Cursos de
Especialização que
poderão ser
oferecidos no
Vestibulinho

Denominações atuais das
Habilitações que são pré
requisito de ingresso

Denominações Anteriores das Habilitações que são pré requisitos de ingresso

Ambiente e Saúde

Gestão Ambiental

Meio Ambiente

Ambiente e Saúde

Gestão de Unidades
de Alimentação e
Nutrição

Ciências ambientais; Conservação e gerenciamento ambiental; Desenvolvimento sustentável; Ecologia e
meio ambiente; Gestão ambiental industrial; Gestão ambiental urbana; Gestão ambiental; Gestão de
unidades de conservação; Gestão e controle ambiental; Gestão e políticas ambientais; Meio ambiente e
agroenergia; Meio ambiente e saúde pública; Planejamento e gestão; Proteção ambiental; Recuperação
ambiental; Recursos hídricos; Recursos naturais; Sistemas hídricos.

Nutrição e Dietética

Controle e Processos
Industriais

Gestão de Energia

Automação Industrial

Controle e Processos
Industriais

Gestão de Energia

Eletroeletrônica

Controle e Processos
Industriais

Gestão de Energia

Eletromecânica

Controle e Processos
Industriais

Gestão de Energia

Eletrônica

Controle e Processos
Industriais

Gestão de Energia

Eletrotécnica

Controle e Processos
Industriais

Gestão de Energia

Mecânica

Gestão de Energia

Mecatrônica

Gestão de Energia

Refrigeração e Climatização

Gestão de Energia

Máquinas Navais

Não há registros.

Gestão de Energia

Sistemas de Energia Renovável

Não há registros.

Eixo Tecnológico

Controle e Processos
Industriais
Controle e Processos
Industriais
Controle e Processos
Industriais
Controle e Processos
Industriais

