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Chefia e Liderança
Administração de Condomínios
Administração de Empresas
Administração Participativa
Assistente Administrativo
Contabilidade Básica
Auxiliar de Corretor de Imóveis
Distribuição e Logística
Ética Empresarial
Fundamentos da Administração
Gestão da Produção
Gestão de Crises
Gestão da Qualidade
Gestão e Gerenciamento de Obras
Gestão Estratégica
Marketing
Noções de Contabilidade
Noções de Gestão de Pessoas
Planejamento Estratégico
Recrutamento e Seleção de Pessoal
Teoria das Organizações
Empreendedorismo

Chefia e Liderança
Este curso visa levantar alguns pontos sobre "liderança",
sem a pretensão de vir a esgotar o assunto, o que seria, de
qualquer modo, impossível. Temos a intenção de abrir
portas e trazer à tona tópicos que possam ser importantes e
despertar naquele que tem subordinados, o desejo de saber
mais e descobrir mais sobre o que pode vir ajudá-lo a
tornar-se um verdadeiro líder, começando pela descoberta
de si mesmo, que mostrará os pontos em que precisa atuar
para adquirir as características e a postura que o
conduzirão à verdadeira liderança.

Conteúdo Programático
O poder da liderança para a liberdade
Liderança e realização de grupo
Liderança e poder
O que é ser um líder
Administração de mudanças organizacionais
Introdução ao Comportamento Organizacional
Definição do Comportamento organizacional
Conceito Comportamento Organizacional
Desafios do comportamento organizacional
Fundamentos do comportamento organizacional
Motivação
Cultura organizacional
Liderança
Conceito de Liderança
Estilos de liderança
Tipos de líderes
Líderes e liderados
Competências de um líder
Liderança e comunicação
Liderança e qualidade de vida
Líder x chefe
Liderança e suas características
Novas perspectivas dos líderes

Carga horária do curso: 50 horas
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Administração de Condomínios
O objetivo deste curso é socializar junto a
profissionais e estudantes interessados em
trabalhar com gestão contábil para condomínios, as
diversas noções que envolvem este tipo de
entidade, principalmente no que diz respeito à
escrituração contábil de condomínios, repassando
informações acerca da administração e da
legislação específica.

Conteúdo Programático
Conceito e natureza jurídica do condomínio
Criação de condomínio
Convenção
Regimento interno
Administração de condomínios
Contabilidade
Administração financeira do condomínio
Setor pessoal do condomínio
Informações gerenciais
Ambiente das empresas
Análise ambiental
Empresa, conceitos e características
Empresas - Objetivos e níveis hierárquicos
Introdução a administração
O papel do empreendedor
Relacionamento interpessoal no trabalho
Perfil profissional
Ética profissional
Departamento pessoal
Diversos tipos de documentos
Técnicas de arquivo

Carga horária do curso: 50 horas
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Administração de Empresas
O curso de administração de empresas tem como
objetivo abordar os assuntos que são considerados
altamente relevantes tanto para pessoas que atuam
na área e precisam atualizar seus conhecimentos
como também pessoas que não possuem
conhecimento no assunto. Além disso, este curso
também é recomendado para pessoas que almejam
progressão funcional na empresa ou órgão que
trabalha prestar concursos públicos ou se destacar
em entrevistas de empregos.

Carga horária do curso: 80 horas
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Conteúdo Programático
Ambiente das empresas
Análise ambiental
Análise ambiental
Empresa, conceitos e características
Empresas - Objetivos e níveis hierárquicos
Introdução a administração
A tecnologia e sua administração
Teoria da administração
Estratégia empresarial
Tipos de estratégia
Estratégia empresarial - Formulação x execução
Autoridades x responsabilidades
Cargos e funções
comunicação
Conflitos organizacionais
Controle
Departamentalização
Funções e estilos de direção
Estrutura organizacional
Amplitude de comando e de controle
Tipos de organização
Supervisão
Motivação
Liderança
Fundamentos da Administração
Administração clássica
Administração científica
Gestão participativa
Comportamento organizacional
Empregabilidade
O papel do empreendedor
Relacionamento interpessoal no trabalho
Perfil profissional
Ética profissional
Departamento pessoal
Diversos tipos de documentos
Técnicas de arquivo
Técnicas de telemarketing
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Administração Participativa
Os funcionários são a alma de uma empresa. São
eles que conhecem seus clientes com riqueza de
detalhes, o que nem sempre acontece com relação
aos donos do negócio. Por causa disto, ouvir suas
sugestões pode ser um exercício de extrema
importância. Aprenda através do curso administração
participativa, como levar sua equipe de trabalho a
participar diretamente do planejamento estratégico e
a influenciar mais nas decisões de sua empresa.
Você irá se surpreender com o alto potencial que
seus colaboradores têm.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
Comportamento organizacional
Ética participativa
Motivação
Cultura organizacional
Liderança participativa
Grupos participativos
Técnicas grupais para a tomada de decisões
O papel do empreendedor
Relacionamento interpessoal no trabalho
Perfil profissional
Ética profissional
Departamento pessoal
Diversos tipos de documentos
Técnicas de arquivo
Ambiente das empresas
Análise ambiental
Cargos e funções
Conflitos organizacionais
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Auxiliar de Corretor de Imóveis
Conhecido como um intermediário na venda ou
compra de um imóvel, o corretor de imóveis ou
corretor imobiliário como é chamado por alguns,
tem o dever de tornar a relação comercial entre as
duas partes mais estreita. A função deste
profissional é conduzir o comprador do imóvel,
disponibilizando as informações necessárias para
que a nova aquisição possa ser concretizada.

Carga horária do curso: 50 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
O corretor de imóveis
O exercício da profissão
COFECI e CRECI
Os Órgão de classes
Código de ética
Código de processo disciplinar
Noções básicas sobre o financiamento de imóveis
Noções básicas sobre locação de imóveis
Noções básicas sobre condomínio
Noções básicas sobre loteamento
Noções básicas sobre incorporação imobiliária
Como construir uma empresa imobiliária
Tratar bem ou atender bem
Superando as expectativas do cliente
Como lidar com situações e clientes difíceis
A escada da lealdade
Diretrizes para o tratamento de reclamações
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Distribuição e Logística
No curso distribuição e logística você verá
estratégias existentes, terceirização de
serviços, abrangências, supply chain
management, planejamentos, embalagem,
transporte e muito mais. Inscreva-se e esteja
por dentro de tudo que ocorre neste processo
que é tão importante nos dias atuais.

Carga horária do curso: 50 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Logística integrada
Supply chain management
Marketing
Nível de serviço
Terceirização em logística
Abrangência da logística
Planejamento estratégico
A estratégia empresarial em suas diversas
abordagens
Perguntas chave do processo de
planejamento estratégico
O que faz o planejamento ser estratégico
Planejamento estratégico - metodologia,
conceitos e tecnologias
Etapas e tecnologia
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Ética Empresarial
Uma das tarefas mais difíceis dentro do clima
organizacional é manter um relacionamento
saudável entre colaboradores, gestores e a
empresa. Como adotar a melhor postura diante
de situações complicadas para ambos os lados:
empresa e funcionários. Como ser ético? Como
aplicar ética no dia-dia? Como evitar bullying no
trabalho? Assuntos delicados como assédio
moral e comportamentos inadequados de
funcionários empresas e gerentes são temas
diretamente ligados a ética empresarial e que
precisam ser estudados por todos que compõem
o quadro de funcionários de uma organização.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Evolução da ética empresarial
Conceito de ética empresarial
A importância da ética empresarial
Ética empresarial e responsabilidade
socioambiental
Código de ética e suas dificuldades de
implantação
Código de ética do administrador
Regulamento do processo ético do sistema
CFA- CRAS
Comportamento Organizacional
Definição do Comportamento organizacional
Conceito Comportamento Organizacional
Desafios do comportamento organizacional
Fundamentos do comportamento
organizacional
Motivação
Cultura organizacional
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Fundamentos da Administração
Para iniciar um negócio de sucesso é
fundamental estar por dentro de todo o
contexto da administração de empresas.
Entenda como tudo começou, como se deu
a evolução da administração bem como
quais foram os principais teóricos e suas
contribuições para as empresas modernas.
Descubra como o curso fundamentos da
administração pode ajudá-lo a entender e a
desenvolver o seu negócio.

Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Administração clássica
Administração científica
Teoria das relações humanas
Gestão participativa
Comportamento organizacional
Ambiente das empresas
Análise ambiental
Empresa, conceitos e características
Empresas - Objetivos e níveis hierárquicos
Introdução a administração
A tecnologia e sua administração
Teoria da administração
Estratégia empresarial
Tipos de estratégia
Estratégia empresarial - Formulação x execução
Autoridades x responsabilidades
Cargos e funções
Comunicação
Conflitos organizacionais
Controle
Departamentalização
Funções e estilos de direção
Estrutura organizacional
Amplitude de comando e de controle
Tipos de organização
Supervisão
Motivação
Liderança
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Gestão da Produção
Você está preparado para crescer? Se a
demanda por seus produtos triplicasse da
noite para o dia, você teria capacidade de
atendê-la e ainda manter a qualidade inicial?
O curso gestão da produção capacitará você
a lidar com todas as necessidades que o seu
negócio tem para manter a produtividade em
alta. Com métodos modernos como o just in
time aprenda a produzir somente o
necessário, reduzindo custos e atendendo as
expectativas dos seus clientes.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Historia da gestão de produção
Conceito de administração da produção
Contribuição de Taylor para a gestão da produção
Medidas de desempenho
Formulando a produção administração de projetos
Just in time (JIT)
Sistema de produção enxuta
Introdução a gestão da qualidade
Histórico
Conceitos, princípios e estratégias de implementação
da G.Q.
Sistema de gestão da qualidade
Responsabilidade da direção
Gestão de recursos
Realização do produto
Medição, análise e melhoria
Certificação do sistema de gestão da qualidade
Gestão estratégica
Histórico da administração estratégica
Conceito de estratégia
Planejamento estratégico
Processo estratégico
Estratégia corporativa
Balanced score card (BSC)
Fusões e aquisições - interesses estratégicos
Análise SWOT e a gestão estratégica
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Gestão de Crises
Saber como agir diante de crises e de conflitos
é característica essencial para qualquer gestor.
A carência de um plano de contingência eficaz
pode tornar problemas simples em complexas
situações com graves prejuízos ao seu
negócio. A boa notícia é que você pode
antever-se a esses problemas. Através do
curso gestão de crises aprenda técnicas
essenciais que irão preparar sua empresa para
enfrentar as adversidades comuns ao ambiente
empresarial. Ao final, você será capaz de
desenvolver seu próprio plano de riscos, além
de se tornar habilmente mais apto a gerenciar
diversas situações conflituosas.

Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Conceito de crise
Comunicação da crise
Planejamento
Percepção dos riscos em organizações que
trabalham com produtos perigosos
Conclusão de Crises
Empreendedorismo
O surgimento do empreendedorismo
Benefícios do empreendedorismo
Características de empreendedores x
administradores
O empreendedor conceituação
Características e competências comuns aos
empreendedores de sucesso
Tipos de empreendedores
O processo empreendedor
Plano de negócios
Aprimorando o perfil empreendedor
Introdução ao Planejamento estratégico
A estratégia empresarial em suas diversas
abordagens
Perguntas chave do processo de
planejamento estratégico
O que faz o planejamento ser estratégico
Planejamento estratégico - metodologia,
conceitos e tecnologias
Etapas e tecnologia
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Gestão da Qualidade
Com o grande crescimento do índice de
consumo fazer uma boa gestão da
qualidade (G.Q) do processo produtivo
torna-se uma etapa essencial. No entanto,
quando falamos em gestão da qualidade de
inicio podemos apenas pensar no controle
da produção de bens e/ou serviços, porém
gestão da qualidade vai, além disto, pois se
trata de assistência técnica adequada, uso
de ferramentas e métodos para gestão,
gestão de recursos e muito mais.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução a gestão da qualidade
Histórico
Conceitos, princípios e estratégias de
implementação da G.Q.
Sistema de gestão da qualidade
Responsabilidade da direção
Gestão de recursos
Realização do produto
Medição, análise e melhoria
Certificação do sistema de gestão da qualidade
Histórico da administração estratégica
Conceito de estratégia
Planejamento estratégico
Processo estratégico
Estratégia corporativa
Balanced score card (BSC)
Fusões e aquisições - interesses estratégicos
Análise SWOT e a gestão estratégica
Gestão da Produção
Historia da gestão de produção
Conceito de administração da produção
Contribuição de Taylor para a gestão da produção
Medidas de desempenho
Formulando a produção administração de projetos
Just in time (JIT)
Sistema de produção enxuta
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Gestão e Gerenciamento de Obras
Gerenciar uma obra é administrar, cumprir
cronograma, ter previsão financeira, ter
simultaneidade, gerir os profissionais com as
mais diversas formações e conhecimentos
diversos. Este profissional deve manter o
controle de todos os custos envolvidos na
obra, contratos, prazos estabelecidos,
organização e ter um bom relacionamento
com os funcionários.

Carga horária do curso: 35 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Orçamento
NBR 12.721 (antiga NB 140)
Planejamento de obras
Cronograma financeiro ou de desembolso
Cálculos e tarefas
Introdução a gestão da qualidade
Histórico
Conceitos, princípios e estratégias de
implementação da G.Q.
Sistema de gestão da qualidade
Responsabilidade da direção
Gestão de recursos
Realização do produto
Medição, análise e melhoria
Certificação do sistema de gestão da
qualidade
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Gestão Estratégica
Todo empreendedor sonha em ver o seu
negócio crescer e alcançar o sucesso. Porém,
o empreendedor sábio é aquele que acredita
que isso só é possível com uma boa
estratégia empresarial. O curso gestão
estratégica irá lhe mostrar quais ferramentas
podem ser utilizadas por você para pensar a
estratégia da sua empresa.

Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Histórico da administração estratégica
Conceito de estratégia
Planejamento estratégico
Processo estratégico
Estratégia corporativa
Balanced score card (BSC)
Fusões e aquisições - interesses estratégicos
Análise SWOT e a gestão estratégica
Introdução a gestão da qualidade
Histórico
Conceitos, princípios e estratégias de
implementação da G.Q.
Sistema de gestão da qualidade
Responsabilidade da direção
Gestão de recursos
Realização do produto
Medição, análise e melhoria
Certificação do sistema de gestão da qualidade
Gestão da Produção
Historia da gestão de produção
Conceito de administração da produção
Contribuição de Taylor para a gestão da produção
Medidas de desempenho
Formulando a produção administração de projetos
Just in time (JIT)
Sistema de produção enxuta
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Marketing
O marketing de uma empresa, quando bem
planejado, pode levá-la a um crescimento
significativo e em pouco tempo. Mas a pergunta
mais importante é: você sabe elaborar um bom
plano de marketing? Sabe divulgar sua marca,
seus produtos e serviços e ainda gastar apenas
o essencial? Aprenda com o curso de marketing
a maneira correta de fazer esse planejamento.
Entenda também o que é o marketing, como ele
se tornou o que é hoje e como pode impactar
positivamente o futuro do seu negócio.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Evolução do marketing
Definição do conceito de marketing
Ética e legislação no marketing
Ciclo de vida dos produtos e sua interferência no
marketing
Composto de marketing - os 4Ps e os 4As
Atuação no marketing sobre os fatores que
interferem na efetuação da compra
Análise da concorrência - matriz SWOT ou FOFA
Pesquisa de marketing
Marketing de relacionamento - CRM
Plano de marketing simplificado
Conceito Marketing Digital
Importância de uma loja virtual
Loja virtual - Portas abertas para o Mundo
A Importância do Marketing Digital
Motivos para se investir em Marketing Digital
Escolhendo um Nicho de Mercado
Qual o tamanho do seu mercado
Analisando minha concorrência
Conhecendo minha concorrência
Superando minha concorrência
Superando minha concorrência
Conquiste seu território
Alcançando as primeiras posições no Google
Google Adwords
Google analytics
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Noções de Contabilidade
Entenda, através do curso noções de
contabilidade, por que uma boa contabilidade
pode ser um fator chave para o bom
andamento do seu negócio. Aprenda a
transformar fatos do cotidiano de sua
empresa em informações úteis que lhe
ajudarão a tomar decisões. Você saberá lidar
com normas contábeis, fará o levantamento
de seu patrimônio, avaliará seu estoque e
entenderá conceitos como escrituração,
depreciação, amortização, entre vários
outros.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Princípios da contabilidade
Normas técnicas
Patrimônio
Contas de resultados
Atos e fatos administrativos
Técnicas contábeis
Escrituração
Contas
Demonstrações contábeis
Análise das demonstrações contábeis
Operações com mercadorias
Avaliação de estoque
Depreciação e amortização
Elementos do patrimônio
Patrimônio líquido
Regimes contábeis
Escrituração contábil
Depreciação, amortização e exaustão
Operações com mercadorias
Operações financeiras
Contabilização da folha de pagamento
Demonstrações contábeis
A Lei n 10.638 na prática as principais
mudanças (IFRS)
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Noções de Gestão de Pessoas
Lidar com pessoas é sempre um assunto
delicado, porém nem todos os que gerenciam
estão aptos a essa tarefa. E você, sabe como
cuidar de sua equipe? Sabe como aprimorar o
talento de seus colaboradores? Esses assuntos
são simples pra você? O curso sobre noções de
gestão de pessoas foi projetado para ajudá-lo
neste desafio. Aprenda a recrutar e selecionar
pessoas, treiná-las e desenvolvê-las, gerir
competências, mediar conflitos, fazer avaliações
de desempenho e a ampliar positivamente o
clima organizacional. Faça de seus
colaboradores uma equipe vencedora.
Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Função do órgão de gestão de pessoas
Comportamento organizacional
Competência interpessoal
Gerenciamento de conflitos
Clima e cultura organizacional
Recrutamento e seleção
Avaliação de desempenho
Desenvolvimento e treinamento
Gestão por competências
Coaching de Carreira
Conceito de coaching de carreira
O processo de coaching de Carreira
Inteligência emocional
Comportamento Organizacional
Definição do Comportamento organizacional
Conceito Comportamento Organizacional
Desafios do comportamento organizacional
Fundamentos do comportamento organizacional
Fundamentos do comportamento organizacional
Motivação
Cultura organizacional
Gestão de Carreira
Conceito de carreira
Carreira profissional
Desenvolvimento da carreira profissional
Mudando de emprego
Empresas realizam a gestão de carreira de seus funcionários
Plano de carreira
O planejamento de carreira como ferramenta dos recursos
humanos
Quando elaborar um plano de carreira
Como fazer um plano de carreira
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Planejamento Estratégico
Como elaborar um plano de ação e de
alocação de recursos para sua empresa?
Como realizar todo o planejamento
estratégico que garantirá o futuro do seu
negócio? Para responder perguntas como
estas, foi elaborado o curso planejamento
estratégico: evolução e metodologias.

