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A instituição
A primeira unidade do que se tornaria o IFTM surgiu na
década de 1950, em Uberaba (MG), com o nome de Centro
de Treinamento em Economia Doméstica Rural. Alguns anos
mais tarde, mudou para Colégio de Economia Doméstica
Rural Dr. Licurgo Leite. Depois, esse e o recém-surgido
Colégio Agrícola de Uberlândia se tornaram Escola
Agrotécnica Federal de Uberaba e de Uberlândia.
Em 2002, a escola de Uberaba transformou-se em Centro
Federal de Educação Tecnológica (CEFET), contando em sua
estrutura com as Unidades de Ensino Descentralizadas
(UNEDs) de Ituiutaba e Paracatu. Finalmente, em dezembro
de 2008, o CEFET e a Escola Agrotécnica de Uberlândia se
juntaram para formar o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro.
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Nos anos seguintes, a expansão do IFTM continuou, com a
abertura de novas unidades. Atualmente, o IFTM conta com
campi localizados nas cidades de Uberaba, Uberlândia,
Patrocínio, Patos de Minas, Paracatu, Ituiutaba e Campina
Verde; polos presenciais, em Ibiá, João Pinheiro e Santa
Vitória; polos de educação à distância, em diversos
municípios; e uma Reitoria, localizada na cidade de Uberaba.
Com essa estrutura, o IFTM atende mais de 10 mil
estudantes, ofertando cursos técnicos de nível médio, de
graduação, de pós-graduação (especialização e mestrado) e
de idiomas, de forma gratuita.
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Modalidades de
cursos técnicos
Os cursos técnicos são programas de nível médio com o
propósito de capacitar o estudante, proporcionando
conhecimentos teóricos e práticos nas diversas atividades
do setor produtivo.
No IFTM, os cursos técnicos são ofertados em duas
modalidades de ensino: integrado ou concomitante ao
ensino médio.

CURSO TÉCNICO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
É realizado de forma conjunta com a habilitação proﬁssional
técnica e o ensino médio. Isso quer dizer que os dois cursos
são feitos juntos: o ensino médio e o técnico, ambos no
IFTM.
Para a obtenção do diploma, é necessário concluir os
estudos da parte técnica e o ensino médio simultaneamente, ou seja, todas as matérias da parte técnica e todas as
matérias do ensino médio.
Para ingressar nos cursos técnicos integrados, é preciso ter
concluído o ensino fundamental e, se o primeiro ano do
ensino médio já foi concluído, será necessário fazer o
primeiro ano novamente no IFTM.
Nos cursos integrados, não é possível entrar a partir do
segundo ou terceiro ano.
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CURSO TÉCNICO CONCOMITANTE AO ENSINO MÉDIO

As unidades do IFTM ofertam os seguintes cursos técnicos,
em suas respectivas modalidades:

O ensino técnico é cursado no IFTM e o ensino médio em
outra instituição, se ainda não concluído.
Assim, no curso técnico concomitante, o ingresso pode
ocorrer enquanto o ensino médio é feito em outra escola ou
até mesmo se já terminado.
O pré-requisito para o ingresso nessa modalidade é ter
ﬁnalizado, pelo menos, o primeiro ano do ensino médio.
É importante deixar claro que o diploma do curso técnico
concomitante está condicionado à conclusão do ensino
médio. Isso quer dizer que, para receber o diploma de
técnico, deverá ser apresentado o certiﬁcado de conclusão
do ensino médio.
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CAMPUS AVANÇADO
CAMPINA VERDE

CAMPUS AVANÇADO UBERABA
PARQUE TECNOLÓGICO

Concomitante
Administração
Agropecuária
Informática

Integrado
Computação Gráﬁca
Eletrônica
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CAMPUS ITUIUTABA

CAMPUS PARACATU

CAMPUS PATOS DE MINAS

CAMPUS PATROCÍNIO

Integrado
Agricultura
Agroindústria
Eletrotécnica
Informática
Química

Integrado
Administração
Eletrônica
Informática

Integrado
Agroecologia
Eletrotécnica
Logística
Mineração

Integrado
Administração
Contabilidade
Eletrônica
Informática

Concomitante
Eletrotécnica

POLO IBIÁ

Concomitante
Administração
Eletrotécnica
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POLO JOÃO PINHEIRO
Concomitante
Manutenção e Suporte em
informática

Concomitante
Administração
Agronegócio
Manutenção e Suporte em
Informática
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CAMPUS UBERABA

