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Cursos FIC 

Os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) tem como propósito de 

formação, possibilitar ao estudante, egresso do curso, a condição para a aquisição 

de seus conhecimentos básicos, e preparação para dar continuidade aos seus 

estudos. 

 

Do ponto de vista da qualificação profissional, o curso FIC prepara o professor 

estudante para atuar nas atividades relativas à área do curso a fim de que possa 

desempenhar, com autonomia, suas atribuições, com possibilidades de 

(re)inserção positiva no mundo trabalho. 



Computação Gráfica 
 

Objetivo: habilitar o aluno a identificar e desenvolver projetos gráficos de 
animação, ilustração e vídeo, desenvolvendo capacidades relativas ao 
universo da computação gráfica, adequando os projetos desenvolvidos ao 
mercado de trabalho. 

Tempo de duração do curso: 4 meses (17 semanas) 

Horário:  08:00 às 12:00, com aulas de segunda a sexta 

Carga horária: 200 horas 

Número de vagas do curso: 25 vagas 



Requisitos de acesso ao Curso 

Ter idade mínima de 18 anos, com escolaridade  de fundamental completo, e 

preferencialmente sem vínculo de emprego formal. 

 

Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

É esperado do egresso deste curso, a competência de usar as tecnologias de computação 

gráfica para identificar, gerenciar e desenvolver projetos gráficos de animação, ilustração e 

vídeo. Deverá estar apto para atuar em produtoras de vídeo, estúdios de animação, 

escritórios de arquitetura e engenharia, estúdios de design e criação de conteúdo audiovisual 

para Internet, além da possibilidade de tornar-se um micro empresário ou profissional 

autônomo. Deverá ainda ser um profissional atualizado, cooperativo, comunicativo, ético e 

confiante, que venha a atuar de forma responsável, participativa e empreendedora, no 

desenvolvimento de atividades tecnológicas ligadas à computação gráfica. 

Computação Gráfica 



Computação Gráfica 

Disciplinas Carga horária 

Núcleo Fundamental 

Leitura e interpretação de textos 20 

Matemática básica 20 

Empreendedorismo 12 

Núcleo Articulador 

Conceitos básicos de computação 16 

Desenho geométrico 16 

Introdução à computação gráfica 12 

Núcleo Tecnológico 

Noções de design gráfico 12 

Noções básicas de cor 12 

Criação e edição de imagens vetoriais 40 

Criação e edição de imagens rasterizadas 40 

Total de carga-horária 200 

MATRIZ CURRICULAR 



Desenho Técnico Arquitetônico 
 

Objetivo: formar profissionais capazes de representar, ler e interpretar 
desenhos arquitetônicos utilizados na construção civil, suas simbologias e 
convenções, levando-o à apreensão dessa ferramenta de comunicação. 

Tempo de duração do curso: 4 meses (17 semanas) 

Horário de oferta do curso: 08:00 às 12:00 

Carga horária total: 190 horas 

Número de vagas do curso: 25 vagas 



Desenho Técnico Arquitetônico 

Requisitos de acesso ao Curso:  

Ter idade mínima de 18 anos, com escolaridade  de fundamental completo, e 

preferencialmente sem vínculo de emprego formal. 

 

Perfil Profissional de Conclusão do Curso:  

É esperado que o egresso desenvolva a capacidade de realizar leitura, intepretação e 

representação gráfica de desenhos arquitetônicos, utilizando instrumentos manuais e 

digitais, seguindo as normas técnicas específicas da área da construção civil. Espera-se ainda 

que tenha a habilidade de refletir sobre as estratégias a serem utilizadas para a resolução 

gráfica de situações problema referentes à geometria plana e espacial, e de manter diálogo 

técnico com os diversos profissionais da organização em que se insere. 

 



Desenho Técnico Arquitetônico 

Disciplinas Carga horária 

Núcleo Fundamental 

Leitura e interpretação de textos 20 

Matemática básica 20 

Empreendedorismo 12 

Núcleo Articulador 

Informática básica 8 

Segurança do trabalho 10 

Fundamentos da geometria espacial 20 

Noções básicas de geometria plana  20 

Núcleo Tecnológico 

Desenho técnico arquitetônico 40 

Desenho auxiliado por computador 40 

Total de carga-horária 190 
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Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 

Objetivo: formar profissionais para atuar na execução de instalação e 
manutenção elétrica predial de baixa tensão, de acordo com as normas e 
procedimentos técnicos, utilizando corretamente as normas de segurança, 
higiene e proteção ao meio ambiente. 

Tempo de duração do curso: 4 meses (17 semanas) 

Horário de oferta do curso: 08:00 às 12:00 

Carga horária Total: 208 horas 

Número de vagas do curso: 30 vagas 



Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 

Requisitos de acesso ao Curso 

Ter idade mínima de 18 anos, com escolaridade  de fundamental completo, e 

preferencialmente sem vínculo de emprego formal. 

  

Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

Deverá ser capaz de realizar instalação e manutenção elétrica predial de baixa tensão, de 

acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde. 

Espera-se ainda que este profissional atue de forma ética, criativa, empreendedora e 

competente, técnica e politicamente, com autonomia                                                    

intelectual e pensamento crítico na vida e nas atividades                                                     

profissionais. 



Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão 

Disciplinas Carga horária 

Núcleo Fundamental 

Leitura e interpretação de textos 20 

Matemática aplicada 20 

Empreendedorismo 12 

Núcleo Articulador 

Informática Básica 16 

Noções de Desenho Técnico para Projetos Elétricos 10 

Segurança do Trabalho em Eletricidade 20 

Núcleo Tecnológico 

Medidas Elétricas 10 

Eletricidade Básica 30 

Instalações Elétricas em Baixa Tensão 40 

Noções de Comandos e Máquinas Elétricas 20 

Total de carga-horária 208 

MATRIZ CURRICULAR 



Manutenção de computadores 

Objetivo: preparar profissionais como técnicos para conserto, manutenção, 
configuração e montagem de microcomputadores, utilizando corretamente 
as normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente. 

Tempo de duração do curso: 4 meses (17 semanas) 

Horário:  08:00 às 12:00, com aulas de segunda a sexta 

Carga horária: 200 horas 

Número de vagas do curso: 20 vagas 



Requisitos de acesso ao Curso 

Ter idade mínima de 18 anos, com escolaridade  de fundamental completo, e 

preferencialmente sem vínculo de emprego formal. 

 

Perfil Profissional de Conclusão do Curso 

É esperada egresso deste curso, a competência de para realizar manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos de informática, identificando os principais componentes de um 

computador e suas funcionalidades. Espera-se ainda que este profissional atue de forma 

ética, criativa, empreendedora e competente, técnica e politicamente, com autonomia 

intelectual e pensamento crítico na vida e nas atividades profissionais, respeitando e 

valorizando o ser humano e a informática.  

Manutenção de computadores 



Manutenção de computadores 

Disciplinas Carga horária 

Núcleo Fundamental 

Leitura e interpretação de textos 20 

Matemática básica 20 

Empreendedorismo 12 

Núcleo Articulador 

Conceitos básicos de computação 10 

Redes de computadores 8 

Sistemas Operacionais 8 

Periféricos e dispositivos móveis 8 

Núcleo Tecnológico 

Fundamentos de eletroeletronica 16 

Montagem e manutenção de computadores 40 

Manutenção em notebook 16 

Manutenção em periféricos 16 

Serviços e suporte de redes 16 

Total de carga-horária 200 

MATRIZ CURRICULAR 



Dúvidas e contatos: 
coext.lft@ifba.edu.br 


