
HORÁRIO 2021.1 CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES IFPE CAMPUS IGARASSU 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA A INTERNET 

1º período tarde - IPI 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12:50 - 13:35  fundamentos (liliane) seguranca-trabalho (danniel) portugues (jefferson) proif-inf (ranieri) 

13:35 - 14:20 matematica (cicero) fundamentos (liliane) seguranca-trabalho (danniel) portugues (jefferson) redes (lincoln) 

14:20 - 15:05 matematica (cicero) fundamentos (liliane)  portugues (jefferson) redes (lincoln) 

15:25 - 16:10 ingles (ivo) logica (allan)  redes (lincoln)  

16:10 - 16:55 ingles (ivo) logica (allan) logica (allan) redes (lincoln) matematica (cicero) 

16:55 - 17:40  logica (allan) logica (allan)  matematica (cicero) 

 

2º período manhã - IPI 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 07:45 BD (milton)  etica (willyans)  web 1 (ranieri) 

07:45 - 08:30 BD (milton)  etica (willyans)  web 1 (ranieri) 

08:30 - 09:15 POO (milton) web 1 (ranieri)  PeP 1 (liliane)  

09:15 - 10:00 POO (milton) web 1 (ranieri) seguranca (ramon) PeP 1 (liliane) SO (lincoln) 

10:20 - 11:05 POO (milton) BD (milton) seguranca (ramon) PeP 1 (liliane) SO (lincoln) 

11:05 - 11:50  BD (milton) seguranca (ramon) PeP 1 (liliane) SO (lincoln) 

 

3° período tarde – IPI 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12:50 - 13:35 ES (milton) IASW (ramon) empreendedorismo (rodrigo) ES (milton) IHC (liliane) 

13:35 - 14:20 ES (milton) IASW (ramon) empreendedorismo (rodrigo) ES (milton) IHC (liliane) 

14:20 - 15:05  IASW (ramon) IASW (ramon) web 2 (ranieri) IHC (liliane) 

15:25 - 16:10  PeP 2 (ranieri,liliane) IASW (ramon) web 2 (ranieri) PeP 2 (ranieri,liliane) 

16:10 - 16:55  PeP 2 (ranieri,liliane)  web 2 (ranieri) PeP 2 (ranieri,liliane) 

16:55 - 17:40    web 2 (ranieri) PeP 2 (ranieri,liliane) 



TÉCNICO EM LOGISTICA 

1º Período logística - manhã 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 07:45 intr-adm (luiz-henrique) log-reversa (bruno) informática (ramon)  metodologia (luiz-henrique) 

07:45 - 08:30 intr-adm (luiz-henrique) log-reversa (bruno) informática (ramon)  metodologia (luiz-henrique) 

08:30 - 09:15 intr-adm (luiz-henrique) log-reversa (bruno) informática (ramon)   

09:15 - 10:00  int-logística (alexandre-m)  português (jefferson)  

10:20 - 11:05 matemática (cicero) int-logística (alexandre-m)  português (jefferson) ética (willyans) 

11:05 - 11:50 matemática (cicero) int-logística (alexandre-m)  português (jefferson) ética (willyans) 

 

1º Período logística - tarde 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12:50 - 13:35  int-logística (alexandre-m)  informática (liliane)  

13:35 - 14:20 intr-adm (luiz-henrique) int-logística (alexandre-m)  informática (liliane)  

14:20 - 15:05 intr-adm (luiz-henrique) int-logística (alexandre-m)  informática (liliane) metodologia (luiz-henrique) 

15:25 - 16:10 intr-adm (luiz-henrique) log-reversa (bruno)  português (jefferson) metodologia (luiz-henrique) 

16:10 - 16:55 matemática (cicero) log-reversa (bruno) ética (willyans) português (jefferson)  

16:55 - 17:40 matemática (cicero) log-reversa (bruno) ética (willyans) português (jefferson)  

 

 

2º Período logística - tarde 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12:50 - 13:35 leg-e-trib (michelle)   log-de-armazenagem (tarcisio)  

13:35 - 14:20 leg-e-trib (michelle) gerenc-e-economia (luiz-guim)  log-de-armazenagem (tarcisio) estatística (cicero) 

14:20 - 15:05 gestão-de-pessoas (yuri) gerenc-e-economia (luiz-guim) com-e-rel-intern (tarcisio) log-de-armazenagem (tarcisio) estatística (cicero) 

15:25 - 16:10 gestão-de-pessoas (yuri) log-transp-dist (alexandre-m) com-e-rel-intern (tarcisio)  estatística (cicero) 

