GRÁFICA
ITINERÁRIO FORMATIVO - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
Iniciação Profissional

Criação e desenvolvimento de Personagem
de Cartoon (42h)
Criação de desenvolvimento de personagem de cartoon (42h)

Qualificação Profissional

Aperfeiçoamento Profissional

Operador de Tratamento de Imagem (178h)

Photoshop para Pré-impressão (32h)

Fundamentos de informática (16h)

Photoshop para pré-impressão (32h)

Especialização Profissional

Photoshop (32h)
Montador de Fotolito (56h)
Montagem de fotolito (56h)

Digitalização e Edição de Imagens (32h)

Tratamento de imagens para Roto/Flexo (24h)

Tratamento de imagens (42h)

Tratamento de imagens para rotogravura e flexografia (24h)

Gerenciamento de cores (24h)
Copiador de Chapas Offset (28h)
Cópia convencional (28h)

Provas digitais (16h)

Gerenciamento de cores (24h)

Gestão do processo de produção (16h)

Gerenciamento de cores (24h)

Operador de Editoração Eletrônica (176h)
Meio oficial de impressão offset rotativa cold set (80h)
Fundamentos de informática (16h)
Impressão offset rotativa cold set (80h)

Pré-impressão Digital para Flexografia (32h)
Photoshop (32h)
Pré-impressão digital para flexografia (32h)
Digitalização e edição de imagens (32h)
InDesign (32h)
InDesign para Pré-impressão (32h)
Illustrator (32h)
InDesign para pré-impressão (32h)
Fechamento de arquivos (16h)
Gestão do processo de produção (16h)

Meio oficial Impressor Offset em Máquina
Monocolor (60h)
Impressão offset em máquina monocolor (60h)

Designer Gráfico Editorial (232h)
Criação e criatividade (16h)

Meio Oficial Impressor Offset em Máquina
Monocolor de Pequeno Formato (60h)
Impressão offset em máquina monocolor
de pequeno formato(60h)

Corel Draw para Pré-impressão (32h)
Corel para pré-impressão (32h)

Tipografia e diagramação editorial (72h)
InDesign (32h)

Illustrator para Pré-impressão (32h)

Illustrator (32h)

Illustrator para pré-impressão (32h)

Photoshop (32h)
Gravador de Clichês de Fotopolímero
Convencional (44h)

Produção gráfica (32h)

Gravação de clichês de fotopolímero convencional (44h)

Fundamentos de informática (16h)

Montagem eletrônica e operação de equipamentos
Computer to Plate (CtP) (40h)
Montagem eletrônica e operação de equipamentos
Computer to Plate (CtP) (40h)

Gravador de Clichês de Fotopolímero Térmico (28h)

Operador de Montagem Eletrônica (184h)

Gravação de clichês de fotopolímero térmico (28h)

Técnicas de montagem (20h)
InDesign (32h)

Gravador de Clichês de Fotopolímero Digital (44h)

Fundamentos de informática (16h)

Gravação de clichês de fotopolímero digital (44h)

Montagem eletrônica (30h)
Operação de CtP (30h)

Gravador de Clichês de Letterpress (12h)

Workflow digital (8h)

Gravação de clichês de letterpress (12h)

Saídas de Arquivos (24h)
Gestão do processo de produção (24h)

Aplicativo de Montagem Eletrônica (16h)
Aplicativo de montagem eletrônica (16h)

Back Stage Pilot (32h)
Back Stage Pilot (32h)

Desk Pack (32h)
Desk Pack (32h)

Meio Oficial Impressor Flexográfico Banda Estreita (80h)
Impressão flexográfica banda estreita (80h)

Meio Oficial Impressor Flexográfico Banda Larga (80h)
Impressão flexográfica banda larga (80h)

Galvanoplastia para Rotogravura (40h)
Galvanoplastia para rotogravura (40h)

Designer Gráfico de Embalagem (240h)

Artios CAD (32h)

Criação e criatividade (16h)

Artios Cad (32h)

Tipografia e diagramação de embalagem (72h)
Illustrator (32h)

Pack Edge (32h)

Photoshop (32h)

Pack Edge (32h)

Tecnologia de embalagens celulósicas (40h)
Tecnologia de embalagens flexíveis (32h)

