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Prospere-itb
O Prospere – Instituto Tecnológico Brasileiro foi criado a 

partir da visão empreendedora de ser uma instituição de ensino 
profissionalizante para atuar em abrangência nacional, tornando-se a 
primeira rede particular de Aprendizado a Distância – AaD oficialmente 
credenciada como Escola Técnica de Nível Médio em todas as unidades 
federativas.

Apresenta-se, tecnológica e pedagogicamente, como uma 
alternativa viável à expansão do ensino profissional em nível nacional, 
pela disponibilização de um sistema de aprendizado organizado em 
uma metodologia que privilegia o desenvolvimento de competências, 
colocando o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. 
Utilizando-se das novas tecnologias da informação e da comunicação, 
por meio do AaD, o Sistema Prospere-itb constitui-se em uma 
alternativa democrática e sustentável, haja vista que seus custos giram 
em torno de 30% em relação aos cursos ministrados presencialmente.

Nossa Missão e Visão
A nossa missão é preparar o cidadão para o mundo do trabalho 

por meio de um inovador e eficaz sistema de aprendizado articulado 
com o setor produtivo, gerando empregabilidade e produtividade, 
contribuindo assim para o desenvolvimento do país. 

A nossa visão é ser uma organização educacional propulsora do 
desenvolvimento socioeconômico das pessoas e do país, pela oferta 
de um eficaz sistema de aprendizado, tornando-se uma referência 
nacional até 2017 em Aprendizado a Distância – AaD.
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Metodologia do Prospere-itb
Concretizada em um Sistema de Aprendizado a Distância - AaD 

organizado para privilegiar o desenvolvimento de competências pessoais 
e profissionais com foco no mercado de trabalho, a metodologia do itb 
é baseada em:

• Teoria e prática articuladas como forma eficaz de aprender a fazer;

• Material didático planejado para desenvolver no aluno 
conhecimentos, habilidades e atitudes que gerarão competências 
éticas e técnicas para o mundo do trabalho;

• Aprendizado colaborativo e interativo através da utilização de 
ferramentas como fóruns, chats, redes sociais e webquests;

• Soluções educacionais com foco no desenvolvimento das 
competências cognitivas do aluno, capacitando-o para ampliar 
sua empregabilidade.

Adotar essa metodologia significa assumir a responsabilidade de 
contribuir para a formação de pessoas, dotando-as de competências 
que vão além do saber profissional.
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Recursos Didáticos
Livros: orientados por um projeto exclusivo e inovador, atendendo 

às diretrizes do MEC para Educação a Distância. Estão organizados 
por competências, relacionando a teoria com a prática do mundo do 
trabalho. Utilizam uma linguagem clara e objetiva, estimulando a leitura. 
Adotam uma iconografia leve e interativa que lembra as modernas 
comunicações das redes sociais, tão acessadas nos dias atuais;

Videoaulas: gravadas por professores atuantes no mercado e 
capacitados na metodologia Prospere-itb, possuem duração baseada 
no tempo limite de atenção e concentração dos alunos, garantindo 
melhor compreensão, maior aproveitamento e menor evasão; 

Slides: orientam os professores, ilustram as videoaulas e servem 
de apoio para o ensino presencial. Possuem diagramação moderna e 
agradável, constituindo-se em um roteiro de estudo para o aluno;

Acervo bibliográfico digital: composto de livros didáticos 
correspondentes a cada componente curricular e de videoaulas 
relacionadas a todas as competências propostas nos livros, formam 
um rico acervo. Há, ainda, manuais orientativos, indicações de links e 
outros objetos de aprendizagem;

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: sistema integrado 
à Plataforma de Gestão e Aprendizagem Prospere-itb, hospeda os 
recursos de aprendizagem disponíveis de forma responsiva e inteligente, 
contemplando rede social, fóruns e chats de discussão que estimulam 
a aprendizagem colaborativa e a interação entre tutores e alunos.
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Diferenciais de Qualidade
Atende às características dos estudantes contemporâneos, aos 

requisitos de qualidade e aplicabilidade demandados pelas organizações 
atuais (Qualidade, Tecnologia, Preço, Escala):

01. Foco nas competências;

02. Utilização de linguagem clara e dialógica;

03.Uso de fóruns, wikis, webquests, simuladores, laboratórios 
virtuais, infográficos, animações e canais para interação.

04. Utilização de iconografia intuitiva e moderna;

05. Tutoria capacitada em Aprendizado a Distância – AaD e 
ferramentas de aprendizagem colaborativa;

06. Uso de itinerários formativos — Rota do Saber — na formatação 
dos Cursos Técnicos, estimulando a formação continuada;

07.Foco na empregabilidade.