Carga horária do curso: 60 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução ao Planejamento estratégico
A estratégia empresarial em suas
diversas abordagens
Perguntas chave do processo de
planejamento estratégico
O que faz o planejamento ser estratégico
Planejamento estratégico - metodologia,
conceitos e tecnologias
Etapas e tecnologia
Distribuição e Logística
Logística integrada
Supply chain management
Marketing
Nível de serviço
Terceirização em logística
Abrangência da logística
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Recrutamento e Seleção de Pessoal

Você sabe como encontrar as pessoas certas para
sua equipe? Sabe como conduzir o início, meio e fim
de um processo seletivo bem sucedido?Conhece as
melhores técnicas a serem aplicadas nessas
ocasiões? O objetivo do curso recrutamento e
seleção de pessoal é responder positivamente a
estas perguntas. Aprenda como conduzir entrevistas,
como realizar dinâmicas, como aplicar testes de
personalidade e psicométricos. Ao final deste curso
você saberá como encontrar o melhor perfil que sua
empresa precisa.

Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático
Conceito de recrutamento
Fontes de recrutamento
Meios de recrutamento
Recrutamento interno
Recrutamento externo
Recrutamento misto
Seleção de pessoal
Conceito de seleção
Técnicas de seleção
Prova ou testes de conhecimento ou de capacidade
Noções de Gestão de Pessoas
Função do órgão de gestão de pessoas
Comportamento organizacional
Gerenciamento de conflitos
Clima e cultura organizacional
Recrutamento e seleção
Avaliação de desempenho
Desenvolvimento e treinamento
Gestão por competências
Gestão de carreira
Conceito de carreira
Carreira profissional
Desenvolvimento da carreira profissional
Mudando de emprego
Empresas realizam a gestão de carreira de seus
funcionários
Plano de carreira
O planejamento de carreira como ferramenta dos
recursos humanos
Quando elaborar um plano de carreira
Como fazer um plano de carreira
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Teoria das Organizações
Seja apresentado ao mundo da administração
através do curso teoria das organizações. Para
aqueles que pretendem iniciar um negócio e
desejam antes de tudo se situar neste novo mundo
de conceitos e idéias, aprendendo desde o
surgimento remoto da administração até a criação
de suas mais modernas e promissoras teorias.
Este curso oferece os conhecimentos essenciais e
básicos para todo aquele que deseja administrar
um negócio.

Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático

História da administração os origens da
ciência administrativa
Administração conceitos, objetivos e
princípios
Teorias das administração evolução do
pensamento administrativo
Administração científica
Teoria da burocracia
Teoria clássica
Teoria das relações humanas
Teoria comportamentalista
Teoria estruturalista
Teoria dos sistemas
Teoria da contingência
Administração por objetivos (APO)
Novas abordagens da administração
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Empreendedorismo
Este curso dispões de uma abordagem prática,
levando os alunos a entenderem a trajetória
empreendedora, desde a definição da ideia do
negócio até a captação de recursos com
investidores, passando pelas áreas jurídica, de
marketing e de gestão de pessoas.

Carga Horária do curso: 35 horas
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Conteúdo Programático
0 surgimento do empreendedorismo
Benefícios do empreendedorismo e sua
importância para o desenvolvimento econômico e
social
Características de empreendedores x
administradores
O empreendedor conceituação
Características e competências comuns aos
empreendedores de sucesso
Tipos de empreendedores
O processo empreendedor
Plano de negócios
Aprimorando o perfil empreendedor
Definições de Marketing
Evolução do marketing
Definição do conceito de marketing
Ciclo de vida dos produtos e sua interferência no
marketing
Composto de marketing - os 4Ps e os 4As
Atuação do marketing sobre os fatores que
interferem na efetuação da compra
Análise da concorrência - matriz SWOT ou FOFA
Pesquisa de marketing
Marketing de relacionamento - CRM
Plano de marketing simplificado
Chefia e Liderança
O poder da liderança para a liberdade
Liderança e realização de grupo
Liderança e poder
O que é ser um líder
Administração de mudanças organizacionais
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ANDROID
•Android com WEB Services PHP e
Mysql
•Android Design
•Android Estruturação de Apps
•Android Aplicativos com API e
WEB Services

Android com Web Services Php e Mysql
O curso de aplicativos com android studio 2018
e web services php possui 60 aulas, neste curso
ensino a parte de finalização e fechamento de
aplicativos, montamos um aplicativo completo
comunicando com banco mysql criando todo o
crud, upload de imagens, consultas de vários tipos,
este é o terceiro curso de uma sequência
mostrando sobre android com php e mysql, adquira
já o curso e comunique seus aplicativos com
sistemas web e sites.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Aplicativo com WEB Services
Aula 02 Verificando o APP
Aula 03 Url para imagens no banco
Aula 04 API para consulta por url
Aula 05 Fragmento de Consulta por URL
Aula 06 Adicionando botão ao Layout
Aula 07 Programando WEB Service
Aula 08 Consultando os dados
Aula 09 Buscando caminho da imagem
Aula 10 Função para retorno da imagem
Aula 11 Buscando imagem pela URL
Aula 12 Ajustes na classe de registro
Aula 13 Redimensionando imagens
Aula 14 Iniciando com as Permissões
Aula 15 Permissão para camera e memória
Aula 16 Solicitando permissões para usuário
Aula 17 Iniciando câmera no APP
Aula 18 Consultando listas por URL
Aula 19 Adaptador para Recycler Imagem
Aula 20 Buscando imagem com web service
Aula 21 Trazendo url imagem via api
Aula 22 Carregando as imagens via api
Aula 23 Ajustando espaço em caracteres
Aula 24 Eventos para atualizar e deletar
Aula 25 Mudando a imagem para edição
Aula 26 WEB Service para deleção
Aula 27 Finalizando API para deleção
Aula 28 Chamando WEB service para deletar
Aula 29 Deletando dados no aplicativo
Aula 30 API para atualizar dados
Aula 31 Atualizando dados pelo APP
Aula 32 Atualizando imagem do APP
Aula 33 Padrão Singleton
Aula 34 Classe Singleton
Aula 35 Testando Singleton
Aula 36 Chamadas para o Singleton
Aula 37 Testando APP com Singleton
Aula 38 Hospedagem Gratuita para teste
Aula 39 Configurando o banco de dados
Aula 40 Hospedando WEB Service
Aula 41 Subindo arquivos para o servidor
Aula 42 Testando arquivos no servidor
Aula 43 Testando APP com banco hospedado
Aula 44 Referências nas imagens
Aula 45 Corrigindo referências
Aula 46 Url da imagem em cache
Aula 47 Corrigindo problema de cache
Aula 48 Permissão para verificar conexão
Aula 49 Ocultando elemento do Layout
Aula 50 Alertando usuário sobre conexão
Aula 51 Testando aplicativo sem conexão
Aula 52 Mostrando conexão ao iniciar
Aula 53 Alterando ícone do APP
Aula 54 Imagem e fundo do Ícone
Aula 55 Ícone com Logo
Aula 56 Criando tela de Splash
Aula 57 Tempo do Splash na tela
Aula 58 Gerando APK da Aplicação
Aula 59 APK Certificada para Play Store
Aula 60 Instalando Aplicativo
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Android Design
O curso de android design possui 60 aulas,
com elas o aluno irá aprender passo a passo
como trabalhar em seus aplicativos usando
componentes que auxliliam na organização
baseado em fragmentos, usamos também view
pages, recycler view, layouts do template,
fragmentos em list view e muito mais, adquira já
o curso e comece a desenvolver os melhores
templates para mobile.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Design de Aplicativos
Aula 02 Criando o Projeto
Aula 03 Criando os Fragmentos
Aula 04 Cores nos Fragmentos
Aula 05 Posicionando fragmentos no layout
Aula 06 Fragmentos lado a lado
Aula 07 Testando no AVD
Aula 08 Botão dentro do Fragmento
Aula 09 Evento no botão do fragmento
Aula 10 Acionando evento no fragmento
Aula 11 Fragmentos Dinâmicos
Aula 12 Chamando Fragmentos
Aula 13 Iniciando Fragmento com App
Aula 14 Fragmentos via botões
Aula 15 Barra de Navegação
Aula 16 Chamando fragmentos com menu
Aula 17 Itens da Menu Bar
Aula 18 Fragmentos em sessões
Aula 19 Swipe View
Aula 20 ViewPager no Fragmento
Aula 21 Criando componente ViewPager
Aula 22 Classe para Adapter
Aula 23 Lista de Titulos e Fragmentos
Aula 24 Adicionando Pages ao Fragmento
Aula 25 Finalizando View Pages no Fragmento
Aula 26 Aternando Fragmentos dentro da page
Aula 27 Elementos duplicando no layout
Aula 28 Posicionamento do Layout
Aula 29 Correção na chamada de fragmentos
Aula 30 Recycler View Implementação
Aula 31 Classe para alimentar dados
Aula 32 XML para alimentar dados
Aula 33 Finalizando Classe Adapter
Aula 34 Associando dados ao recycler
Aula 35 Recycler com dados em colunas
Aula 36 Layout do Recycler View
Aula 37 Layout para listar dados
Aula 38 Buscando dados da classe
Aula 39 Chamando itens para Recycler View
Aula 40 Finalizando listagem
Aula 41 Layout em Grid
Aula 42 Alterando Layouts
Aula 43 Botões para chamar Layout
Aula 44 Chamando Layouts
Aula 45 Evento de mouse no recycler
Aula 46 Capturando clique
Aula 47 Fragmento para Detalhes
Aula 48 Strings com Xml
Aula 49 Dados entre Fragmentos
Aula 50 Fragmento para Lista
Aula 51 Lista de Itens para fragmento
Aula 52 Botões para o Fragmento
Aula 53 Passando activity para fragmento
Aula 54 Chamando fragmento pela Activity
Aula 55 Evento nos botões do fragmento
Aula 56 Comunicação entre fragmentos
Aula 57 Bundle para chamar fragmentos
Aula 58 Passando valores com fragmentos
Aula 59 Testando chamada de fragmentos
Aula 60 Ajustando as margens

45

Android Estruturação de Apps
O curso de estruturação de aplicativos
android possui 40 aulas, com elas o aluno irá
aprender passo a passo como criar uma
layout completo para um aplicativo android
montando toda sua estrutura, fragmentos,
pacotes e preparando o banco de dados para
receber api e web service com php e mysql,
adquira já o curso e comece a criar e vender
seus aplicativos mobile.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Estruturação de Aplicativos
Aula 02 Criando o Projeto
Aula 03 Criando os Pacotes
Aula 04 Criando os Fragmentos Principais
Aula 05 Alterando Layout
Aula 06 Imagens na Aplicação
Aula 07 Alterando itens do Menu
Aula 08 Adicionando itens no menu
Aula 09 Finalizando o Menu
Aula 10 Fragmento do Desenvolvedor
Aula 11 Finalizando Fragmento Desenvolvedor
Aula 12 Chamando Fragmento Inicial
Aula 13 Chamando Fragmento no Menu
Aula 14 Ligando fragmentos ao menu
Aula 15 Criando Fragmento Inicial
Aula 16 Finalizando Fragmento Inicial
Aula 17 Formulário de Registro
Aula 18 Campos de Registros
Aula 19 Posição de objetos no Layout
Aula 20 Fragmento para Consultas
Aula 21 Formulário de Busca
Aula 22 Recycler View para consultas
Aula 23 Dependências do Recycler
Aula 24 Organizando Fragmentos
Aula 25 Organizando Layouts
Aula 26 Finalizando Layouts dos fragmentos
Aula 27 Abrindo fragmentos no menu
Aula 28 Personalizando Fragmentos
Aula 29 Ajustando o Layout
Aula 30 Inserindo imagens
Aula 31 Relacionando Imagens
Aula 32 Template para Recycler View
Aula 33 Recycler View com Imagem
Aula 34 Configurando Textos
Aula 35 Finalizando telas do layout
Aula 36 Servidor Local Xampp
Aula 37 Criando o Banco de Dados
Aula 38 Editor de código PHP
Aula 39 Acrescentando campos
Aula 40 Finalizando a estruturação
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Android Aplicativos com Api e Web
Services
O curso de android studio 2018 com web
services php e mysql possui 53 aulas, com elas
o aluno vai aprender a criar as apis com php7
para poder integrar com aplicativos mobile
desenvolvidos no android studio usando o banco
mysql para poder armazenar os registros
criando o crud com inserção, edição, consultas,
deleção e carregamento de imagens para o
banco de dados, adquira já o curso e comece a
integrar seus aplicativos com sistemas web.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 WEB Services e API
Aula 02 Abrindo o Projeto
Aula 03 Variáveis para o banco
Aula 04 Classe para conexão
Aula 05 Criando arquivo de registro
Aula 06 Programando Insert no banco
Aula 07 Recuperando dados com Json
Aula 08 Armazenando dados em array
Aula 09 Inserindo registro no banco
Aula 10 Dependências para Volley
Aula 11 Permissões para conexão no APP
Aula 12 Chamando método para WEB Service
Aula 13 Passando valores para Url
Aula 14 Recuperando valores com Json
Aula 15 Consumindo web service via APP
Aula 16 API para consultas
Aula 17 Consulta com PHP
Aula 18 Finalizando API de consulta
Aula 19 Testando consutla pelo APP
Aula 20 Tratando erros na API
Aula 21 Buscando dados pela API
Aula 22 Consulta pelo Aplicativo
Aula 23 API para listar cursos
Aula 24 Adapter para Recycler View
Aula 25 Ligando layout ao Recycler View
Aula 26 Associando Recycler ao Fragmento
Aula 27 WEB Service para listar cursos
Aula 28 Listando cursos cadastrados
Aula 29 API para Imagens
Aula 30 API para buscar imagens
Aula 31 Associando ImageView
Aula 32 Decodificando dados da imagem
Aula 33 Buscando imagem via API
Aula 34 Recycler View para Imagens
Aula 35 Associando Recycler ao Layout
Aula 36 API para buscar lista com imagens
Aula 37 WEB service para listar dados
Aula 38 Resize na imagem ao carregar~1
Aula 39 Adicionando permissões para camera~1
Aula 40 Botão de Opções no dialog
Aula 41 Buscando imagem da galeria~1
Aula 42 Caminhos para imagens no app~1
Aula 43 Extraindo nome da imagem
Aula 44 Abrindo câmera do celular
Aula 45 Ativando permissões manualmente
Aula 46 API para subir imagem~1
Aula 47 Finalizando API para Insert
Aula 48 APi com método POST
Aula 49 Usando request para envio de dados
Aula 50 Concluindo comunicação com a API~1
Aula 51 Subindo imagem a partir do APP~1
Aula 52 Salvando a imagem no banco~1
Aula 53 Tamanho da imagem no banco
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ANIMAL
• Adestramento de Cães
• Noções de Medicina
Veterinária

Adestramento de Cães
Adestramento de cães é uma aplicação da análise
de comportamento que usa os eventos do ambiente
e suas consequências para modificar o
comportamento do cão, tanto para auxiliar em
atividades específicas, tomar ações particulares ou
até mesmo para participar efetivamente da vida
doméstica contemporânea. Um cão aprende através
das interações com o seu ambiente. Sendo esse por
meio do condicionamento clássico, que é oriundo de
formas de associação entre dois estímulos;
adestramento não associativo, onde o
comportamento é modificado através da habituação
ou sensibilização; e condicionamento operante, em
que as formas de associação são feitas entre um
antecedente e uma consequência.