CAMPUS UBERLÂNDIA

CAMPUS UBERLÂNDIA
CENTRO

Integrado
Administração
Agropecuária
Alimentos
Meio Ambiente
Química

Integrado
Agropecuária
Alimentos
Internet das Coisas
Meio Ambiente

Integrado
Comércio
Programação de Jogos
Digitais
Desenvolvimento de
Sistemas

Concomitante
Agropecuária
Internet das Coisas

Concomitante
Rede de Computadores

Concomitante
Química
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AGRICULTURA

Cursos

ITUIUTABA

EIXO TECNOLÓGICO
Recursos Naturais

ADMINISTRAÇÃO
CAMPINA VERDE

ITUIUTABA

PARACATU

PATROCÍNIO

UBERABA

IBIÁ

EIXO TECNOLÓGICO
Gestão e Negócios
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Executa operações administrativas relativas a protocolos e arquivos,
confecção e expedição de documentos e controle de estoques. Aplica
conceitos e modelos de gestão em funções administrativas. Opera
sistemas de informações gerenciais de pessoal e de materiais.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Empresas e organizações públicas e privadas com atuação em
marketing, recursos humanos, logística, ﬁnanças e produção.
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Planeja, organiza, dirige e controla a produção vegetal sustentável.
Propaga espécies vegetais. Elabora, executa e monitora projetos
agrícolas. Maneja o solo e a água mediante práticas conservacionistas.
Projeta e implanta sistemas de irrigação e drenagem. Promove o
manejo integrado de pragas, doenças e plantas espontâneas. Planeja
e faz a gestão e o controle da produção. Supervisiona a colheita e a
pós-colheita das principais culturas. Identiﬁca e aplica técnicas
mercadológicas para distribuição e comercialização de produtos.
Elabora laudos, perícias, pareceres e relatórios. Administra a
propriedade agrícola. Opera máquinas e implementos agrícolas.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Propriedades rurais. Empresas de consultoria agrícola. Instituições de
assistência técnica, extensão rural e pesquisa. Comércio do
agronegócio. Indústrias de insumos agropecuários. Cooperativas e
associações rurais. Proﬁssional autônomo. Empreendimento próprio.
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AGROECOLOGIA
PATOS DE MINAS

AGROINDÚSTRIA
ITUIUTABA

EIXO TECNOLÓGICO
Recursos Naturais

EIXO TECNOLÓGICO
Produção Alimentícia

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Implanta sistemas de produção agropecuária e agroextrativista e
técnicas de sistemas orgânicos de produção. Realiza procedimentos
de conservação do solo e da água. Organiza ações integradas de
agricultura familiar. Desenvolve ações de conservação e armazenamento de matéria-prima, de processamento e industrialização de
produtos agroecológicos. Opera máquinas e equipamentos agrícolas
inerentes ao sistema de produção agroecológico. Atua na certiﬁcação
agroecológica.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Aplica tecnologias voltadas à conservação e ao processamento das
matérias-primas de origem animal e vegetal na paniﬁcação e
confeitaria. Realiza a implantação, execução e avaliação de programas
preventivos de segurança do trabalho, de gestão de resíduos, de
diminuição do impacto ambiental e de higienização e sanitização da
produção agroindustrial. Realiza análises laboratoriais de alimentos.
Desenvolve técnicas mercadológicas de produtos e insumos para a
agroindústria e promove a inovação tecnológica.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Propriedades rurais. Empresas comerciais agropecuárias.
Estabelecimentos agroindustriais. Empresas de assistência técnica,
extensão rural e pesquisa. Parques e reservas naturais. Cooperativas e
associações rurais. Empresas de certiﬁcação agroecológica. Empresas
de certiﬁcação orgânica.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Agroindústrias e indústrias de alimentos e bebidas. Laboratórios de
análises de alimentos. Consultorias. Órgãos de ﬁscalização higiênicosanitárias. Instituições de ensino e/ou de pesquisa.
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AGRONEGÓCIO
IBIÁ

EIXO TECNOLÓGICO
Recursos Naturais
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Promove a gestão do negócio agrícola. Coordena operações de
produção, armazenamento, processamento e distribuição dos
produtos agrícolas e derivados. Coordena as interrelações das
atividades nos segmentos do agronegócio, em todas suas etapas.
Planeja, organiza, dirige e controla as atividades de gestão do negócio
rural. Promove ações integradas de gestão agrícola e de comercialização. Idealiza ações de marketing aplicadas ao agronegócio. Executa
ações para a promoção e gerenciamento de organizações associativas
e cooperativistas. Programa ações de gestão social e ambiental para a
promoção da sustentabilidade da propriedade. Avalia custos de
produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos
produtos e serviços. Capta e aplica linhas de crédito compatíveis com a
produção. Implanta e gerencia o turismo rural.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Propriedades rurais. Estabelecimentos agroindustriais. Empresas de
assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
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AGROPECUÁRIA
CAMPINA VERDE