04
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Equipe de Excelência 
01. Formada por profissionais com expertise no binômio “Tecnologia 

e Educação” e com larga atuação no cenário educacional;

02. Professores e tutores capacitados institucionalmente para atuar 
em AaD e em Educação Profissional;

03. Equipe Pedagógica com formação em Design Instrucional que 
acompanha todas as etapas da produção do material didático, garantindo 
integração entre os vários objetos de aprendizagem utilizados;

04. Equipe Multidisciplinar envolvida na aplicação de projeto gráfico 
exclusivo e inovador em todos os recursos didáticos disponibilizados 
(impressos e digitais), garantindo ao aluno o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes que desenvolvem competências 
éticas e técnicas para o trabalho.
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Nossas Soluções Educacionais

1. Centros de Empregabilidade
Os Centros de Empregabilidade Prospere-itb apresentam-se como 

uma solução criativa de interação entre o contingente que busca 
colocação no mercado de trabalho e as oportunidades disponíveis 
em determinada região para, sobretudo, melhorar a probabilidade de 
sucesso na contratação dos candidatos por meio da oferta de Cursos 
de Aperfeiçoamento e Qualificação Profissional.

Dentre os serviços prestados pelos Centros de Empregabilidade 
Prospere-itb destacam-se: cadastro e divulgação de oportunidades 
de trabalho disponíveis no mercado, análise da aderência do perfil 
dos candidatos a essas oportunidades, identificação de pontos fortes 
e capacidades individuais a serem desenvolvidas, pré-seleção dos 
interessados e encaminhamento deles às oportunidades de trabalho. 
Nesse contexto, os Cursos de Aperfeiçoamento e Qualificação 
Profissional do Prospere-itb apresentam-se como a melhor alternativa 
para capacitação e ampliação da empregabilidade, considerando que 
se destinam à formação e qualificação diretamente voltadas à prática 
profissional de pessoas que necessitam adquirir ou complementar suas 
competências. Os cursos apresentam carga horária diversificada e estão 
disponíveis na Plataforma de Aprendizagem e Gestão do Prospere-
itb, totalmente integrada ao Portal da Empregabilidade Prospere-itb.
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2. Plataforma de Gestão e Aprendizagem Prospere-itb
Esta solução foi desenvolvida com o objetivo de oferecer às instituições 

educacionais em todos os níveis de ensino uma plataforma tecnológica 
customizável à oferta de educação a distância e presencial que conta 
com ferramentas de gestão pedagógica, acadêmica, administrativa 
e financeira. Dessa forma, promove o acompanhamento detalhado 
do desempenho dos estudantes e disponibiliza relatórios gerenciais 
diversos que permitem a melhoria contínua dos processos.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA alberga os recursos 
didáticos disponíveis por tipo de curso, viabilizando a construção de 
competências em um ambiente dialógico que privilegia o aprendizado 
colaborativo e interativo.
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3. Programa de Formação Profissional de Nível Médio

3.1 Apoio ao Ensino Técnico Presencial
O Apoio ao Ensino Técnico de Nível Médio na Modalidade Presencial 

é uma solução educacional do Prospere – Instituto Tecnológico 
Brasileiro que se propõe apoiar a oferta dos Cursos Técnicos Presenciais 
da instituição parceira, disponibilizando material didático de qualidade 
e assessoria técnica para sua utilização plena. O material didático é 
composto, basicamente, de videoaulas, slides, livros impressos e/
ou digitais, simuladores e outros objetos de aprendizagem, podendo 
incluir o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem Prospere-itb 
(AVA) conforme modalidade contratada. Além de apoiar e fortalecer 
as atividades docentes na oferta presencial dos Cursos Técnicos, essa 
solução educacional permite que até 20% da carga horária desses 
cursos seja cumprida na modalidade a distância, conforme faculta 
o Ministério da Educação - MEC, trazendo inúmeras vantagens para 
alunos e professores.
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3.2 Cursos Técnicos de Nível Médio (de 800 a 1200 horas)
Os Cursos Técnicos do Prospere-itb, concebidos de acordo com 

as diretrizes do Ministério da Educação e dos Conselhos Estaduais de 
Educação, oferecem Certificações Intermediárias ao longo do curso e 
Diploma na sua conclusão.

