Eventos de Extensão
Se você quer nos conhecer e participar
dos nossos eventos de extensão
(palestras, feiras, mesa de debates), fique
ligado nas nossas páginas do Site Oficial,
do Facebook e Instagram!

Inscrições até
24 de agosto!

Cursos de Extensão
IFCE Campus Horizonte
Cursos de Formação Inicial e Continuada

Cursos
Profissionais
Planejamento
Estratégico;
Ferramentas da
Qualidade

Pertinho
de você!

Instituição Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará - IFCE Horizonte

Site Oficial:
https://ifce.edu.br/
horizonte

Gestão de
Pessoas;
Relações
Interpessoais;
Libras

Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE

Telefone: 85 3401 2205

Telefone: 85 3401 2205
@ifcecampushorizonte

Totalmente
Gratuitos!!!

Cursos Profissionais em Diversas
Áreas
FERRAMENTAS BÁSICAS DA QUALIDADE NA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (40 horas)
Com prof. Paulo Hyder
Graduado em Administração, Especialista e Mestre em
Engenharia de Produção.
Neste curso serão trabalhadas a aplicação de ferramentas básicas específicas, sob supervisão, para o
controle e melhoria dos produtos e processos nas
organizações. Além do acompanhamento de processos e execução de auditorias internas da qualidade
nas organizações.

PLANEJAMENTO E CONTROLE ESTRATÉGICO E TÁTICO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO (40 horas)
Com prof. Paulo Hyder
Graduado em Administração, Especialista e Mestre em
Engenharia de Produção.
Este curso oferece ao profissional a formação para
conhecer os tipos de sistemas de produção, entender
o planejamento e controle da produção de bens e
serviços, percebendo a produção no nível estratégico
e tático.

RELAÇÕES INTERPESSOAIS: DESENVOLVENDO MAIS
AUTONOMIA NAS ORGANIZAÇÕES (40 horas)
e
GESTÃO DE PESSOAS: POTENCIALIZANDO TALENTOS
(40 horas)
Com prof. Débora Garcia
Graduada em Turismo, Especialista em Turismo e Meio
Ambiente e Mestre em Psicologia.
Estes cursos apresentam competências, técnicas e
inovações sobre relações interpessoais. Além da autonomia, sua importância, utilizações e aplicações práticas como instrumento de planejamento e decisão visando contribuir para indicadores de RH, satisfação do
ambiente laboral e desenvolvimento organizacional.

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS—LIBRAS I e II (60
horas)
Com prof. João Martins de Morais Neto
Graduado em Letras—Libras e em Projeto e Implantação
de Redes de Computadores.
Neste curso, o aluno será capaz de desenvolver as habilidades básicas para a comunicação em Língua Brasileira de Sinais—LIBRAS.

Nossa missão é produzir,
disseminar e aplicar os
conhecimentos científicos e
tecnológicos na busca de
participar integralmente da
formação do cidadão,
tornando-a mais completa,
visando a sua total inserção
social, política, cultural e
ética.

