


As empresas valorizam quem 
faz Cursos Técnicos Senac.

• Cursos voltados para as reais demandas do mercado

• Laboratórios modernos

• Material didático incluso*

• 80% dos alunos que fazem Cursos Técnicos Senac conseguem emprego**

• Máximo de 25 alunos por sala

• Consulte nas unidades os pré-requisitos de cada curso

**Fonte: IPDC

Escolha seu curso e matricule-se já!
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TÉCNICO EM ESTÉTICA (1.200h)

18x
R$ 360,00
no boleto

10x R$ 648,00 no cartão

R$ 6.480,00

Habilita o participante no desenvolvimento de competências 
relacionadas à prevenção, manutenção e recuperação da pele 
facial e corporal, através do domínio da tecnologia de produ-
tos cosméticos e de equipamentos eletroterápicos, de forma 
a atuar como empreendedor de seu próprio negócio ou como 
colaborador em diferentes setores das áreas de saúde, beleza 
e bem-estar.

Senac Centro
Início: 22/abr | 8h às 12h | seg a qui

TÉCNICO EM LOGÍSTICA (800h)

15x
R$ 215,33
no boleto

10x R$ 323,00 no cartão

R$ 3.230,00

Habilita o participante para atuar no planejamento, opera-
cionalização, segurança e controle da cadeia produtiva e seu 
fluxo logístico, através da execução de procedimentos relacio-
nados a suprimentos, produção, recebimento, armazenagem 
e distribuição de produtos, de modo a manter a qualidade e a 
viabilidade das operações logísticas.

Senac Centro
Início: 06/mai | 18h às 21h | seg a qui

TÉCNICO EM COZINHA (800h)

10x
R$ 824,00 
no cartão ou boleto

R$ 8.240,00

Habilita o participante como técnico para atuar em cozinhas 
dos meios de hospedagem, de bares, restaurantes, hospitais, 
catering e bufês, realizando os processos de elaboração, 
preparo, montagem e apresentação de saladas, pratos 
quentes e frios, guarnições, molhos e sobremesas.

Senac Centro
Início: 11/mar | 8h às 12h | seg a sex
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TÉCNICO EM ÓPTICA (1.200h)
18x
R$ 320,00
no boleto

10x R$ 576,00 no cartão

R$ 5.760,00

Habilita o participante no desenvolvimento de competências 
relacionadas à óptica oftálmica e contatologia, permitindo sua 
atuação como consultor óptico, surfaçagista e montador de 
lentes oftálmicas, gestor de negócios, representante comercial 
de equipamentos, armações, lentes oftálmicas e de contato.

Senac Centro
Início: 11/fev | 18h às 22h | seg a qui

TÉCNICO EM PODOLOGIA (1.200h)

18x
R$ 380,00
no boleto

10x R$ 684,00 no cartão

R$ 6.840,00

Habilita o participante no desenvolvimento de competências 
profissionais relacionadas a procedimentos podológicos, 
a partir de avaliação e exame físico dos pés, selecionando 
técnicas adequadas aos diferentes tipos de afecções que 
os afetam (tais como: lesões superficiais, verrugas, micoses, 
unhas encravadas) permitindo a recuperação e a reabilitação 
da pessoa.

Senac Centro
Início: 11/fev | 8h às 12h | seg a qui

TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO
DE JOGOS DIGITAIS (1.000h)

15x
R$ 284,66
no boleto

10x R$ 427,00 no cartão

R$ 4.270,00

Habilita o participante no desenvolvimento de jogos 
eletrônicos através do domínio da criação de personagens, 
enredo, roteiro e até universos compactos conceituais para 
games e animação. Ao final do curso, o aluno deverá ser
capaz de entender, compreender, analisar, criar e produzir 
todo o material conceitual midiático (games, histórias
em quadrinhos e animação).

Senac Centro
Início: 22/jul | 13h às 17h | seg a qui

TÉCNICO EM TRADUÇÃO
E INTERPRETAÇÃO DA LIBRAS (1.200h)

25x
R$ 245,20
no boleto

12x R$ 510,84 no cartão

R$ 6.130,00

Habilita o participante para interpretar e ou traduzir
da Libras e da Língua Portuguesa de maneira simultânea
ou consecutiva, permitindo-lhe adaptar na forma escrita
e/ou oral textos e imagens de qualquer natureza considerando
as variáveis culturais, o profissional pode atuar como 
autônomo ou com vínculo empregatício.