Utilizam um sistema de aprendizado focado no desenvolvimento de 
competências cognitivas do aluno e nas necessidades do mercado de 
trabalho, baseado na articulação da teoria e prática - como forma de 
aprender a fazer. Propiciam um aprendizado colaborativo e interativo 
através da utilização de ferramentas como fóruns, chats e redes 
sociais. O material didático foi planejado para desenvolver no aluno 
conhecimentos, habilidades e atitudes que gerem competências éticas 
e técnicas para o trabalho. 

3.3 Cursos de Qualificação Profissional (de 120 a 240 horas)
   Conhecidos também por Cursos de Formação Inicial e Continuada 
– FIC’s, destinam-se à formação e qualificação diretamente voltadas 
à prática profissional. São cursos de atualização profissional que 
aprofundam ou complementam conhecimentos em área de formação 
específica, cujas atividades estão presentes na Classificação Brasileira 
de Ocupações – CBO.  Preparam o aluno para uma determinada 
ocupação no mercado de trabalho e contemplam a formação do 
conjunto das competências necessárias para que o profissional possa 
exercer a função específica. São emitidos Certificados Digitais ao final 
dos cursos.

3.4 Cursos de Aperfeiçoamento Profissional (de 10 a 80 horas)
Também conhecidos como Cursos Livres, são destinados a pessoas que 

necessitam ou adquirir ou complementar competências. Possuem uma 
carga horária média de 20 horas e oferecem uma ótima oportunidade 
de aperfeiçoamento, especialização ou atualização para profissionais e 
também para estudantes que buscam aprofundar seus conhecimentos 
em determinada área ou realizar atividades complementares requeridas 
pelas Instituições de Ensino Superior. São emitidos Certificados Digitais 
ao final dos cursos.

4. Educação de Jovens e Adultos – EJA
A Educação de Jovens e Adultos – EJA tem por objetivo atender 

jovens e adultos que não tiveram oportunidades de estudos na idade 
própria, mas que desejam concluir o Ensino Médio. A idade mínima 
para matrícula é 18 anos. 
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No Sistema Prospere-itb de ensino, o aluno da EJA dispõe de material 
didático composto por livro texto elaborado em linguagem dialógica, 
videoaulas e Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, podendo 
participar de fóruns e chats. Os encontros presenciais são realizados 
conforme calendário semestral definido pela instituição. Nosso material 
didático atende às inovações tecnológicas e foi desenvolvido de forma 
que o aluno cumpra suas atividades a distância, de forma interativa e 
prazerosa.

5. Curso Preparatório para o ENEM
O Curso Preparatório para o ENEM é uma solução educacional voltada 

para favorecer candidatos das mais diversas localidades, gerações e 
formações a tornarem reais suas expectativas em alcançar o ensino 
superior. Oferecido na modalidade a distância, esse curso permite aos 
estudantes superarem barreiras de mobilidade urbana, financeiras e 
de tempo, possibilitando o estudo fora da sala de aula convencional, 
em casa ou em outros lugares, em qualquer dia e a qualquer hora. O 
Preparatório para o ENEM Prospere-itb, além de englobar as quatro 
áreas de conhecimentos avaliadas no exame, utiliza videoaulas dotadas 
de excelente qualidade técnica e pedagógica, com uso de linguagem 
dialógica, palavras-chaves, exercícios, imagens, gráficos e tabelas que 
as ilustram e as tornam dinâmicas e prazerosas ao aluno — fator que 
em muito contribui à aprendizagem.

6. Programa de Apoio ao Ensino Superior

6.1 Apoio ao Uso de 20% EaD no Ensino Superior Presencial
As instituições de ensino superior podem introduzir na organização 

pedagógica e curricular de seus cursos superiores a oferta de disciplinas 
utilizando modalidade semipresencial, parcial ou integralmente a 
distância, desde que a oferta não ultrapasse 20% da carga horária 
total do curso.

Em sintonia com as recomendações do MEC, o Prospere-itb 
disponibiliza às instituições de ensino superior condições para inovarem 
no ensino presencial com a oferta de disciplinas na modalidade a 
distância dotadas de alto nível de qualidade pedagógica e tecnológica, 
podendo ser customizadas para atender às especificidades requeridas. 
Os conteúdos são elaborados por professores qualificados em nível 
de pós-graduação e ofertados em formato de videoaulas e livros 
didáticos digitais através de ambiente virtual responsivo e dialógico, 
que privilegia o aprendizado colaborativo e interativo. Essa solução 
educacional pode também ser aplicada a fim de possibilitar aos alunos 
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de cursos presenciais que tenham sido reprovados cursar novamente 
essas disciplinas, em regime de dependência, no formato EaD. 

