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Será que esse curso
é pra mim?
( )

Sou jovem, estou no ensino médio
e quero acelerar minha capacitação
profissional.

( )

Busco uma oportunidade acessível
e de curta duração para me
reposicionar no mercado.

( )

Já trabalho na área do curso e quero
melhorar meu currículo ou minhas
habilidades.

Ok, me identifiquei!
Mas quais as
vantagens?
Curta duração: apenas 2 ou 3 semestres
Valores acessíveis: a partir de R$295,00
Instituição de Ensino nota máxima pelo MEC
Estrutura de ponta
Áreas com excelente empregabilidade

CURSO TÉCNICO EM

ENFERMAGEM
Duração: 3 semestres
Mensalidade: R$380,00

O Técnico em Enfermagem desempenha um papel fundamental no sistema de
saúde, é o profissional que está mais próximo dos pacientes e da comunidade,
ouvindo e orientando sobre os cuidados básicos em saúde.
Auxilia na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação no processo
saúde-doença, trabalhando juntamente com outros profissionais de saúde.
E pode atuar também como agente de combate às endemias, cuidador infantil,
cuidador de idoso e agente comunitário de saúde.

Diferenciais IMEPAC:
Laboratórios de última geração
Centro de Simulação Realística
Centro Ambulatorial Dr. Romes Nader
Hospital Universitário Sagrada Família (em construção)
Atividades em parceria com os cursos superiores de Enfermagem e Medicina
Atividades de extensão que possibilitam a prática dos conteúdos (Expresso Saúde)

CURSO TÉCNICO EM

MARKETING
Duração: 2 semestres
Mensalidade: R$347,00

O Técnico em Marketing atua diretamente com a comunicação, fidelização de
clientes, relação com os stakeholders e estudos de mercado dentro de uma
empresa. É ele também que realiza análises de vendas, preços e produtos,
além de projetar e implementar planos de marketing.
No IMEPAC a ênfase do curso é em marketing digital, estimulando os alunos a
desenvolverem as competências necessárias para atuar com as mais modernas
ferramentas da área.

Diferenciais IMEPAC:
O curso tem ênfase no marketing digital, a fim de possibilitar que os alunos conheçam e entendam
o funcionamento das ferramentas e estratégias mais atuais de marketing, podendo aplicá-las na
prestação de serviços e também em suas próprias empresas.

CURSO TÉCNICO EM

SERVIÇOS JURÍDICOS
Duração: 2 semestres
Mensalidade: R$295,00

O Técnico em Serviços Jurídicos é o responsável por executar serviços de
suporte e apoio administrativo às atividades de natureza jurídica, tais como
elaboração de relatórios e contratos, redação de correspondências, organização
e arquivo de documentos, etc.
O atendimento ao público também está entre as atividades desse profissional,
sendo fundamental o desenvolvimento de uma boa comunicação.

Diferenciais IMEPAC:
Atividades em parceria com o curso de Direito do IMEPAC, que possui um Núcleo de Práticas Jurídicas
(NPJ), no qual os alunos têm a oportunidade de conhecer e atuar em rotinas do ambiente jurídico.
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