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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 
Técnica e Profissional ofertado pela 
UECE com o Curso Técnico em Guia 
de Turismo.  

Ao escolher o curso técnico do Quali-
fica + IFTP, você vai realizar as atividades 
na sua própria escola, de forma integra-
da ao Ensino Médio, ou seja, nos horários 
em que você já estará em aula. Ao final, 
você terá cumprido a carga horária total 
de 800 horas-aula do curso técnico.

QUEM PODE SE INSCREVER? 
•	 Estudantes da 2ª série do Ensino Mé-
dio que optem pelo IFTP

COMO É A PROFISSÃO? 
O Técnico em Guia de Turismo é o 

profissional habilitado para 
•	 planejar e organizar a execução de 
roteiros e itinerários turísticos;
•	 conduzir e orientar visitantes na rea-
lização de traslados, passeios, visitas e 
viagens;

•	 prestar informações turísticas no 
contexto local, regional e nacional;
•	 intermediar as relações entre visitan-
tes, comunidade e prestadores de ser-
viços turísticos;
•	 prestar assistência aos visitantes du-
rante a realização dos roteiros e itinerá-
rios turísticos.

Média salarial: R$ 2.000,00 (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.