Gestão da nutrição; Nutrição.
Automação e controle de processos ênfase instrumentação; Automação e controle industrial; Automação e
controle; Automação industrial na área de eletrônica; Automação industrial na área de fabricação;
Automação industrial na área de manutenção; Automação industrial na área de sistemas de controle;
Automação industrial/mecatrônica; Automação predial; Automação; Eletroeletrônica com ênfase em
automação e instrumentação industrial; Eletrônica – automação da manufatura; Eletrônica – ênfase em
integração de sistemas industriais; Eletrônica com ênfase em automação industrial; Eletrônica ênfase em
automação; Indústria com habilitação em sistemas de controle automático; Industrial com habilitação em
automação; Industrial com habilitação em manutenção de sistemas de automação; Instrumentação,
controle e automação; Instrumentação e automação industrial/mecatrônica; Instrumentação e automação
industrial; Mecânica com ênfase em automação e controle.
Acionamentos eletrônicos; Automação e controle de processo com ênfase em instrumentação;
Eletroeletrônica com ênfase em manutenção industrial; Eletroeletrônica industrial; Eletrônica em controle
e acionamento eletrônico; Industrial em eletroeletrônica; Instrumentação e equipamentos industriais;
Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos; Manutenção eletroeletrônica; Sistemas eletroeletrônicos
de transportes sobre trilhos; Sistemas eletroeletrônicos industriais.
Manutenção eletromecânica; Eletromecânica – instalação e manutenção; Eletromecânica com ênfase em
manutenção de equipamentos fora de estrada; Eletromecânica com ênfase em manutenção de sistemas
industriais; Eletromecânica de manutenção; Instalação e manutenção eletromecânica; Manutenção de
equipamentos frigoríficos e de curtume; Manutenção de sistemas eletromecânicos; Processos industriais –
sistemas eletromecânicos; Sistemas mecânicos de transportes sobre trilhos.
Elétrica com ênfase em instrumentação; Eletrônica – ênfase em automação; Eletrônica – manutenção de
equipamentos eletrônicos; Eletrônica – sistemas de aquisição e comunicação de dados; Eletrônica com
ênfase em instalações industriais; Eletrônica com ênfase em instrumentação e controle de processos;
Eletrônica com ênfase em telecomunicações e informática industrial; Eletrônica com habilitação em
instalação e manutenção de equipamentos; Eletrônica de microcontroladores; Eletrônica digital; Eletrônica
em redes de computadores; Eletrônica em sistemas de áudio e vídeo; Eletrônica em sistemas de
automação predial; Eletrônica em sistemas; Eletrônica ênfase em automação; Eletrônica industrial;
Indústria com habilitação em eletrônica industrial na ênfase de manutenção eletrônica; Indústria com
habilitação em eletrônica industrial na ênfase de operacionalização eletrônica; Indústria com habilitação
em manutenção e equipamentos eletrônicos; Indústria com habilitação em sistemas de áudio, rádio e TV,
na ênfase de manutenção em equipamentos eletroeletrônicos comerciais e residenciais; Industrial com
habilitação em manutenção de equipamentos eletrônicos; Industrial em eletrônica; Industrial em
instalações e manutenção de sistemas eletrônicos; Informática Industrial - ênfase em eletrônica; Instalação
e manutenção eletrônica; Instrumentação – controle de processos; Instrumentação eletrônica e controle
de processos; Instrumentação eletrônica; Instrumentação industrial; Instrumentação; Microeletrônica.
Eletricidade e instrumentos; Eletricidade; Eletrotécnica – sistemas de energia; Eletrotécnica com ênfase em
automação industrial e controle ambiental; Eletrotécnica com ênfase em instalações e manutenção de
sistemas de energia elétrica; Eletrotécnica com ênfase em instalações elétricas prediais e industriais;
Eletrotécnica com ênfase em instalações elétricas; Eletrotécnica com ênfase em manutenção de sistemas
de automação industrial; Eletrotécnica com ênfase em sistemas de distribuição de energia elétrica;
Eletrotécnica com ênfase em sistemas de energia elétrica; Eletrotécnica industrial; Indústria com
habilitação em eletrotécnica; Indústria com habilitação em instalações elétricas industriais; Industrial com
habilitação em instalações de sistemas de energia elétrica; Industrial de eletrotécnica – automação
industrial; Industrial em eletrotécnica; Instalações de energia elétrica e redes de comunicação
(eletrotécnica); Instalações de sistemas de energia e redes de comunicação e sistemas industriais;
Instalações e manutenção em sistemas elétricos; Instalações elétricas inteligentes; Instalações elétricas;
Instalações industriais; Manutenção elétrica; Produção de sistemas de energia e redes de comunicação e
sistemas industriais; Projetos e instalações elétricas; Sistemas de energia elétrica/sistemas
industriais/eletrotécnica.
Construção de ferramentas; Desenho de projetos de mecânica; Desenho de projetos; Ferramentaria de
moldes; Ferramentaria; Industrial com habilitação em manutenção; Industrial com habilitação em
turbomáquinas; Industrial em manutenção de equipamentos mecânicos; Industrial mecânico; Manutenção
de equipamentos mecânicos; Manutenção em equipamentos de mineração; Manutenção industrial;
Manutenção de máquinas industriais; Manutenção mecânica de máquinas e equipamentos; Manutenção
mecânica industrial; Manutenção mecânica; Máquinas; Mecânica – ênfase em manutenção; Mecânica –
produção de máquinas; Mecânica com ênfase em desenhista/projetista; Mecânica com ênfase em
fabricação mecânica; Mecânica com ênfase em manutenção industrial; Mecânica com ênfase em
manutenção mecânica; Mecânica com ênfase em manutenção; Mecânica com ênfase em petróleo e gás;
Mecânica com habilitação máquinas e motores; Mecânica de manutenção de máquinas; Mecânica de
manutenção; Mecânica de precisão; Mecânica de usinagem; Mecânica industrial; Mecânica:
metalmecânica; Processo e produção industrial; Processos de usinagem industrial; Processos de usinagem;
Processos mecânicos e metalúrgicos; Produção mecânica; Projetos de máquinas e ferramentas; Projetos
mecânicos.
Informática industrial (modalidade mecatrônica); Mecânica – sistemas integrados de manufatura;
Mecatrônica com ênfase em indústria; Mecatrônica e robótica.
Industrial em refrigeração e ar-condicionado; Mecânica de refrigeração e condicionador de ar;
Refrigeração; Refrigeração e ar-condicionado; Refrigeração e condicionamento de ar.

