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A seguir, tabela que lista as denominações a serem utilizadas nacionalmente para os cursos

técnicos brasileiros e as denominações anteriormente empregadas no país.

Esta tabela objetiva propiciar um referencial que oriente as escolas quando da adequação 

do nome de curso técnico para uma das denominações do Catálogo.

Vale salientar, porém, que somente um exame detalhado do projeto pedagógico do curso 

por parte da escola poderá definir qual dentres as denominações constantes no Catálogo 

é a mais conveniente.

A denominação de curso técnico "Web Design", por exemplo, poderá ser convergida para

"Comunicação Visual" ou "Informática para Internet", dependendo da linha de formação

adotada pela instituição ofertante.

Assim, a tabela apresenta apenas um referencial com a intenção de ajudar as escolas na

importante adequação da denominação do curso para a denominação adotada nacionalmente.
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EIXO: AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

ANÁLISES CLÍNICAS 

Análises clínicas – exames laboratoriais
Biodiagnóstico
Biodiagnóstico laboratorial
Biodiagnóstico/patologia clínica
Laboratório clínico
Laboratório de análises clínicas e banco de sangue 
Laboratório de análises clínicas
Laboratório de patologia e análises clínicas
Laboratório em biodiagnóstico
Laboratório
Patologia clínica e biodiagnóstico
Patologia clínica e TPC
Patologia clínica
Patologia e análises clínicas

CITOPATOLOGIA 

Análises clínicas – exames laboratoriais
Biodiagnóstico
Biodiagnóstico laboratorial
Biodiagnóstico/patologia clínica
Citologia
Citotécnico
Laboratório clínico
Laboratório de análises clínicas e banco de sangue
Laboratório de análises clínicas
Laboratório de patologia e análises clínicas
Laboratório em biodiagnóstico
Laboratório

CONTROLE AMBIENTAL
Logística Ambiental
Monitoramento e controle ambiental

ENFERMAGEM

Enfermagem com habilitação em assistência à saúde coletiva
Enfermagem do trabalho com habilitação em tratamento intensivo e de urgência
Enfermagem em assistência domiciliar
Enfermagem em saúde pública
Enfermagem no trabalho

EQUIPAMENTOS
BIOMÉDICOS 

Equipamentos médico-hospitalares
Equipamentos para a área de saúde
Instalação e manutenção de equipamentos médico-hospitalares
Manutenção de equipamentos odontomédico-hospitalares
Manutenção hospitalar
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ESTÉTICA

Embelezamento facial e corporal
Esteticista com qualificação profissional em esteticista facial
Esteticista corporal
Esteticista
Estética e cosmetologia
Estética integral
Esteticista facial e esteticista corporal

FARMÁCIA 

Gestão de farmácia
Farmácia bioquímica
Farmácia da área de saúde
Farmácia e laboratório

GERÊNCIA 
EM SAÚDE

Administração de serviços de saúde
Administração hospitalar
Gestão da saúde pública
Gestão de serviços de saúde
Serviços administrativos na saúde

SAÚDE BUCAL
Atendente de consultório dentário 
Higiene bucal
Higiene dentária

IMAGEM PESSOAL

Arte e ciência do cabelo
Beleza humana – cabeleireiro
Embelezamento pessoal – cabeleireiro
Estilismo de cabelo – cabeleireiro
Imagem pessoal – ênfase em estilismo de cabelo
Imagem pessoal com ênfase em estilismo do cabelo

IMOBILIZAÇÕES
ORTOPÉDICAS

Gesso hospitalar 
Imobilização ortopédica
Imobilização

MASSOTERAPIA 

Ciências das massagens e bem-estar corporal
Massagem com ênfase em massagem terapêutica
Massagens terapêuticas, modalidade: chinesa tui-ná
Massoterapia e estética aplicada
Massoterapia e naturologia clínica 
Massoterapia neuromuscular
Massoterapia, estética e reparadora
Shiatsu 
Shiatsuterapia e massagem terapêutica chinesa tui-ná
Shiatsuterapia
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MEIO AMBIENTE

