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PARA QUEM FOI FEITO ESSE GUIAPARA QUEM FOI FEITO ESSE GUIAPARA QUEM FOI FEITO ESSE GUIAPARA QUEM FOI FEITO ESSE GUIA????    

 

Esse guia foi feito para aqueles que pretendem ou não 

seguir na área da informática. Como assim “ ou não” você 

deve estar se perguntando, pensando em casos como esses 

nós passamos a imaginar casos de pessoas que 

simplesmente estão interessadas em mudar de área por 

motivos pessoais porém nunca imaginaram que poderiam 

querer seguir na área de informática. 

 

Ou seja esse guia foi feito para você e nós esperamos que 

você, sim você, nosso leitor possa ter uma prazerosa 

leitura apartir do conteúdo exposto por nós, e que se 

possível se sinta 

interessado e motivado a 

seguir nessa área que 

cresce cada vez mais no 

mercado interno e 

mundial. 
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O técnico de 

informática 

 

Antes de passarmos 

informações como 

oque o técnico 

estuda, quais suas 

expectativas, vamos 

primeiramente dizer 

quem é ele. 

 

Quem ele é?Quem ele é?Quem ele é?Quem ele é?    

Ele é o profissional que desenvolve e 

opera sistemas, aplicações e interfaces, 

assim como também pode não somente 

projetar e fazer manutenção de sistemas 

e aplicações como também os implantam. 

 

E o mercado de trabalho?E o mercado de trabalho?E o mercado de trabalho?E o mercado de trabalho?    

Ele pode trabalhar em vários lugares, 

como, instituições públicas, privadas e 

até ONG’s, ou seja em qualquer lugar, 

afinal hoje em dia tudo se move em torno 

da informática, ele pode também se 
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tornar um profissional autônomo que 

atua de várias 

maneiras. 

 

Tudo bem. Mas Tudo bem. Mas Tudo bem. Mas Tudo bem. Mas 

oque eu oque eu oque eu oque eu 

preciso preciso preciso preciso 

estudar?estudar?estudar?estudar?    

• Gestão de 

Sistemas 

operacionais 

• Instalação e 

manutenção de computadores 

• Lógica de progamação 

• Técnicas e linguagem para bancos de 

dados 

• Inglês instrumental 

• Linguagem, trabalho e tecnologia 

• Organização empresarial 

• Estrutura de Dados 

• Programação de computadores 

• Desenvolvimento de softwares 

• Redes de comunicação de dados 

• Análise de programação de dados 

• Programação para a internet 

• Aplicativos para projetos 
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Legal! Me interessei nessa Legal! Me interessei nessa Legal! Me interessei nessa Legal! Me interessei nessa 

área,área,área,área,    onde eu poderia cursaronde eu poderia cursaronde eu poderia cursaronde eu poderia cursar????    

Veja bem, você pode cursar em diversas 

escolas técnicas como o SENAC, a 

Flamingo, e tantas outras, ou então se 

preferir pode se inscrever para 

concorrer a uma vaga em alguma ETEC 

que é inteiramente gratuita. 

 

 

 

GRADUAGRADUAGRADUAGRADUAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO    

TÉCNOLOGIA OU BACHARELADO?TÉCNOLOGIA OU BACHARELADO?TÉCNOLOGIA OU BACHARELADO?TÉCNOLOGIA OU BACHARELADO?    

    

Se você está pensando em 

cursar uma faculdade na 

área de informática 

provavelmente já deve ter 

tido essa dúvida. Mas afinal 

qual a diferença entre eles? 

Fique calmo, afinal fizemos 

este guia pensando em 

pessoas como você. 
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Muito bem, vamos analisar 

isso juntos. O bacharelado 

leva no mínimo 4 à 6 anos, 

além desse período é 

necessário que o aluno faça 

um banco de horas de 

estágio, sem contar que 

geralmente é necessário que 

ele ainda faça mais algum 

tipo especialização e assim por diante.  