Carga horária do curso: 50 horas
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Conteúdo Programático

A Matilha
Amor Incondicional
A Troca
As Fases do Desenvolvimento Cerebral
Equipamentos
Adestramento Inteligente
Linguagem para se Comunicar com seu Cão
Técnica do Click
Comandos
Truques, Jogo e Brincadeiras
Problemas de Comportamento
Agressividade
Problemas do Cão em Relação as Pessoas
Problemas com Relação a Casa
Há motivos para o seu cão puxá-lo, pelo
menos ele acha que sim
Curiosidades
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Noções de Medicina Veterinária

Indicado para: tosadores, recepcionistas de pet
shops e clínicas veterinárias ou pessoas que
gostariam de ingressar na profissão antes de
iniciar a faculdade de medicina veterinária.

Carga horária do curso: 50 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Origem de canídeos
Origem dos felinos
A primeira escola de veterinária
O auxiliar de pet shop
A morfologia do cão
Introdução à anatomia e fisiologia animal
Afecções do aparelho locomotor
A pele do cão e a o gato
Afecções mais comuns da pele
O sistema nervoso
O sistema circulatório
Afecções cardíacas de cães e gatos
O sangue
A respiração
Afecções respiratórias
O sistema digestivo
As patologias do sistema digestivo
Os vômitos
As diarréias
O aparelho urinário
A reprodução
Determinação do momento ótimo para o cruzamento de cães
A gestação
As fases da gestação
Causa de infertilidade nas cadelas
As anomalias da gestação
A alimentação das fêmeas gestantes
O parto
As intervenções médicas
Intervenções cirúrgicas
Cuidados aos ao nascimento
Controle da reprodução
As infecções neonatais
Patologias da reprodução
Higiene animal
Diferentes tipos de tosa
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ATENDIMENTO AO
CLIENTE
•Atendimento ao Cliente
•Balconista
•Balconista de Farmácia
•Operador de Caixa
•Recepcionista

Atendimento ao Cliente
Tratar bem ou atender bem? A área de atendimento
é muito importante no varejo, pois é nesse
momento que a empresa fica frente a frente com os
seus clientes. Este conteúdo proporcionará
condições para que você desenvolva competências
para: diferenciar atender bem e tratar bem no
processo de busca de satisfação de cliente;
reconhecer a importância de identificar momentos
da verdade, ou seja, aspectos que afetam o nível
de satisfação do cliente; listar as habilidades
essenciais do profissional de atendimento;
compreender a relação entre o comportamento do
atendente e a satisfação do cliente; identificar os
diferentes níveis de satisfação do cliente; avaliar os
aspectos que afetam o nível de satisfação do
cliente.

Carga horária do curso: 35 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Tratar bem ou atender bem
Superando as expectativas do cliente
Como lidar com situações e clientes difíceis
A escada da lealdade
Diretrizes para o tratamento de
reclamações
A fuga dos clientes
Serviços de atendimento
As gafes no atendimento
Impressões finais do cliente
Aspectos psicológicos do atendente
Os desafios do profissional de atendimento
Encantando o cliente
Como ser um bom recepcionista
O perfil do recepcionista
Marketing pessoal
Etiqueta social
Ética profissional
O arquivo
Comunicação
Relacionamento intrapessoal e interpessoal
Atendimento ao cliente
Qualidade no atendimento ao público
Atendimento telefônico
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Balconista
O balconista é um profissional essencial em
algumas empresas e possui diversas
responsabilidades no exercício da profissão. O
balconista atua em atendimentos em lojas,
açougues, padarias, confeitarias, consultórios,
restaurantes, etc, uma das suas grandes
responsabilidades é atender os clientes, porém
o balconista também deve estar por dentro das
vendas de mercadorias, conhecer os produtos
ou serviços, entre outras atividades.

Carga horária do curso: 60 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
A fuga dos clientes
Serviços de atendimento
As gafes no atendimento
Impressões finais do cliente
Aspectos psicológicos do atendente
Os desafios do profissional de atendimento
Encantando o cliente
Tratar bem ou atender bem
Superando as expectativas do cliente
Como lidar com situações e clientes difíceis
A escada da lealdade
Diretrizes para o tratamento de reclamações
Como ser um bom recepcionista
O perfil do recepcionista
Marketing pessoal
Etiqueta social
Ética profissional
O arquivo
Comunicação
Relacionamento intrapessoal e interpessoal
Atendimento ao cliente
Qualidade no atendimento ao público
Atendimento telefônico

59

Atendente de Farmácia
O curso de balconista de farmácia busca
esclarecer as atividades, atribuições e
responsabilidades necessárias para esse
profissional. Além você verá nestes cursos os
seguintes assuntos: o que é farmacocinética e
farmacodinâmica, a classificação dos
medicamentos, como funciona uma farmácia,
como realizar a dispensação de medicamentos,
e muito mais.

Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Descrição da Ocupação
Principais Atividades
Postura de um atendente
A Farmácia
Como deve ser feita a distribuição
Medicamentos de tarja preta
Medicamentos com prescrição medica sem
retenção de receita
Produtos de higiene pessoal
Produtos destinados a boa forma
Produtos de consumo
Promoções especiais
Promoções sazonais
Tipos de empresas farmacêuticas
Tipos de medicamentos
Principais vias de administração
Fatores que influenciam na escolha
Receituário
Notificação da receita
Tipos de notificação de receita
Como aferir corretamente a pressão arterial
Noções Básicas de Primeiros socorros
Revisão Final
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Operador de Caixa
Operador de caixa é o profissional responsável
principalmente pelos cálculos, recebimentos e
registro de diversos pagamentos, verificação de
documentos e assinaturas. Assegurar as
regularidades das transações financeiras e
fechamento de caixa. Além das atividades
mencionadas referente as atribuições de
operador
de caixa, também é possível contar com a
participação nas atividades administrativas e
atendimento ao cliente.

Carga horária do curso: 35 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Conhecendo a empresa, seus produtos e serviços
Controle interno e fluxo de comandas
Abrindo o caixa
Recebendo o fundo de caixa
Registrando e cobrando as vendas
Cancelando vendas
Recebendo pagamentos
Finalizando a venda e emitindo o cupom fiscal
Cancelando o cupom fiscal
Aceitando devolução de mercadorias
Efetuando procedimentos de sangria
Lidando com a fiscalização
De olho na satisfação do cliente
Fechando o caixa
Organizando os depósitos
Efetuando a leitura da memória fiscal
A fuga dos clientes
Serviços de atendimento
As gafes no atendimento
Impressões finais do cliente
Aspectos psicológicos do atendente
Os desafios do profissional de atendimento
Encantando o cliente
Noções de Contabilidade
Princípios da contabilidade
Normas técnicas
Patrimônio
Contas de resultados
Atos e fatos administrativos
Técnicas contábeis
Escrituração
Contas
Demonstrações contábeis
Análise das demonstrações contábeis
Operações com mercadorias
Avaliação de estoque
Depreciação e amortização
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Recepcionista
Neste curso iremos tratar a importância e as
responsabilidades deste profissional.
Ressaltando também que o papel da
recepcionista dentro de uma empresa é crucial
para a realização de um trabalho eficaz e que
contribua para um fluxo mais produtivo dos
clientes.
Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
O perfil do recepcionista
marketing pessoal
Etiqueta social
Ética profissional
O arquivo
Comunicação
Relacionamento intrapessoal e interpessoal
Atendimento ao cliente
Qualidade no atendimento ao público
Atendimento telefônico
Tratar bem ou atender bem
Superando as expectativas do cliente
Como lidar com situações e clientes difíceis
A escada da lealdade
Diretrizes para o tratamento de reclamações
A fuga dos clientes
Serviços de atendimento
As gafes no atendimento
Impressões finais do cliente
Aspectos psicológicos do atendente
Os desafios do profissional de atendimento
Encantando o cliente
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CIÊNCIAS EXATAS
• Matemática Finaceira

Matemática Financeira
O curso de matemática financeira tem como
objetivo apresentar diversos conceitos
operações utilizadas em cálculos taxas de
juros, descontos e fórmulas. Além destes
assuntos também iremos estudar sobre: os
principais conceitos e fórmulas básicas da
matemática financeira, desconto simples e
desconto composto, operações com
mercadorias, diagrama de fluxo de caixa,
taxas de juros diversas, tudo com
explicações adaptadas ao uso da HP 12c!

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Apostila Matemática Financeira
Introdução
Princípios da contabilidade
Normas técnicas
Patrimônio
Contas de resultados
Atos e fatos administrativos
Técnicas contábeis
Escrituração
Contas
Demonstrações contábeis
Análise das demonstrações contábeis
Operações com mercadorias
Avaliação de estoque
Depreciação e amortização
Elementos do patrimônio
Patrimônio líquido
Regimes contábeis
Escrituração contábil
Depreciação, amortização e exaustão
Operações com mercadorias
Operações financeiras
Contabilização da folha de pagamento
Demonstrações contábeis
A Lei n 10.638 na prática as principais mudanças
(IFRS)
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COACHING E
LIDERANÇA
•Coaching de Vendas
•Coaching de Carreira
•Coaching Executivo
•Coaching Mentoring
Counseling
•Coaching
•Comportamento
Organizacional
•Gestão de Carreira
•Leader Coach
•Liderança

Coaching de Vendas
Quer conhecer um moderno e poderoso
recurso de desenvolvimento pessoal,
profissional, liderança e de construção de
equipes de alto desempenho?Conheça o
coaching. Através deste curso você
entenderá esta metodologia, desde o seu
início, e encontrará ferramentas úteis para
aplicá-la dentro de sua própria empresa.
Entenda por si mesmo por que o coaching
é considerado um método que funciona e
por que muitos já se utilizam dele.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Tipos de vendas
O que é vender
Vendedor x profissional de vendas
Tipos de vendedores
O coach nas vendas
Procedimentos de vendas
Planejamento de vendas
Dicas para montar um planejamento
COACHING
Conceito de coaching
Surgimento co coaching
Tipos de coaching
Ferramentas do coaching
Coaching, algo que funciona
Por que o coaching está ficando tão popular
Diretrizes para a prática do coaching
Atividades Pré- coaching
A arte de vender
Requisitos de um bom vendedor
Fatores que facilitam ou dificultam a venda
O que é necessário para ser um vendedor
Conhecimento que o vendedor deve ter
Atitude adequada do vendedor
Técnicas de vendas
Técnicas para convencer
Técnicas para identificação dos motivos da compra
Técnica de motivação de venda
Técnicas de localização do interesse do cliente
A técnica de utilização de perguntas
Técnicas de apresentação de benefícios
Técnicas para cultivar clientes entusiasmados
O que é processo de venda
Etapas do processo de venda
Abordagem ao cliente
Abertura da entrevista
A argumentação
Apresentação do produto
Manual de apresentação
Superar objeções
Fechamento de Venda
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Coaching de Carreira
Todo profissional sonha com uma grande carreira.
O que nem todos sabem é como concretizar esse
sonho. O curso de coaching de carreira é uma
excelente ferramenta para aprender a desenvolver
suas próprias habilidades profissionais. Através
dele você saberá como lidar com a inteligência
emocional e como esta pode influenciar no seu diaa-dia. Este curso lhe dará dicas de como dar e
receber um feedback, bem como ajudará você a
entender a diferença entre treinamento e coaching
de carreira.

Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Conceito de coaching de carreira
O processo de coaching
Inteligência emocional
COACHING
Conceito de coaching
Surgimento co coaching
Tipos de coaching
Ferramentas do coaching
Coaching, algo que funciona
Por que o coaching está ficando tão popular
Diretrizes para a prática do coaching
Atividades Pré- coaching
Gestão de Carreira
Conceito de carreira
Carreira profissional
Desenvolvimento da carreira profissional
Mudando de emprego
Empresas realizam a gestão de carreira de
seus funcionários
Plano de carreira
O planejamento de carreira como ferramenta
dos recursos humanos
Quando elaborar um plano de carreira
Como fazer um plano de carreira
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Coaching Executivo
Liderança que produz resultados. Qual
empresário não deseja isto para si
mesmo?Aprenda a ser um líder eficaz e a
explorar os talentos e habilidades inatas de sua
equipe. O curso coaching executivo ensinará
você técnicas de como treinar e levar seus
colaboradores a melhorarem em desempenho
e a buscarem a excelência pessoal. Você será
desafiado a motivá-los e a ajustá-los às
estratégias do seu negócio.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Conceito de coaching executivo
Benefícios
Sobre sua modalidade
Fases do processo
Tipologia
Avaliação da adaptação
COACHING
Conceito de coaching
Surgimento co coaching
Tipos de coaching
Ferramentas do coaching
Por que o coaching está ficando tão popular
Coaching, algo que funciona
Diretrizes para a prática do coaching
Atividades Pré- coaching
Comportamento Organizacional
Definição do Comportamento organizacional
Conceito Comportamento Organizacional
Desafios do comportamento organizacional
Fundamentos do comportamento organizacional
Motivação
Cultura organizacional

75

Coaching Mentoring Counseling
Cada pessoa na sua empresa tem um perfil e
cada uma pode ser útil para determinada tarefa
ou função. O curso coaching mentoring
counseling apresentará a você as mais
modernas teorias usadas pelas empresas para
identificar e desenvolver os perfis que
atenderão as necessidades do seu negócio.
Você será desafiado a treinar e a motivar sua
equipe para agir positivamente diante de cada
problema enfrentado no trabalho.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
Coaching
Mentoring
Cunseling
COACHING
Conceito de coaching
Surgimento co coaching
Tipos de coaching
Ferramentas do coaching
Coaching, algo que funciona
Por que o coaching está ficando tão popular
Diretrizes para a prática do coaching
Atividades Pré- coaching
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Coaching
Quer conhecer um moderno e poderoso
recurso de desenvolvimento pessoal,
profissional, liderança e de construção de
equipes de alto desempenho?Conheça o
coaching. Através deste curso você
entenderá esta metodologia, desde o seu
início, e encontrará ferramentas úteis para
aplicá-la dentro de sua própria empresa.
Entenda por si mesmo por que o coaching
é considerado um método que funciona e
por que muitos já se utilizam dele.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Conceito de coaching
Surgimento do coaching
Tipos de coaching
Ferramentas do coaching
Coaching, algo que funciona
Por que o coaching está ficando tão popular
Diretrizes para a prática do coaching
Atividades Pré- coaching
Coaching de Vendas
O que é vender
Tipos de vendas
Vendedor x profissional de vendas
Tipos de vendedores
O coach nas vendas
Procedimentos de vendas
Planejamento de vendas
Dicas para montar um planejamento
Conceito de coaching de carreira
O processo de coaching
Inteligência emocional
Coach Executivo
Conceito de coaching executivo
Benefícios
Sobre sua modalidade
Fases do processo
Tipologia
Avaliação da adaptação
Leader Coach
Conceito Leader Coach
Teorias Leader Coach
Habilidades de liderança
Chefe e líder
O líder coach
Conclusão Leader Coach
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Comportamento Organizacional
Há algum tempo você tem notado que sua
equipe de trabalho anda meio desanimada ou
com a produtividade baixa. Você está certo de
que tem conduzido bem a sua empresa, mas
não consegue entender a razão deste
comportamento. Descubra com o curso
comportamento organizacional como lidar com
esta situação e como entender o modo de agir
de seus colaboradores. Entenda que sua
empresa tem muito a ganhar com uma equipe
motivada e focada no sucesso do seu negócio.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Definição
Conceito Comportamento Organizacional
Desafios do comportamento organizacional
Fundamentos do comportamento organizacional
Motivação
Cultura organizacional
Ética Empresarial
Evolução da ética empresarial
Conceito de ética empresarial
A importância da ética empresarial
Ética empresarial e responsabilidade socioambiental
Código de ética e suas dificuldades de implantação
Código de ética do administrador
Regulamento do processo ético do sistema CFACRAS
Liderança
Conceito de Liderança
Tipos de liderança
Estilos de liderança
Tipos de líderes
Líderes e liderados
Competências de um líder
Liderança e comunicação
Liderança e qualidade de vida
Líder x chefe
Liderança e suas características
Novas perspectivas dos líderes
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Gestão de Carreira
Você tem se preocupado com seu
crescimento profissional? Já parou para
planejar sua carreira?Não? Então você
precisa conhecer o curso gestão de
carreira. Através deste curso você
aprenderá como trilhar uma carreira de
excelência e como se tornar um
profissional equilibrado e altamente
conceituado. Ao final do curso, você será
desafiado a planejar um plano de carreira
que será usado em sua própria empresa e
que irá motivar sua equipe de trabalho.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Conceito de carreira
Carreira profissional
Desenvolvimento da carreira profissional
Mudando de emprego
Empresas realizam a gestão de carreira de seus
funcionários
Plano de carreira
O planejamento de carreira como ferramenta dos
recursos humanos
Quando elaborar um plano de carreira
Como fazer um plano de carreira
Comportamento Organizacional
Definição do Comportamento organizacional
Conceito Comportamento Organizacional
Desafios do comportamento organizacional
Fundamentos do comportamento organizacional
Motivação
Cultura organizacional
Liderança
Conceito de Liderança
Estilos de liderança
Tipos de líderes
Líderes e liderados
Competências de um líder
Liderança e comunicação
Liderança e qualidade de vida
Líder x chefe
Liderança e suas características
Novas perspectivas dos líderes
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Leader Coach
Ter uma equipe de alto desempenho é o sonho
de qualquer líder ou gestor, especialmente
daqueles que estão iniciando um negócio e
querem começar com o pé direito. Descubra
através do curso leader coach como conseguir
isso. Aprenda a desenvolver as competências de
seus colaboradores e a reconhecer seus
potenciais. Você também será apresentado a
técnicas úteis para gerar conhecimento e
motivar sua equipe. Toda a cultura de sua
empresa poderá ser afetada positivamente ao
aplicar a metodologia apresentada neste curso.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Conceito Leader Coach
Teorias
habilidades de liderança
Chefe e líder
O líder coach
Conclusão Leader Coach
Coach
Conceito de coaching
Surgimento co coaching
Tipos de coaching
Ferramentas do coaching
Coaching, algo que funciona
Por que o coaching está ficando tão popular
Diretrizes para a prática do coaching
Atividades Pré- coaching
Liderança
Conceito de Liderança
Tipos de liderança
Estilos de liderança
Tipos de líderes
Líderes e liderados
Competências de um líder
Liderança e comunicação
Liderança e qualidade de vida
Líder x chefe
Liderança e suas características
Novas perspectivas dos líderes
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Liderança
Para levar sua empresa ao sucesso você
precisa ser mais que um bom líder, é
necessário ser um ótimo líder. No entanto,
sabemos que esta não é uma habilidade
comum a qualquer pessoa, precisando ser
desenvolvida para a maioria de nós. Afim de
trabalhar sua capacidade de liderar criamos o
curso de liderança. Este curso lhe mostrará os
melhores caminhos a serem seguidos para
fazer de você um líder de verdade, capaz de
levar sua equipe e o seu negócio ao sucesso.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático

