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Velocidade, formação e 
horas a mais no currículo. 
Estes são os diferenciais 
dos cursos rápidos que o 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial (Senai/
AL) oferta, a partir deste 
mês, em uma modalidade 
inovadora. A oportunidade é 
imperdível, principalmente, 
para universitários. As áre-
as disponíveis são Informá-
tica, Construção Civil, Meio 
Ambiente, Gestão, Alimen-
tos e Vestuário. Todas as 
informações estão no site 
al.senai.br ou pelo telefone 
(82) 3223-2200. 

Confira o cronograma 
dos cursos rápidos:
•	 Controle	 de	 quali-

dade do concreto – (21/01 
– Noite/Unidade Poço) / 
(23/01 – Tarde/Unidade Be-
nedito Bentes);
•	 PGRCC	 –	 Plano	

de	 Gerenciamento	 de	 Re-
síduo da Construção Civil 
– (23/01 – Tarde/Unidade 
Poço) / (22/01 – Tarde/Uni-
dade Benedito Bentes);
•	 Tecnologias	e	inova-

ções em instalações hidros-
sanitárias e a gás – (22/01 
– Noite/Unidade Poço);
•	 Crie	 apresentações	

de alto impacto com prezi e 

beautiful – (04/02 – Noite/
Unidade Tabuleiro) / (28/01 
– Noite/Unidade Poço) / 
(28/01 – Noite/Unidade Ara-
piraca);
•	 Programação	e	Pro-

totipagem	 com	 Robótica	
Lego – (28/01 – Noite/Uni-
dade Benedito Bentes);
•	 Roteamento	 e	 Swi-

tching: dimensionamento 

de redes CISCO – (28/01 
– Noite/Unidade Poço) / 
(28/01 – Noite/Unidade Ara-
piraca);
•	 Gestão	 de	 equi-

pes no canteiro de obras 
– (23/01 – Tarde/Unidade 
Poço);
•	 Temperagem	 de	

chocolate – (04/02 – Noite/ 
Unidade Tabuleiro) / (28/01 

– Tarde/Unidade Poço);
•	 Criação	 de	 Fanta-

sias Infantis – (07 e 08/02 
– Noite/ Unidade Poço) / 
(28 e 29/01 Tarde/Unidade 
Tabuleiro);
•	 Como	 Transformar	

seu abadá para o carnaval 
–  (14/02 – Tarde/Unidade 
Tabuleiro) / (07/02 - Noite/
Unidade Poço).

www.youtube.com/sistemafiea www.twitter.com/senai_al www.fb.com/senai-al www.al.senai.br
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Senai abre matrículas 
para cursos rápidos 