Essa solução, além de comodidade ao aluno, que poderá cursar 
disciplinas diversas sem sair de casa, constitui-se para a instituição 
uma iniciativa moderna e sustentável — coerente com a era digital na 
qual estamos inseridos.

6.2 Apoio às Atividades Complementares no Ensino Superior
Para efeito de integralização curricular dos cursos de graduação, 

a legislação estabelece, para os bacharelados, que os estágios e as 
atividades complementares podem responder, em conjunto, por até 
20% da carga horária total do curso. Para as Licenciaturas, estabelece 
até 200 horas para atividades acadêmico-científico-culturais e, para 
Licenciatura em Pedagogia, estabelece até 100 horas para atividades 
teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse 
dos alunos.

As Atividades Complementares correspondem a um componente 
curricular obrigatório que o aluno deve desenvolver no decorrer de sua 
graduação, de forma aberta e flexível. Essas atividades são práticas 
acadêmicas de múltiplos formatos, podendo ser realizadas dentro ou 
fora da instituição em que estuda, de forma presencial ou a distância. 
Para atender a demanda, o Prospere-itb disponibiliza às Instituições 
e aos alunos um conjunto de cursos de aperfeiçoamento e qualificação 
profissional que complementam e aprofundam conhecimentos em área 
de formação específica ou correlatas. Os cursos do Prospere-itb são 
formatados em diferentes cargas horárias, enriquecendo o currículo 
do aluno, além de colocá-lo em contato com as novas tecnologias de 
informação e comunicação, ampliando a sua empregabilidade.
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Todos os cursos Prospere-itb são oferecidos na modalidade de 
ensino a distância – EaD, permitindo harmonizar a agenda dos alunos 
em relação às demandas acadêmicas e profissionais. Considerando 
que é possível acessá-los de qualquer lugar e a qualquer hora, todas as 
atividades são desenvolvidas no AVA Prospere-itb. Além disso, elas 
serão certificadas e chanceladas pelo Prospere-itb.

6.3 Apoio ao Credenciamento e Oferta de Cursos Superiores
a Distância

6.3.1 Credenciamento junto ao MEC
O Prospere-itb disponibiliza para IES que ainda não possua 

credenciamento para oferta de cursos a distância orientação e suporte 
necessários para elaboração do projeto de credenciamento, garantindo 
que o processo seja mais eficiente, incluindo, para tanto, a supervisão 
na criação e na produção dos seguintes documentos:

• Plano de Desenvolvimento Institucional para Educação a Distância 
– PDI da EaD;

• Projeto Pedagógico e Modelo de Operações da EaD;

• Projeto Pedagógico do Curso que será apresentado como objeto 
de análise para o pedido de Credenciamento;

• Ajuste no PDI institucional, com a inclusão da Educação a 
Distância;

• Orientação de preenchimento e revisão dos formulários do e-MEC 
necessários para o pedido de credenciamento para EaD.

6.3.2 Estruturação da equipe multidisciplinar
O Prospere-itb dá suporte na definição de organograma para o 

setor de educação a distância, com destaque para a composição de 
equipe multidisciplinar adequada ao modelo pedagógico adotado e aos 
padrões de utilização de tecnologia e de relacionamento com os polos 
definidos pela instituição.

Além da definição dos cargos, orienta todo esse processo, 
conjuntamente com a Instituição, respeitando sua cultura organizacional 
e a definição do perfil profissional de cada cargo definido para compor 
a equipe multidisciplinar.
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6.3.3 Definição de Infraestrutura, Processos e Manuais
de Operação
Para as IES que pretendem ofertar cursos totalmente a distância, 

o Prospere-itb oferece apoio no dimensionamento da infraestrutura 
necessária, na definição de processos e manuais de operação para 
suporte e supervisão das atividades de EAD, bem como na escolha de 
ferramentas e objetos de aprendizagem mais aderentes ao modelo 
escolhido: AVA, Webconferência, Biblioteca Virtual, Estúdio de Áudio e 
Vídeo etc.

Nesse sentido, o Prospere-itb presta o suporte e a supervisão 
necessários para o desenvolvimento de documentação e lógicas de 
operação do modelo de EaD a ser adotado pela instituição, além de 
orientação para a produção ou aquisição do material instrucional.