16:10 - 16:55 gestão-de-pessoas (yuri) log-transp-dist (alexandre-m) com-e-rel-intern (tarcisio)  inglês (ivo) 

16:55 - 17:40  log-transp-dist (alexandre-m)   inglês (ivo) 



3º Período logística - tarde 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12:50 - 13:35 gestão-da-qualidade (francisco) gestão-da-produção (djalma) custos-logísticos (tarcisio) gestao-cadeia-supr (yuri)  

13:35 - 14:20 gestão-da-qualidade (francisco) gestão-da-produção (djalma) custos-logísticos (tarcisio) gestao-cadeia-supr (yuri)  

14:20 - 15:05 gestão-da-qualidade (francisco) gestão-da-produção (djalma) gestão-de-materiais (inez) gestao-cadeia-supr (yuri) inglês-ii (ivo) 

15:25 - 16:10 tecn-e-si-log (alexandre-m) segurança (danniel) gestão-de-materiais (inez) tópicos-especiais (tarcisio) inglês-ii (ivo) 

16:10 - 16:55 tecn-e-si-log (alexandre-m) segurança (danniel) gestão-de-materiais (inez) tópicos-especiais (tarcisio)  

16:55 - 17:40    tópicos-especiais (tarcisio)  

 

3º Período logística - noite 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

18:00 - 
18:45 

gestão-da-qualidade 
(francisco) 

gestão-de-materiais 
(inez) 

custos-logísticos 
(tarcisio) 

gestao-cadeia-supr 
(yuri) 

 

18:45 - 
19:30 

gestão-da-qualidade 
(francisco) 

gestão-de-materiais 
(inez) 

custos-logísticos 
(tarcisio) 

gestao-cadeia-supr 
(yuri) 

gestão-da-produção 
(djalma) 

19:30 - 
20:15 

gestão-da-qualidade 
(francisco) 

gestão-de-materiais 
(inez) 

tópicos-especiais 
(tarcisio) 

gestao-cadeia-supr 
(yuri) 

gestão-da-produção 
(djalma) 

20:30 - 
21:15 

tecn-e-si-log (alexandre-m) inglês-ii (ivo) 
tópicos-especiais 

(tarcisio) 
segurança (danniel) 

gestão-da-produção 
(djalma) 

21:15 - 
22:00 

tecn-e-si-log (alexandre-m) inglês-ii (ivo) 
tópicos-especiais 

(tarcisio) 
segurança (danniel)  



BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

1º Período Administração - tarde 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

13:00 - 14:00 etica (willyans)  com-empr (renata) intr-economia (luiz-guim)  

14:00 - 15:00 etica (willyans)  com-empr (renata) intr-economia (luiz-guim)  

15:20 - 16:20 matematica (danniel) intr-cont (michelle) intr-adm (luiz-guim) intr-economia (luiz-guim)  

16:20 - 17:20 matematica (danniel) intr-cont (michelle) intr-adm (luiz-guim)   

17:20 - 18:20 matematica (danniel) intr-cont (michelle) intr-adm (luiz-guim)  
 

 

3º Período Administração - manhã 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 08:00 adm-leg-trib (michelle) comportamento (willyans)    

08:00 - 09:00 adm-leg-trib (michelle) comportamento (willyans) direito (michelle) metodologia (rodrigo)  

09:00 - 10:00 gestao-pessoas-i (renata) comportamento (willyans) direito (michelle) metodologia (rodrigo)  

10:20 - 11:20 gestao-pessoas-i (renata) organizacao (francisco) direito (michelle) metodologia (rodrigo) 
 

11:20 - 12:20 gestao-pessoas-i (renata) organizacao (francisco)   

 

 

 

 

 

 

 



 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE 

1º período Gestão da qualidade - manhã 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 07:45  intr-a-gest-qual (djalma)  fund-de-economia (luiz-guim) ética (willyans) 

07:45 - 08:30  intr-a-gest-qual (djalma)  fund-de-economia (luiz-guim) ética (willyans) 

08:30 - 09:15  intr-a-gest-qual (djalma) português (jefferson) fund-de-economia (luiz-guim) informática (liliane) 

09:15 - 10:00  matemática (danniel) português (jefferson) fundamentos-adm (yuri) informática (liliane) 

10:20 - 11:05  matemática (danniel) português (jefferson) fundamentos-adm (yuri) informática (liliane) 

11:05 - 11:50  matemática (danniel)  fundamentos-adm (yuri)  