UBERABA

UBERLÂNDIA

EIXO TECNOLÓGICO
Recursos Naturais
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Maneja, de forma sustentável, a fertilidade do solo e os recursos
naturais. Planeja e executa projetos ligados a sistemas de irrigação e uso
da água. Seleciona, produz e aplica insumos (sementes, fertilizantes,
defensivos, pastagens, concentrados, sal mineral, medicamentos e
vacinas). Desenvolve estratégias para reserva de alimentação animal e
água. Realiza atividades de produção de sementes e mudas, transplantio
e plantio. Realiza colheita e pós-colheita. Realiza trabalhos na área
agroindustrial. Opera máquinas e equipamentos. Maneja animais por
categoria e ﬁnalidade (criação, reprodução, alimentação e sanidade).
Comercializa animais. Desenvolve atividade de gestão rural. Observa a
legislação para produção e comercialização de produtos agropecuários,
a legislação ambiental e os procedimentos de segurança no trabalho.
Projeta instalações rurais. Realiza manejo integrado de pragas, doenças
e plantas espontâneas. Realiza medição, demarcação e levantamentos
topográﬁcos rurais. Planeja e efetua atividades de tratos culturais.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Propriedades rurais. Empresas comerciais agropecuárias.
Estabelecimentos agroindustriais. Empresas de assistência técnica,
extensão rural e pesquisa. Parques e reservas naturais. Cooperativas e
associações rurais.
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ALIMENTOS
UBERABA

UBERLÂNDIA

COMÉRCIO
UBERLÂNDIA CENTRO

EIXO TECNOLÓGICO
Produção Alimentícia

EIXO TECNOLÓGICO
Gestão e Negócios

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Planeja e coordena atividades relacionadas à produção alimentícia, à
aquisição e manutenção de equipamentos. Executa e supervisiona o
processamento e conservação das matérias-primas e produtos da
indústria alimentícia e bebidas. Realiza análises físico-químicas,
microbiológicas e sensoriais. Implanta programas de controle de
qualidade. Realiza a instalação e manutenção de equipamentos, a
comercialização e a produção de alimentos. Aplica soluções tecnológicas
para aumentar a produtividade e desenvolver produtos e processos.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Aplica métodos de comercialização de bens e serviços. Efetua controle
quantitativo e qualitativo de produtos. Coordena a armazenagem no
estabelecimento comercial. Elabora planilha de custos. Veriﬁca a
demanda e comunica previsões aos fornecedores. Operacionaliza
planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e
comercialização.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Comércio em geral.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Indústrias e agroindústrias de alimentos e bebidas. Indústria de insumos
para processos e produtos. Laboratórios de análises laboratoriais e controle
de qualidade. Instituições e órgãos de pesquisa e ensino. Consultorias.
Órgãos de ﬁscalização higiênico-sanitárias. Serviços de proteção ao
consumidor. Entrepostos de armazenamento e beneﬁciamento. Serviços
de alimentação. Proﬁssional autônomo. Empreendimento próprio.
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COMPUTAÇÃO GRÁFICA
UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

CONTABILIDADE
PATROCÍNIO

EIXO TECNOLÓGICO
Informação e Comunicação

EIXO TECNOLÓGICO
Gestão e Negócios

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Desenvolve projetos gráﬁcos na área de CAD, 3D e vídeo. Desenha
plantas, elabora maquetes virtuais e projetos em 3D. Utiliza técnicas
de modelagem, ilustração e animação, edição de áudio e vídeo.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Anota informações sobre transações ﬁnanceiras. Examina
documentos ﬁscais e paraﬁscais. Analisa a documentação contábil e
elabora planos de determinação das taxas de depreciação e exaustão
dos bens materiais, de amortização dos valores imateriais. Organiza,
controla e arquiva os documentos relativos à atividade contábil.
Controla as movimentações. Registra as operações contábeis da
empresa. Ordena os movimentos pelo débito e crédito. Prepara a
documentação. Apura haveres, direitos e obrigações legais.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Agências de publicidade e propaganda. Emissoras de TV e estúdios de
design. Estúdios de animação. Escritórios de arquitetura e engenharia.
Pesquisa, inovação e desenvolvimento de produtos. Produtoras de
vídeo e de cinema, produtoras e geradoras de conteúdo para web e
webTV.
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CAMPO DE ATUAÇÃO
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Empresas de
consultoria e de auditoria. Escritórios de contabilidade. Proﬁssional
autônomo
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
UBERLÂNDIA CENTRO

