GUIA DE INFORMAÇÃO

BEM-VINDO

Olá!
Nós preparamos este guia com informações sobre os cursos técnicos
que serão oferecidos em 2021 pelo Instituto Federal do Maranhão
(IFMA).
O guia foi desenvolvido para ajudar o(a) candidato(a) a escolher o
curso que tem mais a ver com o seu perﬁl.
Conheça nossos cursos e faça a sua escolha.
Boa sorte!
Equipe IFMA
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CRONOGRAMA
18.01 a 05.02.2021
10.02.2021
11 e 12.02.2021

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Homologação das inscrições

Período da interposição de recursos
sobre a homologação das inscrições

22.02.2021

Lista ﬁnal de homologação das
inscrições (pós-recurso)

24.02.2021

SORTEIO ELETRÔNICO
PÚBLICO DAS VAGAS

26.02.2021

Divulgação do RESULTADO FINAL
e divulgação da Lista de Excedentes

01 a 12.03.2021
19.03.2021
22 a 26.03.2021
05.04.2021
06 a 09.04.2021

Matrícula dos candidatos
classiﬁcados em primeira chamada

1ª Convocação de candidatos
excedentes para matrícula, se houver

Matrícula da 1ª convocação de
candidatos excedentes, se houver

2ª Convocação de candidatos
excedentes para matrícula, se houver

Matrícula da 2ª convocação de
candidatos excedentes, se houver

Após o término da matrícula das chamadas estipuladas neste Guia, se houver vagas, os Campi poderão
realizar outra chamada, até, no máximo, a segunda semana de início do período letivo 2021. É de
responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todas as chamadas no site portal.ifma.edu.br.
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CURSOS
integrados

CURSOS INTEGRADOS

Agricultura

Para quem já concluiu ou estava cursando, no ano
letivo de 2020, o 9º ano do o ensino fundamental e
deseja cursar o ensino médio de forma integrada ao
curso técnico. A duração do curso é de três anos.

Perﬁl: Elabora, executa e monitora projetos agrícolas.
Aplica técnicas mercadológicas para distribuição e
c o m e r c i a l i z a ç ã o d e p r o du t o s . Ad m i n i s t r a a
propriedade agrícola. Opera máquinas e implementos
agrícolas.

Administração

Onde atua: Propriedades rurais. Instituições de
assistência técnica e pesquisa. Cooperativas e
associações rurais. Proﬁssional autônomo.

Perﬁl: Trabalha com operações administrativas
relativas a protocolos e arquivos, produção de
documentos e controle de estoques. Aplica conceitos
de gestão. Opera sistemas de informações de pessoal
e de materiais.
Onde atua: Empresas e organizações públicas e
privadas com atuação em marketing, recursos
humanos, logística, ﬁnanças e produção.
Onde estudar: Araioses, Bacabal, Barra do Corda,
Buriticupu, Caxias, Coelho Neto, Grajaú, Pinheiro, Porto
Franco, Rosário, São José de Ribamar, Timon e Viana.

Agenciamento de Viagem
Perﬁl: Esse proﬁssional desenvolve atividades de
venda e serviço de pós-venda de produtos turísticos.
Realiza consultoria de viagens sobre roteiros e
destinos, em conformidade com as demandas da
atividade turística.
Onde atua: Agências de viagem e operadoras;
transportadoras turísticas e instituições de turismo da
área pública ou privada.

Onde estudar: Viana.

Agroecologia
Perﬁl: Trabalha em sistemas de produção agropecuária e extrativista. Atua na conservação do solo e da
água. Auxilia nas ações integradas de agricultura
familiar, considerando a sustentabilidade da pequena
propriedade e os sistemas produtivos.
Onde atua: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Parques e reservas naturais.
Onde estudar: Barreirinhas.

Agroindústria
Perﬁl: Aplica tecnologias para a conservação e
processamento das matérias-primas de origem
animal e vegetal na paniﬁcação e confeitaria. Realiza
análises laboratoriais de alimentos. Desenvolve
técnicas mercadológicas de produtos para a
agroindústria.

Onde estudar: Barreirinhas.
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Onde atua: Agroindústrias e indústrias de alimentos e
bebidas. Laboratórios de análises de alimentos.
Consultorias. Órgãos de ﬁscalização higiênicosanitárias. Instituições de ensino e/ou de pesquisa.
Onde estudar: Barreirinhas, Caxias, Codó e São LuísMaracanã.

Agronegócio
Perﬁl: Esse proﬁssional aplica técnicas de gestão e de
comercialização que visem ao aumento da eﬁciência
do mercado agrícola e agroindustrial. Auxilia a
organização e execução de atividades de gestão do
negócio rural.
O n d e at u a : Pr o p r i e d a d e s r u r a i s ; emp r e s a s
comerciais; estabelecimentos agroindustriais;
empresas de assistência técnica, extensão rural e
pesquisa.
Onde estudar: Buriticupu, Grajaú e Presidente Dutra.

Agropecuária
Perﬁl: Maneja, de forma sustentável, a fertilidade do
solo e os recursos naturais. Opera equipamentos.
Maneja animais por categoria e ﬁnalidade. Desenvolve
atividade de gestão rural. Realiza medição e
levantamentos topográﬁcos rurais.
Onde atua: Propriedades rurais. Estabelecimentos
agroindustriais. Empresas de assistência técnica,
extensão rural e pesquisa. Parques e reservas.
Cooperativas e associações rurais.
Onde estudar: Caxias, Codó, São Luís-Maracanã e
São Raimundo das Mangabeiras.

