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Aprendizagem em Help Desk

Objetivo
Atender a Legislação vigente (lei 10.097, de 19/12/2000).Este curso tem como objetivo o desenvolvimento
de jovens aprendizes, encaminhados pelas empresas de Comércio e Serviços, considerando os aspectos
da aprendizagem, que favorecem a formação de profissionais preparados para atuarem em um mundo de
trabalho dinâmico, implementando alternativas educacionais renovadoras e flexíveis, propiciando a
construção de uma cultura marcada pela iniciativa, autonomia, criatividade, responsabilidade e ética.

Programa
Projeto articulador: Elaboração de um Plano de Vida e Trabalho;
O mundo do trabalho: cenário e perspectivas;
O trabalho e as formas de trabalho;
A ética e a estética do trabalho;
O cidadão e o exercício da cidadania;
Meio ambiente e saúde: direito individual e dever para com o coletivo;
Empreendedorismo;
Redação Empresarial;
Matemática Comercial;
Telemarketing;
Sistemas Operacionais;
Aplicativos de Escritório;
Redes;
Montagem e Assistência Técnica em Computadores;
Segurança no Trabalho;
Projeto Integrador do Curso - EAD;
Acompanhamento Pedagógico na Empresa;
Vivência na Empresa.

Público
Este curso se propõe a atender a legislação vigente para o desenvolvimento dos Jovens Aprendizes,
encaminhados pelas empresas de comércio de bens,  serviços e turismo para o cumprimento da Lei nº
10.097, de 19/12/2000, do Decreto-Lei nº 8.622 de 10 de janeiro de 1946, do Decreto nº 5.598, de 1º de
dezembro de 2005 e Portaria nº615 de 13 de dezembro de 2007,  que regulamenta a contratação de
aprendizes e dá outras providências o que dispõe sobre a aprendizagem dos comerciários, comprometidos
com o estudo e a implementação de alternativas educacionais renovadoras, flexíveis com a construção de
uma cultura marcada pela iniciativa, autonomia, criatividade, responsabilidade e ética.

Requisitos de Acesso
Requisitos de Acesso:
Escolaridade mínima:1ºano do Ensino Médio incompleto.
Idade mínima:15 anos completos.
Idade máxima:24 anos incompletos.

Material Incluso
Livro - Internet 8;
Livro - Word 2010 - Trabalhando textos com qualidade;
Livro - PowerPoint 2010 - Liberdade à criação;
Livro - Excel 2010 - Controlando dados;
Livro - Windows 7;
Livro - Manutenção completa em computadores;
Livro - Treinamento avançado em rede wireless;
Livro - GNU Linux;
Livro - Qualidade em prestação de serviços;
Apostila - Redação Comercial;
Apostila - Matemática Comercial;
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Apostila - Segurança do Trabalho.

Informações Importantes
•Documentação necessária:
•CTPS do jovem Aprendiz devidamente preenchida(cópia);
•Ficha de encaminhamento do jovem Aprendiz preenchida pela empresa;
• Contrato Social e/ou procuração de quem assina pela empresa;
•Comprovante de Endereço do aluno;
•Comprovante de escolaridade do aprendiz(original),constando período em que o aluno estude;
•Carteira de identidade ou certidão de nascimento(cópia);
•Guia de recolhimento da GPS e GFIP da empresa.

Avaliação
A avaliação do desempenho será contínua e cumulativa, possibilitando o diagnóstico sistemático do
processo aprendizagem, prevalecendo os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados
obtidos ao longo do processo de aprendizagem sobre eventuais avaliações finais.
O resultado do processo de avaliação será expresso em menções:

- ÓTIMO - capaz de desempenhar, com destaque, todas as competências exigidas pelo perfil profissional
de conclusão;
- BOM - capaz de desempenhar, a contento, todas as competências exigidas  pelo perfil profissional de
conclusão;
- SUFICIENTE – capaz de desempenhar, no mínimo, as competências essenciais exigidas pelo perfil
profissional de conclusão;
- INSUFICIENTE - não capaz de desempenhar, as competências essenciais exigidas pelo perfil
profissional de conclusão.
Será considerado aprovado aquele que, obtiver no final do curso, no mínimo a menção Suficiente relativa
às avaliações realizadas durante o processo de aprendizagem e freqüência mínima de 75% do total das
aulas dadas no curso. 
Ter-se-á como reprovado aquele que:
- Obtiver menção Insuficiente.
- Tiver freqüência inferior a 75%.
O jovem deverá ter pleno conhecimento dos procedimentos a serem adotados para o desenvolvimento do
curso, bem como sobre as normas regimentais e os critérios de avaliação, freqüência e promoção

Carga Horária
•Teórica-prática:528 horas.
•Prática Supervisionada:556 horas.
•Carga horária Total: 1084 horas.

Metodologia
O curso será ministrado no período de um ano e quinze dias. Nas cinco primeiras semanas o curso será
realizado de forma intensiva (somente no Senac), ou seja, aula todos os dias da semana – de 2ª a 6ª feira.
Seqüencialmente será desenvolvido uma vez por semana (4 horas diárias), de acordo com o cronograma
previsto pela Unidade Educacional, neste período será agregado aos componentes curriculares em
estudo,atividades semi - presenciais, com carga horária total de 56 horas, divididas em tarefas de uma
hora e trinta minutos por semana.
A cada quadrimestre será realizada uma semana de curso de forma intensiva (somente no Senac), ou
seja, aula todos os dias da semana – de 2ª a 6ª feira, contemplando os seguintes Componentes
Curriculares:   Segurança no Trabalho e Técnicas de Suporte Computacional.
Registramos que esta metodologia, visa favorecer o desenvolvimento de profissionais competentes,
autônomos, criativos, solitários e éticos, capazes de organizar o próprio trabalho e de colocá-lo a serviço
da auto-realização, do desenvolvimento do processo produtivo e da sociedade em que vivem;
Tal medida tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento de competências, habilidades e qualidades
pessoais básicas para o trabalho, em sintonia com atuais tendências da organização do trabalho,
contribuindo para melhorar os contatos iniciais do mundo do trabalho.
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