Programação de Cursos
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Política de descontos - Consulte o Plano de Fidelização nas Centrais de Atendimento das Unidades Senac.

Idiomas
Espanhol Básico
20/fev a 4/jul

19h às 22h seg/ter/qua

|
CH

160h

3x R$ 152,00

Possuir bom conhecimento gramatical, relativo a vocabulário e estrutura básica da língua.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (8º ano); idade mínima 16 anos.

Inglês Básico

CH

160h

20/fev a 4/jul

14h às 17h seg/ter/qua

4x R$ 170,00

20/fev a 4/jul

19h às 22h seg/ter/qua

4x R$ 170,00

Compreender e usar expressões familiares e cotidianas, enunciados simples, que visam satisfazer
necessidades concretas. Apresentar-se e apresentar a outros. Fazer perguntas e dar respostas
sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive as pessoas que conhece e as
coisas que tem. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (8º ano); idade mínima 16 anos.

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

Libras Básico

CH

160h

20/fev a 17/jul

9h às 12h seg/qua/sex

3x R$ 136,00

20/fev a 17/jul

19h às 22h seg/qua/sex

3x R$ 136,00

Utilizar a língua brasileira de sinais em nível básico, para comunicação com desinibição
corporal, com pessoas surdas usuárias de libras em diversos contextos sociais.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

Informações Necessárias para a Matrícula
- Carteira de Identidade e CPF (obrigatório para todas as idades);
- Comprovante de residência com CEP (atualizado máximo de 6 meses);
- 2 números de telefones para contato;
- Carteira do Sesc válida, para clientes comerciários (consulte o Plano de Fidelização).

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

Unidades Senac Sergipe
Aracaju: (79) 3212-1560
Itabaiana: (79) 3431-1655
Lagarto: (79) 3631-1545
Tobias Barreto: (79) 3541-1715
www.se.senac.br

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