Já o tecnologo leva 2,5 a 3 anos em média para ser 

finalizado e pelo incrível que possa parecer ele 

possui mais experiência que o bacharelado por 

possuir mais horas de aulas práticas. 

 

Em poucas palavras caso você tenha pouco tempo e 

precise iniciar imediatamente alguma carreira um 

curso de tecnologia foi feito para você, caso você 

tenha mais tempo é preferivel um bacharelado.  
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Já me decidi! Quero cursar um Já me decidi! Quero cursar um Já me decidi! Quero cursar um Já me decidi! Quero cursar um 

curso de graduação em curso de graduação em curso de graduação em curso de graduação em 

tecnologiatecnologiatecnologiatecnologia. Mas onde . Mas onde . Mas onde . Mas onde eu posso eu posso eu posso eu posso 

encontrar lugares para isso?encontrar lugares para isso?encontrar lugares para isso?encontrar lugares para isso?    

 

Atualmente exitem diversas faculdades onde 

oferecem esses cursos como: 

 

* FATEC’s (gratuito) 

* Veris 

*Anhanguera 

*Anhembi Morumbi 

*Oswaldo Cruz 

*Entre outros vários 
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ENGENHARIA ENGENHARIA ENGENHARIA ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO DA COMPUTAÇÃO DA COMPUTAÇÃO DA COMPUTAÇÃO X X X X 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃOCIÊNCIA DA COMPUTAÇÃOCIÊNCIA DA COMPUTAÇÃOCIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO    

    

Tudo isso é informática certo? Sim tudo isso se 

engloba no vasto mundo da informática, mas não, 

não deve-se simplesmente generaliza-los sem saber 

do que se trata cada um deles. 

Bem ao invés de demonstrar comparações de um 

com o outro, porque não simplesmente falar sobre 

cada uma delas certo? 

 

O curso de engenharia da 

computação me da autonomia para 

trabalhar com 

oque? 

 

O curso prepara um 

profissional que é 

plenamente capaz de 

conceber 

completamente 

sistemas de 

computação, desde software, hardware e 

comunicação. E além disso ele não trabalha com 

somente com sistemas de propósitos gerais mas 
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também com sistemas de propósitos especificos 

como biologia e mecânica.  

 

Quais as melhores faculdades para 

esse curso? 

 

As sete melhores faculdades para Engenharia da 

Computação são respectivamente as seguintes: 

 

• UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) 

• IME (Instituto Militar de Engenharia) 

• PUC – Rio (Pontifícia Universidade Católica) 

• UFRGS (Fedaral do Rio Grande do Sul) 

• ITA (Instituto Técnológico de Aeronáutica) 

• Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) 

• USP (Universidade de São Paulo) 

Tanto o periodo quanto a carga horária e a duração 

do curso podem variar, mas se encontra na média 

de 10 a 18 semestres 
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E a ciência da computação do que se 

trata esse 

curso? 

 

Trata-se de um 

conjunto de 

técnicas e 

conhecimentos 

que possibilitam 

a criação de 

vários 

programas de informática. Sendo que um 

bacharelado em ciência da computação está 

plenamente habilitado para, analisar a necessidades 

de usuários e então desenvolver programas e 

aplicativos que satisfaçam a vontade deste usuário, 

além disso, ele pode elaborar softwares simples 

como controle de estoque e até mesmo complexos 

como os utilizados em pesquisas espaciais. 

O curso possui a duração média de 4 anos, exige 

bastante que o estudante interessado possua 

facilidade com raciocinios abstratos e com o 

envolvimento com uma grande quantia de calculos. 
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Quais as melhores faculdades para o 

curso de Ciência da computação? 

 

• USP 

• Unicamp 

• PUC – RS 

• UNESP 

• UFRJ 

• UFRGS 

• UFPE 

 

Esperamos que esse guia possa ser de grande 

utilidade para todos nossos leitores e desejamos a 

vocês que sejam muito bem-sucedidos e contentes 

com a carreira 

seguida 

11

1 


