SENAI BELO HORIZONTE CECOTEG

CENTRO DE COMUNICAÇÃO DESIGN E TECNOLOGIA

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL - TARDE / NOITE
Executar projetos de comunicação visual, integrando soluções de mídias impressas para fins institucionais,
promocionais e editoriais, dentro dos padrões técnicos e de qualidade estabelecidos.
MÓDULO I - 240h

MÓDULO II - 360h

MÓDULO III - 240h

Teoria da cor

Imagem digital

Editoração eletrônica

Desenho e percepção visual

Processos gráficos

Gerenciamento da cor

Análise e construção da
imagem

Tipografia

Projeto de identidade visual

Metodologia de
projetos de design

Projeto de design promocional

Introdução à gestão de marca
e inovação

Projeto de design editorial

História do design gráfico
Comunicação e redação
técnica
Cálculo aplicado

MÓDULO IV - 120h

Projeto de inovação
em mídias impressas

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET - NOITE
Desenvolver sistemas para internet, bem como, produzir interface web, de acordo com metodologia e padrão de
qualidade, usabilidade, ergonomia, acessibilidade e segurança.
MÓDULO I - 400h

MÓDULO II - 400h

MÓDULO III - 325h

Fundamentos da
tecnologia da informação

Fundamentos de web design

Modelagem de sistemas

Informática aplicada

Projeto de interface web

Desenvolvimento de sistemas

Lógica da programação

Teste de sistemas

Comunicação e
redação técnica

Criação e editoração de
multimídia
Estruturação de interface web

Implantação de sistemas

Cálculo aplicado

Programação client-side
Criação e manipulação de
banco de dados

Manutenção de sistemas

MÓDULO IV - 75h

Projeto de inovação

MENSALIDADE PROMOCIONAL PARA OS CURSOS ACIMA - TARDE: R$418,95 | NOITE: R$418,00

CONDIÇÕES
PARA ALUNOS NOVATOS:
• Após o pagamento do boleto/ matrícula, o interessado deverá comparecer na unidade SENAI apresentando os
documentos exigidos no Edital e o comprovante de pagamento para a ssinatura do contrato.
• No ato da matrícula, ofereceremos a opção de antecipação das 5 (cinco) mensalidades restantes, via cartão de
crédito, sem parcelamento, com um desconto de 10%.
• Matrícula com valor único de R$199,00 para alunos novatos.
PARA ALUNOS NOVATOS E VETERANOS:
• Para alunos novatos* e veteranos** de cursos técnicos que indicarem um novo aluno para curso técnico, e este
efetuar a matrícula: 10% de desconto na 2ª mensalidade do módulo do curso técnico que vai cursar (condição
limitada a 3 descontos de 10% e não cumulativa com outro desconto ou bolsa de estudo).
Obs.:o aluno que obtiver o benefício da bolsa de estudo não terá direito a nenhum tipo de desconto na
mensalidade.
*Novatos: são alunos matriculados no 1º módulo do curso técnico (independente de já terem estudado ou não em
qualquer outro curso do SENAI).
**Veteranos: são alunos matriculados no 2º, 3º ou 4º módulo do curso técnico.
Rua Santo Agostinho,1717 - Horto - Belo Horizonte/MG - Próximo a estação do metrô Santa Inês.
Telefone: (31)3482-5635 / E-mail: senaicecoteg@fiemg.com.br