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

METEOROLOGIA
Meteorologia – ênfase em meio ambiente
Meteorologia – ênfase em sistemas de informação

NUTRIÇÃO 
E DIETÉTICA

Alimentação
Gestão da nutrição
Nutrição

ÓPTICA
Administrador de óptica
Óptica oftálmica 
Ótica

PRÓTESE DENTÁRIA
Laboratório de prótese dentária
Laboratório de prótese odontológica
Prótese odontológica

RADIOLOGIA

Radiologia clínica
Radiologia com ênfase em medicina nuclear
Radiologia com ênfase em radiodiagnóstico
Radiologia com ênfase em radioterapia
Radiologia diagnóstica
Radiologia e diagnóstico por imagem em saúde
Radiologia e diagnóstico por imagem
Radiologia e diagnóstico
Radiologia e imagenologia
Radiologia humana
Radiologia médica – medicina nuclear
Radiologia médica – radiodiagnóstico
Radiologia médica – radioterapia
Radiologia médica e diagnóstico por imagem em saúde
Radiologia médica e radiodiagnóstico
Radiologia médica
Radiologia modalidade radiodiagnóstico médico
Radiologia odontológica 
Radioterapia
Raio X
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REGISTROS 
E INFORMAÇÕES 

EM SAÚDE

Registro e informação em saúde
Serviços administrativos na saúde

SEGURANÇA 
DO TRABALHO

Agente promotor em saúde e segurança do trabalho
Assistente administrativo de segurança do trabalho
Biossegurança
Gestão técnica em segurança do trabalho
Saúde e segurança do trabalho

VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE

Agente em segurança alimentar
Vigilância sanitária e ambiental
Vigilância sanitária e meio ambiente
Vigilância sanitária em saúde do trabalhador
Vigilância sanitária

EIXO: APOIO EDUCACIONAL

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

SECRETARIA ESCOLAR

Administração escolar
Gestão escolar
Secretariado escolar
Secretário de escola
Secretário de escolas de ensino básico
Secretário escolar

INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR

Infraestrutura material e ambiental
Meio ambiente e manutenção de infraestrutura escolar
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EIXO: CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

ANÁLISES QUÍMICAS

Análise química
Análises e processos químicos
Análises químicas industriais
Química – ênfase em análise de processos industriais químicos

AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

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

ELETROELETRÔNICA

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

ELETROMECÂNICA

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
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ELETRÔNICA

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
Instalação e manutenção eletrônica
Instrumentação – controle de processos
Instrumentação eletrônica e controle de processos
Instrumentação eletrônica
Instrumentação industrial
Instrumentação
Microeletrônica

ELETROTÉCNICA

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
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MANUTENÇÃO
AUTOMOTIVA

Automobilística
Automotivo
Eletroeletrônica automotiva
Eletromecânica com ênfase em manutenção de equipamentos fora de estrada
Gerência de manutenção automotiva
Manutenção automotiva
Manutenção de máquinas agrícolas
Manutenção de mecânica automotiva
Mecânica – produção veicular
Mecânica automobilística
Mecânica automotiva
Mecânica com ênfase em motores a combustão interna
Mecânica com habilitação manutenção de automóveis e motor a diesel
Mecânica com habilitação manutenção de automóveis
Mecânica de manutenção em máquinas agrícolas
Mecânica e inspeção veicular
Mecânica geral com ênfase em produção veicular
Motores

MECÂNICA

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 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
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MECATRÔNICA

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

METALURGIA

Caldeiraria e estruturas metálicas
Caldeireiro industrial
Estrutura e pintura
Fundição
Materiais
Metalurgia com competência em materiais metálico, cerâmico e plástico
Metalurgia com competência em processos de fabricação
Metalurgia com ênfase em processos de extrusão
Metalurgia com ênfase em refratários
Metalurgia e materiais
Solda
Soldagem

PETROQUÍMICA 
Industrial com habilitação em indústria de petróleo e gás
Operação em sistemas de petróleo
Química de petróleo

