitamento possível em tarefas 
diárias executadas no computador.
Requisitos: Ensino Fundamental (6º ano); idade mínima 14 anos; Ter 
participado ou possuir conhecimentos relativos ao curso de Informática 
Básica; Excel Básico; saber gerenciar arquivos no computador (abrir, salvar, 
localizar, copiar, renomear, mover e excluir).

12/dez a 16/dez 7h às 11h seg a sex R$ 125,00

Excel Avançado CH  20h

Analisa, planeja e cria trabalhos gráficos, tendo como finalidade o 
desenvolvimento de artes-finais (folders, logomarcas, cartazes, cartões, 
panfletos, etc.) para divulgação e publicidade de uma marca/instituição, 
evento ou produto.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7.º Ano); idade mínima 16 ano; 
Ter conhecimento do ambiente de trabalho - WINDOWS.

1/out a 3/dez 8h às 12h sábado 2x R$ 118,50

Illustrator CH  40h



7/nov a 20/dez 15h às 17h seg a sex R$ 208,00

Incluir digitalmente para que o aluno possa desenvolver competências de 
manuseio do microcomputador.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 45 anos.

Informática para a Maturidade CH 60h
3/out a 16/nov 9h às 11h seg a sex R$ 208,00

CU
RS

O 
NO

VO
!

Utiliza a ferramenta do Blender para desenvolver o lado artístico e prático na 
criação de personagem para games em 3 dimensões.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1ª Série); idade mínima 16 anos; Ter 
o curso de Informática básica.

26/set a 13/out 14h às 17h seg a sex R$ 259,00

Modelagem de Personagens para Games CH  40h

Cria programas simples em Java de acordo com a demanda do mercado.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1ª Série); idade mínima 16 anos; Ter 
conhecimento de Lógica de Programação.

24/out a 22/nov 18h às 20h seg a sex R$ 222,00

Introdução a Linguagem Java CH  40h

Atua como o princípio básico para a transcrição do pensamento humano ao 
descrever as ações que devem ser executadas pela máquina.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1ª ano); idade mínima 16 anos; ter 
participado ou possuir conhecimentos relativos ao curso de Informática 
básica.

21/nov a 7/dez 14h às 17h seg a sex R$ 266,00

Lógica de Programação CH  40h

Realiza montagem, manutenção e configuração de redes com tecnologias 
de conectividade.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1.ª Série); idade mínima 16 anos; 
Ter conhecimento de informática básica; saber gerenciar arquivos em 
computadores conectados em redes (abrir, salvar, localizar, copiar, 
renomear, mover e excluir) ter domínio do painel de controle do sistema 
operacional Windows.

17/set a 19/nov 8h às 12h sábado 2x R$ 164,00

Redes e Conectividade CH  40h

12/set a 31/out

10/out a 30/nov

10/out a 30/nov

24/out a 14/dez

26/set a 16/nov

26/set a 16/nov

24/out a 14/dez

7/nov a 9/dez

18h às 20h

13h às 15h

9h às 11h

20h às 22h

7h às 9h

7h às 9h

11h às 13h

14h às 17h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 140,00

2x R$ 140,00

2x R$ 118,00

2x R$ 140,00

2x R$ 118,00

2x R$ 118,00

2x R$ 118,00

2x R$ 140,00

26/set a 16/nov

24/out a 14/dez

26/set a 14/nov

24/out a 14/dez

7/nov a 9/dez

7/nov a 22/dez

15h às 17h

18h às 20h

19h às 21h

9h às 11h

13h às 15h

19h às 21h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 140,00

2x R$ 140,00

2x R$ 140,00

2x R$ 118,00

2x R$ 140,00

2x R$ 140,00

Utiliza e personaliza sistemas operacionais; produz e formata textos; gera 
planilhas e gráficos; conhece e utiliza recursos da internet de forma segura.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º Ano); idade mínima 14 anos.