Senac Aldeota
Início: 06/jun | 18h às 22h | seg, qua e sex
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM (1.800h)
30x
R$ 346,00
no boleto
R$ 10.380,00

Habilita o participante no desenvolvimento de
competências relacionadas à promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde da pessoa, além
de prestar assistência de enfermagem a pacientes/clientes
em estado grave, sob a supervisão do Enfermeiro.
Início: 11/mar | 18h às 22h | seg a qui

TÉCNICO EM ESTÉTICA (1.200h)

30x
R$ 216,00
no boleto
R$ 6.480,00

Habilita o participante no desenvolvimento de competências 
relacionadas à prevenção, manutenção e recuperação
da pele facial e corporal através do domínio da tecnologia
de produtos cosméticos e de equipamentos eletroterápicos,
de forma a atuar como empreendedor de seu próprio negócio
ou como colaborador em diferentes setores das áreas
de saúde, beleza e bem-estar.
Início: 19/abr | 18h às 22h sextas
                         e 8h às 17h sábados

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (1.000h)
25x
R$ 144,80
no boleto
R$ 3.620,00

Habilita o participante para executar 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.
Início: 13/mai | 18h às 22h | seg a qua

TÉCNICO EM DESIGN
DE INTERIORES (800h)

20x
R$ 195,50
no boleto
R$ 3.910,00

Habilita o participante para atuar como profissional 
responsável pelo desenvolvimento e execução de projetos
de interiores em residências, comércios, indústrias,
vitrines e exposições para promover um melhor 
aproveitamento e valorização do espaço, considerando
a estética, a funcionalidade e a ergonomia, de forma
a buscar soluções adequadas às necessidades do cliente.
Início: 13/mai | 18h às 22h | seg a qui
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LIGADO
EM VOCE

^

MAIS
SENAC

INSCREVA-SE NO NOSSO

CANAL DO YOUTUBE:
SENAC CEARÁ

Baixe o aplicativo
em qualquer smartphone
ou tablet e acesse.

Dicas, matérias, histórias de vida
e muito mais! Você acompanha as
nossas novidades no YouTube também.

TÉCNICO EM TRADUÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO DA LIBRAS (1.200h)

30x
R$ 204,33
no boleto
R$ 6.130,00

Habilita o participante para interpretar e ou traduzir da 
Libras e da Língua Portuguesa de maneira simultânea ou 
consecutiva, permitindo-lhe adaptar na forma escrita e/ou
oral textos e imagens de qualquer natureza considerando
as variáveis culturais, o profissional pode atuar como 
autônomo ou com vínculo empregatício.
Início: 11/mar | 18h às 22h | seg a qua

TÉCNICO EM INFORMÁTICA (1.200h)
30x
R$ 179,33
no boleto
R$ 5.380,00

Habilita o participante para atuar como profissional 
responsável pelo desenvolvimento, implantação
e manutenção de sistemas, incluindo aplicações
para web, seguindo as especificações e paradigmas
da lógica e das linguagens de programação.
Início: 22/abr | 18h às 22h | seg a qui

TÉCNICO EM PROGRAMAÇÃO
DE JOGOS DIGITAIS (1.000h)

25x
R$ 170,80
no boleto
R$ 4.270,00

Habilita o participante no desenvolvimento de jogos 
eletrônicos através do domínio da criação de personagens, 
enredo, roteiro e até universos compactos conceituais para 
games e animação. Ao final do curso o aluno deverá ser capaz 
de entender, compreender, analisar, criar e produzir todo o 
material conceitual midiático (games, histórias em quadrinhos 
e animação).
Início: 15/abr | 18h às 22h | seg a qua
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM (1.800h)

30x
R$ 346,00
no boleto
R$ 10.380,00

Habilita o participante no desenvolvimento de
competências relacionadas à promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde da pessoa, além
de prestar assistência de enfermagem a pacientes/clientes
em estado grave, sob a supervisão do Enfermeiro.
Início: 01/abr | 13h às 17h | seg a qui
           03/jun | 18h30 às 21h30 | seg a sex

TÉCNICO EM PODOLOGIA (1.200h)