QUÍMICA 

Operação de processos industriais químicos
Polímeros
Processamento de polímeros
Processos químicos industriais
Química – analista de processos
Química de petróleo
Química industrial
Tecnologia química

REFRIGERAÇÃO E
CLIMATIZAÇÃO

Industrial em refrigeração e ar-condicionado
Mecânica de refrigeração e condicionador de ar
Refrigeração
Refrigeração e ar-condicionado
Refrigeração e condicionamento de ar

SISTEMAS A GÁS
Gás natural
Industrial em tecnologias finais do gás
Transporte e distribuição de gás
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EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

ADMINISTRAÇÃO

Administração de empresas
Administração
Assistente em administração
Gerente administrativo
Gestão administrativa
Gestão estratégica administrativa
Operações gerenciais
Planejamento administrativo
Processos administrativos
Serviços administrativos

COMÉRCIO

Administração comercial
Administração da produção
Administração de empresas
Administração de pequenos negócios
Administração de shopping
Administração e gestão
Administração e negócios
Administração em varejo
Administração empresarial
Assessoria de gerenciamento empresarial
Comércio e varejo
Empreendedorismo comercial
Empreendimentos comerciais
Gestão com ênfase em micro e pequenas empresas
Gestão com ênfase em produção industrial e serviços
Gestão com ênfase em rodeio
Gestão das micro e pequenas empresas
Gestão de empresas e negócios de pequeno e médio porte
Gestão de empresas de transporte
Gestão de empresas
Gestão de pequenas empresas
Gestão de pequenos negócios
Gestão de projetos com ênfase em empreendedorismo 
Gestão de varejo supermercadista
Gestão empresarial
Gestão imobiliária
Gestão organizacional de bens e serviços
Gestão

COMÉRCIO EXTERIOR

Administração em comércio exterior
Comércio exterior com ênfase em trade
Comércio exterior
Gestão de comércio exterior
Gestão de negócios

CONTABILIDADE

Contabilidade com ênfase em gestão de negócios
Contabilidade e gerenciamento
Contabilidade social
Gestão com ênfase contábil-financeira
Gestão com ênfase em administração contábil
Gestão com ênfase em contabilidade
Gestão contábil com ênfase em tributos
Gestão contábil e financeira
Gestão contábil, fiscal e negócios
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COOPERATIVISMO Administração de cooperativas

FINANÇAS

Administração financeira
Finanças
Gestão administrativa financeira
Gestão com ênfase em finanças
Gestão contábil e financeira
Gestão de agronegócios

LOGÍSTICA

Administração de sistemas logísticos – empresariais e transportes
Gestão e administração de sistemas logísticos – empresarial e serviços
Gestão e habilitação em materiais e logística
Gestão em logística
Gestão empresarial e logística
Logística de armazenamento, transporte e distribuição
Logística de varejo
Logística e administração da cadeia de suprimentos
Logística empresarial
Logística

MARKETING

Administração – gestão em marketing
Administração e negócios com ênfase em administração de empresas e marketing
Administração em marketing
Gestão com ênfase em marketing
Gestão de marketing e recursos humanos
Marketing e vendas
Marketing
Propaganda e marketing

QUALIDADE

Administração de empresas e qualidade
Controle da qualidade industrial
Gerência de qualidade
Gestão da qualidade total
Gestão da qualidade
Gestão do sistema da qualidade
Qualidade e produtividade
Sistema de gestão da qualidade

RECURSOS HUMANOS

Administração/material
Administração/recursos humanos
Administração com ênfase em recursos humanos
Administração em recursos humanos
Gestão com ênfase em recursos humanos
Gestão de pessoas
Processo de gestão de pessoas
Recursos humanos com ênfase em administração pessoal
Secretariado: recursos humanos
Sistema de gestão integrada