Liderança
Conceito de Liderança
Estilos de liderança
Tipos de líderes
Líderes e liderados
Competências de um líder
Liderança e comunicação
Liderança e qualidade de vida
Líder x chefe
Liderança e suas características
Novas perspectivas dos líderes
Leader Coach
Conceito Leader Coach
Teorias Leader Coach
Habilidades de liderança
Chefe e líder
O líder coach
Conclusão Leader Coach
Chefia e Liderança
O poder da liderança para a liberdade
Liderança e realização de grupo
Liderança e poder
O que é ser um líder
Administração de mudanças organizacionais
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COMUNICAÇÃO E
VENDAS
•Administração de Vendas
•Atendente Aeroportuário
•Operador de Telemarketing
•Planejamento e
Comunicação de Vendas
•Técnicas de Negociação
•Venda Mais

Administração de Vendas
O curso de administração de vendas busca
apresentar os principais assuntos e
técnicas para tornar você um bom
vendedor. Aprenda como compreender
clientes, lidar com dificuldades e objeções,
conquistar e fidelizar um cliente e motivar
no ato da compra.

Carga horária do curso: 30 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Definição de marketing
Administração de vendas
Gerência de vendas
Estilos de liderança
Planejamento de vendas
Potencial de mercado
Territórios
Orçamento de vendas
Distribuição e logística
Recrutamento e seleção de vendedores
Treinamento de vendas
Técnicas de vendas
Ambiente das empresas
Análise ambiental
Empresa, conceitos e características
Empresas - Objetivos e níveis hierárquicos
Introdução a administração - editar final
A tecnologia e sua administração
Teoria da administração
Estratégia empresarial
Tipos de estratégia
Estratégia empresarial - Formulação x execução
Autoridades x responsabilidades
Cargos e funções
Comunicação - cortar final
Conflitos organizacionais
Controle
Departamentalização
Funções e estilos de direção
Estrutura organizacional
Amplitude de comando e de controle
Tipos de organização
Supervisão
Motivação
Liderança
Planejamento e comunicação de vendas
Telefone
Pesquisa de novos clientes
Formulário de controle
A visita fria
Como conquistar clientes do concorrente
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Atendente Aeroportuário
Toda companhia aérea possui uma equipe em
terra, essa equipe assim como os comissários
de vôo e pilotos possuem um papel
fundamental, que são os agentes de aeroporto
ou atendente aeroportuário. Estes profissionais
possuem um papel fundamental no processo
para um bom funcionamento da organização,
pois eles são as primeiras pessoas a ter contato
com a tripulação, já no inicio no balcão de
check-in.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
Verbos mais utilizados no aeroporto
Ditos populares brasileiros
Paroxítonas e acentuações
O check in no aeroporto
Peso e Balanceamento Final
Tratar bem ou atender bem
Superando as expectativas do cliente
Como lidar com situações e clientes difíceis
A escada da lealdade
Diretrizes para o tratamento de reclamações

92

Operador de Telemarketing
Operador de telemarketing é o profissional que
oferece serviços de atendimento ao cliente por meio
de telefone. Este atendimento pode ser para venda
de produtos ou serviços, suporte, canais de
reclamações, canais de informação ao cliente, etc.
Logo, por se tratar de um canal direto com o cliente,
faz-se necessário está preparado para diversos
cenários que poderão acontecer, além disso,
conhecer bem o produto ou serviço no qual a
empresa oferece é de fundamental importância.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Definição e tipos de marketing
Definição de telemarketing
Call center - funcionamento e estrutura
Benefícios do uso do sistema de telemarketing
Técnicas de atendimento ativo no telemarketing
Técnicas de atendimento receptivo
O script receptivo e a robotização
Princípios da conduta ética para o telemarketing
Princípios básicos
Telefone
Pesquisa de novos clientes
Formulário de controle
A visita fria
Como conquistar clientes do concorrente
Planejamento de vendas
Técnicas de Negociação
Conceito de negociação
A importância das técnicas em negociação
O comportamento do consumidor como parte influente no processo de
negociação
Tipos de negociação
Fases de preparação
Momentos de negociação
A arte de vender
Requisitos de um bom vendedor
Fatores que facilitam ou dificultam a venda
O que é necessário para ser um vendedor
Conhecimento que o vendedor deve ter
Atitude adequada do vendedor
Técnicas de vendas
Técnicas para convencer
Técnicas para identificação dos motivos da compra
Técnica de motivação de venda
Técnicas de localização do interesse do cliente
A técnica de utilização de perguntas
Técnicas de apresentação de benefícios
Técnicas para cultivar clientes entusiasmados
O que é processo de venda
Etapas do processo de venda
Abordagem ao cliente
Abertura da entrevista
A argumentação
Apresentação do produto
Manual de apresentação
Superar objeções
Fechamento de Venda
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Planejamento e Comunicação de Vendas
Mais importante do que fazer uma boa venda é ser
capaz de cativar um cliente. Sabendo disto, criamos
o curso sobre planejamento e comunicação de
vendas para auxiliar você, como empresário ou
empreendedor, a ficar mais próximo de realizar esta
façanha. Aprenda como fazer um bom plano de
vendas, como conquistar os clientes de seus
concorrentes e até mesmo como reconquistar
clientes perdidos. Você também saberá como
organizar suas equipes de vendas da melhor
maneira possível.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Princípios básicos
Telefone
Pesquisa de novos clientes
Formulário de controle
A visita fria
Como conquistar clientes do concorrente
Planejamento de vendas
Definição de marketing
Administração de vendas
Gerência de vendas
Estilos de liderança
Planejamento de vendas
Potencial de mercado
Territórios
Orçamento de vendas
Distribuição e logística
Recrutamento e seleção de vendedores
Treinamento de vendas
Técnicas de vendas
Técnicas de Negociação
Conceito de negociação
A importância das técnicas em negociação
O comportamento do consumidor como parte influente no processo de negociação
Tipos de negociação
Fases de preparação
Momentos de negociação
A arte de vender
Requisitos de um bom vendedor
Fatores que facilitam ou dificultam a venda
O que é necessário para ser um vendedor
Conhecimento que o vendedor deve ter
Atitude adequada do vendedor
Técnicas de vendas
Técnicas para convencer
Técnicas para identificação dos motivos da compra
Técnica de motivação de venda
Técnicas de localização do interesse do cliente
A técnica de utilização de perguntas
Técnicas de apresentação de benefícios
Técnicas para cultivar clientes entusiasmados
O que é processo de venda
Etapas do processo de venda
Abordagem ao cliente
Abertura da entrevista
A argumentação
Apresentação do produto
Manual de apresentação
Superar objeções
Fechamento de Venda
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Técnicas de Negociação
Você sabe como conduzir uma negociação?
Entende realmente qual o perfil do seu cliente? Sabe
manter boas relações comerciais com eles? Se sua
resposta a estas perguntas for um não, o curso de
técnicas de negociação foi preparado especialmente
pra você. Você descobrirá aqui técnicas infalíveis de
como desenvolver e fechar bons negócios, como
identificar os clientes em potencial e como criar
relacionamentos duradouros e proveitosos ao seu
negócio. E como parte essencial de uma boa
negociação, aprenda a importância de ser ético e
correto em suas transações comerciais.

Carga horária do curso: 20 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Conceito de negociação
A importância das técnicas em negociação
O comportamento do consumidor como parte
influente no processo de negociação
Tipos de negociação
Fases de preparação
Momentos de negociação
A arte de vender
Requisitos de um bom vendedor
Fatores que facilitam ou dificultam a venda
O que é necessário para ser um vendedor
Conhecimento que o vendedor deve ter
Atitude adequada do vendedor
Técnicas de vendas
Técnicas para convencer
Técnicas para identificação dos motivos da compra
Técnica de motivação de venda
Técnicas de localização do interesse do cliente
A técnica de utilização de perguntas
Técnicas de apresentação de benefícios
Técnicas para cultivar clientes entusiasmados
O que é processo de venda
Etapas do processo de venda
Abordagem ao cliente
Abertura da entrevista
A argumentação
Apresentação do produto
Manual de apresentação
Superar objeções
Fechamento de Venda
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Venda Mais
O que é essencial a uma boa venda? Como
entender seus clientes e como cativá-los? Como
conseguir convencê-los de que precisam de seus
produtos ou serviços? E como ter a melhor equipe
de vendas? Você encontrará boas respostas a
estas perguntas através do curso venda mais. Aqui
você aprenderá técnicas que o auxiliarão na tarefa
de conhecer os desejos e anseios de seus clientes.
Você também entenderá como se tornar mais
persuasivo e como identificar o perfil de vendedor
ideal para fazer parte de sua equipe de trabalho.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
A arte de vender
Requisitos de um bom vendedor
Fatores que facilitam ou dificultam a venda
O que é necessário para ser um vendedor
Conhecimento que o vendedor deve ter
Atitude adequada do vendedor
Técnicas de vendas
Técnicas para convencer
Técnicas para identificação dos motivos da compra
Técnica de motivação de venda
Técnicas de localização do interesse do cliente
A técnica de utilização de perguntas
Técnicas de apresentação de benefícios
Técnicas para cultivar clientes entusiasmados
O que é processo de venda
Etapas do processo de venda
Abordagem ao cliente
Abertura da entrevista
A argumentação
Apresentação do produto
Manual de apresentação
Superar objeções
Fechamento de Venda
Princípios básicos
Telefone
Pesquisa de novos clientes
Formulário de controle
A visita fria
Como conquistar clientes do concorrente
Planejamento de vendas
Técnicas de Negociação
Conceito de negociação
A importância das técnicas em negociação
O comportamento do consumidor como parte influente no processo
de negociação
Tipos de negociação
Fases de preparação
Momentos de negociação
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DESENHO
TÉCNICO
•AutoCad 2D - 2018
•AutoCad 3D
•Revit 2018- Acabamento
Arquitetônico
•Revit 2018- Modelagem
Estrutural
•Revit 2018 para Iniciantes

