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O Técnico em Segurança do Trabalho abrange 
tecnologias relacionadas à infraestrutura e aos 
processos de prevenção e proteção de indivíduos e 
patrimônio. 

O Técnico em Logística enfatiza a prática, desenvolve a 
capacidade de analisar e diagnosticar situações 
variadas e enfatiza o raciocínio lógico, avaliação e 
ponderação em termos estratégicos, operacionais, 
conceituais e teóricos. 

Todos os cursos são reconhecidos pelo Conselho 
Estadual de Educação de Minas Gerais (Portarias nº 
438 e 451/2017) com validade nacional. Permite 
realizar o registro no Conselho Regional de sua 
respectiva profissão e, assim, exercê-la legalmente, 
facilitando uma colocação no mercado de trabalho e 
participação em concursos públicos que exigem cursos 
técnicos. 

É importante lembrar que o diploma reconhecido de 
um curso EAD vale tanto quanto o de uma formação 
presencial, pois a grade curricular e a carga horária são 
semelhantes nas duas modalidades. 

O Técnico em Administração abrange ações de 
planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e 
processos referentes a negócios e serviços presentes 
em organizações públicas ou privadas de todos os 
portes e ramos de atuação. 

Os cursos preparam profissionais voltados para 
diversas atividades do mercado de trabalho e têm 
caráter bastante prático e objetivo.

O Centro Educacional Aprendiz oferece os Cursos 
Técnicos em Segurança do Trabalho, Administração e 
Logística na modalidade a distância (EAD). O acesso 
aos cursos se dá por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) como ferramenta de mediação 
entre professores e estudantes, sendo um facilitador 
do processo de ensino-aprendizagem em EAD. O 
material didático é em formato digital como 
videoaulas e livros em PDF.
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O eixo tecnológico de GESTÃO E NEGÓCIOS 
c o m p r e e n d e  t e c n o l o g i a s  a s s o c i a d a s  a 
instrumentos, técnicas, estratégias e mecanismos 
gerenciais como comercialização de produtos, 
além de estratégias de marketing, logística e 
finanças, na busca por qualidade, produtividade e 
competitividade das organizações. Este eixo 
destaca-se pelas tecnologias organizacionais, 
v iab i l idade  econômica ,  fer ramentas  de 
informática, relações interpessoais, legislação e 
ética. A organização curricular do curso contempla 
conhecimentos relacionados a leitura e produção 
de textos técnicos, estatística e raciocínio lógico, 
línguas estrangeiras, ciência e tecnologia, 
tecnologias sociais e empreendedorismo, 
prospecção mercadológica e marketing, 
tecnologias de comunicação e informação, 
desenvolvimento interpessoal, legislação, normas 
técnicas, saúde e segurança no trabalho, 
responsabilidade e sustentabilidade social e 
ambiental, qualidade de vida e ética profissional, 
além da capacidade de trabalhar em equipes com 
iniciativa, criatividade e sociabilidade.se um 
profissional mais do que disputado.

Fonte: http://portal.mec.gov.br/publicacoes-
para-professores/30000-uncategoriesd/52031-
catalogo-nacional-de-cursos-tecnicos



Ÿ Recursos Humanos;

Ÿ Estoques, Almoxarifado e Patrimônio;

Ÿ Produção;

FUNÇÕES NO
MERCADO DE TRABALHO

Presta apoio a qualquer instituição como 
gestor (gerente) ou auxiliar nas seguintes 
áreas:

Abrange ações de planejamento, avaliação 
e gerenciamento de pessoas e processos 
referentes a negócios e serviços presentes 
em organizações públicas ou privadas de 
todos os portes e ramos de atuação. 
Executa funções de apoio administrativo: 
protocolo e arquivo, confecção e expedição 
de documentos administrativos e controles 
de estoques, financeiros e de produção. 
Opera sistemas de informações gerenciais 
de pessoal e material. Utiliza ferramentas 
da informática básica, como suporte às 
operações organizacionais.

Ÿ Financeira;
Ÿ Marketing;

Ÿ Contábil;

Ÿ Custos;
Ÿ Compras;

Ÿ Planejamento e projetos.
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PERFIL PROFISSIONAL
DE CONCLUSÃO

OCUPAÇÃO CBO ASSOCIADA

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.