20x
R$ 483,50 
no boleto
R$ 9.670,00

Habilita o participante no desenvolvimento de competências 
profissionais relacionadas a procedimentos podológicos, 
a partir de avaliação e exame físico dos pés, selecionando 
técnicas adequadas aos diferentes tipos de afecções que 
os afetam (tais como: lesões superficiais, verrugas, micoses, 
unhas encravadas) permitindo a recuperação e a reabilitação 
da pessoa.
Início: 06/mai | 8h às 17h | seg e ter

TÉCNICO EM LOGÍSTICA (800h)

20x
R$ 161,50 
no boleto
R$ 3.230,00

Habilita o participante para atuar no planejamento, 
operacionalização, segurança e controle da cadeia produtiva 
e seu fluxo logístico, através da execução de procedimentos 
relacionados a suprimentos, produção, recebimento, 
armazenagem e distribuição de produtos, de modo a manter 
a qualidade e a viabilidade das operações logísticas.
Início: 08/abr | 18h30 às 21h30 | seg a qui

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (1.000h) 25x
R$ 144,80
no boleto

R$ 3.620,00

Habilita o participante para executar 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.
Início: 03/jun | 18h às 22h | seg a qua
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TÉCNICO EM TRADUÇÃO
E INTERPRETAÇÃO DA LIBRAS (1.200h)

25x
R$ 235,60  
no boleto

R$ 5.890,00

Habilita o participante para interpretar e ou traduzir
da Libras e da Língua Portuguesa de maneira simultânea
ou consecutiva, permitindo-lhe adaptar na forma
escrita e/ou oral textos e imagens de qualquer natureza 
considerando as variáveis culturais, o profissional pode
atuar como autônomo ou com vínculo empregatício.
Início: 05/abr | 18h às 22h | sex
                          e 8h às 17h | sáb

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (1.000h) 25x
R$ 144,80
no boleto

R$ 3.620,00

Habilita o participante para executar 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.
Início: 08/abr | 18h30 às 21h30 | seg a qui

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO (1.000h) 25x
R$ 144,80  
no boleto

R$ 3.620,00

Habilita o participante para executar 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.
Início: 09/abr | 18h às 22h | ter a qui
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#PassaNoSenac
SENAC CENTRO 
Av. Tristão Gonçalves, 1245
(85) 3270.5400 

SENAC ALDEOTA 
R. Tibúrcio Cavalcante, 1750 
(85) 3433.3884 |      (85) 99646.9673

SENAC RIOMAR 
R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu  
Piso L2 - Shopping RioMar Fortaleza 
(85) 3270.5498

SENAC CRATO 
Praça da Sé, 596 - Centro 
(88) 3586.8750

SENAC JUAZEIRO DO NORTE 
Rua São Luís, S/N - São Miguel 
(88) 3566.8960 |      (88) 99627.9294

Rua Vicente Patu, 782 - Franciscano 
(88) 3566.8950 |      (88) 99627.9294

SENAC IGUATU 
Rua 13 de Maio, 1134 - Centro 
(88) 3582.7750 |      (88) 99205.8252

SENAC QUIXADÁ 
Rua Pres. Kennedy, 188 - Alto São Francisco 
(88) 3582.7793 | (88) 99779.0011

SENAC MARANGUAPE 
Rua Coronel Manoel Paula, 175 - Centro 
(85) 3270.5424 |      (85) 99230.9905

SENAC SOBRAL 
Rua Dr. João do Monte, 980 - Centro 
(88) 3677.8700 |      (88) 99468.9288

SENAC CEDRO 
Rua Adauto Castelo, 222 - Centro 
(88) 3582.7798

SENAC AQUIRAZ 
Rua Pedro Brasil, 210 - Centro 
(85) 3270.5850 |      (85) 99183.0992

SENAC ITAPIPOCA 
Rua Pergentina Araújo, S/N - Centro 
(88) 3677.8747  |      (85) 99230.9905

UNIDADES FORTALEZA

UNIDADES INTERIOR

Acesse e conheça a Programação
completa de cursos vigentes.

www.ce.senac.br
cursos.ce.senac.br

/senacceara

/senacce

@senacce

/Senacce

SENAC REDE EAD 
(85) 3270.5466 | (85) 3270. 5467  
www.ead.senac.br

PARCERIAS: SENAC IPREDE | SENAC CUCA BARRA (85) 3270.5400


