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Você já pensou 
em terminar o 

Ensino Médio e já ter
 uma profissão?

Você pode fazer o Itinerário da 
Formação Técnica e Profissional 

(IFTP) a partir do Programa 
Qualifica + IFTP. 

Saiba mais!
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - FUNECE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE
QUALIFICA MAIS UECE | IFTP 



COMO FUNCIONA?
Entre os itinerários que você pode 

escolher para cursar, nesta escola, você 
conta com o Itinerário da Formação Téc-
nica e Profissional ofertado pela UECE 
com o Curso Técnico em Agropecuária.

Ao escolher o curso técnico do Qua-
lifica + IFTP, você vai realizar as ativida-
des na sua própria escola, de forma in-
tegrada ao Ensino Médio, ou seja, nos 
horários em que você já estará em aula. 
Ao final, você terá cumprido a carga ho-
rária total de 1.200 horas-aula do cur-
so técnico.

QUEM PODE SE INSCREVER? 
•	 Estudantes da 1ª série do Ensino 

Médio que optem pelo IFTP

COMO É A PROFISSÃO? 
O Técnico em Agropecuária é o pro-
fissional habilitado, entre outras ativi-
dades, para 
•	 planejar, organizar, dirigir e controlar 
a produção agropecuária de forma sus-
tentável, analisando as características 
econômicas, sociais e ambientais;

•	 implantar e gerenciar sistemas de 
controle de qualidade na produção 
agropecuária;
•	 aplicar técnicas de bem-estar animal 
na produção agropecuária;
•	 identificar e aplicar técnicas merca-
dológicas para distribuição e comer-
cialização de produtos agropecuários e 
animais;
•	 executar a gestão econômica e finan-
ceira da produção agropecuária.
Média salarial: R$ 2.300,00 (Fonte: Guia 
da Carreira)

POR QUE ESCOLHER ESSE CURSO?
•	 Curso com a qualidade da UECE, ins-
tituição de referência nessa área;
•	 Certificação pela UECE; 
•	 Bolsa de estudos no valor de R$ 2,50 
por hora-aula assistida; 
•	 Professores qualificados.