Autocad 2D – 2018
O curso completo de Autocad 2018 possui 60
vídeo aulas, neste curso aprendemos a usar as
ferramentas e os recursos do Autocad para criar
plantas para construção civil, adquira já o curso
e aprenda a trabalhar com Autocad em seus
projetos nas áreas de arquitetura, construção
civil e mecânica.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 - AutoCad 2018 para Iniciante
Aula 02 - Baixando auto cad 2018
Aula 03 - Área de trabalho do CAD
Aula 04 - Abrindo novo projeto
Aula 05 - Visualização 2D e 3D
Aula 06 - Coordenadas e Plano cartesiano
Aula 07 - Posição Eixo X e Y
Aula 08 - Seleção
Aula 09 - Ciclo de Seleção
Aula 10 - Entrada Dinâmica
Aula 11 - Unidades de Medidas
Aula 12 - Criando Linhas
Aula 13 - Rotação de objetos
Aula 14 - Linhas e Polilinhas
Aula 15 - Trabalhando com raios
Aula 16 - Criando circulos e arcos
Aula 17 - Trabalhando com arcos
Aula 18 - Trabalhando com retângulos
Aula 19 - Editando vértices
Aula 20 - Configurações da polilinha
Aula 21 - Convertendo linha em polilinha
Aula 22 - Trabalhando com splines
Aula 23 - Movendo e rotacionando objetos
Aula 24 - Escalonando objetos
Aula 25 - Estendendo e aparando linhas
Aula 26 - Recurso de Deslocamento
Aula 27 - Criando paredes
Aula 28 - Deslocando objetos unidos
Aula 29 - Espelhando objetos
Aula 30 - Ferramenta Concorte
Aula 31 - Ferramenta Chanfro
Aula 32 - Ferramenta Esticar
Aula 33 - Trabalhando com Blocos
Aula 34 - Trabalhando com Hachura
Aula 35 - Editando Hachura
Aula 36 - Preenchimentos Gradiente
Aula 37 - Trabalhando com Textos
Aula 38 - Inserindo cotas para medir áreas
Aula 39 - Configurando estilo das cotas
Aula 40 Cota Linear e Diagonal
Aula 41 - Visualizando medidas e áreas
Aula 42- Painel de Propriedades
Aula 43 - Trabalhando com camadas
Aula 44 - Propriedades das camadas
Aula 45 - Criando nova camada
Aula 46 - Associando objetos a camada
Aula 47 - Incorporando objetos ao projeto
Aula 48 - Tamanhos e medidas
Aula 49 - Escala por referência
Aula 50 - Referencia da planta com medidas
Aula 51 - Modo Layout para Impressão
Aula 52 - Trabalhando com viewport
Aula 53 - Modelos e Layouts
Aula 54 Ajustes nos Layouts
Aula 55 Separando partes da planta
Aula 56 - Exportando planta em PDF
Aula 57 - Salvando projetos em DWG
Aula 58 - Alinhando e quebrando objetos
Aula 59 - Dividindo objetos
Aula 60 - Ordenando objetos
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Autocad 3D
O curso completo de plantas 3d com
Autocad 2018 possui 45 vídeo aulas, neste
curso aprendemos a criar plantas arquitetônicas
completas, desde a estrutura até o fechamento
do projeto com exportação e impressão pronto
para entrega para o cliente, adquira já o curso e
comece a criar suas plantas 3d com excelência.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Curso de AutoCad 3D
Aula 02 Criando objeto 3D
Aula 03 Vistas de Objetos 3D
Aula 04 Estrutura de Vistas
Aula 05 Múltiplas Vistas
Aula 06 Elevação em objetos
Aula 07 Guismos para Posição
Aula 08 Guismos para Rotação
Aula 09 Elevação em Linhas
Aula 10 Polilinha 3D
Aula 11 Splines em 3D
Aula 12 Ferramenta de Extrusão
Aula 13 Conversão de linha em polilinha
Aula 14 Extrusão em linhas e polilinhas
Aula 15 Revolução e Elevação
Aula 16 Modelagem de objetos
Aula 17 Modificando objeto modelado
Aula 18 Aplicando recurso de varredura
Aula 19 Criando Sólidos
Aula 20 Ferramenta Polisólido
Aula 21 Levantando muros de uma planta 2D
Aula 22 Aparando e soldando sólidos
Aula 23 Editando os sólidos
Aula 24 Criando Malhas
Aula 25 Extrusão e Revolução em malhas
Aula 26 Editando Malhas
Aula 27 Vértices faces arestas
Aula 28 Suavizando malha dos objetos
Aula 29 Alinhamento e Simetria 3D
Aula 30 Matriz e Array de Objetos
Aula 31 Objetos sólidos para materiais
Aula 32 Iniciando com os materiais
Aula 33 Aplicando Materiais e Texturas
Aula 34 Editando os Materiais
Aula 35 Relevo em texturas
Aula 36 Materiais de Vidro
Aula 37 Criando material metálico
Aula 38 Criando material de Pedra
Aula 39 Criando Luzes
Aula 40 Intensidade da Luz
Aula 41 Configurando Luminosidade
Aula 42 Tipos variados de luzes
Aula 43 Criando e configurando câmeras
Aula 44 Configurações de renderização
Aula 45 Renderizando a partir da câmera
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Revit 2018- Acabamento
Arquitetônico
O
curso
completo
de
acabamento
arquitetônico com Revit 2018 possui 55 vídeo
aulas, neste curso aprendemos a criar toda
parte de acabamento interno para um
apartamento (desenvolvido no módulo anterior
onde tratamos a parte de modelagem estrutural),
aprenderemos a criar rodapés, molduras em
gesso, granitos, soleiras, mobiliário, bancadas,
blocos do sketchup, câmeras e muito mais,
adquira já o curso e comece a vender seus
projetos.
Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Acabamento Arquitetônico
Aula 02 Iniciando o Projeto
Aula 03 Criando Perfil Métrico
Aula 04 Criando Rodapé de Madeira
Aula 05 Rodapé para sala e quartos
Aula 06 Editando rodapés
Aula 07 Rodapé de Porcelanato
Aula 08 Rodapé da sacada
Aula 09 Alinhamento no rodapé
Aula 10 Alinhamento no rodapé
Aula 11 Inserindo a churrasqueira
Aula 12 Configurando abertura na parede
Aula 13 Inserindo componentes na sacada
Aula 14 Posicionando componentes
Aula 15 Finalizando área da sacada
Aula 16 Inserindo pia da cozinha
Aula 17 Configurando familias
Aula 18 Tampão da Pia
Aula 19 Finalizando objetos da cozinha
Aula 20 Equipamentos para área de serviços
Aula 21 Equipamentos para o banheiro
Aula 22 Finalizando banheiro suite
Aula 23 Espelhando objetos do banheiro
Aula 24 Mobiliário do quarto
Aula 25 Finalizando os quartos
Aula 26 Sala de Estar
Aula 27 Alterando mobiliário
Aula 28 Ajuste no rodapé
Aula 29 Posicionamento do mobiliário
Aula 30 3D WareHouse
Aula 31 Importando do sketchup
Aula 32 Mesa de Jantar na sala
Aula 33 Alterando materiais
Aula 34 Pintura nas paredes
Aula 35 Aplicando papel de parede
Aula 36 Inserindo forro na sala
Aula 37 Modificando croqui do forro
Aula 38 Moldura de gesso parede
Aula 39 Ajustando moldura junto ao forro
Aula 40 Aplicando as luminárias
Aula 41 Aplicando as luminárias
Aula 42 Iluminação das Luminárias
Aula 43 Configuração de Luminosidade
Aula 44 Criando camera interna
Aula 45 Configurações de cameras
Aula 46 Renderização Interna
Aula 47 Papel de parede para renderização
Aula 48 Perspectivava de câmera interna
Aula 49 Posicionamento da câmera
Aula 50 Afastamento do foco da câmera
Aula 51 Objetos para decoração
Aula 52 Quadros e aquário na sala
Aula 53 Configurações nos materiais
Aula 54 Finalizando decoração
Aula 55 Finalizando Arquitetura
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Revit 2018- Modelagem Estrutural
O curso completo de modelagem
estrutural com Revit 2018 possui 60
vídeo aulas, neste curso aprendemos a
criar toda estrutura para um prédio
residencial, desde a fundação do
terreno, plataformas de construção,
níveis, pisos, pilares, paredes internas e
externas, sacadas, janelas e portas de
diversos tipos, este é o primeiro módulo
da montagem completa de um edifício
residencial.
Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Modelagem Estrutural
Aula 02 Projeto para Arquitetura
Aula 03 Níveis do Projeto
Aula 04 Finalizando o nível do projeto
Aula 05 Planta modelo para o apartamento
Aula 06 Acabamento para Paredes
Aula 07 Criando parede de dupla pintura
Aula 08 Paredes externas dos apartamentos
Aula 09 Visibilidade e Sobreposição
Aula 10 Definindo área do Hall
Aula 11 Criando Superfície Topográfica
Aula 12 Criando Plataforma da construção
Aula 13 Criando Parede Interna
Aula 14 Dividindo a planta interna
Aula 15 Finalizando paredes internas
Aula 16 Paredes com azulejos
Aula 17 Azulejo na cozinha e Lavanderia
Aula 18 Azulejo nos banheiros
Aula 19 Paredes da sacada
Aula 20 Criando o Piso da Laje
Aula 21 Deslocamento do Piso
Aula 22 Guarda Corpo
Aula 23 Guarda Corpo da sacada
Aula 24 Inserindo janelas nos banheiros
Aula 25 Concluindo as Janelas
Aula 26 Criando as Portas
Aula 27 Porta de Vidro para Sala
Aula 28 Configurando Porta de Vidro
Aula 29 Porta de Vidro
Aula 30 Parede sobre parede Cortina
Aula 31 Faixa da Vista
Aula 32 Finalizando Lavanderia
Aula 33 Textura para Tijolos
Aula 34 Ferramenta Pintura
Aula 35 Textura para churrasqueira
Aula 36 Criando Piso Arquitetônico
Aula 37 Piso acabamento porcelanato
Aula 38 Profundidade da Vista
Aula 39 Alinhando Piso
Aula 40 Hachura dos Materiais
Aula 41 Tamanho das Texturas
Aula 42 Piso para Soleira da sacada
Aula 43 Soleira de Granito
Aula 44 Soleira da porta da sala
Aula 45 Deslocamento de objetos
Aula 46 Finalizando estrutura da sacada
Aula 47 Criando Piso da sala
Aula 48 Piso de Madeira
Aula 49 Acabamento para soleiras
Aula 50 Piso da cozinha
Aula 51 Piso do banheiro
Aula 52 Concluindo Piso Arquitetônico
Aula 53 Acabamento nas extremidades
Aula 54 Divisão da cozinha
Aula 55 Abertura na cozinha
Aula 56 Área da churrasqueira
Aula 57 Layout da sacada
Aula 58 Abrindo espaço na churrasqueira
Aula 59 Acabamento na churrasqueira
Aula 60 Finalizando Modelagem Estrutural
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Revit 2018 Para Iniciantes
O curso completo de Revit 2018
possui 60 vídeo aulas, neste curso
aprendemos a usar as ferramentas e os
recursos do Revit para criar projetos
arquitetônicos, projetos de construção
civil e engenharia, adquira já o curso e
comece a criar seus projetos com Revit.
Carga Horária do curso: 25 horas

110

Conteúdo Programático
Aula 01 Revit 2018 para Iniciantes
Aula 02 Baixando e Instalando Revit 2018
Aula 03 Criando um novo Projeto
Aula 04 Tipos de Projetos no Revit
Aula 05 Tipos de Vistas do Projeto
Aula 06 Formas de seleções
Aula 07 Propriedades e Projetos
Aula 08 Configurando Atalhos
Aula 09 Ferramentas de Zoom
Aula 10 Divisão de Elementos no Revit
Aula 11 Categorias Famílias Tipos
Aula 12 Editando o tipo das famílias
Aula 13 Entendendo a parametrização
Aula 14 Instancias e Tipos
Aula 15 Exportando famílias para outro projeto
Aula 16 Carregando famílias externas
Aula 17 Vistas e Janelas
Aula 18 Formas de visualização no projeto
Aula 19 Ocultando e Isolando objetos
Aula 20 Congelando categorias de objetos
Aula 21 Congelando elementos na vista
Aula 22 Modelos de Projetos
Aula 23 Associando novo modelo
Aula 24 Vínculos para arquivos externos
Aula 25 Criando Níveis
Aula 26 Configurando os níveis
Aula 27 Deslocamento em níveis
Aula 28 Ferramenta Matriz
Aula 29 Ajustando nós dos níveis
Aula 30 Trabalhando com cortes
Aula 31 Configurando Unidades de Medidas
Aula 32 Importando planta do Autocad
Aula 33 Vínculos no Revit
Aula 34 Separando camadas do Projeto
Aula 35 Importando planta por níveis
Aula 36 Superfícies e terrenos
Aula 37 Elevação em superfícies
Aula 38 Terreno com base na planta
Aula 39 Ajustes em superfícies
Aula 40 Plataformas de construção
Aula 41 Ajustando plataformas de construção
Aula 42 Aparando áreas com Limites
Aula 43 Ferramenta de Aparar e estender
Aula 44 Criando Pisos
Aula 45 Elevação no Piso
Aula 46 Pilares estruturais
Aula 47 Eixos de Referencias
Aula 48 Levantando Pilares
Aula 49 Criando Paredes
Aula 50 Configurando as Paredes
Aula 51 Materiais nas paredes
Aula 52 Levantando os Pilares
Aula 53 Aplicando portas
Aula 54 Aplicando Janelas
Aula 55 Modificadores e componentes
Aula 56 Materiais no Revit
Aula 57 Criando um Material
Aula 58 Aplicando materiais
Aula 59 Caminho do Sol
Aula 60 Renderizando
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DESING GRÁFICO
•Coreldaraw X8 - Básico
•Coreldaraw X8 - Avançado
•Photoshop Montagem e
Restauração
•Photoshop para Gráfica
•Photoshop para Iniciantes
•Illustrator para Iniciantes

Illustrator para Iniciantes
O curso de illustrator cc 2018 para iniciantes
contém 60 aulas, neste curso o aluno aprenderá
a trabalhar com o illustrator aprendendo sobre
as ferramentas e recursos do programa, este
curso é ideal para quem está começando ou
quer começar na área gráfica usando o
illustrator, pois será mostrado o passo a passo
de todas as ferramentas bem como sua
utilização e configurações, adquira já o curso e
se torne de designer gráfico.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01
Aula 02
Aula 03
Aula 04
Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 09
Aula 10
Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14
Aula 15
Aula 16
Aula 17
Aula 18
Aula 19
Aula 20
Aula 21
Aula 22
Aula 23
Aula 24
Aula 25
Aula 26
Aula 27
Aula 28
Aula 29
Aula 30
Aula 31
Aula 32
Aula 33
Aula 34
Aula 35
Aula 36
Aula 37
Aula 38
Aula 39
Aula 40
Aula 41
Aula 42
Aula 43
Aula 44
Aula 45
Aula 46
Aula 47
Aula 48
Aula 49
Aula 50
Aula 51
Aula 52
Aula 53
Aula 54
Aula 55
Aula 56
Aula 57
Aula 58
Aula 59
Aula 60