ELETRÔNICA
PARACATU

PATROCÍNIO

UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO

EIXO TECNOLÓGICO
Informação e Comunicação

EIXO TECNOLÓGICO
Controle e Processos Industriais

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Desenvolve sistemas computacionais utilizando ambiente de
desenvolvimento. Modela, implementa e mantém banco de dados.
Utiliza linguagem de programação especíﬁca. Realiza testes de
programas de computador. Mantém registros para análise e
reﬁnamento de resultados. Elabora documentação do sistema. Aplica
princípios e deﬁnição de análise de dados. Executa manutenção de
programas de computador.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Desenvolve projetos eletrônicos com microcontroladores e
microprocessadores. Executa e supervisiona a instalação e a
manutenção de equipamentos, sistemas eletrônicos inclusive de
transmissão e recepção de sinais. Realiza medições, testes e
calibrações de equipamentos eletrônicos. Executa procedimentos de
controle de qualidade e gestão.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Empresas de desenvolvimento de sistemas. Departamento de
desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não
governamentais. Proﬁssional autônomo.
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CAMPO DE ATUAÇÃO
Empresas que atuam na instalação, manutenção, comercialização e
utilização de equipamentos e sistemas eletrônicos. Grupos de
pesquisa que desenvolvam projetos na área de sistemas eletrônicos.
Laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção.
Empresas de Informática e de produtos eletrônicos. Concessionárias e
prestadores de serviços de telecomunicações.
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ELETROTÉCNICA
ITUIUTABA

PATOS DE MINAS

INFORMÁTICA
CAMPINA VERDE

ITUIUTABA

PARACATU

PATROCÍNIO

EIXO TECNOLÓGICO
Controle e Processos Industriais

EIXO TECNOLÓGICO
Informação e Comunicação

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
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 para sistemas de telecomunicações em ediﬁcações. Planeja e executa instalação e manutenção de
equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas para o uso eﬁciente
da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Projeta e instala
sistemas de acionamentos elétricos e sistemas de automação industrial.
Executa procedimentos de controle de qualidade e gestão.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e
servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com
acesso a web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e conﬁgura redes de computadores locais de
pequeno porte.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
Empresas que atuam na instalação, manutenção, comercialização e
utilização de equipamentos e sistemas elétricos. Grupos de pesquisa
que desenvolvam projetos na área de sistemas elétricos. Laboratórios
de controle de qualidade, calibração e manutenção. Indústrias de
fabricação de máquinas, componentes e equipamentos elétricos.
Concessionárias e prestadores de serviços de telecomunicações.
Indústrias de transformação e extrativa em geral.
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CAMPO DE ATUAÇÃO
Empresas que atuam na instalação, manutenção, comercialização e
utilização de equipamentos e sistemas eletrônicos. Grupos de
pesquisa que desenvolvam projetos na área de sistemas eletrônicos.
Laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção.
Empresas de informática e de produtos eletrônicos. Concessionárias e
prestadores de serviços de telecomunicações.
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INTERNET DAS COISAS
UBERLÂNDIA

LOGÍSTICA
PATOS DE MINAS

EIXO TECNOLÓGICO
Informação e Comunicação

EIXO TECNOLÓGICO
Gestão e Negócios

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Analisa, projeta e realiza manutenções em sistemas voltados para IoT.
Constrói, desenvolve programas para computadores e outros
dispositivos computacionais como, por exemplo, aparelhos celulares e
tablets, visando a automação de processos relativos às tecnologias,
documentando, realizando testes e mantendo sistemas de
informação, desenvolve a produção de software integrando os
processos administrativos, comerciais, hospitalares, industriais,
rurais, de automação residencial, industrial, agropecuária e de
serviços, desenvolvendo soluções e manutenções em IoT.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Realiza procedimentos de transportes, armazenamento e distribuição
das cadeias de suprimentos. Agenda programa de manutenção de
máquinas e equipamentos. Supervisiona processos de compras,
recebimento, movimentação, expedição e distribuição de materiais e
produtos. Presta serviços de atendimento aos clientes.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Empresas de manutenção industrial, de engenharia de processos, de
vendas de componentes, de projetos ou de automação industrial, em
empresas integradoras, em fabricantes de máquinas e equipamentos
ou, ainda, como proﬁssional autônomo.
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MANUTENÇÃO E SUPORTE EM
INFORMÁTICA
IBIÁ

JOÃO PINHEIRO

EIXO TECNOLÓGICO
Informação e Comunicação
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Executa montagem, instalação e conﬁguração de equipamentos de
informática. Instala e conﬁgura sistemas operacionais desktop e
aplicativos. Realiza manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de informática, fontes chaveadas e periféricos. Instala
dispositivos de acesso à rede e realiza testes de conectividade. Realiza
atendimento help-desk.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Prestação autônoma de serviço e manutenção de informática.
Empresa de assistência técnica.