7. Educação Corporativa
É uma solução educacional moderna desenvolvida “sob medida” para 

atender às necessidades e demandas específicas das organizações. 
Construída em parceria com as empresas, propõe ações customizadas 
aos clientes por meio de Projetos de Educação Corporativa, Capacitação 
e Treinamento Profissional. O principal objetivo é criar uma forma de 
aperfeiçoar e capacitar os colaboradores na busca pela excelência 
e resultados na empresa. A maior vantagem para o colaborador é 
propiciar oportunidades de aperfeiçoamento pessoal de qualidade, 
rápido e a distância. Para os empregadores, o resultado, além dos 
reflexos positivos na produtividade, coloca-os como incentivadores e 
patrocinadores do crescimento profissional dos seus colaboradores.
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8. Programa de Valorização do Cidadão
O Programa de Valorização do Trabalhador – PVT e o Programa de 

Valorização do Servidor – PVS constituem políticas do Prospere - 
Instituto Tecnológico Brasileiro com o objetivo de incentivar as 
organizações privadas e públicas a oferecerem Formação Profissional 
aos seus funcionários e familiares diretos, beneficiando-se de 
mensalidades diferenciadas. Esses programas estão disponíveis para 
os Cursos Técnicos e de Qualificação e Aperfeiçoamento Profissional. 
As organizações que participarem do programa, por estimularem a 
capacitação profissional de seus funcionários, aumentando, assim, 
sua empregabilidade e produtividade, receberão do Prospere-itb o 
Diploma de Mérito Social.

9. Programa Trânsito Seguro
O Código Brasileiro de Trânsito, em seu artigo primeiro, estabelece 

que “trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos 
e entidades do Sistema Nacional de Trânsito”. Tendo em vista os 
alarmantes dados estatísticos sobre os índices de acidentes no trânsito, 
o Código Brasileiro de Trânsito estabeleceu a exigência de ações de 
capacitação e de educação para o trânsito, no sentido de estimular 
comportamentos seguros e reduzir os acidentes no Brasil.

O Programa Trânsito Seguro tem duas áreas de atuação:

• Programa destinado à implementação da educação para o trânsito 
nas escolas: Trânsito Seguro nas Escolas;

• Programa de capacitação e atualização para profissionais (motoristas e 
motociclistas): Trânsito Seguro – Formação e Atualização Profissional.

14
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O Programa Trânsito Seguro nas Escolas atende as orientações do 
Código Brasileiro de Trânsito, Lei 9.503, de setembro de 1997, que 
dedica um capítulo à Educação e determina a implementação da 
Educação para o Trânsito em todos os níveis de ensino. Nesse sentido, 
as Diretrizes Nacionais para Educação no Trânsito estabelecem que, 
embora tratado de forma transversal, o tema é imprescindível à 
formação cívica e cidadã dos nossos jovens.

Para o Programa Trânsito Seguro – Formação e Atualização 
Profissional, a proposta é oferecer cursos de formação e atualização 
para os diversos segmentos de profissionais condutores de veículos para 
transporte coletivo de passageiros, de cargas perigosas, de Escolares, 
de emergência, de taxi e de motocicletas. A proposta garante formação 
adequada, além de conhecimentos e habilidades importantes para o 
exercício de suas atividades, contribuindo para o bom relacionamento 
entre condutor/passageiro/pedestre e para um trânsito mais seguro e 
humano nas nossas cidades.

10. Ações de Impacto Social
O Prospere - Instituto Tecnológico Brasileiro, a partir de sua 

concepção, adota uma postura de responsabilidade social — como 
fica demonstrado em algumas de suas ações de largo impacto social, 
elencadas a seguir:

10.1 Programa Empreendedor Social
Programa com cunho eminentemente social, foi estabelecido na 

visão e missão do Prospere-itb em contribuir para a qualificação 
profissional de jovens, por meio da educação e da formação para 
o trabalho. Destina-se a instituições governamentais ou privadas 
que queiram beneficiar jovens em situação de risco ou privados de 
condição financeira para acesso a Programas de Educação Profissional. 
Aplicado em condições diferenciadas com a participação dos governos 
e instituições privadas, esse programa tem como objetivo proporcionar 
em larga escala o acesso ao ensino profissionalizante, contribuindo com 
o desenvolvimento humano de comunidades carentes e oportunizando 
a essas pessoas condições de empregabilidade e, consequentemente, 
geração de emprego e renda.
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10.2 Programa Social de Qualificação
Programa direcionado para adolescentes em regime socioeducativo 

nas Unidades da Secretaria Estadual e Municipal de Desenvolvimento 
Social, a quem cabe atender de forma integral o adolescente em conflito 
com a lei e privado de liberdade, como também às pessoas de todas as 
faixas etárias em situação de vulnerabilidade e de risco pessoal e social. 
Consiste em uma iniciativa que visa favorecer o desenvolvimento de 
formação profissional voltada ao mercado de trabalho para os jovens 
atendidos pelos Programas Estaduais e Municipais no momento de sua 
saída das Unidades e de sua reinserção na sociedade.