Alimentos
Perﬁl: Planeja e coordena atividades relacionadas à
produção alimentícia, à aquisição e manutenção de
equipamentos. Realiza análises físico-químicas,
microbiológicas e sensoriais. Implanta programas de
controle de qualidade.
Onde atua: Indústrias e agroindústrias de alimentos e
bebidas. Consultorias. Órgãos de ﬁscalização
higiênico-sanitárias. S erviços de alimentação.
Proﬁssional autônomo. Empreendimento próprio.
Onde estudar: Açailândia, Barreirinhas e São João
dos Patos.

Análises Químicas
Perﬁl: Controla processos industriais e laboratoriais.
Realiza amostragens, análises químicas, físicoquímicas
e microbiológicas. Desenvolve produtos e processos.
Compra e estoca matérias-primas, insumos e
produtos.
Onde atua: Indústrias químicas. Empresas de consultoria, de assistência técnica, de comercialização de
produtos químicos e farmacêuticos. Estações de
tratamento de águas.
Onde estudar: Buriticupu e Zé Doca.

Aquicultura
Perﬁl: Realiza projetos de implantação de sistemas de
cultivos continentais e marinhos com base na qualidade dos produtos e das águas. Utiliza tecnologias de
produção, manejo e de beneﬁciamento do pescado.
Analisa a viabilidade técnica e econômica de propostas e projetos aquícolas.
Onde atua: Propriedades rurais. Instituições de
pesquisa, extensão e assistência técnica.
Cooperativas e associações. Proﬁssional autônomo.
Empreendimento próprio.
Onde estudar: São Luís-Maracanã e São Raimundo
das Mangabeiras.

Artes Visuais
Perﬁl: Esse proﬁssional desenvolve atividades ligadas
à criação e execução de obras visuais bidimensionais
(d esenhos, gravuras e impressões gráﬁcas),
tridimensionais (esculturas, cerâmicas e objetos) e
digitais (ilustrações e gráﬁcos), buscando efeitos
estéticos e funcionais.
Onde atua: Ateliês e oﬁcinas de arte. Agências de
publicidade e propaganda. Editoras e espaços
alternativos de interação social, lazer e cultura.
Onde estudar: São Luís-Centro Histórico.

Automação Industrial
Perﬁl: Emprega programas de computação e redes
industriais no controle da produção. Propõe, planeja e
executa instalação de equipamentos automatizados e
sistemas robotizados. Realiza medições, testes e
calibrações de equipamentos elétricos.
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Onde atua: Indústrias com linhas de produção automatizadas, químicas e petroquímicas. Aeroespaciais,
automobilística e plástico. Empresas de manutenção e
reparos. Laboratórios de controle de qualidade.
Onde estudar: São Luís-Monte Castelo.

ção de equipamentos e de instalações em ediﬁcações.
Onde atua: Empresas de construção civil. Escritórios
de projetos e de construção civil. Canteiros de obras.
Proﬁssional autônomo.
Onde estudar: Barra do Corda, Grajaú, Imperatriz,
Santa Inês, São Luís-Monte Castelo e Timon.

Biocombustíveis
Perﬁl: Opera, controla, coordena e monitora
processos de produção de biocombustíveis sólidos,
líquidos e gasosos. Supervisiona a aquisição e o
beneﬁciamento de matérias-primas. Supervisiona a
comercialização e distribuição de produtos.
Ond e atua: Indústria d e bi odiesel e d emais
biocombustíveis. Laboratórios de controle de
qualidade. Usinas de açúcar e álcool. Empresas
distribuidoras de biocombustíveis. Cooperativas de
produção de biocombustíveis.
Onde estudar: Zé Doca.

Eletroeletrônica
Perﬁl: Planeja e executa a instalação e manutenção de
equipamentos e instalações eletroeletrônicas
industriais. Aplica medidas para o uso eﬁciente da
energia elétrica e de fontes de energias alternativas.
Elabora, desenvolve e executa projetos de instalações
elétricas em ediﬁcações em baixa tensão.
Onde atua: Empresas que atuam na instalação,
manutenção, comercialização e utilização de
equipamentos e sistemas eletroeletrônicos. Indústrias
de fabricação de máquinas, componentes e
equipamentos eletroeletrônicos.

Comunicação Visual

Onde estudar: São José de Ribamar, Santa Inês e
Timon.

Perﬁl: Executa a programação visual de peças de
diferentes gêneros e formatos gráﬁcos como portais,
livros e folders. Cria ilustrações, aplica tipograﬁas e
desenvolve elementos de identidade visual. Aplica e
implementa sinalizações.

Eletromecânica

Onde atua: Empresas de Comunicação e Marketing.
Agência de publicidade, propaganda e promoção.
Escritórios de Design. Editoras e Gráﬁcas.
Onde estudar: São Luís-Monte Castelo.

Design de Móveis
Perﬁl: Desenvolve esboços e desenhos normatizados
de móveis. Faz maquetes convencionais e eletrônicas.
Aplica aspectos ergonômicos ao projeto. Pesquisa e
deﬁne materiais, ferragens e acessórios. Aplica os
conceitos de sustentabilidade ao desenvolvimento de
móveis.
Ond e atua: E scritóri os d e d esign. Indústrias
moveleiras. Lojas de móveis e de decoração.
Representações comerciais. Proﬁssional autônomo.
Onde estudar: São Luís- Monte Castelo.

