Informática
Modalidades
Técnico Subsequente – Duração: 2 anos
Técnico Integrado ao Ensino Médio – Duração: 4 anos
Estágio: Não obrigatório

Objetivos do Curso
O Curso Técnico em Informática tem por objetivo preparar profissionais para atuar
no dinâmico mundo do trabalho que envolve a área de informática,
proporcionando, além de uma formação técnica, habilidades como iniciativa,
persistência, compromisso, exigência quanto à qualidade e eficiência, busca de
informações, planejamento e monitoramento sistemático de projetos na área de
informática.

Perfil do Egresso
O Técnico em informática terá habilidades para:
- desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e
paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação
- utilizar ambientes de desenvolvimento de sistemas operacionais e banco de
dados e outros;
- realizar testes de software;
- executar manutenção de programas de computadores implantados;
- realizar a manutenção de sítios e portais na Internet e na Intranet;
- realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática;

- orientar os usuários na utilização de software;
- instalar e configurar dispositivos de comunicação digital e software em
equipamentos de rede;
- executar diagnóstico e corrigir falhas em redes e computadores;
- preparar, instalar e manter cabeamentos de redes;
- configurar serviços de rede, tais como firewall, servidores web, correio eletrônico
e servidores de notícias;
- implementar recursos de segurança em redes de computadores;
- realizar editoração gráfica (vetorização e tratamento de imagens) com uso de
programas comerciais, para aplicação em diversas áreas.

Campo de Atuação
O profissional técnico em informática pode atuar nas áreas de Programação,
Desenvolvimento para Internet, Suporte e Manutenção, Redes de Computadores e
Aplicações Gráficas.

Infraestrutura
Para atender ao Curso de Informática, o campus conta, atualmente, com os
seguintes - laboratórios:
- Informática Básica I
- Informática Básica II
- Hardware
- Sistemas Operacionais
- Desenvolvimento de Sistemas
- Projetos de Sistemas
- Redes de Computadores