10.3 Projeto Vida Nova
O Projeto Vida Nova tem como objetivo propiciar aos jovens e adultos 

privados de liberdade ou egressos de estabelecimentos prisionais 
condições de inserção no sistema de educação formal, possibilitando 
a conclusão do seu nível de ensino e posterior acesso a outros 
níveis educacionais propostos pelo Projeto. Tendo em vista o nível 
educacional do público alvo, serão oferecidos inicialmente a educação 
de jovens e adultos – EJA e os cursos de qualificação e aperfeiçoamento 
profissional, como estratégia de envolvimento e sensibilização, pois, 
além de oportunizar formações adequadas ao mercado de trabalho, 
são de curta duração.
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Portfólio de Cursos Prospere-itb
Educação de Jovens e Adultos - EJA

O Curso de Educação de Jovens e Adultos do Prospere-itb atende 
pessoas que não tiveram oportunidade de concluir o Ensino Médio 
regular na idade adequada. De maneira pedagogicamente estruturada, 
possibilita uma sólida formação com menor período para conclusão do 
curso, sendo ofertado o equivalente aos 3 anos do Ensino Médio em 3 
semestres letivos, denominados Etapas, com duração de seis meses 
cada (400 horas).

O projeto pedagógico da EJA e sua execução no Prospere-itb estão 
em conformidade com as diretrizes operacionais para a Educação 
de Jovens e Adultos (Resolução nº 3 de 15 de junho de 2010/MEC). 
Organizado em 1.200 (mil e duzentas) horas, o curso está acessível às 
pessoas interessadas e com idade igual ou superior a 18 anos.

Etapas

1ª Etapa (06 meses): equivalente ao primeiro ano do ensino médio;
2ª Etapa (06 meses): equivalente ao segundo ano do ensino médio;
3ª Etapa (06 meses): equivalente ao terceiro ano do ensino médio.

Cursos Técnicos

   O Programa de Formação Técnica de nível médio do Prospere-itb é 
constituído por um conjunto de Cursos Técnicos concebidos de acordo 
com as orientações do Ministério da Educação - MEC e do Conselho 
Estadual de Educação.

Possuem carga horária entre 800 e 1200 horas, em conformidade 
com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos publicado pelo MEC.

Eixo Gestão e Negócios
• Curso Técnico em Administração;
• Curso Técnico em Contabilidade;
• Curso Técnico em Finanças;
• Curso Técnico em Logística;
• Curso Técnico em Recursos Humanos;
• Curso Técnico em Secretariado;
• Curso Técnico em Transações Imobiliárias.

17



21 | PORTFÓLIO - ITB 

Eixo Informação e Comunicação
• Curso Técnico em Informática;
• Curso Técnico em Informática para Internet;
• Curso Técnico em Redes de Computadores.

Eixo Infraestrutura
• Curso Técnico em Edificações.

Eixo Ambiente e Saúde
• Curso Técnico em Meio Ambiente.

Eixo Desenvolvimento Educacional e Social
• Curso Técnico em Secretaria Escolar.

Eixo Segurança
• Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

Cursos de Qualificação Profissional
Estes cursos são comumente chamados de Formação Inicial e 

Continuada, ou simplesmente, FICs. Propiciam oportunidades de 
qualificação diretamente relacionadas à prática profissional, estão 
sintonizadas com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 
e o Guia PRONATEC de Cursos FIC e focados em desenvolver 
competências para o exercício de uma função específica. Ao final dos 
cursos, são emitidos certificados digitais.

