
SPA/ terapia familiar     REDE SOCIAL DE FORTALEZA       
 

Nome da organização Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC 

Endereço SENAC – Centro: Rua Tristão Gonçalves, 1245 

Responsável Geral – Presidente do FECOMÉRCIO - que é 
composta pelo SENAC, SESC e Instituto de Pesquisa 
de Desenvolvimento do Ceará – IPDC. A Fecomércio-
CE foi fundada em 1948, é constituida por mais de 30 
sindicatos comerciais asociados e reúne cerca de 70 
mil empresas nas áreas de atacado, varejo, comercio, 
turismo e serviços em todo o Estado do Ceará.   

Outros contatos Caroline Alves - Gerente de Educação Profissional do 
Centro Educacional Profissional Jessé Pinto Freire 
/SENAC. Telefone para contato: 3452-7041   

Tipo de organização Mantida por empresários do comércio de bens, 
serviços e turismo o SENAC é a maior instituição de 
educação profissional do Brasil, de caráter privado e 
sem fins lucrativos, no setor do comércio de bens, 
serviços e turismo, aberta a toda sociedade, que 
oferece cursos desde a formação inicial até a educação 
supeior. Sua missão é educar para o trabalho em 
atividade do comércio de bens, serviços e turismo. 
Presente em 26 estados brasileiros e no Distrito 
Federal, com mais de 400 Centros de Formação 
Profissional no Brasil, 73 empresas-escola, 67 
carretas-escola, 1 balsa-escola e centenas de 
ambientes pedagógicos. No Ceará, existem atualmente 
8 unidades da instituição : três em Fortaleza (Centro, 
Aldeota e Iracema) e cinco pelo interior do Estado 
(Crato, Juazeiro, Sobral, Iguatu e Guaramiranga). Atua 
como agente facilitador da trans formação da 
sociedade, estimulando o desenvolvimento da 
cidadania e contribuindo para melhoria da qualidade de 
vida dos comerciários e comunidade em geral, através 
de ações nas áreas de Educação, Cultura, Espórte, 
Lazer, Saúde e Assistência.  

Serviços oferecidos Ofertece à população cursos profissionalizantes nos 
segmentos de : comunicação; artes ; design; 
conservação e zeladoria; gastronomia; idiomas; 
informática; imagem pessoal ; moda; meio ambiente; 
lazer ; saúde; estética ;tecnologia educacional ; 
telecomunicações ; turismo e hotelaria.    

População alvo Jovens e adultos  

Bairros  Grande Fortaleza e região metropolitana, atuando 
também nos municípios  de Crato, Juazeiro, Sobral , 



Iguatu e Guaramiranga. 

Critérios de admissão Ter o perfil de exigido no curso, pagamento da taxa 
previamente esbelecida pela instituição, cópia da RG e 
CPF e comprovante de residência atualizado. 

Comentários O SENAC tem 60 anos de fundação. Oferece uma 
excelente estrutura física com biblioteca e todo material 
necessário para o desenvolvimento das atividades de 
cada curso. Com largada experiência em formação 
profissional, tem uma equipe multiprofissional além dos 
professores permanentes e contratados 
eventualmente.  
Telefones para contato:  
(85) 34527005  - FAX (85)34527070 
Internet:www.ce.senac.br/cursos 

 

 

 

 
 