SECRETARIADO

Administração com ênfase em secretariado
Assessoramento gerencial e secretariado
Automação de organizações empresariais e de escritórios
Gestão com ênfase em administração e secretariado
Secretariado bilíngue
Secretariado e assessoramento executivo
Secretariado e assessoria
Secretariado empresarial
Secretariado executivo
Secretariado trilíngue 
Secretariado: recursos humanos
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SERVIÇOS DE
CONDOMÍNIO

Administração de condomínios
Gestão e administração de condomínios

SERVIÇOS PÚBLICOS

Gestão de serviços públicos
Gestão do setor público
Gestão e administração financeira governamental
Gestão empresarial e pública
Gestão pública e cidadania
Gestão pública e controle administrativo operacional
Gestão pública governamental
Gestão pública no executivo
Gestão pública no legislativo
Gestão pública

VENDAS

Administração com ênfase em vendas
Atendimento e marketing
Comércio e varejo
Gestão de varejo supermercadista
Marketing e vendas
Negócios

EIXO: HOSPITALIDADE E LAZER

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

AGENCIAMENTO 
DE VIAGEM

Agenciamento e guia
Agenciamento e guiamento de viagens e operações turísticas
Agenciamento e operação de turismo e hospitalidade
Agenciamento e operações turísticas
Assessor em planejamento turístico
Gestão e promoção turística
Serviços turísticos de eventos, hospedagem e agenciamento
Traslado
Turismo e desenvolvimento social 
Turismo, gerência, agentes e negócios
Turismo/guia turístico
Turismo

COZINHA
Assistente de preparo de alimentos
Gastronomia
Serviços de auxiliar de cozinha

EVENTOS

Eventos de negócios
Eventos e hospitalidade
Gestão de eventos
Organização de eventos
Planejador e realizador de eventos
Planejamento e organização de eventos e turismo
Produção cultural
Promoção e organização de eventos
Serviços turísticos de eventos, hospedagem e agenciamento
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GUIA DE TURISMO

Agenciamento e guia
Guia de turismo de excursão nacional e regional
Guia de turismo
Guia regional
Guiamento de turista
Guiamento/guia de turismo nacional
Operação e agenciamento de serviços turísticos: guia de turismo – classe regional
Serviços de turismo
Turismo/guia turístico
Turismo e guia de turismo e excursão nacional
Turismo

HOSPEDAGEM

Administração em meios de hospedagem
Gestão de hospedagem
Hospitalidade – ênfase em hotéis e pousadas
Hospitalidade
Hotelaria com ênfase em serviços
Hotelaria
Meios de hospedagem
Serviços de hotelaria e turismo
Serviços hoteleiros
Serviços turísticos de eventos, hospedagem e agenciamento
Turismo e hospitalidade
Turismo e hotelaria
Turismo em serviços de hospedagem, alimentação e bebidas
Turismo para gestão de negócios e hotelaria

LAZER

Animação sociocultural
Animação
Atividade física, recreação e desporto
Atividades físicas, recreação e desporto na área de desenvolvimento social
Auxiliar de recreação
Coordenação de lazer e recreação
Esporte terrestre
Lazer e desenvolvimento social
Lazer e esportes
Lazer e qualidade de vida
Lazer e recreação da criança e idoso
Lazer e recreação
Monitor de lazer e recreação
Monitoria de lazer e recreação
Organizador de lazer e recreação
Recreação
Recreacionista infantil

SERVIÇOS 
DE RESTAURANTE 

E BAR

Administração de restaurantes
Alimentos e bebidas
Serviços de sala e bar
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EIXO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA 
PARA INTERNET

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
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MANUTENÇÃO 
E SUPORTE 

EM INFORMÁTICA 

Administração e suporte de redes e sistemas operacionais
Conserto de computadores e periféricos
Informática com ênfase em sistemas de suporte
Informática com habilitação em suporte de hardware
Instalações elétricas e manutenção de microcomputadores
Instalação e operação de computadores
Manutenção de equipamentos de informática
Manutenção de microcomputadores e redes
Manutenção e montagem de equipamentos de informática
Manutenção e programação de computadores
Manutenção em microinformática
Manutenção em redes de computadores
Microinformática
Operação de computadores e de sistemas operacionais
Operador de computadores
Redes e suporte a hardware
Suporte à microinformática
Suporte a sistemas de informação
Suporte a usuários
Suporte computacional
Suporte e manutenção de hardware e software
Suporte em informática