Eixo Gestão e Negócios

• CBO 3912-05             Agente de Inspeção de Qualidade;
• CBO 4110-50

PRONATEC 264027     Agente de Microcrédito;

• CBO 4141-05
PRONATEC 221008     Almoxarife;

• CBO 2524-05             Analista de Recursos Humanos; 
• CBO 4110-10

PRONATEC 221012     Assistente Administrativo;

• CBO 4131-10             Assistente Contábil; 
• CBO 4110-10             Assistente de Compras;
• CBO 3912-05

PRONATEC 264103     Assistente de Controle de Qualidade;
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• CBO 4112-25
PRONATEC 221011     Assistente de Crédito e Cobrança;

• CBO 4110-10             Assistente de Escritório;
• CBO 4131

PRONATEC 221052     Assistente de Faturamento;

• CBO 3411
PRONATEC 278079     Assistente de Logística;

• CBO 2524-05
PRONATEC 221006     Assistente de Recursos Humanos;

• CBO 4110-30             Assistente de Setor de Pessoal;

• CBO 4102-35
PRONATEC 221047     Assistente de Tesouraria;

• CBO 3541-25             Assistente de Vendas; 
• CBO 4131-10

PRONATEC 221005     Assistente Financeiro;

• CBO 4110-05             Auxiliar Administrativo;
• CBO 4131-10             Auxiliar Contábil;
• CBO 4141-05             Auxiliar de Almoxarifado;
• CBO 4110-05             Auxiliar de Compras;
• CBO 4102-25             Auxiliar de Crédito e Cobrança;
• CBO 4110                  Auxiliar de Departamento de Pessoal;
• CBO 4110-05             Auxiliar de Escritório;
• CBO 4110-35             Auxiliar de Estatística;
• CBO 4131-15             Auxiliar de Faturamento;
• CBO 3912-05             Auxiliar de Inspeção de Qualidade;
• CBO 3421                  Auxiliar de Logística;
• CBO 4110-30             Auxiliar de Pessoal;
• CBO 4102-35             Auxiliar de Tesouraria;
• CBO 3541-25             Auxiliar de Vendedor;
• CBO 4131-10             Auxiliar Financeiro;
• CBO 3544-10             Avaliador de Imóveis;
• CBO 5211-40             Balconista;
• CBO 3541-25             Básico de Vendas;
• CBO 3542-05

PRONATEC 221056     Comprador; 
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• PRONATEC 221398     Espanhol Básico;
• CBO 4110-10

PRONATEC 278098    Gestor de Microempresas;

• PRONATEC 221453     Inglês Básico;
• CBO 3912-05

PRONATEC 221168     Inspetor de Qualidade;

• CBO 4122-05
PRONATEC 221467     Mensageiro;

• CBO 4102-25             Noções Básicas de Crédito e Cobrança;
• CBO 4211-20

PRONATEC 221172     Operador de Caixa;

• CBO 5211-15
PRONATEC 221170     Promotor de Vendas;

• CBO 4221-05
PRONATEC 22119       Recepcionista;

• CBO 3547-05
PRONATEC 221050     Representante Comercial;

• CBO 3541-25
PRONATEC 221051     Vendedor.

Eixo Ambiente e Saúde
• CBO 5151-05

PRONATEC 221493      Agente Comunitário de Saúde;

• CBO 5142
PRONATEC 221352       Agente de Gestão de Resíduos Sólidos;

• CBO 5142-25
PRONATEC 221512       Agente de Limpeza Urbana;

• CBO 3255-05              Auxiliar de Conservação
dos Recursos Hídricos;

• CBO 3522-05
PRONATEC 221519       Auxiliar de Fiscalização Ambiental;

• CBO 3522-05              Auxiliar de Gestão da Qualidade do Ar;
• CBO 5142                   Auxiliar de Gestão de Resíduos

de Sólidos;
• CBO 3522-10

PRONATEC 221429       Auxiliar de Laboratório e Saneamento;

• CBO 8623-05               Auxiliar de Operação de Estação
PRONATEC 221471       de Tratamento de Águas;
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• CBO 3522-05               Meio Ambiente e Sustentabilidade.
• CBO 3255-05               Monitor do Uso e Conservação 

PRONATEC 221516       dos Recursos Hídricos;
• CBO 5142                   Operador de Aterro Sanitário

PRONATEC 221513       de Resíduos Sólidos Urbanos;
• CBO 8623-05              Operador de Tratamento

PRONATEC 221432       de Resíduos Sólidos;

Eixo Infraestrutura
• CBO 4141-05

PRONATEC 221472      Almoxarife de Obras.

Eixo Desenvolvimento Educacional e Social
• CBO 2614-25               Introdução à Interpretação

PRONATEC 221448       em Língua Brasileira de Sinais (Libras);
• CBO 2614-25               Língua Brasileira de Sinais

PRONATEC 221251       (Libras) - Básico.

Cursos de Aperfeiçoamento Profissional
Conhecido como Cursos Livres, estão voltados aos interessados em 

desenvolver ou fortalecer competências pessoais e profissionais.