Ediﬁcações
Perﬁl: Desenvolve e executa projetos de ediﬁcações.
Planeja a execução e a elaboração de orçamento de
obras. Coordena a execução de serviços de manuten-

Perﬁl: Planeja, projeta, executa, inspeciona e instala
máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza
usinagem e soldagem de peças. Interpreta esquemas
de montagem e desenhos técnicos. Realiza medições,
testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos.
Onde atua: Indústrias com linhas de produção
automatizadas, aeroespaciais, automobilística,
metalomecânica e plástico. Empresas de manutenção
e reparos. Laboratórios de controle de qualidade,
calibração e manutenção.
Onde estudar: Açailândia, São Luís-Monte Castelo,
Pedreiras, Santa Inês e Timon.

Eletrônica
Perﬁl: Desenvolve projetos eletrônicos. Executa e
supervisiona a instalação e a manutenção de
equipamentos. Realiza medições, testes e calibrações
de equipamentos eletrônicos. Executa procedimentos
de controle de qualidade e gestão.
Onde atua: Empresas que atuam na instalação,
manutenção e comercialização de equipamentos e
sistemas eletrônicos. Laboratórios de controle de
qualidade. Concessionárias e prestadores de serviços
de telecomunicações.
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Onde estudar: Alcântara e São Luís- Monte Castelo.

Eletrotécnica
Perﬁl: Projeta, instala, opera e mantém elementos do
sistema elétrico de potência. Elabora e desenvolve
projetos de instalações elétricas industriais, prediais e
residenciais e de infraestrutura. Projeta e instala
sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de
automação industrial.
Onde atua: Empresas de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica. Empresas que atuam
na instalação, manutenção, comercialização e
utilização de equipamentos e sistemas elétricos.
Concessionárias e prestadores de serviços de
telecomunicações.
Onde estudar: Imperatriz e São Luís-Monte Castelo.

Eventos
Perﬁl: Projeta, planeja, organiza, coordena, executa e
avalia serviços de apoio técnico e logístico a eventos
de diversas classiﬁcações e tipologias. Utiliza normas
de cerimonial e protocolo. Coordena a decoração de
ambientes e o armazenamento e manuseio de
gêneros alimentícios servidos em eventos.
Onde atua: Empresas de eventos. Meios de
hospedagem. Cruzeiros marítimos. Restaurantes e
bufês.

Onde atua: Prestação autônoma de serviço e
manutenção de informática. Empresas de assistência
técnica. Centros públicos de acesso à internet.
Onde estudar: Bacabal, Barra do Corda, Caxias, Codó,
Coelho Neto, Imperatriz, Itapecuru-Mirim, Pinheiro,
Rosário, Santa Inês, São Luís-Monte Castelo, São
Raimundo das Mangabeiras e Timon.

Informática para Internet
Perﬁl: Desenvolve sistemas para web. Aplica critérios
de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Utiliza
ferramentas de auxílio no desenvolvimento das
aplicações. Desenvolve e realiza a manutenção de
sites e portais na Internet e na intranet.
Onde atua: Empresas de desenvolvimento de sites
para Internet e de desenvolvimento de sistemas.
Indústrias em geral. Empresas. Centros de pesquisa
em qualquer área. Escolas e universidades.
Onde estudar: São José de Ribamar.

Hospedagem
Perﬁl: Atua na recepção e governança em meios de
hospedagem. Executa atividades operacionais de
recepção e atendimento a clientes, valorizando as
características culturais, históricas e ambientais do
local de sua atuação.

Onde estudar: São Luís- Centro Histórico.

Onde atua: Meios de hospedagem como hotéis,
pousadas, ﬂats ou resorts, bem como embarcações e
hospitais.

Florestas

Onde estudar: São Luís- Centro Histórico.

Perﬁl: Atua na produção de mudas ﬂorestais, extração
e beneﬁciamento da madeira. Executa o processo de
produção, manejo sustentável e industrialização dos
recursos de origem ﬂorestal. Fiscaliza e monitora
fauna e ﬂora silvestres.
Onde atua: Instituições públicas, privadas e do terceiro
setor. Indústrias de papel e celulose. Instituições de
pesquisa. Parques e reservas naturais.
Onde estudar: Açailândia.

Logística
Perﬁl: Realiza procedimentos de transpor tes,
armazenamento e distribuição. S uper visiona
processos de compras, recebimento, movimentação,
expedição e distribuição de materiais e produtos.
Presta serviços de atendimento aos clientes.
Onde atua: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Onde estudar: São João dos Patos e Santa Inês.

Informática
Perﬁl: Instala sistemas operacionais, aplicativos e
periféricos para desktop e servidores. Realiza
manutenção de computadores de uso geral. Instala e
conﬁgura redes de computadores locais de pequeno
porte.
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Manutenção de Máquinas
Industriais
Perﬁl: Planeja e controla atividades relativas à
manutenção mecânica, executando-as e participando
da elaboração de projetos, seguindo normas técnicas,
de qualidade, de preservação ambiental, de saúde e
segurança no trabalho, procedimentos legais e
objetivos da empresa.
Onde atua: Fábricas de máquinas. Indústrias em geral,
aeroespacial, automobilística, de manutenção e
reparos. Termoelétricas. Siderúrgicas.

Programação de Jogos Digitais
Perﬁl: Desenvolve, implanta e realiza manutenção em
jogos digitais para computadores, consoles e
dispositivos móveis. Aplica técnicas de computação
gráﬁca, modelagem, animação e roteirização.
Desenvolve ambientes, objetos e modelos a serem
utilizados em jogos digitais.
Onde atua: Empresas de desenvolvimento de jogos.
Instituições de educação. Agências de publicidade e
propaganda. Estúdios de animação.
Onde estudar: São José de Ribamar.