PROGRAMAÇÃO 
DE JOGOS DIGITAIS

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

REDES DE
COMPUTADORES

Administração com habilitação em administração e projeto de redes
Administração em redes
Estrutura e manutenção de redes
Gerência de redes
Gestor de redes locais e remotas
Hardware de computadores e redes
Hardware e rede de computadores
Informática – redes de computadores
Informática – redes de comunicação
Informática com ênfase em configuração de redes
Informática com ênfase em instalação e administração de redes
Informática com habilitação em redes
Informática com habilitação: uso e gestão de computadores, sistemas de redes
Informática em programação e redes
Informática – redes
Infra-estrutura e administração de redes de computadores
Manutenção em redes de computadores
Programação e rede
Programação visual e rede
Redes de computadores
Redes de dados 
Redes e suporte a hardware
Sistemas comerciais ou administração de redes
Sistemas de informação com ênfase em e-commerce
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SISTEMAS DE
COMUTAÇÃO

Comunicação sem fio
Telefonia

SISTEMAS DE
TRANSMISSÃO

Comunicação digital
Comunicação sem fio
Redes de comunicação
Telemática
Transmissão de dados
Transmissão

TELECOMUNICAÇÕES Comunicação digital

EIXO: INFRAESTRUTURA

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

AEROPORTUÁRIO Operação aeroportuária

AGRIMENSURA Geomensura

DESENHO DE
CONSTRUÇÃO CIVIL

Construção civil com habilitação em desenhos e projetos
Construção civil com habilitação em planejamento e projeto
Desenho de arquitetura
Desenho de projetos de construção civil
Desenho de projetos
Desenho
Edificações com habilitação em projetos prediais
Planejamento e projeto predial
Projetos, arquitetura e racionalização de construção

EDIFICAÇÕES

Construção civil com ênfase em canteiro de obras
Construção civil com ênfase em edificações
Construção de edifícios
Construção predial 
Edificações, saneamento e estradas

ESTRADAS 

Construção civil com habilitação em construção e manutenção de vias
Construção civil com habilitação em infraestrutura urbana
Edificações, saneamento e estradas
Edificações e estradas
Edificações e vias públicas
Estradas – sistema viário

GEODÉSIA E
CARTOGRAFIA

Cartografia
Topografia

GEOPROCESSAMENTO

Fotointeligência
Geomática
Informações aeronáuticas
Topografia e geoprocessamento

HIDROLOGIA
Química – habilitação: tratamento de água e efluentes
Recursos hídricos
Sistemas hídricos
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MANUTENÇÃO 
DE AERONAVES

Equipamentos de voo
Grupos motopropulsores de aeronaves
Manutenção aeronáutica
Manutenção de aviônicos de aeronaves
Manutenção de células de aeronaves
Mecânica de aeronaves
Mecânica de manutenção aeronáutica com ênfase em aviônica
Mecânica de manutenção aeronáutica com ênfase em célula
Mecânica de manutenção aeronáutica com ênfase em grupo motopropulsor
Mecânica de manutenção aeronáutica
Mecânico de manutenção de aviônicos de aeronaves
Mecânico de manutenção de célula de aeronaves
Mecânico de manutenção de grupo motopropulsor de aeronaves

PORTOS Operações portuárias

SANEAMENTO Sistemas de saneamento

TRÂNSITO
Transportes com habilitação em gestão de transporte de passageiro
Transportes com habilitação em operação de trânsito
Transportes e trânsito

TRANSPORTE 
DE CARGAS

Logística de transportes
Logística e transporte de cargas
Logística – transporte multimodal
Transporte com habilitação em logística e transporte de carga
Transporte rodoviário de cargas
Transporte/logística de transporte
Transportes com habilitação em operação de transporte de cargas
Transportes com habilitação em operação de transporte multimodal