Color Tone (32h)

Fundamentos de informática (16h)

Color Tone (32h)

Gravação Eletromecânica (36h)
Intellicurve (16h)

Gravação eletromecânica (36h)

Intellicurve (16h)
Operador de Rebobinadeira (20h)
Tratamento de imagem (32h)

Operação de rebobinadeira (20h)

Tratamento de imagem (32h)
Preparador de Tela para Serigrafia (32h)
Ilustração Digital (72h)

Preparação de tela (32h)

Desenho de observação (12h)
Impressor de Serigrafia (64h)

Técnicas de ilustração (12h)

Impressão em serigrafia (64h)

Corel Draw (32h)
Ilustração digital (16h)

Bloquista (28h)
Produção Gráfica (32h)

Blocagem (28h)

Produção Gráfica (32h)
Operador de Guilhotina Linear (28h)
Guilhotina linear (28h)

Produção Gráfica Digital (72h)
Produção digital de documentos com dados variáveis (32h)

Operador de Dobradeira (28h)
Impressão Digital (40h)
Dobradeira (28h)

Impressor Offset Monocolor (194h)
Impressão offset (74h)

Encadernador Manual de Livros (32h)

Preparação de tintas (20h)

Fechamento de Arquivos (16h)

Encadernação manual de livros (32h)

Gestão do processo de produção (24h)

Fechamento de arquivos (16h)

Impressão offset em máquina monocolor (76h)
Encadernador - Lombada Quadrada (28h)
Encadernação de lombada quadrada (28h)

Problemas, Causas e Soluções em Impressão Offset (20h)
Impressor Offset Cores (254h)

Problemas, causas e soluções em impressão offset (20h)

Impressão offset (74h)
Encadernador - Lombada Canoa (24h)
Encadernação de lombada canoa (24h)

Preparação de tintas (20h)
Gestão do processo de produção (24h)

Controle de Processo na Impressão Offset (32h)
Controle de processo na impressão offset (32h)
Impressor offset em máquinas com dispositivos de cura
por radiação UV (80h)
Tecnologia de Impressão Offset (40h)

Desenho de faca de corte e vinco (40h)

Tecnologia Impressão offset (40h)

Montador de Faca de Corte e Vinco (40h)

Densitometria Aplicada a Processos Gráficos (32h)

Montagem de faca de corte e vinco (40h)

Densitometria aplicada a processos gráficos (32h)

Impressor de Corte e Vinco Manual (32h)

Impressão Offset em Máquina Bicolor (60h)

Impressão de corte e vinco manual (32h)

Impressão offset em máquina bicolor (60h)

Impressor de Corte e Vinco Automático (80h)

Impressão Offset em Máquina quatro cores (60h)

Impressão de corte e vinco automático (80h)

Impressão offset em máquina 4 cores (60h)

Plastificação e Laminação (20h)

Colorimetria Aplicada a Processos Gráficos (32h)

Plastificação e Laminação (20h)

Gravador de Clichês Flexográficos (160h)

Impressão offset em máquinas com dispositivos de cura
por radiação UV (80h)

MERCADO DE TRABALHO

MERCADO DE TRABALHO / COMUNIDADE

Impressão offset cores (136h)
Desenho de Faca de Corte e Vinco (40h)

Colorimetria aplicada a processos gráficos (32h)

Gravação de clichês flexográficos (136h)
Gestão do processo de produção (24h)

Preparação de Tintas Pastosas (20h)
Preparação de tintas pastosas (20h)

Impressor Flexográfico Banda Estreita (160h)
Processo de impressão flexográfica banda estreita (136h)

Controle do processo de gravação de clichês
flexográficos (16h)

Gestão do processo de produção (24h)

Controle do processo de gravação de clichês
flexográficos (16h)

Impressor Flexográfico Banda Larga (160h)

Problemas, Causas e Soluções na Impressão
Flexográfica Banda Estreita (20h)

Tecnologia de embalagens flexíveis (32h)
Processo de impressão flexográfica banda larga (104h)

Problemas, causas e soluções na impressão
flexográfica banda estreita (20h)