Onde estudar: São Luís- Centro Histórico.

Química
Meio Ambiente
Perﬁl: Coleta, armazena e interpreta informações e
documentações ambientais. Elabora relatórios e
estudos ambientais. Executa sistemas de gestão
ambiental. Organiza programas de educação
ambiental.
Onde atua: Instituições de assistência técnica,
pesquisa e extensão rural. Estações de tratamento de
resíduos. Proﬁssional autônomo. Cooperativas e
associações.
Onde estudar: Açailândia, Alcântara, Barreirinhas,
Buriticupu, Codó, Imperatriz, Itapecuru-Mirim, Pinheiro,
Presidente Dutra, São Luís-Centro Histórico e São
Luís-Maracanã.

Petróleo e Gás
Perﬁl: Opera, controla, coordena e monitora
processos de produção e reﬁno de petróleo e gás.
Programa, coordena e planeja a manutenção de
máquinas e equipamentos. Analisa dados estatísticos
do processo produtivo e interpreta laudos de análises
químicas.
Onde atua: Laboratórios de análise e desenvolvimento de produtos derivados do petróleo e do gás natural.
Indústrias de reﬁno de petróleo e gás natural.
Instituições de pesquisa. Empresas de comercialização de produtos derivados de petróleo e gás, bem
como prestadoras de serviço.
Onde estudar: Pedreiras.

Perﬁl: Opera, controla e monitora processos
industriais e laboratoriais. Realiza amostragens,
análises químicas, físico-químicas e microbiológicas.
Desenvolve produtos e processos. Compra e estoca
matérias-primas, insumos e produtos.
Onde atua: Indústrias químicas. Laboratórios de
controle de qualidade. Laboratórios de ensino e de
pesquisa. Empresas de consultoria, assistência
técnica. Estações de tratamento de águas e eﬂuentes.
Onde estudar: Barra do Corda, Imperatriz e São LuísMonte Castelo.

Rede de Computadores
Perﬁl: Opera, instala, conﬁgura e realiza manutenção
em redes de computadores. Aplica técnicas de
instalação e conﬁguração da rede física e lógica.
Implementa políticas de segurança para acesso a
dados e serviços diversos.
Onde atua: Prestação de serviços. Provedores de
acesso à redes.
Onde estudar: São João dos Patos.

Segurança do Trabalho
Perﬁl: Identiﬁca fatores de risco de acidentes do
trabalho, de doenças proﬁssionais e de presença de
agentes ambientais agressivos ao trabalhador.
Promove programas, eventos e capacitações. Divulga
normas e procedimentos de segurança e higiene
ocupacional.
Ond e atua: Indústrias. Hospitais. C omérci os.
Construção civil. Portos e aeroportos. Centrais de
logística. Instituições de ensino.
Onde estudar: Imperatriz e São Luís-Monte Castelo.
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CURSOS CONCOMITANTES

Eletromecânica

Para quem estava cursando em 2020 o 1º ou 2º ano
do ensino médio em uma instituição de ensino e quer
fazer o curso técnico no IFMA. A duração do curso é
de, aproximadamente, dois anos.

Perﬁl: Planeja, projeta, executa, inspeciona e instala
máquinas e equipamentos eletromecânicos. Realiza
usinagem e soldagem de peças. Interpreta esquemas
de montagem e desenhos técnicos. Realiza medições,
testes e calibrações de equipamentos eletromecânicos.

Automação Industrial
Perﬁl: Emprega programas de computação e redes
industriais no controle da produção. Propõe, planeja e
executa instalação de equipamentos automatizados e
sistemas robotizados. Realiza medições, testes
ecalibrações de equipamentos elétricos.

Onde atua: Indústrias com linhas de produção
automatizadas, aeroespaciais, automobilística,
metalomecânica e plástico. Empresas de manutenção
e reparos. Laboratórios de controle de qualidade,
calibração e manutenção.
Onde estudar: São Luís-Monte Castelo.

Onde atua: Indústrias com linhas de produção
automatizadas, químicas e petroquímicas .

Eletrônica

Aeroespaciais, automobilística e plástico. Empresas
de manutenção e reparos. Laboratórios de controle
de qualidade.

Perﬁl: Desenvolve projetos eletrônicos. Executa e
supervisiona a instalação e a manutenção de
equipamentos. Realiza medições, testes e calibrações
de equipamentos eletrônicos. Executa procedimentos
de controle de qualidade e gestão.

Onde estudar: Imperatriz.

Ediﬁcações
Perﬁl: Desenvolve e executa projetos de ediﬁcações.
Planeja a execução e a elaboração de orçamento de
obras. Coordena a execução de ser viços de
manutenção de equipamentos e de instalações em
ediﬁcações.

Onde atua: Empresas que atuam na instalação,
manutenção e comercialização de equipamentos e
sistemas eletrônicos. Laboratórios de controle de
qualidade. Concessionárias e prestadores de serviços
de telecomunicações.
Onde estudar: São Luís-Monte Castelo.

Onde atua: Empresas de construção civil. Escritórios
de projetos e de construção civil. Canteiros de obras.
Proﬁssional autônomo.
Onde estudar: Imperatriz.
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Eletrotécnica
Perﬁl: Projeta, instala, opera e mantém elementos do
sistema elétrico de potência. Elabora e desenvolve
projetos de instalações elétricas industriais, prediais e
residenciais e de infraestrutura. Projeta e instala
sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de
automação industrial.
Onde atua: Empresas de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica. Empresas que atuam
na instalação, manutenção, comercialização e utilização
de equipamentos e sistemas elétricos. Concessionárias
e prestadores de serviços de telecomunicações.
Onde estudar: São Luís-Monte Castelo.

