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Você é daquelas pessoas curiosas, que gosta de configurar aparelhos, entender como as coisas            
funcionam, é questionador, ligado nas novidades, lógica e matemática são seus pontos fortes?                
Cursos nas áreas de Informática e Tecnologia podem ser sua escolha!

A área de Informática evoluiu muito nos últimos anos e no que se refere ao mercado de trabalho, a 
mudança é ainda maior, uma vez que a mão de obra precisa ser qualificada. 

O mundo vive uma abundância de informações e dados. Por isso, o mercado busca um profissional 
para ficar ligado em descobertas, implantar e administrar bancos com grande volume de dados e 
analisar tudo em tempo real.

Os especialistas apontam que as áreas de Informática e Tecnologia estão entre as profissões mais 
promissoras; mesmo com o atual cenário, mostraram oportunidade de crescimento, parte delas                 
diretamente atreladas a essas áreas.

Estude! As empresas querem contratar profissionais que atualizam os seus conhecimentos constantemente.

Uma das principais dúvidas para quem gosta dessa área é sobre qual curso fazer. 

O que diferencia um do outro? Onde poderei trabalhar? São tantas as dúvidas, não é mesmo?!? 

Para ajudar na sua escolha, reunimos informações sobre os cursos que a Cruzeiro Educacional oferece:



Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

Gestão da
Tecnologia da

Informação

O objetivo é documentar, especificar, implementar, testar, implantar 
e manter sistemas computacionais de informação.

Principais atividades:
• Mapear processos, levantamento de requisitos e modelagem de dados;
• Projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas de informação;
• Gerenciar equipes de desenvolvimento de sistemas;
• Diagnosticar e propor melhorias baseados em sistemas computacionais.

Mercado de trabalho:
• Analista de Sistemas;
• Desenvolvimento de Software;
• Gerente de projetos de sistemas de informação.

Média Salarial: R$ 2.218,00 a 4.672,00 – fonte: Revista Época.

Este curso ensina a definir o sistema de informação a ser utilizado 
na gestão dos negócios de uma empresa pública ou privada, seja 
ela comercial, industrial ou de serviços.

• Estruturar os dados necessários para os processos de decisões gerenciais;
• Identificar e estruturar os dados para a obtenção das informações 
utilizadas nos processos de uma empresa;
• Identificar as informações para execução dos processos de uma empresa;
• Avaliar a segurança de sistemas de informação.

• Gerente em tecnologia de informação;
• Gerente de projetos de sistemas de informação;
• Consultor em Sistemas de Informação.

Principais atividades:

Principais atividades:

Mercado de trabalho:

Mercado de trabalho:

Média Salarial: R$ 2.218,00 a 4.672,00 – fonte: Revista Época.

Média Salarial: R$ 8.839,00 – fonte: Revista Época.



Sistemas de
Informação

Redes de
Computadores

Capacita o profissional para o desenvolvimento e manutenção de          
sistemas de informação voltados à administração dos dados organi-
zacionais, captando, armazenando e tratando-os segundo critérios da 
organização, como ferramenta de apoio às áreas operacional, tática e 
estratégica.

• Propor planos e sistemas de informatização na empresa;
• Analisar custos, viabilidade técnica, econômico e financeira para a       
implantação de processos de automação;
• Controlar fluxo de informações na empresa através da criação de    
aplicativos que facilitem este processo;
• Desenvolver programas e aplicativos para computadores.

• Gestão de Banco de Dados;
• Consultoria Estratégica em TI;
• Gestão de Projetos de TI;
• Arquitetura e Administração de Sistemas.

Formar profissionais atualizados com as tecnologias de redes             
existentes no mercado e capaz de desenvolver e implantar                       
projetos, configurar e gerenciar ambientes de redes para otimizar 
o funcionamento de uma empresa.

• Avaliar e definir a arquitetura de rede para uma aplicação;
• Definir a necessidade de redes de alto desempenho;
• Gerenciar a implementação de uma rede;
• Avaliar e implementar a eficiência da operação de uma rede.

• Administrador de Redes de Computadores;
• Supervisor de Segurança de Redes de Computadores;
• Supervisor técnico em Configuração e Manutenção de Redes de 
Computadores.