TRANSPORTE
FERROVIÁRIO

Elétrica ferroviária
Manutenção
Manutenção elétrica metroferroviária
Manutenção mecânica metroferroviária
Sistemas mecânicos de transportes sobre trilhos
Transporte/manutenção elétrica metroferroviária
Transporte/manutenção mecânica metroferroviária

TRANSPORTE
RODOVIÁRIO

Estradas – sistema viário
Operação rodoviária
Transporte com habilitação em transporte urbano e rodoviário de passageiro
Transporte rodoviário e trânsito urbano
Transporte sobre pneus e trânsito urbano
Transporte urbano e rodoviário de passageiros
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EIXO: PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

AGROINDÚSTRIA
Agrícola com habilitação em agroindústria
Agropecuária com habilitação em agroindústria
Produção e processamento de alimentos com ênfase na agroindustrialização

ALIMENTOS

Alimentos – habilitação: aves e derivados
Alimentos – habilitação: bovinos, suínos e derivados 
Alimentos – habilitação: pescados e derivados
Gestão de produção de alimentos
Leite e derivados (laticínios)
Microbiologia de alimentos
Processamento de alimentos
Produção de alimentos
Química com habilitação em alimentos e bebidas
Química com habilitação em carnes e derivados
Química com habilitação em química de alimentos

APICULTURA Agrícola com habilitação em apicultura

CONFEITARIA Confeitaria e panificação

PANIFICAÇÃO Confeitaria e panificação

PROCESSAMENTO 
DE PESCADO

Alimentos – habilitação: pescados e derivados

VITICULTURA 
E ENOLOGIA

Agropecuária com habilitação em viticultura
Enologia

EIXO: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

ARTE CIRCENSE
Artes circenses
Circo

ARTE DRAMÁTICA
Artes cênicas 
Ator

ARTES VISUAIS
Artes plásticas
Cerâmica artística artesanal

ARTESANATO Cerâmica artística artesanal

CANTO

Canto erudito
Canto lírico
Canto popular
Execução musical – instrumento canto
Música – canto
Vocal
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COMPOSIÇÃO 
E ARRANJO

Arranjos musicais

COMUNICAÇÃO VISUAL

Artes plásticas com design gráfico
Desenho industrial – design gráfico, de produto e de embalagem
Design gráfico e empresarial
Design gráfico e web
Design gráfico
Gestão de negócios em design gráfico e empresarial
Programação visual
Visual merchandising
Web design

CONSERVAÇÃO E
RESTAURO

Conservação e restauração com ênfase em pintura mural
Conservação e restauração de bens culturais
Conservação e restauração em pintura de cavalete

DANÇA

Bailarino contemporâneo
Bailarino flamenco
Bailarino moderno-contemporâneo
Bailarino para corpo de baile
Bailarino sapateado americano
Bailarino 
Bailarino clássico
Dança: artista de balé
Dança com habilitação profissional de bailarino em suas diversas modalidades
Dança com habilitação profissional de maître de balé
Dança contemporânea
Dança popular e folclórica
Intérprete/criador-dança
Maître de balé

DESIGN DE 
EMBALAGENS

Desenho industrial – design gráfico, de produto e de embalagem 
Desenho industrial 
Design

DESIGN DE INTERIORES

Decoração de interiores
Decoração
Programação visual de vitrines e espaços comerciais
Vitrinismo e merchandising visual

DESIGN DE JOIAS
Desenho industrial
Design

DESIGN DE MÓVEIS

Desenho industrial
Design
Design de mobiliário
Design de móveis e interiores
Industrial moveleiro
Produto de design de móveis
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DOCUMENTAÇÃO
MUSICAL

Documentação e editoração de partituras
Musicografia braille
Musicografia digital