12/set a 31/out

26/set a 16/nov

17/out a 6/dez

1/nov a 22/dez

7h às 9h

9h às 11h

7h às 9h

7h às 9h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 118,00

2x R$ 118,00

2x R$ 118,00

2x R$ 118,00

Informática Básica CH  70h

12/set a 31/out

26/set a 27/out

19/set a 8/nov

24/out a 14/dez

1/nov a 22/dez

9h às 11h

14h às 17h

13h às 15h

7h às 9h

9h às 11h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 118,00

2x R$ 140,00

2x R$ 140,00

2x R$ 118,00

2x R$ 118,00

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

Cria diversos tipos de maquiagem digital profissional utilizando as 
ferramentas e efeitos do Adobe Photoshop CS6.
Requisitos: Ensino Fund. incompleto (7.º ano); idade mínima 16 anos; curso 
de  Informática Básica.

3/out a 31/out

14/nov a 13/dez

7h às 9h

7h às 9h

seg a sex

seg a sex

R$ 202,00

R$ 202,00

Photoshop CH  40h
PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

3/out a 31/out

7/nov a 5/dez

7/nov a 5/dez

14/nov a 13/dez

7h às 9h

7h às 9h

15h às 17h

13h às 15h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

R$ 219,00

R$ 219,00

R$ 259,00

R$ 259,00

Desenvolve recursos avançados e funções disponíveis nos editores de texto 
e planilhas eletrônicas, realizando diversas construções de malas-diretas, 
formulários, tabelas, elaboração de fórmulas relacionamento entre planilhas, 
filtragem de dados e construção de gráficos entre outras tarefas.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6.º Ano); idade mínima 14 
anos; Ter participado ou possuir conhecimentos relativos ao curso de 
informática básica.

12/set a 7/out

5/set a 3/out

9h às 11h

15h às 17h

seg a sex

seg a sex

R$ 219,00

R$ 259,00

Recursos Avançados de Word e Excel CH 40h

17/set a 19/nov

17/out a 14/nov

7/nov a 5/dez

7/nov a 5/dez

8h às 12h

7h às 9h

9h às 11h

19h às 21h

sábado

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 129,50

R$ 219,00

R$ 219,00

R$ 259,00

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!



Informações Necessárias para a Matrícula

- Carteira de Identidade e CPF (obrigatório, também, para menores de idade);
- Comprovante de residência com CEP;
- 2 números de telefones para contato, sendo 1 fixo;
- Carteira do Sesc válida, para clientes comerciários, mediante cursos que tenham direito a descontos.

Plano de fidelização*
15% de desconto para comerciários, exceto para os cursos promocionais;

15% de desconto para a mãe ou o pai que efetuarem pessoalmente sua matrícula ou a de seu filho (devidamente comprovado) nos meses de 
maio (mês das mães) e agosto (mês dos pais);

10%* de desconto  para o aluno que se matricular em mais de um curso ou retornar ao Senac no prazo de 90 dias;

10%* de desconto para o cliente com mais de 60 anos de idade;

5% de desconto  para quitação de todas as mensalidades no ato da matrícula (em dinheiro). Válido para todos os cursos;

5%* de desconto para o cliente que se matricular juntamente com o indicado, até o limite de 3 indicações.

Isenção de pagamento* de 10% do número de vagas do curso solicitado ou desconto de 50% do valor do curso para pessoa com 
deficiência.

*Não é válido para todos os cursos. Consultar o Regulamento no site ou na Central de Atendimento. O Plano de Fidelização pode ser alterado sem aviso prévio. Com 
exceção da promoção Comerciário Nota 10, o limite máximo de desconto para o acúmulo de duas ou mais promoções é de 20% (vinte por cento).

Para outras informações e promoções, consulte o Regulamento no nosso site: www.se.senac.br/plano-de-fidelizacao ou na Central de 
Atendimento do Senac: (79) 3212-1560 - Av. Ivo do Prado, 564, São José - Aracaju/SE.

Pagamentos
6x MasterCard / Visa

10x Hipercard

www.se.senac.br
facebook.com/SenacSE
(79) 3212-1560