Principais atividades:

Principais atividades:

Mercado de trabalho:

Mercado de trabalho:

Média Salarial: 3.298,00 – fonte: Revista Época

Média Salarial: R$ 1.502,00 (Técnico em Redes) e 
R$ 8.278,00 (Gerente de Redes) – fonte: Revista Época.



Sistemas
para Internet

Redes de
Computadores

Ciência da
Computação

Projetar, testar, implantar e administrar sistemas para Internet de acordo 
com os critérios da empresa.

• Projetar, documentar, testar e implantar sistemas para Internet;
•  Administrar Sistemas para Internet;
•  Produzir Sistemas para Internet de acordo com os critérios da empresa;
•  Gerenciar equipes de desenvolvimento de sistemas para Internet.

• Desenvolvedor WEB;
• Administrador de WEB Sites;
• Consultor de Tecnologia e Analista de Negócios WEB;
• WebMaster.

Formar profissionais atualizados com as tecnologias de redes             
existentes no mercado e capaz de desenvolver e implantar                       
projetos, configurar e gerenciar ambientes de redes para otimizar 
o funcionamento de uma empresa.

• Avaliar e definir a arquitetura de rede para uma aplicação;
• Definir a necessidade de redes de alto desempenho;
• Gerenciar a implementação de uma rede;
• Avaliar e implementar a eficiência da operação de uma rede.

• Administrador de Redes de Computadores;
• Supervisor de Segurança de Redes de Computadores;
• Supervisor técnico em Configuração e Manutenção de Redes de 
Computadores.

Preparar o profissional a dedicar-se aos aspectos científicos,                        
trabalhando no desenvolvimento e adaptação de sistemas importados, 
no processamento de dados científicos e técnicos, bem como na 
criação de novas linguagens de programação e novas arquiteturas 
de hardware.

• Desenvolver programas para uso específico (softwares);
• Detectar problemas em sistemas operacionais e banco de dados;
• Criar novos sistemas operacionais e produtos de software.

• Atuação em laboratórios de pesquisas e desenvolvimento;
• Desenvolvimento de interfaces, simulações, aplicativos, softwares e afins;
• Pesquisador em área acadêmica;
• Assumir cargos de Gestão de áreas de Tecnologia.

Principais atividades:

Principais atividades:

Mercado de trabalho:

Mercado de trabalho:

Média Salarial: de R$ 2968,00 a R$ 8.770,00 - Fonte: Guia da Carreira.

Média Salarial: R$ 4.603,00 - fonte: Revista Época.



Jogos Digitais 
O curso tem como objetivo o desenvolvimento de aplicativos para 
atender todas as áreas de interesse. Trata-se de uma nova modalidade 
de desenvolvimento de sistemas em que se procura “gamificar” ou   
tornar mais lúdico o acesso as diversas informações. Desta forma, o 
curso procura desmistificar a ideia de que jogo não é cultura, partindo do 
pressuposto que se pode transformar todas as informações em algo 
mais atraente. Desenvolvendo jogos educação, indústria, entretenimento, 
comércio, ambiente publicitário e empresarial, com inúmeras possibi-
lidades e em completa interatividade.

• Elaboração do roteiro, na modelagem, nos cenários, na parte gráfica, 
no desenho e nas ações dos personagens;
• Preparação na construção de jogos a ser úteis para sociedade, assim 
como parte lógica do jogo como regras, fases, desafios e objetivos;
• Suporte informatizado que define quais plataformas são compatíveis, 
recursos mínimos e programação.

• É comum que os profissionais nessa área abram a sua própria 
empresa, associando o prazer em trabalhar com a possibilidade obter 
uma renda, além disso, estimula-se a criação de startups e o foco no 
empreendedorismo;
• Os jogos digitais são considerados como atividade da economia   
criativa, pois além do entretenimento, os jogos são importantes                    
ferramentas pedagógicas, utilizadas em escolas e em treinamentos 
empresariais; 
• Atuação em programação, designer gráfico e áudio, teste de jogos,         
suporte e manutenção.

Principais atividades:

Mercado de trabalho:

Média Salarial: R$ 2.000,00 a R$ 10.000,00 – fonte: Cursos e Profissões