Constituem oportunidade de aperfeiçoamento, especialização e 
atualização em determinado campo, para estudantes e profissionais. 
Destinam-se também a graduandos interessados em cumprir com as 
Atividades Complementares previstas na matriz curricular dos cursos 
de graduação das Instituições de Ensino Superior. Apresentam carga 
horária média de 20 horas e fornecem Certificado Digital.
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Núcleo de Competência Gerais
• Empreendedorismo;
• Ética e Cidadania;
• Gestão da Qualidade;
• Gestão de Carreira;
• Informática Básica e Mobilidade;
• Marketing Pessoal;
• Português Instrumental;
• Processos de Aprendizagem;
• Responsabilidade Socioambiental.

Eixo de Informação e Comunicação
• Carreira Técnica em Informática;
• Carreira Técnica em Informática para Internet;
• Carreira Técnica em Redes de Computadores;
• Gerenciador de Dados;
• Lógica de Programação;
• Redes de Computadores.

Eixo Gestão e Negócios
• Abertura de Empresas;
• Administração de Materiais;
• Análise de Crédito, Financiamento e Investimento;
• Análise de Desempenho;
• Arquitetura e Urbanismo para Corretores de Imóveis;
• Avaliação Imobiliária;
• Carreira Técnica em Administração;
• Carreira Técnica em Contabilidade;
• Carreira Técnica em Finanças;
• Carreira Técnica em Logística;
• Carreira Técnica em Recursos Humanos;
• Carreira Técnica em Secretariado;
• Carreira Técnica em Transações Imobiliárias;
• Compras;
• Comunicação e Informação;
• Contabilidade de Custos;
• Contabilidade Pública;
• Controle Patrimonial;
• Custos Logísticos;
• Departamento de Pessoal;
• Direito do Consumidor;
• Direito Trabalhista;
• Escrita Fiscal e Tributos;
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• Espanhol Instrumental Avançado;
• Estatística;
• Fundamentos da Economia;
• Fundamentos do Trabalho;
• Gerenciamento de Projetos;
• Gestão de Contratos;
• Gestão de Eventos;
• Gestão de Recursos Humanos;
• Gestão do Marketing;
• Gestão Financeira;
• Inglês Instrumental;
• Inglês Instrumental Avançado;
• Introdução a Gestão de Processos;
• Licenciamento e Direito Imobiliário;
• Logística;
• Logística de Armazenagem;
• Marketing Imobiliário;
• Matemática Financeira;
• Mercado Financeiro;
• Mercado Imobiliário;
• Operações Imobiliárias;
• Planejamento e Análise de Postos de Trabalho;
• Planejamento Estratégico;
• Planilha Eletrônica Avançada;
• Psicologia do Trabalho;
• Recrutamento e Seleção;
• Rotinas Bancárias;
• Rotinas Contábeis;
• Rotinas Jurídicas nas Empresas;
• Sistema de Gestão Empresarial;
• Sistemas de Informações Gerenciais;
• Técnicas de Atendimento;
• Técnicas de Recepção, Atendimento e Cobrança;
• Técnicas de Vendas;
• Técnicas Secretariais;
• Transações Financeiras para o Mercado Imobiliário;
• Treinamento e Desenvolvimento.

Eixo Ambiente e Saúde
• Atendimento Pré-Hospitalar;
• Auxiliar de Limpeza Urbana;
• Avaliação e Análise de Impactos Ambientais;
• Carreira Técnica em Meio Ambiente;
• Direito Ambiental;
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• Ecologia;
• Farmacologia;
• Física Aplicada ao Meio Ambiente;
• Gestão da Qualidade do Ar;
• Gestão da Qualidade do Solo/Pedologia;
• Gestão de Resíduos Sólidos;
• Microbiologia e Imunologia;
• Recuperação de Áreas Degradadas;
• Saúde Coletiva;
• Tratamento de Água e Efluentes.

Eixo Segurança
• Carreira Técnica em Segurança do Trabalho;
• Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
• Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
• Inspeções de Segurança;
• Segurança do Trabalho na Construção Civil (NR-18);
• Seguranças em Serviços com Eletricidade;
• Técnicas de Treinamento.

Eixo Infraestrutura
• Carreira Técnica em Edificações;
• Desenho Técnico;
• Materiais de Construção.

Eixo Desenvolvimento Educacional e Social
• Carreira Técnica em Secretaria Escolar;
• Linguaguem Brasileira de Sinais - Libras;
• Organização e Funcionamento do Sistema Educacional Brasileiro;
• Secretarias Acadêmicas Digitais.

Prospere-itb,
tecnologia e educação para você!
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