351305 - Técnico em Administração
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PORTARIA DE RECONHECIMENTO
Portaria nº 438/2017

Aprovado em 27.6.2017. Reconhecimento dos Cursos Técnico em Administração e Técnico em Segurança do 

Trabalho, na modalidade de Educação a Distância – EaD, ministrados pelo Centro Educacional Aprendiz – Unidade 

II, no município de Barbacena. Conclusão: à vista do exposto, sou por que este Conselho se manifeste 

favoravelmente ao reconhecimento dos Cursos Técnico em Administração e Técnico em Segurança do Trabalho, na 

modalidade Educação a Distância – EaD, ministrados pelo Centro Educacional Aprendiz – Unidade II, no município 

de Barbacena, pelo prazo de 05 (cinco) anos. Belo Horizonte, 27 de junho de 2017.

REQUISITOS DE ACESSO
AO CURSO
Ter concluído ou estar matriculado e 
cursando o Ensino Médio.

Documentos necessários:

– Carteira de identidade;
– Certidão de nascimento ou casamento;

ou declaração de matrícula do Ensino Médio.
– Cópia autenticada do Histórico Escolar
– CPF;

MATRÍCULA

Obs.: Se o estudante for menor de 18 anos, o 
responsável financeiro deverá apresentar o RG 
e CPF.
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MÓDULO I

ORGANIZAÇÃO

Provas presenciais

Carga horária de estágio: o estágio não 

é obrigatório, mas o Aprendiz tem 

convênios com várias empresas.

Carga horária: 1000 horas;

Duração: 1 ano, dividido em 4 módulos.

DIDÁTICA

MÓDULO II
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MÓDULOS 
TRIMESTRAIS  

DISCIPLINAS  N.º DE 
AULAS  

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL  

CARGA 
HORÁRIA 
PRESENCIAL  

CARGA 
HORÁRIA 
DISTÂNCIA  

 

Módulo I A  

Comunicação 

Empresarial e 

Correspondência  

5 30 6 24  

Ética nos Negócios  5 30 6 24 

Economia e Mercado  5 30 6 24 

Princípios de 

Administração  

6 36 7 29 

Noções Gerais de Direito  10 60 12 48 

Módulo I B  Matemática  10 60 12 48 

Matemática para 

Negócios e Finanças  

15 90 18 72 

Estatística  10 60 12 48 

Contabilidade Geral  10 60 12 48 

SUBTOTAL  76 456  91 365  

 

MÓDULOS 
TRIMESTRAIS  

DISCIPLINAS  N.º DE 
AULAS  

CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL  

CARGA 
HORÁRIA 
PRESENCIAL  

CARGA 
HORÁRIA 
DISTÂNCIA  

Módulo II A  Administração de 

Mercado Exterior  

10 60 12 48 

Gestão da Qualidade  10 60 12 48 

Gestão da Produção  10 60 12 48 

Contabilidade de 

Custos  

10 60 12 48 

Inglês Instrumental  6 36 8 28 

Módulo II B  Administração 

Financeira e 

Orçamentária  

15 90 18 72 

Teoria Geral de 

Administração  

10 60 12 48 

Gestão Estratégica  10 60 12 48 

Gestão de Marketing  10 60 12 48 

SUBTOTAL  91 546 110  436 

TOTAL  167  1002  201  801  

 



Após a efetivação da matrícula, estudante recebe login e senha para acessar o portal do AVA. Ali 

encontrará informações pertinentes ao período de ambientação, com atividades que possibilitarão 

maior familiaridade com a ferramenta a ser utilizada no decorrer do curso. Nesse período, o estudante 

pode contar com o tutor e toda a equipe pedagógica para acessar as ferramentas de aprendizagem e 

materiais didáticos por meio da web, disponibilizados no acervo de videoaulas, livros digitais, “tira-

dúvidas”, fóruns, chats ou mensagens via plataforma do AVA. 

INTERATIVIDADE

R$ 2.304,00
investimento
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CURSO: TÉCNICO em ADMINISTRAÇÃO  
INVESTIMENTO: R$ 2. 304,00 
Nº DE PARCELAS  VALOR DA PARCELA  TOTAL 
À VISTA – 10% DE DESCONTO no 
Boleto ou Cartão  

R$ 2.073,60  R$ 2.073,60 

18 Parcelas no Boleto  R$ 148,00 R$ 2.304,00 
9 Parcelas no Boleto  R$ 296,00 R$ 2.304,00 
De 1 até 3 Parcelas no Cartão ou 
Boleto sem juros  

xxxx R$ 2,073,60 

De 4 até 12 Parcelas no Cartão 
com juros de 2,99% a.m  

xxxx xxxxx 
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