GUIA DE

CURSOS

NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO
SUBSEQUENTE

CAMPUS MACAPÁ
Curso

Técnico em Alimentos
O Técnico em Alimentos coordena
atividades relacionadas à produção
industrial de alimentos, executa e
supervisiona o processamento e
conservação das matérias-primas
na indústria de alimentos e bebidas.
Realiza análises físico-químicas,
microbiológicas e sensoriais.
Noturno| Presencial | 35 vagas

Curso

Técnico em Estradas
O Técnico em Estradas é um proﬁssional
que atua no planejamento e execução da
implantação de estradas, executa pontes e
viadutos, realiza a ﬁscalização e manutenção
de vias terrestres. Atua em empresas de
construção e manutenção de vias terrestres.
Noturno| Presencial | 40 vagas

Curso

Técnico em Ediﬁcações
O Técnico em Ediﬁcações planeja a execução
e orçamentos de obras, presta assistência técnica
no estudo e desenvolvimento de projetos de
ediﬁcações, além de orientar e coordenar a
execução de serviços de manutenção de
equipamentos próprios.
Noturno| Presencial | 40 vagas

Inscrições
processoseletivo.ifap.edu.br
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CAMPUS MACAPÁ

Curso

Técnico em Química
O Técnico em Química pode atuar em
indústrias químicas, laboratórios de controle de
qualidade, de certiﬁcação de produtos químicos
e alimentícios. Pode atuar em laboratórios de
ensino, de pesquisa e de desenvolvimento em
indústrias ou empresas químicas.
Noturno| Presencial | 40 vagas

Curso

Técnico em Cerâmica
O Técnico em Cerâmica é preparado para
compreender e atuar no processo de fabricação e
desenvolvimento de materiais cerâmicos, que são
materiais altamente resistentes e quimicamente
estáveis com aplicações valiosas na construção civil
em geral. O proﬁssional dessa área está apto para
atuar nas indústrias fabricantes de materiais cerâmicos,
como blocos cerâmicos, telhas e placas cerâmicas.
Noturno| Presencial | 40 vagas

Curso

Técnico em Geoprocessamento
Executa levantamentos e coletas de dados espaciais.
Implanta no campo projetos de sistemas de
transporte, obras civis, industriais e rurais. Elabora
produtos cartográﬁcos a partir de fotos terrestres,
aéreas e imagens de satélite. Analisa dados espaciais.
Atua em entidades ambientais, empresas de atividades
de logística e distribuição de cargas, concessionárias de
serviços públicos e agências reguladoras.
Noturno| EaD| 40 vagas

Inscrições
processoseletivo.ifap.edu.br