FABRICAÇÃO DE
INSTRUMENTOS

MUSICAIS
Afinação de piano

INSTRUMENTO MUSICAL

Acordeom • Alaúde • Bandolim • Bateria • Bombardino • Clarineta • Clarinete • Contrabaixo elétrico •
Contrabaixo • Cravo • Fagote • Flauta doce • Flauta transversal • Flauta traverso barroca • Guitarra •
Harpa • Oboé • Órgão eletrônico • Órgão • Percussão • Piano popular • Piano • Saxofone popular •
Saxofone • Teclado • Trombone • Trompete • Tuba • Viola caipira • Viola da gamba • Viola • Violão
erudito • Violão popular • Violão sete cordas • Violão • Violino • Violoncelo

Execução musical – instrumento baixo elétrico
Execução musical – instrumento bandolim
Execução musical – instrumento bateria
Execução musical – instrumento cavaquinho
Execução musical – instrumento clarineta
Execução musical – instrumento contrabaixo acústico 
Execução musical – instrumento fagote
Execução musical – instrumento flauta transversa
Execução musical – instrumento guitarra elétrica
Execução musical – instrumento oboé
Execução musical – instrumento órgão
Execução musical – instrumento percussão sinfônica
Execução musical – instrumento piano
Execução musical – instrumento saxofone
Execução musical – instrumento trombone
Execução musical – instrumento trompa
Execução musical – instrumento trompete
Execução musical – instrumento tuba
Execução musical – instrumento viola
Execução musical – instrumento violão
Execução musical – instrumento violino
Execução musical – instrumento violoncelo
Execução musical
Instrumentista de banda
Instrumentista de orquestra

MODELAGEM DO
VESTUÁRIO

Confecção de vestuário/modelagem
Modelagem de vestuário feminino e masculino
Modelagem de vestuário feminino
Modelista de vestuário feminino e masculino
Modelista de vestuário

MULTIMÍDIA
Design gráfico e web
Web design
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PAISAGISMO

Design de paisagismo 
Design floral
Design paisagístico
Designer de interiores e paisagismo

PRODUÇÃO DE ÁUDIO 
E VÍDEO

Áudio e vídeo
Áudio visual
Audiovisual/pesquisador audiovisual
Audiovisual/repórter cinematográfico
Audiovisual/sonoplasta
Audiovisual
Cinegrafia
Edição de imagem
Produção audiovisual/coordenador de produção
Produção audiovisual/pesquisador
Produção em áudio visual
Vídeo profissional

PRODUÇÃO DE MODA

Estilismo e coordenação de moda
Estilismo e moda
Estilismo
Estilismo de moda
Estilista e moda
Imagem pessoal – moda
Moda
Moda e estilismo

PUBLICIDADE

Comunicação empresarial
Comunicação mercadológica
Comunicação social
Comunicação
Criação e produção em publicidade e propaganda
Propaganda e marketing
Produção executiva
Publicidade com ênfase em design gráfico
Publicidade e comunicação
Publicidade e marketing
Publicidade e propaganda

RÁDIO E TELEVISÃO

Comunicação com ênfase em rádio e televisão
Criação e produção para rádio
Criação e produção para televisão
Locução e apresentação em rádio e televisão
Locução e apresentação
Produção de programas de rádio e televisão
Radialismo

REGÊNCIA

Música – regência coral
Música – regência de banda
Regência de conjuntos instrumentais
Regência de conjuntos vocais
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EIXO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

AÇÚCAR E ÁLCOOL
Agrícola com ênfase na cadeia produtiva da cana-de-açúcar
Química com ênfase em açúcar e álcool

CALÇADOS Gestão da produção de calçados

CELULOSE E PAPEL Processos industriais em celulose

CERÂMICA 
Cerâmica estrutural
Manutenção industrial cerâmica
Produção de cerâmica

CONSTRUÇÃO NAVAL 
Estruturas navais
Indústria naval

CURTIMENTO
Análises químicas industriais – curtimento e couro
Curtimento e couro

FABRICAÇÃO MECÂNICA

Construção de ferramentas
Ferramentaria
Ferramentaria de moldes
Usinagem

IMPRESSÃO GRÁFICA
Gráfico em pré-impressão
Gráfico em rotogravura e flexografia

IMPRESSÃO OFFSET Gráfico em offset

MÓVEIS

Indústria moveleira
Madeira e mobiliário
Madeira e movelaria com ênfase em produção de móveis
Marcenaria
Móveis e esquadrias – produção moveleira
Móveis e esquadrias
Movelaria
Processos industriais moveleiros