Mecânica
Perﬁl: Elabora projetos de produtos, ferramentas,
controle de qualidade, controle de processos e
manutenção relacionados a máquinas e equipamentos. Planeja, aplica e controla procedimentos de
instalação, de manutenção e inspeção mecânica de
máquinas e equipamentos.
Onde atua: Indústria a eroespacial. Indústria
automobilística. Indústria metalmecânica em geral.
Indústrias de alimentos e bebidas, termoelétricas e
siderúrgicas.
Onde estudar: São Luís- Monte Castelo.

Metalurgia
Perﬁl: S uper visiona e controla proc essos de
preparação de matérias-primas e insumos. Elabora e
realiza análises químicas, processos de fundição,
modelagem e tratamento térmico de peças metálicas.
Inspeciona e coordena a manutenção de
equipamentos e de instalações.
Onde atua: Empresas metalúrgicas e siderúrgicas.
Indústrias automobilística, naval, petrolífera, de
extração e beneﬁciamento de minérios e de fundição.
Empresas de construção mecânica e controle de
qualidade.
Onde estudar: São Luís-Monte Castelo.
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CURSOS SUBSEQUENTES

Agropecuária

Para quem já concluiu o ensino médio ou está
concluindo no ano letivo de 2020 e quer ter uma
formação proﬁssionalizante.

Perﬁl: Maneja, de forma sustentável, a fertilidade do
solo e os recursos naturais. Opera equipamentos.
Maneja animais por categoria e ﬁnalidade. Desenvolve
atividade de gestão rural. Realiza medição e
levantamentos topográﬁcos rurais.

Administração
Perﬁl: Trabalha com operações administrativas
relativas a protocolos e arquivos, produção de
documentos e controle de estoques. Aplica conceitos
de gestão. Opera sistemas de informações de pessoal
e de materiais.
Onde atua: Empresas e organizações públicas e
privadas com atuação em marketing, recursos
humanos, logística, ﬁnanças e produção.
Onde estudar: Alcântara, Buriticupu, Grajaú, Pinheiro
e São Raimundo das Mangabeiras.

Agroindústria
Perﬁl: Aplica tecnologias para a conservação e
processamento das matérias-primas de origem
animal e vegetal na paniﬁcação e confeitaria. Realiza
análises laboratoriais de alimentos. Desenvolve
técnicas mercadológicas de produtos para a agroindústria.

Onde atua: Propriedades rurais. Estabelecimentos
agroindustriais. Empresas de assistência técnica,
extensão rural e pesquisa. Parques e reservas.
Cooperativas e associações rurais.
Onde estudar: Grajaú, São Luís-Maracanã e São
Raimundo das Mangabeiras.

Alimentos
Perﬁl: Planeja e coordena atividades relacionadas à
produção alimentícia, à aquisição e manutenção de
equipamentos. Realiza análises físico-químicas,
microbiológicas e sensoriais. Implanta programas de
controle de qualidade.
Onde atua: Indústrias e agroindústrias de alimentos e
bebidas. Consultorias. Órgãos de ﬁscalização
higiênico-sanitárias. S er viços de alimentação.
Proﬁssional autônomo. Empreendimento próprio.
Onde estudar: Zé Doca.

Onde atua: Agroindústrias e indústrias de alimentos e
bebidas. Laboratórios de análises de alimentos.
Consultorias. Órgãos de ﬁscalização higiênicosanitárias. Instituições de ensino e/ou de pesquisa.
Onde estudar: São Luís-Maracanã.
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subsequentes

Análises Químicas
Perﬁl: Controla processos industriais e laboratoriais.
Realiza amostragens, análises químicas, físicoquímicas
e microbiológicas. Desenvolve produtos e processos.
Compra e estoca matérias-primas, insumos e
produtos.
Onde atua: Indústrias químicas. Empresas de
consultoria, de assistência técnica, de comercialização
de produtos químicos e farmacêuticos. Estações de
tratamento de águas.
Onde estudar: Timon.

Aquicultura
Perﬁl: Realiza projetos de implantação de sistemas de
cultivos continentais e marinhos com base na
qualidade dos produtos e das águas. Utiliza
tecnologias de produção, manejo e de beneﬁciamento
do pescado. Analisa a viabilidade técnica e econômica
de propostas e projetos aquícolas.
Onde atua: Propriedades rurais. Instituições de
pesquisa, extensão e assistência técnica.
Cooperativas e associações. Proﬁssional autônomo.
Empreendimento próprio.
Onde estudar: São Luís-Maracanã.

Automação Industrial
Perﬁl: Emprega programas de computação e redes
industriais no controle da produção. Propõe, planeja e
executa instalação de equipamentos automatizados e
sistemas robotizados. Realiza medições, testes
ecalibrações de equipamentos elétricos.
Onde atua: Indústrias com linhas de produção
automatizadas, químicas e petroquímicas.
Aeroespaciais, automobilística e plástico. Empresas
de manutenção e reparos. Laboratórios de controle
de qualidade.
Onde estudar: Coelho Neto.

Cozinha
Perﬁl: Seleciona e prepara matérias-primas. Elabora e
organiza pratos do cardápio. Manipula alimentos,
executa cortes e métodos de cozimento. Opera
maquinários de cozinha. Armazena diferentes tipos de
gêneros alimentícios, controla estoques, consumos e
custos.