Gestão do processo de produção (24h)
Controle do Processo de Impressão Flexográfica (16h)
Controle do Processo de Impressão Flexográfica (16h)

Problemas, Causas e Soluções na Impressão
Flexográfica Banda Larga (20h)
Impressor Flexográfico de Papelão Ondulado (60h)

Problemas, causas e soluções na impressão
flexográfica banda larga (20h)

Impressão Flexográfica para Papelão Ondulado - cores (60h)

Suportes para Impressão em Flexografia
Banda Estreita (16h)
Galvanista Rotográfico (160h)

Suportes para impressão em flexografia banda
estreita (16h)

Galvanoplatia para rotogravura (136h)
Gestão do processo de produção (24h)

Tecnologia de Embalagens Flexíveis (32h)
Tecnologia de embalagens flexíveis (32h)

Gravador de Cilindros Rotográficos (160h)
Gravação de clilindros rotográficos (136h)
Controle do Processo de Galvanoplastia (20h)
Gestão do processo de produção (24h)
Controle do processo de galvanoplastia (20h)

Operador de Sistema de Prova Rotográfica (160h)
Preparação de tintas líquidas (20h)
Operação de máquinas de provas (120h)

Controle do Processo de Gravação de Cilindros (20h)
Controle do processo de gravação de cilindros (20h)

Retoque de cilindros rotográficos (20h)

Impressor Rotográfico (176h)
Tecnologia de embalagens flexíveis (32h)
Processo de impressão rotográfica (120h)

Problemas, Causas e Soluções na Impressão
Rotográfica (20h)
Problemas, causas e soluções na impressão
rotográfica (20h)

Gestão do processo de produção (24h)
Controle do Processo de Impressão Rotográfica (20h)
Operador de Serigrafia (160h)

Controle de processo de impressão rotográfica (20h)

Preparação de tela (32h)
Preparação de tintas para serigrafia (20h)
Impressão serigráfica (84h)

Preparação de Tintas Líquidas (20h)
Preparação de tintas líquidas (20h)

Gestão do processo de produção (24h)
Laminação a Seco e sem Solvente (16h)
Laminação a seco e sem solvente (16h)

Preparação de Tintas para Serigrafia (20h)
Preparação de tintas para serigrafia (20h)

Operador de Acabamento Editorial (220h)
Acabamento Editorial (196h)
Gestão do processo de produção (24h)

Problemas, Causas e Soluções na Pós
Impressão Editorial (40h)
Problemas, causas e soluções para pós-impressão
editorial (40h)

Controle dos Processos de Pós Impressão Editorial (16h)
Controle dos processos de pós-impressão (16h)

Operador de Acabamento Cartotécnico (216h)
Acabamento cartotécnico (192h)
Gestão do processo de produção (24h)

Problemas, Causas e Soluções na Pós-Impressão
Cartotécnica (40h)
Problemas, causas e soluções para pós-impressão
cartotécnica (40h)

Controle dos Processos de Pós-Impressão
Cartotécnico (16h)
Controle dos processos de pós-impressão (16h)

Estampagem a Quente - Hot Stamping (8h)
Estampagem a quente - hot stamping (8h)

Tecnologia de Embalagens Celulósicas (40h)
Tecnologia de embalagens celulósicas (40h)

Orçamento de Serviços Gráficos (40h)
Elaboração de orçamentos (40h)

Diagramação e ilustração digital (70h)
Diagramação e ilustração digital (70h)

Tecnologia de impressão flexográfica banda estreita (40h)
Tecnologia de impressão flexográfica banda estreita (40h)

Tecnologia de impressão flexográfica banda larga (40h)
Tecnologia de impressão flexográfica banda larga (40h)

Tecnologia de impressão rotográfica (40h)
Tecnologia de impressão rotográfica (40h)

Planejamento e controle da produção (32h)
Planejamento e controle da produção (32h)

Impressão offset em máquinas monocolores com
comandos eletrônicos (40 h)
Impressão offset em máquinas monocolores com
comandos eletrônicos (40 h)

Impressão de policromia em papelão ondulado (28h)
Impressão de policromia em papelão ondulado (28h)

Tecnologia de Impressão Offset Rotativa (40h)
Tecnologia Impressão offset rotativa (40h)
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