Introdução ao Illustrator 2018
Novo Documento
Área de Trabalho
Configurando área de trabalho
Atalhos e Zoom
Trabalhando com Pranchetas
Ferramenta de Seleção
Posição X e Y dos objetos
Modificando formas
Criando formas
Preenchimento e Traçados
Preenchimento Gradiente
Ferramenta de seleção direta
Organizando objetos
Alinhamentos e Distruibuição
Distancia entre os objetos
Vetorizando uma imagem
Cantos arredondados
Finalizando a Vetorização
Salvando arquivo no Illustrator
Exportando como imagem
Ferramenta Caneta
Ferramenta Curvatura
Vetorização com curvas
Ferramenta ponto de ancoragem
Ferramentas de Texto
Texto acompanhando área
Fontes para Textos
Criando uma Logo
Gradiente em Textos
Expotando Pranchetas
Ferramenta Gradiente
PathFinder
Aparando e soldando objetos
Convertendo texto em contornos
Criando amostras de cores
Másccara de Recorte
Efeitos de distorção e filtros
Brilhos e Sombras
Galeria de Efeitos
Trabalhando com pincéis
Criando pincéis
Pincéis de padrão
Efeito de Extrusão 3D
Efeito 3D com Bisel
Efeito Revolução 3D
Efeitos de Caminhos
Ajustes em contornos
Ferramenta Suavizar
Ferramentas de cortes
Ferramentas de edição
Ferramentas de rotação
Ferramentas de Preenchimento
Ferramentas de Perpectivas
Ferramenta Malha
Aplicando cores a malha
Ferramenta Mesclar
Trabalhando com símbolos
Gráficos no Illustrator
Finalizando as ferramentas
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Corel Draw X8 – Básico
O curso de Coreldraw x8 básico possui 32
vídeo aula. O treinamento dado no curso é
voltado para área de edição, criação de projetos
gráficos tanto para marketing visual quanto
marketing para web, criação de trabalhos
gráficos, cartões de visitas, folders, banners e
muito mais, possibilitando o aluno gerar sua
própria renda com os projetos criados no
Coreldraw.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução ao Curso
Aula 02 Corrigindo Possível Bug de Abertura
Aula 03 Configurando aparência do programa
Aula 04 Área de Trabalho e Novo documento
Aula 05 Barra de Ferramentas e Zoom
Aula 06 Preenchimentos e Contornos
Aula 07 Preenchimento Gradiente
Aula 08 Preenchimentos de texturas e padrões
Aula 09 Rotacionando e Redimensionando objetos
Aula 10 Propriedades da ferramenta Retangulo
Aula 11 Propriedades da ferramenta elipse
Aula 12 Agrupando e Duplicando Objetos
Aula 13 Soldando e Aparando objetos
Aula 14 Combinando Objetos
Aula 15 Efeitos em Objetos
Aula 16 Salvando e exportando arquivo
Aula 17 Ordenando Objetos
Aula 18 Alinhamento dos Objetos
Aula 19 Distribuição dos Objetos na tela
Aula 20 Ferramenta Forma
Aula 21 Ferramentas de Corte
Aula 22 Ferramentas de Texto
Aula 23 Sombras e contornos
Aula 24 Mistura e Extrusão
Aula 25 Preenchimento Inteligente
Aula 26 Vetorização desenho Simpsons
Aula 27 Vetorizando imagem
Aula 28 Vetorizando imagem
Aula 29 Finalizando contorno do objeto
Aula 30 Suavizando os nós
Aula 31 Suavizando os nós
Aula 32 Exportando imagem vetorizada
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Corel Draw X8 – Avançado
O curso de Coreldraw X8 avançado possui 35
vídeo aula. O treinamento dado no curso É
voltado para área de edição, criação de
projetos gráficos tanto para marketing visual
quanto marketing para web, criação de
trabalhos gráficos, cartões de visitas, folders,
banners E muito mais, possibilitando O aluno
gerar sua própria renda com os projetos criados
no Coreldraw.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Criando banner para youtube
Aula 02 Finalizando as áreas do banner
Aula 03 Aplicando efeitos de contornos
Aula 04 Aplicando imagens render
Aula 05 Finalizando o Banner
Aula 06 Criando uma logomarca
Aula 07 Fazendo cortes no texto
Aula 08 Finalizando Logo Wild
Aula 09 Criando uma logo profissional
Aula 10 Criando uma logo profissional
Aula 11 Aplicando efeitos na logo
Aula 12 Aplicando extrusão na logomarca
Aula 13 Aplicando cores e transparências
Aula 14 Finalizando o Logotipo
Aula 15 Criando um cartão de visitas
Aula 16 Criando o fundo do cartão
Aula 17 Criando os textos para o cartão
Aula 18 Finalizando o cartão de visitas
Aula 19 Criando banner de produto para web
Aula 20 Criando banner de produto para web
Aula 21 Criando um panfleto profissional
Aula 22 Efeitos com cortes em formas
Aula 23 Efeitos com cortes em formas
Aula 24 Aplicando imagens no panfleto
Aula 25 Aplicando imagens no panfleto
Aula 26 Aplicando textos no panfleto
Aula 27 Finalizando o panfleto de produtos
Aula 28 Finalizando o Panfleto de serviços
Aula 29 Layout
Aula 30 Layout
Aula 31 Layout
Aula 32 Layout
Aula 33 Layout
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Photoshop Montagem e Restauração
O curso de photoshop cc 2018 para
restauração e edição de imagens contém 61
aulas, neste curso o aluno aprenderá a colocar
os recursos e ferramentas do photoshop em
prática para restaurar imagens, aplicar edições,
efeitos, montagens e muito mais, para
acompanhar este curso é aconselhável que o
aluno já tenha um conhecimento básico em
photoshop, adquira já o curso e comece a
desenvolver seus projetos com o photoshop.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Photoshop para restauração
Aula 02 Juntando Imagens
Aula 03 Duplicando camadas
Aula 04 Finalizando montagem da cesta
Aula 05 Trocando rosto de uma foto
Aula 06 Convertendo imagem em desenho
Aula 07 Removendo tatuagem
Aula 08 Perpectiva e Distorção
Aula 09 Imagens com Perpectivas
Aula 10 Aplicando efeito de brilho
Aula 11 Controle de brilho com opacidades
Aula 12 Aplicando mascara
Aula 13 Resturando imagem com mascaras
Aula 14 Melhorias na imagem com desfoque
Aula 15 Separação de Frequencias
Aula 16 Removendo manchas
Aula 17 Aplicando mistura de cores
Aula 18 Técnicas para misturar áreas
Aula 19 Restaurando foto antiga
Aula 20 Ferramenta correção para áreas escuras
Aula 21 Refinando arestas da seleção
Aula 22 Modificando fundo da imagem
Aula 23 Aplicando filtro de ruido
Aula 24 Correções com superexposição
Aula 25 Aplicando cor a pele
Aula 26 Cores e modos de camadas
Aula 27 Finalizando a restauração
Aula 28 Efeito Vampiro
Aula 29 Efeitos de Camadas
Aula 30 Filtro de resfriamento e Exposição
Aula 31 Filtro de fotos e níveis
Aula 32 Efeitos com Ruidos
Aula 33 Trabalhando com Curvas
Aula 34 Filtro Dissolver
Aula 35 Galeria de Filtros
Aula 36 Efeito de caricatura
Aula 37 Preenchendo as áreas
Aula 38 Traçando demarcadores
Aula 39 Criando expressões
Aula 40 Refinando arestas para alterar fundo
Aula 41 Remoção de fundo avançada
Aula 42 Aplicando nitidez inteligente
Aula 43 Filtros de estilização
Aula 44 Criando um efeito de fogo
Aula 45 Desfoque de Movimento
Aula 46 Instalação de Plugin Externo
Aula 47 Efeito Fractalius
Aula 48 Criando marca d'agua
Aula 49 Criando ações
Aula 50 Processo de automatização de imagens
Aula 51 Configurando as ações
Aula 52 Criando montagem para vídeo
Aula 53 Selecionando com a caneta
Aula 54 Criando área para Edição
Aula 55 Posição e Ajuste de camadas
Aula 56 Mudando rotação dos objetos
Aula 57 Configurando quadros
Aula 58 Finalizando os quadros da animação
Aula 59 Criando GIF com a animação
Aula 60 Criando vídeo com Photoshop
Aula 61 Vídeo a partir de imagens
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Photoshop Para Gráfica
O curso de projetos gráficos com
photoshop cc 2018 contém 60 aulas, neste
curso o aluno aprenderá a criar diversos
projetos voltados para gráfica como cartões
de visitas, banners, flyers, panfletos,
logotipos, capas de livros, convites, capas
de revistas, efeitos em textos e muito mais,
adquira já o curso e se torne um desiner
completo.
Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Photoshop para Gráfica
Aula 02 Criando cartão de Visitas
Aula 03 Detalhes com formas
Aula 04 Aplicando as Cores
Aula 05 Efeitos sobre Texto
Aula 06 Aplicando sombras
Aula 07 Inserindo Ícones
Aula 08 Criando área de Contatos
Aula 09 Criando a parte de trás do cartão
Aula 10 Finalizando arte do cartão
Aula 11 Concluindo cartão de visitas
Aula 12 Aplicação de cores ao Projeto
Aula 13 Configurando documento para Impressão
Aula 14 Trabalhando com Objeto Inteligente
Aula 15 Finalizando impressão dos cartões
Aula 16 Configuração para Banner Impresso
Aula 17 Aplicando imagens ao banner
Aula 18 Instalando Fontes
Aula 19 Aplicando Gradiente
Aula 20 Textos do Banner
Aula 21 Finalizando o Banner
Aula 22 Tamanho de arquivos de imagens
Aula 23 Criando um Flyer ou Panfleto
Aula 24 Ajustando áreas do Flyer
Aula 25 Criando Texto do Flyer
Aula 26 Posição e Cores dos Textos
Aula 27 Estruturando o Flyer
Aula 28 Artes com mascaras no Flyer
Aula 29 Aplicando traçados e contornos
Aula 30 Finalizando o Flyer
Aula 31 Criando um Logotipo
Aula 32 Silhuetas e Fontes para Logo
Aula 33 Aplicando fundo as logo
Aula 34 Vetorizando a Logo
Aula 35 Trabalhando com retângulos arredondados
Aula 36 Finalizando vetorização
Aula 37 Finalizando logo com vetor
Aula 38 Logomara Personalizada
Aula 39 Logo a partir de formas
Aula 40 Carregando novos pincéis
Aula 41 Finalizando Logo de Design
Aula 42 Criando uma capa para Livro
Aula 43 Mapa de Degradê para Livros
Aula 44 Finalizando capa do Livro
Aula 45 Capa no estilo medieval
Aula 46 Aplicando textos a Capa
Aula 47 Efeitos com modos de camadas
Aula 48 Criando parte de trás da capa
Aula 49 Efeitos com Mapa de Degradê
Aula 50 Textos na parte de trás do livro
Aula 51 Finalizando livro
Aula 52 Criando uma capa de revista
Aula 53 Usando recurso de distorção
Aula 54 Finalizando a Capa de Revista
Aula 55 Criando um convite de 15 Anos
Aula 56 Aplicando estilos ao texto
Aula 57 Posicionando imagens
Aula 58 Configurando texto para o convite
Aula 59 Finalizando o Convite
Aula 60 Impressão do Convite
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Photoshop para Iniciantes
O curso de photoshop cc 2018 para
iniciantes contém 61 aulas, neste curso
o aluno aprenderá a trabalhar com o
photoshop
aprendendo
sobre
as
ferramentas e recursos do programa,
este curso é ideal para quem está
começando ou quer começar na área
gráfica usando o photoshop, pois será
mostrado o passo a passo de todas as
ferramentas bem como sua utilização e
configurações, adquira já o curso e se
torne de designer gráfico.
Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Curso de Photoshop para Iniciantes
Aula 02 Tela de Inicialização
Aula 03 Criando o primeiro arquivo
Aula 04 Configurando área de trabalho
Aula 05 Perfil de cores Incorporadas
Aula 06 Ferramentas de Formas
Aula 07 Camadas com objetos
Aula 08 Editando as camadas
Aula 09 Mesclando camadas
Aula 10 Criando novas camadas
Aula 11 Paleta de Amostras
Aula 12 Agrupando camadas
Aula 13 Ferramentas de Seleção
Aula 14 Propriedades da seleção
Aula 15 Ferramenta laço ara seleção
Aula 16 Ferramenta laço Poligonal
Aula 17 Difusão da seleção
Aula 18 Varinha mágica
Aula 19 Entendendo transparência na Imagem
Aula 20 Tirando fundo branco da imagem
Aula 21 Ferramenta Caneta
Aula 22 Vertorizando com a caneta
Aula 23 Estrutura da vetorização
Aula 24 Preenchendo objeto vetorizado
Aula 25 Salvando projeto como PSD
Aula 26 Salvando como imagem jpg e png
Aula 27 Ferramentas de cortes e fatias
Aula 28 Montagem simples
Aula 29 Montagem baseada em camadas
Aula 30 Remoção de manchas nas imagens
Aula 31 Ferramenta correção e olhos vermelhos
Aula 32 Recurso de substituição de cor
Aula 33 Ferramentas de edição
Aula 34 Opacidade e Modos de camadas
Aula 35 Configurações do Pincél
Aula 36 Matiz Saturação
Aula 37 Clareando imagens com níveis
Aula 38 Ferramenta Carimbo
Aula 39 Criando um Padrão
Aula 40 Ferramenta Pincél do Histórico
Aula 41 Ferramenta Borracha mágica
Aula 42 Ferramenta Borracha de plano de fundo
Aula 43 Ferramenta Gradiente
Aula 44 Configurando Gradiente
Aula 45 Gradiente Radial e Conico
Aula 46 Desfoque e Nitidez
Aula 47 Saturando a imagem
Aula 48 Seleção com ferramenta caneta
Aula 49 Ferramenta Texto
Aula 50 Configurações de Texto
Aula 51 Caractere e Parágrafo
Aula 52 Ferramentas de Formas
Aula 53 Ferramentas de zoom e manipulação
Aula 54 Estilos de Camadas
Aula 55 Chanfro e Traçados
Aula 56 Sombas e brilhos
Aula 57 Sobreposição de cor e padrão
Aula 58 Linha do tempo no photoshop
Aula 59 Efeitos de Estilos em imagens
Aula 60 Animando Texto GIF
Aula 61 Animando imagem GIF
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IDIOMAS
• Inglês Básico

Inglês Básico
O curso foi desenvolvido pelo professor
leandro cruz, que atua na área de ensino de
língua estrangeira (elt) desde 2008, é formado
em letras português e inglês e possui
certificações internacionais pelas
universidades de cambridge e michigan (tkt –
teaching knowledge test e met- michigan
english test).

Carga Horária do curso: 40 horas

126

Conteúdo Programático
Módulo 1
Introdução
Módulo 2
Os 100 verbos mais utilizados da língua inglesa
Pronomes pessoais e sujeito
Pronomes interrogativos [Wh-questions]
Módulo 3
Meeting People
Names
My, your, his, her
Spelling names
Mr., Ms., Mrs., Miss
Módulo 4
Saying Hello
The Verb Be
Linked Sounds
Personal Information
Saying Good-bye
Módulo 5
Common Objects
Articles
Plural -S Endings
This, These
Yes/No Questions
Prepositions, Article The
Módulo 6
Coutries and Cities
Are You From New York
Negative Statements and YesNo Questions With Be
Syllable Stress
Numbers and Ages
Wh-questions With Be
Descriptions
Módulo 7
Clothes
Colors
The Letters S and SH
Possessives I
Possessives II
Weather and Seasons
Present Continuous Statements and Conjunctions
Present Continuous YesNo Questions I
Adjective + Noun
Present Continuous YesNo Questions II
Módulo 8
English Listening Pratice I
English Listening Pratice II
English Listening Pratice III
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EDUCAÇÃO
•Libras Básico
•Alfabetização e Letramento
•Educação Especial
•Redação Oficial
•Alfabetização e Letramento Ensino e Aprendizagem
da Leitura e da Escrita
•Alfabetização e Letramento Ensino na Educação
Infantil
•Alfabetização e Letramento Para Crianças
Especiais
•Alfabetização Pelo Método Fônico
•Atividade Física e Esportiva Adaptada
•Atividades Artísticas na Educação Infantil
•Contação de Histórias
•LIBRAS para Professores
•Educação Especial de Autismo (TEA)
•Transtorno de Deficit de Atenção com
Hiperatividade (TDAH)
•Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD)
•Distúrbios de Aprendizagem
•Recreação e Brincar na Educação Infantil
•Lei de Diretrizes e Bases da Educação
•Educação Inclusiva
•Distúrbios da Fala e da Linguagem na Infância
•Bullying e o Papel do Professor em Sala de Aula
•Educação de Jovens e Adultos
•Avaliação Educacional
•Métodos de Alfabetização

Libras Básico
A língua de sinais é uma linguagem utilizada em todo o
mundo desde o século xix e é um conjunto de formas gestuais
utilizada por deficientes auditivos para a comunicação entre eles
e outras pessoas, sendo que cada país tem suas próprias
regras. No Brasil, o termo que utilizamos para definir a língua de
sinas é libras (significa língua brasileira de sinais). Neste curso
de libras, você aluno irá conhecer a origem da língua, os sinais,
o alfabeto, números, sentenças, gramática, o processo de
formação de uma frase e algumas curiosidades relacionadas ao
mundo dos deficientes auditivos.

Conteúdo programático
A organização e o funcionamento da língua brasileira de sinais –
libras
Iconicidade x arbitrariedade
O que é libras
Introdução aos aspectos linguísticos de libras
Variações linguísticas
Aspecto fonológico
Alfabeto manual
Tipos de frases
Alfabeto manual de libras em escrita de sinais
Inclusão e legislação aplicada às pessoas surdas
Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.
Indicação de processos interativos segundo os diferentes conceitos
e classificações acerca da surdez
Atraso de aquisição de linguagem por crianças surdas
Desenvolvimento do pensamento e linguagem da criança surda
Visão clínica terapêutica x visão sócio antropológica da surdez
Impasses éticos entre as comunidades médica e surda, quanto ao
implante coclear.
Fundamentos da educação de surdos
Análise das atuais políticas públicas educacionais para surdos
Relação entre aluno surdo, professor e intérprete educacional
Posicionamentos da comunidade surda

Carga horária do curso: 120 horas
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Alfabetização e Letramento
O curso de alfabetização e letramento foi especialmente
desenvolvido para pessoas que desejam aprimorar sua
comunicação e desenvolver sua gramática e variações
existentes. Além disso, também desenvolvido para a
compreensão da linguagem mais abrangente. Neste curso você
aprenderá os seguintes assuntos: os sons e as letras, os
métodos mais utilizados de alfabetização e letramento, as
cartilhas e a alfabetização, produção de texto, a aprendizagem
da leitura, e mais.

Conteúdo programático
Letramento
A história da escrita
Alfabetos fenícios e hebraicos
A história da alfabetização
As diferentes concepções de aprendizagem
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
A teoria construtivista de Piaget
A concepção histórico-cultural
O conceito de alfabetização ao longo da história
Os métodos de alfabetização
As contribuições de Emília Ferreiro: a psicogênese da língua escrita
Os diferentes níveis do processo de construção da escrita
Nível pré-silábico
Nível silábico
Nível alfabético
Alfabetizar letrando: a construção de uma prática
Saberes necessários para ler e escrever
Palavras, consoantes e vogais
Os diferentes tipos de textos
O ambiente alfabetizador
A alfabetização com textos
Os “erros” mais comuns e possíveis estratégias de intervenção

Carga horária do curso: 120 horas
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Educação Especial
Educação especial, este é um tema que
necessita de mais dedicação e qualificação para
um melhor acompanhamento. Entende-se por
necessidades especiais, pessoas que tiveram
alguma diferença no seu desenvolvimento comum,
logo necessitando de certas modificações e/ou
adaptações nos programas educacionais. Isso
para os tornarem capazes de conquistar sua
independência no que for possível.

Conteúdo programático
Educação especial: conceitos e definições
A educação especial: dos primórdios ao século
xxi
Leis da educação especial
Portadores de necessidades especiais:
classificação e caracterização
As diferentes necessidades especiais
Atendimento educacional especializado e os
recursos educacionais especiais

Carga horária do curso: 120 horas

131

Redação Oficial
Os textos são elementos que estão inseridos em nosso cotidiano, ele
faz parte da expressão materializada da nossa comunicação, a
comunicação humana. Tendo em vista a grande importância deste
assunto para nossa comunicação, estudar redação é algo
extremamente essencial para quem deseja desenvolver mais o seu
relacionamento ou expressão com outras pessoas. Com base no que
falamos acima, o curso lhe dispõe um curso de redação e nele vamos
abordar diversos assuntos que são considerados relevantes para o
seu desenvolvimento.