PETRÓLEO E GÁS 

Exploração de petróleo
Instrumentação de petróleo
Manutenção na indústria do petróleo e gás natural
Operação da produção do petróleo e gás natural
Operação de plataformas e sondas de perfuração e produção de petróleo e gás natural
Operação de produção de petróleo e gás natural
Operação e produção de petróleo
Produção de petróleo
Química de petróleo

PLÁSTICOS 

Polímeros
Processamento de polímeros
Produção de plásticos
Transformação de termoplásticos
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PRÉ-IMPRESSÃO
GRÁFICA

Gráfico em pré-impressão
Design Gráfico e Empresarial
Design Gráfico

TECELAGEM 

Acabamento têxtil
Fiação
Indústria têxtil
Têxtil
Têxtil em confecção e química têxtil
Têxtil em malharia e confecção
Têxtil em malharia e química têxtil

VESTUÁRIO

Confecção – modelagem
Confecção – produção
Confecção de vestuário/modelagem 
Confecção de vestuário/produção
Confecção do vestuário
Confecção industrial do vestuário
Confecção industrial
Gerência de produção em vestuário
Indústria do vestuário
Industrial com habilitação em confecção e vestuário
Industrial com habilitação em vestuário
Malharia
Moda e estudo do vestuário
Modelagem de vestuário feminino e masculino
Modelagem de vestuário feminino
Modelagem
Modelista de vestuário feminino e masculino
Modelista de vestuário

EIXO: RECURSOS NATURAIS

CATÁLOGO DENOMINAÇÕES ANTERIORMENTE UTILIZADAS

AGRICULTURA

Agrícola com ênfase na cadeia produtiva da cana-de-açúcar 
Agrícola com habilitação em agricultura 
Agrícola com habilitação em jardinagem
Agricultura com ênfase em produção vegetal 
Agricultura familiar
Agropecuária com ênfase em agricultura familiar 
Agropecuária com habilitação em agricultura
Agropecuária com habilitação em fruticultura 
Agropecuária com habilitação em viticultura 
Floricultura
Produção agrícola
Produção vegetal
Secagem e armazenagem de grãos e sementes
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AGROECOLOGIA

Agrícola com habilitação em agroecologia
Agrícola com habilitação em desenvolvimento sustentável e agroecologia
Agricultura familiar
Agropecuária com habilitação em agroecologia 
Agropecuária ecológica
Agropecuária orgânica
Agropecuária com ênfase em agricultura familiar 
Desenvolvimento rural sustentável

AGRONEGÓCIO 

Administração rural
Agropecuária com ênfase em agronegócios
Gestão com ênfase em produção industrial e serviços
Gestão da empresa rural
Gestão em agronegócios e meio ambiente

AGROPECUÁRIA

Agrícola com habilitação em agropecuária
Agropecuária com habilitação em agropecuária 
Pecuária
Produção pecuária

AQUICULTURA

Aquacultura
Piscicultura
Produção aquícola
Produção aquícola e pesqueira

FLORESTAS

Agroflorestal
Agropecuária com habilitação em agricultura e reflorestamento
Industrialização da madeira
Manejo florestal
Silvicultura 

GEOLOGIA Mineração com ênfase em geologia

MINERAÇÃO
Geologia com ênfase em lavra de mina
Mineração com ênfase em produção mineral e meio ambiente

RECURSOS MINERAIS Geologia e mineração

RECURSOS PESQUEIROS Aquicultura e Pesca

ZOOTECNIA

Agrícola com habilitação em zootecnia
Agropecuária com habilitação em produção animal
Agropecuária com habilitação em zootecnia
Avicultura
Manejo e sanidade animal
Zoonoses
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