Cursos de
Especialização que
poderão ser
oferecidos no
Vestibulinho

Denominações atuais das
Habilitações que são pré
requisito de ingresso

Controle e Processos
Industriais

Radiocomunicação

Automação Industrial

Controle e Processos
Industriais

Radiocomunicação

Eletroeletrônica

Controle e Processos
Industriais

Radiocomunicação

Eletrônica

Controle e Processos
Industriais

Radiocomunicação

Eletrotécnica

Controle e Processos
Industriais

Radiocomunicação

Manutenção de Aeronaves em
Aviônicos

Equipamentos de voo; Manutenção aeronáutica; Manutenção de aeronaves; Manutenção de aviônicos de
aeronaves; Mecânica de aeronaves; Mecânica de manutenção aeronáutica; Mecânica de manutenção
aeronáutica com ênfase em aviônica; Mecânico de manutenção de aviônicos de aeronaves.

Radiocomunicação

Manutenção de Sistemas
Metroferroviários

Elétrica ferroviária; Manutenção; Manutenção elétrica metroferroviária; Manutenção mecânica
metroferroviária; Manutenção metroferroviária; Manutenção de Sistemas Eletroeletrônicos de Transporte
Sobre Trilhos; Manutenção de Sistemas Mecânicos de Transporte sobre Trilhos; Sistemas mecânicos de
transportes sobre trilhos; Transporte ferroviário; Transporte/manutenção elétrica metroferroviária;
Transporte/manutenção mecânica metroferroviária

Radiocomunicação

Mecatrônica

Informática industrial (modalidade mecatrônica); Mecânica – sistemas integrados de manufatura;
Mecatrônica com ênfase em indústria; Mecatrônica e robótica.

Radiocomunicação

Telecomunicações

Gestão de Projetos EaD - on-line

Qualquer curso técnico ou
superior concluído

Eixo Tecnológico

Controle e Processos
Industriais
Controle e Processos
Industriais
Controle e Processos
Industriais
Gestão e Negócios

Informação e
Comunicação

Java-WR

Desenvolvimento de Sistemas

Informação e
Comunicação

Java-WR

Informática

Informação e
Comunicação

Java-WR

Informática para Internet

Informação e
Comunicação

Java-WR

Programação de Jogos Digitais

Produção Industrial

Produção de Cana-deAçúcar

Açúcar e Álcool

Denominações Anteriores das Habilitações que são pré requisitos de ingresso
Automação e controle de processos ênfase instrumentação; Automação e controle industrial; Automação e
controle; Automação industrial na área de eletrônica; Automação industrial na área de fabricação;
Automação industrial na área de manutenção; Automação industrial na área de sistemas de controle;
Automação industrial/mecatrônica; Automação predial; Automação; Eletroeletrônica com ênfase em
automação e instrumentação industrial; Eletrônica – automação da manufatura; Eletrônica – ênfase em
integração de sistemas industriais; Eletrônica com ênfase em automação industrial; Eletrônica ênfase em
automação; Indústria com habilitação em sistemas de controle automático; Industrial com habilitação em
automação; Industrial com habilitação em manutenção de sistemas de automação; Instrumentação,
controle e automação; Instrumentação e automação industrial/mecatrônica; Instrumentação e automação
industrial; Mecânica com ênfase em automação e controle.
Acionamentos eletrônicos; Automação e controle de processo com ênfase em instrumentação;
Eletroeletrônica com ênfase em manutenção industrial; Eletroeletrônica industrial; Eletrônica em controle
e acionamento eletrônico; Industrial em eletroeletrônica; Instrumentação e equipamentos industriais;
Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos; Manutenção eletroeletrônica; Sistemas eletroeletrônicos
de transportes sobre trilhos; Sistemas eletroeletrônicos industriais.
Elétrica com ênfase em instrumentação; Eletrônica – ênfase em automação; Eletrônica – manutenção de
equipamentos eletrônicos; Eletrônica – sistemas de aquisição e comunicação de dados; Eletrônica com
ênfase em instalações industriais; Eletrônica com ênfase em instrumentação e controle de processos;
Eletrônica com ênfase em telecomunicações e informática industrial; Eletrônica com habilitação em
instalação e manutenção de equipamentos; Eletrônica de microcontroladores; Eletrônica digital; Eletrônica
em redes de computadores; Eletrônica em sistemas de áudio e vídeo; Eletrônica em sistemas de
automação predial; Eletrônica em sistemas; Eletrônica ênfase em automação; Eletrônica industrial;
Indústria com habilitação em eletrônica industrial na ênfase de manutenção eletrônica; Indústria com
habilitação em eletrônica industrial na ênfase de operacionalização eletrônica; Indústria com habilitação
em manutenção e equipamentos eletrônicos; Indústria com habilitação em sistemas de áudio, rádio e TV,
na ênfase de manutenção em equipamentos eletroeletrônicos comerciais e residenciais; Industrial com
habilitação em manutenção de equipamentos eletrônicos; Industrial em eletrônica; Industrial em
instalações e manutenção de sistemas eletrônicos; Informática Industrial - ênfase em eletrônica; Instalação
e manutenção eletrônica; Instrumentação – controle de processos; Instrumentação eletrônica e controle
de processos; Instrumentação eletrônica; Instrumentação industrial; Instrumentação; Microeletrônica.
Eletricidade e instrumentos; Eletricidade; Eletrotécnica – sistemas de energia; Eletrotécnica com ênfase em
automação industrial e controle ambiental; Eletrotécnica com ênfase em instalações e manutenção de
sistemas de energia elétrica; Eletrotécnica com ênfase em instalações elétricas prediais e industriais;
Eletrotécnica com ênfase em instalações elétricas; Eletrotécnica com ênfase em manutenção de sistemas
de automação industrial; Eletrotécnica com ênfase em sistemas de distribuição de energia elétrica;
Eletrotécnica com ênfase em sistemas de energia elétrica; Eletrotécnica industrial; Indústria com
habilitação em eletrotécnica; Indústria com habilitação em instalações elétricas industriais; Industrial com
habilitação em instalações de sistemas de energia elétrica; Industrial de eletrotécnica – automação
industrial; Industrial em eletrotécnica; Instalações de energia elétrica e redes de comunicação
(eletrotécnica); Instalações de sistemas de energia e redes de comunicação e sistemas industriais;
Instalações e manutenção em sistemas elétricos; Instalações elétricas inteligentes; Instalações elétricas;
Instalações industriais; Manutenção elétrica; Produção de sistemas de energia e redes de comunicação e
sistemas industriais; Projetos e instalações elétricas; Sistemas de energia elétrica/sistemas
industriais/eletrotécnica.