 

3º período Gestão da qualidade - manhã 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 07:45 estastística-ii (rodrigo) gest-processo (francisco)  gest-des-prod (breno) tsi-apl (lincoln) 

07:45 - 08:30 estastística-ii (rodrigo) gest-processo (francisco)  gest-des-prod (breno) tsi-apl (lincoln) 

08:30 - 09:15 estastística-ii (rodrigo) gest-processo (francisco)  gest-des-prod (breno) tsi-apl (lincoln) 

09:15 - 10:00 gest-prod (inez) proj-integr-ii (inez)  gest-qual-serv (luiz-guim)  

10:20 - 11:05 gest-prod (inez) proj-integr-ii (inez)  gest-qual-serv (luiz-guim)  

11:05 - 11:50 gest-prod (inez) proj-integr-ii (inez)  gest-qual-serv (luiz-guim)  

 

4º período Gestão da qualidade - tarde 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

12:50 - 13:35 norm-cert-qual (djalma)  gest-inovacao (yuri) gest-estr-quali (breno) planej-estrat (renata) 

13:35 - 14:20 norm-cert-qual (djalma)  gest-inovacao (yuri) gest-estr-quali (breno) planej-estrat (renata) 

14:20 - 15:05 norm-cert-qual (djalma)  gest-inovacao (yuri) gest-estr-quali (breno) metrologia (francisco) 

15:25 - 16:10 custos-prod (rodrigo) cont-est-quali (luiz-guim)  
 metrologia (francisco) 

16:10 - 16:55 custos-prod (rodrigo) cont-est-quali (luiz-guim) metodologia (rodrigo)  metrologia (francisco) 

16:55 - 17:40  cont-est-quali (luiz-guim) metodologia (rodrigo)  metrologia (francisco) 



 

5º período Gestão da qualidade - manhã 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 07:45 direito (michele) ergonomia (danniel) empreendedorismo (rodrigo)   

07:45 - 08:30 direito (michele) ergonomia (danniel) empreendedorismo (rodrigo)   

08:30 - 09:15 direito (michele) ergonomia (danniel) empreendedorismo (rodrigo)   

09:15 - 10:00  auditoria (djalma) metodologia-ii (inez) gestao-projetos (breno)  

10:20 - 11:05  auditoria (djalma) metodologia-ii (inez) gestao-projetos (breno)  

11:05 - 11:50  auditoria (djalma)  gestao-projetos (breno)  

 



TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA A INTERNET 

1º período - Tecnologia Sistemas para a Internet - manhã 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 07:45 ingles-i (ivo) redes (ramon) programacao (allan) calculo (teofilo)  

07:45 - 08:30 ingles-i (ivo) redes (ramon) programacao (allan) calculo (teofilo)  

08:30 - 09:15 ingles-i (ivo) redes (ramon)  calculo (teofilo) fundamentos (ranieri) 

09:15 - 10:00 intr-adm (yuri) design (elton) etica (willyans) redes (ramon) fundamentos (ranieri) 

10:20 - 11:05 intr-adm (yuri) design (elton) etica (willyans) redes (ramon) programacao (allan) 

11:05 - 11:50 intr-adm (yuri) design (elton) etica (willyans) redes (ramon) programacao (allan) 

 

2º período - Tecnologia Sistemas para a Internet - manhã 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 07:45    bd (milton)  

07:45 - 08:30    bd (milton)  

08:30 - 09:15  bd (milton)    

09:15 - 10:00  bd (milton)    

10:20 - 11:05  web-1 (ranieri)  web-1 (ranieri)  

11:05 - 11:50  web-1 (ranieri)  web-1 (ranieri)  
 

3º período - Tecnologia Sistemas para a Internet - manhã 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:00 - 07:45 design-interacao (felipe) poo (milton)  seguranca (ramon)  

07:45 - 08:30 design-interacao (felipe) poo (milton)  seguranca (ramon) ingles-iii (ivo) 

08:30 - 09:15 design-interacao (felipe) projeto-2 (liliane)  web-2 (ranieri) ingles-iii (ivo) 

09:15 - 10:00 pesq-an-comp (willyans) projeto-2 (liliane)  web-2 (ranieri) ingles-iii (ivo) 

10:20 - 11:05 pesq-an-comp (willyans) seguranca (ramon) metodologia (allan) poo (milton) web-2 (ranieri) 

11:05 - 11:50 pesq-an-comp (willyans) seguranca (ramon) metodologia (allan) poo (milton) web-2 (ranieri) 

 

  



 