Onde atua: Restaurantes e bares. Meios de
hospedagem. Refeitórios. Catering. Bufês. Cruzeiros
marítimos e embarcações.
Onde estudar: São Luís-Maracanã.

Ediﬁcações
Perﬁl: Desenvolve e executa projetos de ediﬁcações.
Planeja a execução e a elaboração de orçamento de
obras. Coordena a execução de ser viços de
manutenção de equipamentos e de instalações em
ediﬁcações.
Onde atua: Empresas de construção civil. Escritórios
de projetos e de construção civil. Canteiros de obras.
Proﬁssional autônomo.
Onde estudar: Barra do Corda, Grajaú, Imperatriz e
Timon.

Eletrotécnica
Perﬁl: Projeta, instala, opera e mantém elementos do
sistema elétrico de potência. Elabora e desenvolve
projetos de instalações elétricas industriais, prediais e
residenciais e de infraestrutura. Projeta e instala
sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de
automação industrial.
Onde atua: Empresas de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica. Empresas que atuam
na instalação, manutenção, comercialização e
utilização de equipamentos e sistemas elétricos.
Concessionárias e prestadores de serviços de
telecomunicações.
Onde estudar: Alcântara e Imperatriz.

Geoprocessamento
Perﬁl: Executa levantamentos e coletas de dados
espaciais. Elabora produtos cartográﬁcos a partir de
fotos terrestres, aéreas e imagens de satélite. Analisa
dados espaciais. Utiliza ferramentas de geoprocessamento. Realiza perícias técnicas.
Onde atua: Entidades ambientais. Atividades de
logística e distribuição de cargas. Forças Armadas.
Concessionárias de serviços públicos e agências
reguladoras. Atividade autônoma.
Onde estudar: São Raimundo das Mangabeiras.
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subsequentes

Guia de Turismo
Perﬁl: Conduz e assiste pessoas ou grupo sem
traslados, passeios, visitas e viagens. Informa os
visitantes sobre aspectos socioculturais, históricos,
ambientais e geográﬁcos. Traduz o patrimônio material
e imaterial de uma região para visitantes. Estrutura e
apresenta roteiros e itinerários turísticos de acordo
com interesses, expectativas ou necessidades
especíﬁcas.
Onde atua: Agências de viagem e operadoras de
turismo .Organismos turísticos. De forma autônoma.
Onde estudar: São Luís-Centro Histórico.

Hospedagem
Perﬁl: Atua na recepção e governança em meios de
hospedagem. Executa atividades operacionais de
recepção e atendimento a clientes, valorizando as
características culturais, históricas e ambientais do local
de sua atuação.
Onde atua: Meios de hospedagem como hotéis,
pousadas, ﬂats ou resorts, bem como embarcações e
hospitais.
Onde estudar: Alcântara.

Informática
Perﬁl: Instala sistemas operacionais, aplicativos e
periféricos para desktop e servidores. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e
conﬁgura redes de computadores locais de pequeno
porte.
Onde atua: Prestação autônoma de serviço e
manutenção de informática. Empresas de assistência
técnica. Centros públicos de acesso à internet.
Onde estudar: Araioses, Barra do Corda, Grajaú,
Itapecuru-Mirim, Rosário e Zé Doca.

Informática para Internet
Perﬁl: Desenvolve sistemas para web. Aplica critérios
de ergonomia, usabilidade e acessibilidade. Utiliza
ferramentas de auxílio no desenvolvimento das
aplicações. Desenvolve e realiza a manutenção de
sites e portais na Internet e na intranet.
Onde atua: Empresas de desenvolvimento de sites
para Internet e de desenvolvimento de sistemas.

Indústrias em geral. Empresas. Centros de pesquisa
em qualquer área. Escolas e universidades.
Onde estudar: Timon.

Libras
Perﬁl: Intermedia a comunicação entre pessoas
surdas e ouvintes, respeitando as diferenças
interculturais. Realiza a adaptação e a interpretação
da Língua Portuguesa para a Língua Brasileira de
Sinais (Libras), comunicando-se em diferentes
contextos socioculturais. Adapta publicações em
português escrito para vídeos em Libras e vice-versa.
Faz a interpretação e adaptação da Língua
Portuguesa para Libras.
Onde atua: Eventos. Atendimento médico. Igrejas.
Espaços educacionais. Teatro e televisão.
Onde estudar: Barra do Corda.

Meio Ambiente
Perﬁl: Coleta, armazena e interpreta informações e
documentações ambientais. Elabora relatórios e
estudos ambientais. Executa sistemas de gestão
ambiental. Organiza programas de educação
ambiental.
Onde atua: Instituições de assistência técnica,
pesquisa e extensão rural. Estações de tratamento de
resíduos. Proﬁssional autônomo. Cooperativas e
associações.
Onde estudar: Araioses, Barra do Corda, Carolina,
Imperatriz e São Luís- Maracanã.

Metalurgia
Perﬁl: Supervisiona e controla processos de preparação de matérias-primas e insumos. Elabora e realiza
análises químicas, processos de fundição, modelagem
e tratamento térmico de peças metálicas. Inspeciona
e coordena a manutenção de equipamentos e deinstalações.
Onde atua: Empresas metalúrgicas e siderúrgicas.
Indústrias automobilística, naval, petrolífera, de
extração e beneﬁciamento de minérios e de fundição.
Empresas de construção mecânica e controle de
qualidade.
Onde estudar: Açailândia.
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subsequentes

Processos Fotográﬁcos

Segurança do Trabalho

Perﬁl: Elabora montagem de estúdio e prepara
equipamentos para a produção fotográﬁca. Fotografa
e efetua correções técnicas em imagens fotográﬁcas.
Digitaliza e restaura acervos fotográﬁcos. Realiza
assistência técnica e manutenção de equipamentos
fotográﬁcos.