Comunicação digital
Qualquer curso técnico ou superior concluído
Análise e programação de computadores; Análise e projeto de sistemas informatizados; Análises de
sistemas; Gerenciamento de sistemas de informação; Informática; Informática com ênfase em
desenvolvimento de sistemas; Informática com ênfase em programação comercial; Informática com ênfase
em programação de sistemas; Informática com ênfase em programação e análise de sistemas; Informática
com ênfase em programação e desenvolvimento de sistemas; Informática com ênfase em sistemas de
informação; Informática com habilitação em uso e gestão de computadores, sistemas e redes; Informática
educativa; Informática empresarial; Informática gerencial; Informática: programação; Manutenção e
programação de computadores; Microinformática; Operador de computadores; Processamento de dados.
Análise e programação de computadores; Análise e projeto de sistemas informatizados; Análises de
sistemas; Gerenciamento de sistemas de informação; Informática com ênfase em desenvolvimento de
sistemas; Informática com ênfase em programação comercial; Informática com ênfase em programação de
sistemas; Informática com ênfase em programação e análise de sistemas; Informática com ênfase em
programação e desenvolvimento de sistemas; Informática com ênfase em sistemas de informação;
Informática com habilitação em uso e gestão de computadores, sistemas e redes; Informática educativa;
Informática empresarial; Informática gerencial; Informática: programação; Manutenção e programação de
computadores; Microinformática; Operador de computadores; Processamento de dados.
Análise e projeto de web site; Desenvolvimento de sistemas e segurança em aplicações para web;
Desenvolvimento de software; Desenvolvimento web e hipermídia; Informática – desenvolvedor de web
sites; Informática com ênfase ao desenvolvimento de aplicações para internet; Informática com ênfase em
programação para internet; Informática com ênfase em web design; Informática com ênfase em
informática para web designer; Informática com ênfase no desenvolvimento de sistemas para internet;
Internet; Microinformática; Processamento de dados e web design; Produção de web sites; Programação
para internet (web); Programação web; Segurança de dados; Software livre; Web Design.
Desenvolvimento de jogos; Desenvolvimento de softwares; Design e projetos de games; Ilustração e
animação 3D; Informática com ênfase em mídias digitais; Programação de sistemas de informação.
Agrícola com ênfase na cadeia produtiva da cana-de-açúcar; Química com ênfase em açúcar e álcool.