Conteúdo programático
Os tipos textuais
Texto técnico
Conteúdo do texto técnico
O que explicar ou esclarecer no texto técnico
Linguagem do texto técnico
Estrutura do texto técnico
Resenha descritiva
Resenha temática
Resumo
Passos para fazer um resumo
Definições de resumo
Memorando
Forma e estrutura do memorando
Relatório
Tipos de relatório
Modalidades de redação no relatório
Partes de um relatório
Características do relatório
Modelo de parecer
Memorial descritivo
Curriculum vitae
Tipos de curriculum vitae
O texto
Escolaridade e experiência
Estilo
Passos essenciais
Apresentação
Outras sugestões
Requerimento
Modelos de requerimento
O ofício
Forma e estrutura
Interpretação de textos
O texto científico e sua leitura
As operações do ato de ler
Bons motivos para cuidarmos da leitura
Leitura eficaz
O que é ler
A expressão oral e seus elementos
Como aprimorar o vocabulário e a gramática
Falar em público
A habilidade de falar em público
Os elementos de uma dinâmica
Técnicas de dinâmica de grupo
Dinâmicas de grupo em programas de seleção para o trabalho

Carga horária do curso: 120 horas
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Alfabetização e Letramento
Ensino e Aprendizagem da
Leitura e da Escrita
Conteúdo programático
Articulando as teorias
Emília Ferreiro e a psicogênese da língua escrita
Evolução da escrita e da leitura
Educação para as competências – Philippe
Perrenoud
Articulando as teorias – uma questão de método
As contribuições teóricas
Divergências e aproximações entre os teóricos

Carga horária do curso: 120 horas
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Alfabetização e Letramento Ensino na
Educação Infantil
Conteúdo programático
A educação infantil no Brasil
A visão de infância e suas orientações educativas
Os asilos infantis
As creches
As escolas maternais
Os jardins-de-infância
Educação infantil no Brasil – o legal e o real.
Constituição da república federativa do Brasil de 1988.
Lei de diretrizes e bases da educação nacional - lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996.
A ldben e a educação infantil
O cuidar e o educar na educação infantil.
O professor de educação infantil – formação inicial e
continuada.
A presença da língua escrita nas sociedades
contemporâneas
Língua escrita e seus usos: na escola e sociedade
Alfabetização e letramento – definição dos termos
Alfabetização: é a ação de alfabetizar, de tornar
“alfabeto”.
Alfabetizar: que significa tornar o indivíduo capaz de ler
e escrever.
Analfabetismo: estado ou condição de analfabeto.
Letramento
Objetivos da alfabetização na sociedade contemporânea
A escola e a língua escrita: dissonância a ser revista
Língua escrita, escola e a busca pela democracia

Carga horária do curso: 120 horas
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Alfabetização e Letramento para
Crianças Especiais
Conteúdo programático
A pessoa com deficiência motora
frente ao processo de alfabetização
Pensando a alfabetização da pessoa
com deficiência intelectual
Estratégias de ensino na alfabetização
da pessoa cega e com baixa visão
Possibilidades de atendimento nas
salas de recursos multifuncionais
Alunos com baixa visão
Alunos surdos
Alunos com deficiência física
Alunos com deficiência intelectual

Carga horária do curso: 120 horas
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Alfabetização pelo Método
Fônico
Conteúdo programático
Contexto histórico
Método fônico
Estudos experimentais do método
fônico no Brasil
Grupos de intervenções com crianças
de escola particular
Intervenções com grupos de crianças
de escola pública
Intervenção com estudante com
severo distúrbio motor e da fala
Intervenções pela própria professora
em sala de aula
Aspectos gerais da implementação do
método fônico
Implementando o método fônico
Carga horária do curso: 120 horas
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Atividade Física e Esportiva Adaptada
Conteúdo programático
Esclarecendo os termos adotados
Posicionamento diante das deficiências
O porquê da atividade física adaptada
Incidência das deficiências no Brasil
Deficiência visual (dv)
Conceito e classificação da dv
História da dv no Brasil
Quem é o deficiente visual
Atividade física e dv
Esporte adaptado para dv
Competições individuais – masculinas e femininas
Atividades físicas, saúde e qualidade de vida do dv
Deficiência auditiva (da)
Oralismo e língua de sinais
Fala e linguagem
Conceito e tipos de surdez
Deficiência auditiva e desenvolvimento motor
Atividade física e da
Utilização de recursos pedagógicos
Esportes adaptados para o da
Filmes que apresentam a deficiência auditiva
Deficiência mental
Categorias de deficiências
Características do deficiente mental (DM)
Sistema 2002 – concepção de deficiência mental (AAMR)
Sistema de classificação baseado no qi
Deficiência mental leve, média e profunda.
Sugestões de atividades
Recursos e estratégias pedagógicas
Estimulação precoce
Fatores de risco e causas da DM
Olimpíadas especiais
Jogos paraolímpicos para DM
Um programa de ginástica olímpica destinado a crianças com deficiência mental
síndrome de down (SD)
Autismo
Efeitos psicológicos da deficiência física
Objetivos da atividade físico-esportiva com aluno DF
Paralisia cerebral (PC)
Lesão medular (LM)
Tetraplegias
T6 – paraplegias
Amputação
História do esporte adaptado
Classificação funcional
Manual de regras de desportos (futebol)

Carga Horária do curso: 120 horas
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Atividades Artísticas na Educação
Infantil
Conteúdo programático

Arte a linguagem universal
Atividades artísticas
Processo de criação
Conteúdos estruturantes
A arte na formação do professor de
educação infantil e anos iniciais do
ensino fundamental
A arte e o trabalho do professor na
educação infantil e nos anos iniciais
Leitura e releitura de obras de arte
Artes com a natureza
Desenho
Ateliê
Teatro
Música e dança
Poesia
Carga Horária do curso: 120 horas
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Contação de Histórias
Conteúdo programático

A leitura como prática cultural
Leitura: ação formadora, (trans)
formadora e (de) formadora
Contadores de histórias: uma
arte milenar perpetuada no tempo
A arte de narrar: o papel do novo
contador na contemporaneidade
Contar e encantar: a
performance dos novos
contadores
Entre vozes e silêncios, a arte
de escutar
O ato de contar e a constituição
de leitores
Carga Horária do curso: 120 horas
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Libras para Professores
Conteúdo Programático
Intérprete de língua de sinais na inclusão
Intérprete de língua de sinais
Tradutor ou professor?
Aluno surdo x intérprete x professor:
perspectiva na área educacional inclusiva
O papel do intérprete de libras
Orientação aos pais
Reflexões sobre a inclusão escolar do aluno
surdo
Resolução do encontro de montevidéu
Mediador x intérprete: a diferença na função e
na aprendizagem dos alunos surdos
Regulamento para atuação como tradutor e
intérprete de língua de sinais
Modelo cognitivo
Modelo interativo
Modelo interpretativo
Modelo comunicativo
Modelo sociolinguístico
Modelo do processo de interpretação
Modelo bilíngue e bicultural
Considerações históricas

Carga Horária do curso: 120 horas
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Educação Especial de Autismo
(TEA)
Conteúdo Programático
Precursores do autismo
O nascimento do autismo e as diferentes
concepções sobre o transtorno
Os transtornos do espectro do autismo (TEA)
como “transtornos mentais”
Os transtornos do espectro do autismo (TEA)
como “transtornos do desenvolvimento”
Avaliação e diagnóstico dos transtornos do
espectro do autismo
Alguns esclarecimentos
Advertências
O processo diagnóstico
Diretrizes para o cuidado
Integralidade
Garantia de direitos de cidadania
Arranjos e dispositivos para o cuidado

Carga horária do curso: 120 horas
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TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO
COM HIPERATIVIDADE (TDAH)
Conteúdo Programático
O que é o TDAH
Características do TDAH
Descrição sintomatológica do TDAH
A manifestação dos sintomas de desatenção
A manifestação dos sintomas de hiperatividade/impulsividade
Manifestação dos sintomas do TDAH combinado
Comorbidades
Etiologia do TDAH
Causas genéticas
Hereditariedade
Fatores ambientais
Problemas durante a gravidez
Exposição ao chumbo
Problemas familiares
Consequências do TDAH
Contexto familiar
As interações entre pais e filhos
Implicações educacionais do TDAH
O contexto escolar
Desempenho escolar
O comportamento da criança em sala de aula
A criança com TDAH e a relação com os amigos
TDAH em adultos
Instrumentos para sintomas de TDAH
Critérios diagnósticos para o TDAH em adultos
Características do TDAH na vida adulta
Abordagens psicoterápicas e psicossociais
Tratamento do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade no adulto
TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS E PATOLOGIZAÇÃO DO APRENDER
Trabalho e educação escolar na sociedade capitalista
Descompasso entre a pedagogia da essência e o modo de produção
capitalista
Pedagogia da existência, biologização e patologização dos problemas
escolares
Naturalização das questões escolares: medicar é preciso

Carga Horária do curso: 120 horas
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Transtornos Globais do
Desenvolvimento (TGD)
Conteúdo Programático
Transtorno desintegrativo da infância (psicose infantil)
Transtornos invasivos do desenvolvimento
Os paradigmas da educação especial e os transtornos globais
do desenvolvimento
Antecedentes e surgimento da categoria de transtornos globais
do desenvolvimento na psiquiatria
Repercussões do conceito de transtornos globais do
desenvolvimento sobre os processos de inclusão nas escolas
regulares
Transtornos globais do desenvolvimento
Como lidar com os transtornos globais do desenvolvimento
(TGD)
Alguns cuidados e como lidar com educando com TGD na
escola
Tipos de intervenções para crianças com TGD
Aspectos importantes dos transtornos globais do
desenvolvimento para a educação escolar
Teoria da mente
A formação e aprendizagem da criança com transtorno global
do desenvolvimento
O desenvolvimento da função executiva de alunos com
transtornos globais do desenvolvimento na escola
O desenvolvimento da cognição social de alunos com
transtorno global do desenvolvimento na escola
Estratégias que propiciam a formação e a aprendizagem da
criança com transtorno global do desenvolvimento a
comunicação
O AEE e o aluno com TGD
Marcos legais que ampara a integração
O transtorno global do desenvolvimento na educação inclusiva

Carga Horária do curso: 120 horas
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Distúrbios de Aprendizagem
Conteúdo Programático
As perguntas mais comuns em relação
aos Distúrbios de Aprendizagem.
A Heterogeneidade de Fatores Envolvidos
na Aprendizagem: uma visão multidisciplinar
Dificuldades no processo
Conhecendo a Dislexia
Transtorno de Déficit de Atenção com
Hiperatividade/Impulsividade (TDAH/I)
Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC),
Tiques e Síndrome de Tourette
Síndrome de Asperger
Etiologia / Etiopatogenia
Dislexia em Sala de Aula: o Papel
Fundamental do professor
Ensino Infantil
Refletindo Sobre a Educação Inclusiva no
Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade
Espectro Autístico e suas Implicações
Educacionais
Papel do Mediador Escolar
Carga Horária do curso: 120 horas
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Recreação e Brincar na Educação Infantil
Conteúdo Programático
Aspectos históricos da recreação
Definição de recreação
Jogos e brincadeiras
Jogos
Brincadeiras
Diferenças entre jogos e brincadeiras
Conceito e classificação dos jogos e brincadeiras
Desenvolvimento da criança – anos inciais ensino
fundamental
Particularidades de cada faixa etária em relação à
recreação
Função das brincadeiras e jogos na escola
Psicomotricidade
Coordenação motora
Coordenação motora fina
Coordenação viso-motora
Coordenação motora grossa
Sugestões de atividades psicomotoras
Brincadeiras de roda
Brinquedos cantados
Jogos motores
Jogos populares infantis (jogos tradicionais)
Jogos de volta a calma
Jogos na natureza
Jogos sensoriais
Jogos simbólicos
Jogos de construção
Gincanas
Jogos e brincadeiras adaptadas

Carga Horária do curso: 120 horas
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Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Conteúdo programático
Módulo I – o que é educação?
Módulo II - educação na constituição federal
de 1988
Módulo III - lei de diretrizes e bases da
educação
Módulo IV – níveis e modalidades de ensino
Módulo V – leitura complementar
Carga horária do curso: 120 horas
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Educação Inclusiva
Conteúdo Programático
Os fundamentos da inclusão
Aspectos históricos da inclusão
A legislação e a política educacional inclusiva
Princípios norteadores da inclusão
A declaração de Salamanca
Formação de professores
Políticas nacionais para a educação inclusiva
O currículo e o desafio da inclusão
A inclusão social
Considerações referentes ao aluno com
necessidades educacionais especiais
A identificação dos transtornos
A estimulação precoce no contexto da educação
especial/inclusiva
A avaliação dos alunos com necessidades
educacionais especiais
O universo do trabalho
A educação profissional dos alunos com
necessidades educacionais especiais
Adaptações curriculares
As intervenções e as adaptações
Adaptações curriculares de pequeno porte
Adaptações curriculares de grande porte
As adaptações relacionadas à avaliação
Os benefícios da inclusão na prática social
Implicações da inclusão

Carga Horária do curso: 120 horas
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Distúrbios da Fala e da Linguagem na
Infância
Conteúdo Programático

Linguagem
Desenvolvimento da linguagem
Bases biológicas da linguagem
Etiologia dos distúrbios da linguagem oral e
escrita
Linguagem e epilepsia
Linguagem e autismo
Intervenção na criança com distúrbio da
linguagem
Aprendizagem
Desenvolvimento normal
Bases neurobiológicas
Dificuldades de aprendizagem da linguagem
escrita na infância
Intervenções
O que são os transtornos de linguagem,
causas e tipos.
Diferentes patologias e inclusão social
Carga Horária do curso: 120 horas
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Bullying e o Papel do Professor em
Sala de Aula
Conteúdo Programático
Contextualização histórica
Bullying: uma definição
Agentes do bullying: vítima, agressor e as
testemunhas.
O professor e o bullying
Consequências do bullying
O papel do professor
Como enfrentar o bullying
O papel do professor no combate ao bullying
na educação inclusiva

Carga Horária do curso: 120 horas

149

Educação de Jovens e Adultos
Conteúdo Programático
O papel do educador frente à educação de
jovens e adultos
Alfabetização e letramento
O letramento crítico
A formação do cidadão letrado
Língua portuguesa
Matemática
Estudos da sociedade e da natureza
Os significados da alfabetização
O ensino e a aprendizagem na educação de
jovens e adultos
O projeto interdisciplinar

Carga Horária do curso: 120 horas
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Avaliação Educacional
Conteúdo Programático
Avaliação do ensino-aprendizagem:
dimensões legais, políticas e éticas
Avaliação para além das formas tradicionais
Descrevendo sobre a avaliação
As concepções pedagógicas que permeiam
a avaliação no contexto escolar
A concepção de educação e a avaliação
A característica processual da avaliação
O cotidiano e suas possíveis práticas de
avaliação das aprendizagens
Os instrumentos
A auto avaliação
O conselho de classe
Outros espaços de avaliação

Carga Horária do curso: 120 horas
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Métodos de Alfabetização
Conteúdo Programático
Métodos de alfabetização: princípios e
transformações
Os métodos sintéticos
Método alfabético
Método fônico
Método silábico
Os métodos analíticos
Método de palavração e método de sentenciaçâo
Método global de contos
Método natural e método de imersão
O construtivismo: uma concepção de
aprendizagem ou uma pedagogia de alfabetização

Carga Horária do curso: 120 horas
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EDUCAÇÃO
•Coordenação Pedagógica
•Monitoria Escolar
•Neurociência na Educação
•Arte na Educação
•Técnicas Para Incentivar a Leitura dos Estudantes
•Atendimento Educacional Especializado
•Auxiliar de Creche e Berçarista
•Depressão e Ansiedade Infantil
•Contação de Histórias - Arte de Cultivar Palavras
•Educação Especial - Paralisia Cerebral
•Educação Ambiental na Escola
•Educação Especial no Ensino Fundamental
•Educação Especial Síndrome de Down
•Integração da Família na Educação Escolar
•Literatura, Leitura e Aprendizagem
•Matemática lúdica no ensino Fundamental I
•Matemática Lúdica na Educação Infantil
•O Lúdico na Educação Especial
•Metodologias de Ensino na Educação Especial
•PNL na Educação
•Lei de Diretrizes da Educação
•Fundamentos da Psicopedagogia
•Informática e Tecnologia na Educação

Coordenação Pedagógica
Conteúdo Programático
Identidade e saberes
Movimento de construção coletiva
Trajetória histórica da coordenação pedagógica no
Brasil
O paradigma da complexidade
A escola na perspectiva do pensamento complexo
O coordenador pedagógico na perspectiva do
pensamento complexo
Projeto político pedagógico
Função social da escola
Organização do trabalho pedagógico
Formação continuada do professor
A gênese da formação contínua dos professores
A formação contínua dos professores como espaço
privilegiado de atuação do coordenador pedagógico
A elaboração de um projeto de formação contínua
dos professores
Elementos do projeto de formação contínua dos
professores
As implicações históricas na prática pedagógica
Os múltiplos papéis do coordenador pedagógico
Planejamento
Acompanhamento pedagógico

Carga Horária do curso: 120 horas
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Monitoria Escolar
Conteúdo Programático
Noções sobre a monitoria
O que é monitoria
Perfil do monitor escolar
Atribuições do monitor
Tipos de monitoria escolar
Monitoria em creche
Monitoria em recreação
Outras modalidades de monitoria
educacional
Monitoria em educação inclusiva
Fundamentos legais para uma educação
inclusiva
O papel do monitor como auxiliar no
processo de inclusão em um caso aplicado
Monitoria em educação a distancia

Carga Horária do curso: 120 horas
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Neurociência na Educação
Conteúdo Programático
Desenvolvimento do cérebro
Regiões cerebrais e suas funções
Área motora primária:
Áreas de associação secundárias:
Áreas de associação terciárias:
Plasticidade do cérebro
Sistema nervoso
Sistema nervoso central
Encéfalo
Cérebro
Cerebelo
Tronco encefálico
Medula espinhal
Sistema nervoso periférico
Como a neurociência pode ajudar no aprendizado
Emoção
Motivação
Atenção
Socialização
A percepção de aprendizagem
A percepção no contexto escolar
Funcionamento da memória

Carga Horária do curso: 120 horas
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Arte na Educação
Conteúdo Programático
O ensino de arte no currículo escolar: legislação e
prática
O conhecimento artístico como produção e
fruição
Caracterização geral e eixos de aprendizagem
Critérios para a seleção de conteúdos
Conteúdos de arte
Conteúdos relativos a atitudes e valores (artes
visuais, dança, música, teatro)
Critérios de avaliação de aprendizagem em arte
Orientações para avaliação na área de arte
A organização do espaço e do tempo de trabalho
A história da arte
A percepção de qualidades estéticas
As ações do professor e dos alunos
As atitudes dos alunos

Carga Horária do curso: 120 horas

157

Técnicas para Incentivar a Leitura
dos Estudantes
Refletir a leitura a atuação do professor
princípios de incentivo à prática da leitura tipos
de leitura a motivação para a prática da leitura
o professor: facilitador e multiplicador de
leitores sugestões de atividades de incentivo a
leitura sugestões para o professor incentivar a
leitura.