Perﬁl: Identiﬁca fatores de risco de acidentes do
trabalho, de doenças proﬁssionais e de presença de
agentes ambientais agressivos ao trabalhador.
Promove programas, eventos e capacitações. Divulga
normas e procedimentos de segurança e higiene
ocupacional.

Onde atua: Estúdios e laboratórios fotográﬁcos. Lojas
de equipamentos e serviços fotográﬁcos. Agências de
publicidade. Produtoras, editoras e jornais. Instituições
educa ci onais e governamentais. Proﬁssi onal
autônomo.

Ond e atua: Indústrias. Hospitais. C omérci os.
Construção civil. Portos e aeroportos. Centrais de
logística. Instituições de ensino.
Onde estudar: Imperatriz.

Onde estudar: São Luís- Centro Histórico.

Recursos Humanos
Perﬁl: Executa rotinas de departamento de pessoal.
Presta serviços de comunicação, liderança, motivação,
formação de equipes e desenvolvimento pessoal. Atua
em processos de orientação sobre a importância da
segurança no trabalho e da saúde ocupacional.
Onde atua: Instituições públicas, privadas e do terceiro
setor. Indústria e comércio. Empresas de consultoria.
Onde estudar: Timon.

Restaurante e Bar
Perﬁl: Desempenha atividades de controle e avaliação
de processos de organização, higiene e manipulação
de alimentos em mesas, depósitos e cozinhas do local
de trabalho. Realiza inventários de estoques de
bebidas e utensílios de salão e bar. Recepciona
clientes. Oferece produtos e serviços. Coordena e
supervisiona os serviços de mesa e coquetelaria.
Aplica técnicas de harmonização entre alimentos e
bebidas.
Onde atua: Bares, restaurantes, lanchonetes, bufês,
meios de hospedagem e outros espaços de
alimentação.
Onde estudar: Barreirinhas.
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CAMPUS AÇAILÂNDIA - 200 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Meio Ambiente

Vespertino

40

Integrada

Eletromecânica

Vespertino

40

Integrada

Alimentos

Matutino

40

Integrada

Florestas

Matutino

40

Integrada

Metalurgia

Noturno

40

Subsequente

CAMPUS ALCÂNTARA - 200 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Meio Ambiente

Diurno

40

Integrada

Eletrônica

Diurno

40

Integrada

Hospedagem

Noturno

40

Subsequente

Eletrotécnica

Noturno

40

Subsequente

Administração

Noturno

40

Subsequente

CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Matutino

40

Integrada

Administração

Vespertino

40

Integrada

Informática

Noturno

40

Subsequente

Meio Ambiente

Noturno

40

Subsequente

CAMPUS ARAIOSES - 160 VAGAS
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CAMPUS BACABAL - 80 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Vespertino

40

Integrada

Informática

Matutino

40

Integrada

CAMPUS BARRA DO CORDA - 360 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Química

Diurno

40

Integrada

Química

Vespertino

40

Integrada

Ediﬁcações

Diurno

40

Integrada

Administração

Diurno

40

Integrada

Informática

Diurno

40

Integrada

Informática

Noturno

40

Subsequente

Meio Ambiente

Noturno

40

Subsequente

Libras

Noturno

40

Subsequente

Ediﬁcações

Noturno

40

Subsequente

CAMPUS BARREIRINHAS - 240 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Agenciamento de Viagem

Matutino

40

Integrada

Agroecologia

Matutino

40

Integrada

Agroindústria

Vespertino

40

Integrada

Alimentos

Vespertino

40

Integrada

Meio Ambiente

Vespertino

40

Integrada

Restaurante e Bar

Noturno

40

Subsequente
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CAMPUS BURITICUPU - 200 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Vespertino

40

Integrada

Análises Químicas

Vespertino

40

Integrada

Meio Ambiente

Matutino

40

Integrada

Agronegócio

Matutino

40

Integrada

Administração

Vespertino

40

Subsequente

CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Noturno

40

Subsequente

Meio Ambiente

Noturno

40

Subsequente

CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Matutino

40

Integrada

Agroindústria

Vespertino

40

Integrada

Agropecuária

Vespertino

40

Integrada

Informática

Matutino

40

Integrada

CAMPUS CAROLINA - 80 VAGAS

CAMPUS CAXIAS - 160 VAGAS
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CAMPUS CODÓ - 160 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Agropecuária

Diurno

40

Integrada

Agroindústria

Diurno

40

Integrada

Meio Ambiente

Diurno

40

Integrada

Informática

Diurno

40

Integrada

CAMPUS COELHO NETO - 160 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Informática

Matutino

40

Integrada

Informática

Vespertino

40

Integrada

Administração

Matutino

40

Integrada

Automação Industrial

Noturno

40

Subsequente

CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Matutino

40

Integrada

Ediﬁcações

Matutino

40

Integrada

Agronegócio

Vespertino

40

Integrada

Agropecuária

Vespertino

40

Subsequente

Informática

Matutino

40

Subsequente

Administração

Noturno

40

Subsequente

Ediﬁcações

Noturno

40

Subsequente

CAMPUS GRAJAÚ - 280 VAGAS
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CAMPUS IMPERATRIZ - 480 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Ediﬁcações