MEIO AMBIENTE
UBERABA

UBERLÂNDIA

EIXO TECNOLÓGICO
Ambiente e Saúde
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações
ambientais. Elabora relatórios e estudos ambientais. Propõe medidas
para a minimização dos impactos e recuperação de ambientes já
degradados. Executa sistemas de gestão ambiental. Organiza
programas de educação ambiental com base no monitoramento,
correção e prevenção das atividades autrópicas, conservação dos
recursos naturais através de análises prevencionistas. Organiza
redução, reuso e reciclagem de resíduos e/ou recursos utilizados em
processos. Identiﬁca os padrões de produção e consumo de energia.
Realiza levantamentos ambientais. Opera sistemas de tratamento de
poluentes e resíduos sólidos. Relaciona os sistemas econômicos e
suas interações com o meio ambiente. Realiza e coordena o sistema de
coleta seletiva. Executa plano de ação e manejo de recursos naturais.
Elabora relatório periódico das atividades e modiﬁcações dos
aspectos e impactos ambientais de um processo, indicando as
consequências de modiﬁcações.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Instituições de assistência técnica, pesquisa e extensão rural. Estações
de tratamento de resíduos. Proﬁssional autônomo. Empreendimento
próprio. Empresas de licenciamento ambiental. Unidades de
conservação ambiental. Cooperativas e associações.
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MINERAÇÃO
PATOS DE MINAS

PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS
UBERLÂNDIA CENTRO

EIXO TECNOLÓGICO
Recursos Naturais

EIXO TECNOLÓGICO
Informação e Comunicação

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Realiza atividades de prospecção, avaliação técnica e econômica,
planejamento e extração referente aos recursos naturais. Opera
equipamentos de extração mineral, sondagem, perfuração,
amostragem e transporte. Caracteriza minérios sob os aspectos físicoquímico, mineralógico e granulométrico. Executa projetos de
desmonte, transporte e carregamento de minérios. Monitora a
estabilidade de rochas em minas subterrâneas e a céu aberto. Elabora
mapeamento geológico e amostragem em superfície e subsolo. Opera
equipamentos de fragmentação, de separação mineral, separação
sólido/líquido, hidrometalúrgicos e de secagem.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
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. Implementa recursos para acessibilidade e a interatividade
entre os usuários e os jogos digitais.
CAMPO DE ATUAÇÃO
Empresas de desenvolvimento de jogos. Instituições de educação.
Agências de publicidade e propaganda. Estúdios de animação.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Empresas de mineração e de petróleo. Empresas de equipamentos de
mineração. Empresas de consultoria em mineração. Centros de
pesquisa em mineração.
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QUÍMICA
ITUIUTABA

UBERABA

REDES DE COMPUTADORES
UBERLÂNDIA CENTRO

EIXO TECNOLÓGICO
Produção Industrial

EIXO TECNOLÓGICO
Informação e Comunicação

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Opera, controla e monitora processos industriais e laboratoriais.
Avalia atividades. Controla a qualidade de matérias-primas, insumos e
produtos. Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e
microbiológicas. Desenvolve produtos e processos. Compra e estoca
matérias-primas, insumos e produtos.

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
Opera, instala, conﬁgura e realiza manutenção em redes de
computadores. Aplica técnicas de instalação e conﬁguração da rede
física e lógica. Instala, conﬁgura e administra sistemas operacionais
em redes de computadores. Implementa políticas de segurança para
acesso a dados e serviços diversos.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Indústrias químicas. Laboratórios de controle de qualidade, de
certiﬁcação de produtos químicos, alimentícios e aﬁns. Laboratórios
de ensino, de pesquisa e de desenvolvimento em indústrias ou
empresas químicas. Empresas de consultoria, assistência técnica, de
comercialização de produtos químicos, farmoquímicos e farmacêuticos. Estações de tratamento de águas e eﬂuentes.

CAMPO DE ATUAÇÃO
Prestação de serviços. Provedores de acesso a redes.
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