Matutino

40

Integrada

Química

Vespertino

40

Integrada

Meio Ambiente

Vespertino

40

Integrada

Informática

Matutino

40

Integrada

Eletrotécnica

Vespertino

40

Integrada

Segurança do Trabalho

Matutino

40

Integrada

Segurança do Trabalho

Noturno

40

Subsequente

Ediﬁcações

Noturno

40

Subsequente

Meio Ambiente

Noturno

40

Subsequente

Eletrotécnica

Noturno

40

Subsequente

Ediﬁcações

Matutino

40

Concomitante

Automação Industrial

Vespertino

40

Concomitante

CAMPUS ITAPECURU-MIRIM - 120 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Meio Ambiente

Vespertino

40

Integrada

Informática

Matutino

40

Integrada

Informática

Matutino

40

Subsequente
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CAMPUS PEDREIRAS - 160 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Petróleo e Gás

Matutino

40

Integrada

Petróleo e Gás

Vespertino

40

Integrada

Eletromecânica

Matutino

40

Integrada

Eletromecânica

Vespertino

40

Integrada

CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Vespertino

40

Integrada

Meio Ambiente

Matutino

40

Integrada

Informática

Vespertino

40

Integrada

Administração

Noturno

40

Subsequente

CAMPUS PINHEIRO - 160 VAGAS

CAMPUS PRESIDENTE DUTRA - 80 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Meio Ambiente

Matutino

40

Integrada

Agronegócio

Vespertino

40

Integrada

CAMPUS PORTO FRANCO - 40 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Vespertino

40

Integrada
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CAMPUS ROSÁRIO - 120 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Informática

Matutino

40

Integrada

Administração

Vespertino

40

Integrada

Informática

Vespertino

40

Subsequente

CAMPUS SANTA INÊS - 200 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Ediﬁcações

Diurno

40

Integrada

Logística

Diurno

40

Integrada

Eletroeletrônica

Diurno

40

Integrada

Eletromecânica

Diurno

40

Integrada

Informática

Diurno

40

Integrada

CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS - 160 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Rede de Computadores

Matutino

40

Integrada

Alimentos

Matutino

40

Integrada

Alimentos

Vespertino

40

Integrada

Logística

Vespertino

40

Integrada
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CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - 160 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Informática para internet

Vespertino

40

Integrada

Programação de Jogos Digitais

Matutino

40

Integrada

Eletroeletrônica

Matutino

40

Integrada

Administração

Vespertino

40

Integrada

CAMPUS SÃO LUÍS - CENTRO HISTÓRICO - 265 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Artes Visuais

Vespertino

35

Integrada

Meio Ambiente

Matutino

35

Integrada

Meio Ambiente

Vespertino

35

Integrada

Manutenção de Máquinas Industriais

Matutino

40

Integrada

Eventos

Vespertino

30

Integrada

Hospedagem

Vespertino

30

Integrada

Processos Fotográﬁcos

Vespertino

30

Subsequente

Guia de Turismo

Matutino

30

Subsequente
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CAMPUS SÃO LUÍS - MARACANÃ - 360 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Agropecuária

Diurno

40

Integrada

Aquicultura

Diurno

40

Integrada

Agroindústria

Diurno

40

Integrada

Meio Ambiente

Diurno

40

Integrada

Meio Ambiente

Matutino

40

Subsequente

Cozinha

Vespertino

40

Subsequente

Agropecuária

Vespertino

40

Subsequente

Aquicultura

Matutino

40

Subsequente

Agroindústria

Vespertino

40

Subsequente

CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO - 570 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Eletromecânica

Matutino

40

Integrada

Informática

Matutino

30

Integrada

Comunicação Visual

Matutino

30

Integrada

Design de Móveis

Matutino

30

Integrada

Química

Vespertino

40

Integrada

Eletrotécnica

Matutino

40

Integrada

Eletrônica

Vespertino

40

Integrada

Automação Industrial

Vespertino

40

Integrada

Ediﬁcações

Vespertino

40

Integrada

Segurança do Trabalho

Vespertino

40

Integrada

Eletromecânica

Vespertino

40

Concomitante
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Mecânica

Matutino

40

Concomitante

Metalurgia

Matutino

40

Concomitante

Eletrotécnica

Vespertino

40

Concomitante

Eletrônica

Noturno

40

Concomitante

CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - 240 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Informática

Diurno

40

Integrada

Agropecuária

Diurno

40

Integrada

Aquicultura

Diurno

40

Integrada

Agropecuária

Vespertino

40

Subsequente

Administração

Noturno

40

Subsequente

Geoprocessamento

Noturno

40

Subsequente

CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Administração

Vespertino

40

Integrada

Eletroeletrônica

Vespertino

40

Integrada

Eletromecânica

Matutino

40

Integrada

Informática

Matutino

40

Integrada

Ediﬁcações

Matutino

40

Integrada

Ediﬁcações

Noturno

40

Subsequente

Recursos Humanos

Noturno

40

Subsequente

Análises Químicas

Noturno

40

Subsequente

Informática para Internet

Noturno

40

Subsequente

CAMPUS TIMON - 360 VAGAS
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CAMPUS VIANA - 80 VAGAS
CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Agricultura

Matutino

40

Integrada

Administração

Vespertino

40

Integrada

CURSO

TURNO

VAGAS

FORMA

Biocombustíveis

Diurno

40

Integrada

Análises Químicas

Diurno

40

Integrada

Alimentos

Vespertino

40

Subsequente

Informática

Matutino

40

Subsequente

CAMPUS ZÉ DOCA - 160 VAGAS
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