Conteúdo Programático
Refletir a leitura
A atuação do professor
Princípios de incentivo à prática da leitura
Tipos de leitura
A motivação para prática da leitura
O professor: facilitador e multiplicador de
leitores
Sugestões de atividades de incentivo a leitura
Sugestões para o professor incentivar a leitura

Carga Horária do curso: 120 horas
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Atendimento Educacional Especializado
Conteúdo Programático
Inclusão educacional e a necessidade de
formação continuada
Deficiência intelectual: algumas reflexões sobre o
processo de ensino-aprendizagem
Principais tipos de deficiência intelectual
Deficiência intelectual x doença mental
Características da deficiência intelectual
Diagnóstico
O aluno com deficiência intelectual
Orientações para professores
Deficiência visual: práticas pedagógicas
Deficiência auditiva
Oralismo
Comunicação total
Bilinguismo
Centro de atividades e áreas de conteúdos
Surdocegueira
Considerações sobre surdocegos
Características dos surdocegos
Deficiência múltipla: práticas pedagógicas
Transtornos globais do desenvolvimento
Sintomas em diferentes faixas-etárias

Carga Horária do curso: 120 horas
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Auxiliar de Creche e Berçarista
Conteúdo Programático
A história das creches
Cuidados pessoais
Cuidados com o ambiente
Cuidados com a criança
A adaptação ao berçário e à creche
Rotina na creche
Atividades para adicionar na rotina
1ª fase - bebês de berço
2ª fase - bebês que engatinham
3ª fase - bebês que andam
A arte de contar histórias
Primeiros cuidados
Músicas infantis / cantigas de roda
Choro das crianças: o que fazer.
Carga horária do curso: 120 horas
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Depressão e Ansiedade Infantil
Conteúdo programático
Transtornos de ansiedade na infância
Transtorno de ansiedade de separação
Transtorno de ansiedade generalizada
Fobia específica
Subtipos de fobias específicas
Transtorno de estresse pós-traumático em
crianças
Outros transtornos de ansiedade
Crianças com sintomas de TEPT e violência
familiar
Tratamentos para transtornos de ansiedade
Tratamentos farmacológicos
Aspectos gerais dos tratamentos para
crianças ansiosas
Um cuidado especial para as crianças que
vivenciaram violências

Carga Horária do curso: 120 horas
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Contação de Histórias - Arte de Cultivar
Palavras
Conteúdo Programático
Contação de história como um incentivo ao hábito
da leitura
Pequena história da contação de histórias
Importância pedagógica da contação de histórias
Como se prepara um contador de histórias
Contos de fadas
Contos de fadas na escola

Carga horária do curso: 120 horas
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Educação Especial - Paralisia Cerebral
Conteúdo programático
Definição de paralisia cerebral - PC
Causas
Sinais e sintomas
Classificação da PC
Classificação nosológica da PC
Grau de envolvimento
Características gerais
Perturbações e problemas associados
Perturbações da linguagem
Problemas visuais
Problemas auditivos
Problemas de desenvolvimento cognitivo
Problemas de personalidade
Problemas de atenção
Problemas de percepção
Tratamento da criança com PC
O sistema nervoso e o aparelho fonador
O sistema nervoso
O cérebro
A anamnese
O aparelho fonador
A escola e a sociedade
A inclusão dos alunos com PC
A intervenção precoce – JP
A família
As TIC no apoio à criança com paralisia cerebral
As tecnologias de informação e comunicação (TIC)
Áreas das TIC
As TIC na educação
As tecnologias assistivas

Carga Horária do curso: 120 horas
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Educação Ambiental na Escola
Conteúdo Programático
Definição de meio ambiente
Classificação do meio ambiente
Origem das preocupações com o meio ambiente
Histórico da educação ambiental
Surgimento da educação ambiental como campo do
conhecimento
Conceito de educação ambiental
Métodos de ensino
Educação para a gestão ambiental
Educação ambiental e educação para gestão
ambiental: aproximações
Principais conceitos da educação para a gestão
ambiental
Interdisciplinaridade
Métodos de ensino
Educação ambiental como ferramenta na gestão
ambiental corporativa
Educação ambiental
Gestão ambiental
Educação ambiental como ferramenta de um sistema
de gestão ambiental
Educação ambiental no Brasil
Política nacional, estadual e municipal da educação
ambiental
Educação ambiental como instrumento na gestão
pública

Carga Horária do curso: 120 horas
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Educação Especial no Ensino
Fundamental
Conteúdo Programático
Educação especial: conceitos e definições
A educação especial: dos primórdios ao
século xxi
Leis
Portadores de necessidades especiais:
classificação e caracterização
As diferentes necessidades especiais
Atendimento educacional especializado e os
recursos educacionais especiais

Carga Horária do curso: 120 horas
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Educação Especial Síndrome de Down
Conteúdo Programático
A síndrome de Down
Causas
Questões cromossômicas
Características físicas
Aspectos afetivos e sociais
Comunicação
Educação diferenciada
Da segregação à integração
Integração
Tipos de integração
Perspectiva inclusiva
O conceito de inclusão
Inclusão social
A educação inclusiva
Vantagens da inclusão
Princípios de diferenciação pedagógica
Tipos de diferenciação pedagógica
Fatores de mudança para a diferenciação
pedagógica
A educação especial e a inclusiva
A educação infantil
Desenvolvimento cognitivo e linguagem
Papel da escola
Papel da família

Carga Horária do curso: 120 horas
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Integração da Família na
Educação Escolar
Conteúdo Programático
Como conhecer a família
Possibilidades e limites no trabalho com famílias
Escola é escola, família é família
O inevitável encontro
Situando as relações entre escola e famílias
A alfabetização familiar: coordenação entre as
aprendizagens
A família como fundamento do desenvolvimento
da linguagem e da alfabetização
O papel social da escola

Carga Horária do curso: 120 horas
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Literatura, Leitura e Aprendizagem
Conteúdo Programático
O contexto da literatura infantil e os fatores influentes no
processo de formação leitora da criança
Contextualização histórica da literatura infantil
Natureza e conceituação da literatura infantil, seus
fundamentos e caracterização
A literatura e a prática pedagógica
Estratégias de leitura: leitura e produção de textos criativos e
suas respectivas
Organização dos contextos de aprendizagem e os
mecanismos para favorecer a vivência de leitura proficiente da
criança
O trabalho pedagógico com a leitura
Definindo os objetivos para o trabalho com leitura
Leitura verbal e não verbal
Criança em todo o processo de sua formação como leitor
ativo
Práticas pedagógicas de ensino da literatura infantil
A construção do ato de planejar dispositivos e sequências
didáticas
A função do professor de língua portuguesa e o papel da
escola no processo de formação de leitores
Definindo os objetivos para o trabalho com a leitura, a
literatura e a escrita
Emprego de estratégias não lineares durante o
processamento de leitura
Forma simples de ensino mútuo: em dupla construção,
desenvolver a comunicação com cooperação entre os alunos
Administrando a heterogeneidade no âmbito da turma
A afetividade na área vocabular e as variações linguísticas

Carga Horária do curso: 120 horas
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Matemática Lúdica no Ensino Fundamental I
Conteúdo Programático
Blocos de conteúdos para o ensino fundamental
O sistema de numeração decimal
Operações
Ensinando o algoritmo convencional: compreendendo as
características das faixas etárias
Utilizando o ábaco
Multiplicação
Divisão
Frações
Espaço e forma
Geometria e medidas
Dimensões
Identificação de figuras
Simetria
Conceito de medida
Conceito de área
Conceito de perímetro
Tratamento da informação
Sugestões de conteúdos do 1º ao 5º anos do ensino fundamental
Recursos para o planejamento da matemática no ensino
fundamental
Resolução de problemas
Portadores numéricos
Jogos
Atividades e encaminhamentos interessantes no ensino da
matemática
Sequências didáticas no ensino da matemática
Projetos didáticos como metodologia de trabalho também no ensino
da
Matemática
Importância das atividades permanentes em matemática
O cálculo mental como elemento essencial da aprendizagem
matemática
Alguns procedimentos de cálculo mental

Carga Horária do curso: 120 horas
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Matemática Lúdica na Educação Infantil
Conteúdo Programático
As fases de desenvolvimento na educação
infantil
Período senso-motor:
Período pré-operatório:
Período das operações concretas:
Período das operações formais:
Novas visões sobre o desenvolvimento das
inteligências
A importância dos estímulos dados na
educação infantil para a
Aprendizagem matemática
A matemática para a educação infantil a partir
dos pcns
As bases do ensino da matemática na
educação infantil
As crianças e o conhecimento matemático:
experiências de
Exploração e ampliação de conceitos e
relações matemáticas
Diretrizes
Sugestões de ações

Carga Horária do curso: 120 horas
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O Lúdico na Educação Especial
Conteúdo Programático
O brincar
Tipos de brincar
Características do Brincar
O ato de brincar no desenvolvimento da criança
O Jogo
Winnicott
A importância do lúdico na aprendizagem
EDUCAÇÃO ESPECIAL
O conceito de educação especial
Da Exclusão à Segregação
Da Segregação à Integração
O conceito de integração
Integração à Inclusão
Conceito de Educação / Escola Inclusiva
Necessidades Educativas Especiais
As NEE e os contextos inclusivos
Tipos de NEE Permanentes
As NEE Temporárias
A atividade lúdica nas crianças com NEE

Carga Horária do curso: 120 horas
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Metodologias de Ensino na Educação Especial
Conteúdo Programático

Benefícios para todos os alunos
Evitando os efeitos prejudiciais da exclusão
Apoio
Benefícios para a sociedade
A inclusão como uma força para a renovação da
escola
A inclusão como força cultural
Inclusão não é competição
Princípios básicos para o ensino inclusivo eficaz
Comunicação com todos os alunos
Estratégias administrativas para a realização do
ensino inclusivo
O contexto cotidiano para a aprendizagem e o
ensino em sala de aula
Avaliação, currículo e ensino
Avaliação formal e informal
O que e como ensinar
Teoria das inteligências múltiplas
Acomodações para os alunos
Ensino em multiníveis
Organizando e planejando o ensino
O currículo na sala de aula inclusiva
Estratégias para o manejo de uma sala de aula
inclusiva
Carga Horária do curso: 120 horas
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PNL na Educação
Conteúdo Programático
Programação neurolinguística e aprendizagem
Lista de pressuposições úteis
Modelo da PNL de percepção e comunicação
Sistemas representacionais
Linguagem dos sentidos
Estilos de aprendizagem
Múltiplas inteligências
Desenvolvendo aptidões
No canal visual
No canal auditivo
No canal sinestésico
Elementos de estratégias eficientes na aprendizagem
Aprendizagem colaborativa
Níveis neurológicos da aprendizagem
Ações para criar alinhamento pessoal
Meta esperta
Especificação de metas e objetivos
Rapport
Feedback
Como dar “feedback”: “reconhecimento-burger”
Posições perceptuais
Linguagem e imagens mentais
Os 10 auxiliares linguísticos
Comunicação e estilos de pensamento ou metaprogramas
As leis do mapa mental
Usos do mapa mental
Como as memórias são formadas
32 excelentes estratégias de memória
Dez sugestões para melhorar uma aula
Interface cerebral: ativando o cérebro

Carga Horária do curso: 120 horas
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Lei De Diretrizes E Bases Da Educação
Conteúdo Programático

Módulo I – o que é educação?
Módulo II - educação na constituição
federal de 1988
Módulo III - lei de diretrizes e bases da
educação
Módulo IV – níveis e modalidades de
ensino
Módulo V – leitura complementar
Carga Horária do curso: 120 horas
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Fundamentos da Psicopedagogia
Conteúdo Programático
O passado e o presente da psicopedagogia
Os caminhos da educação
Caracterização da psicopedagogia
A psicopedagogia no Brasil
A atuação do psicopedagogo
A inserção da psicopedagogia nas instituições
O papel do psicopedagogo na instituição escolar
A crescente profissionalização do psicopedagogo
O psicopedagogo como profissional
Formas de atuação profissional do psicopedagogo
A função preventiva e a função curativa (terapêutica)
Princípios norteadores da ação do psicopedagogo
Diferenciação entre o papel do psicopedagogo e de alguns outros
profissionais que atuam na área de educação
Teorizando a ação psicopedagógica: limites e possibilidades
A psicopedagogia legislada: o trabalho ético do psicopedagogo
Ética profissional
O reconhecimento da profissão de psicopedagogo
Os campos de ação profissional do psicopedagogo: escola, clínica e
empresa
Psicologia e pedagogia: uma relação dialógica
Psicologia e pedagogia: uma história de muitas aproximações e equívocos
A psicologia da educação: sua importância e abrangência
A atuação do psicólogo na escola
Os conceitos de normalidade e anormalidade em questão
A imprecisão do conceito de normalidade
Critério estatístico
Critério valorativo
Critério intuitivo
Propostas psicopedagógicas para a educação inclusiva
Propostas psicopedagógica para a educação inclusiva
Formação de professores
Adequações curriculares individualizadas (ACI)
O ajuste da programação às necessidades e características dos alunos
A intervenção psicopedagógica nos processos de ensino
A intervenção psicopedagógica nos processos de aprendizagens individuais
e coletivas

Carga Horária do curso: 120 horas
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Informática e Tecnologia na Educação
Conteúdo Programático
Tecnologia e sociedade
Evolução histórica das tecnologias
Ciberespaço e cibercultura
Sociedade da informação
Acesso digital versus inclusão digital
Políticas públicas brasileira em educação e tecnologias da informação e comunicação
Proinfo
Computador portátil para o professor
Prouca
Letramento digital, educação a distância e hibridização do ensino
Alfabetização digital
Alfabetização e letramento digital
Fases de letramento digital
Níveis de letramento digital
Educação a distância
Os diferentes papéis do professor na EAD
À distância na educação à distância
Gerenciamento do tempo na educação à distância
A sala de aula digital
O papel do professor frente ao uso das TIC
Formação de professores para a utilização pedagógica das TIC
As crenças dos professores acerca do uso da tecnologia
O aluno da era digital
Informática: noções básicas para o professor
Conceitos básicos de software e hardware
Hardware
Software
Sistemas operacionais para computador
Gerenciando o sistema de arquivos
Suítes de aplicativos para escritório
Microsoft Office
Word
Excel
PowerPoint
Libreoffice
Internet
Segurança na internet
Ética na internet
Tecnologia e a aprendizagem ativa em sala de aula
Ambientes virtuais de aprendizagem
Redes sociais
O blog
A webquest
Compartilhando com o Google
Aprendendo com a web 2.0
Aprendendo com o Youtube
As conferências ted talks
Khan academy

Carga Horária do curso: 120 horas
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ENFERMAGEM

•Técnicas de Enfermagem
do Trabalho
•Camareira Hospitalar

Técnicas de Enfermagem do Trabalho
No curso de enfermagem do trabalho o aluno
estudará diversos pontos considerados
relevantes para esta profissão, os seguintes
tópicos: o histórico dessa atividade no Brasil, o
código de ética profissional, o que são doenças
ocupacionais, o diagnóstico de enfermagem, e
muito mais!

Carga horária do curso: 50 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
História da medicina no trabalho no Brasil
Saúde do trabalhador
Atribuições da enfermagem a promoção em saúde
do trabalhador
Equipe de enfermagem do trabalho
Ética profissional
O papel de enfermagem do trabalho na prevenção
dos riscos
Promoção em saúde no processo saúde trabalho
Doenças ocupacionais
Programas de saúde ocupacional
ASO
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Camareira Hospitalar
O curso de camareira hospitalar tem
como objetivo orientar e compartilhar
conhecimentos com você aluno sobre
diversos assuntos que são considerados
relevantes para o exercício desta
profissão. Podemos destacar como
algumas das atribuições deste
profissional a higienização, preparação
das camas, organização do ambiente de
hospedagem seja clinica ou hospitais,
garantir o bem estar do paciente,
respeitar as normas de organização e de
segurança do trabalho. Devemos
destacar que a cada dia as instituições
de saúde têm buscado se destacar na
qualidade da prestação de serviços, com
tudo faz-se necessário o profissional está
sempre adquirindo novos conhecimentos
e atualizando o seu currículo.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
A unidade de cada cliente
Tipos de leitos
Preparo da cama hospitalar
Limpeza da unidade do cliente
Recomendações técnicas para a limpeza
ambiental
Controle de infecções hospitalares
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FOTOGRAFIA

•Fotografia Digital

Fotografia Digital
Não possui conhecimento e deseja se tornar
um profissional na área? Ou você já é um
profissional que deseja ampliar ainda mais os
seus conhecimentos? O curso de fotografia
digital foi desenvolvido especialmente para
você. No curso de fotografia digital você terá a
oportunidade de estudar diversos assuntos
que são considerados relevantes para sua
carreira. Neste curso veremos os seguintes
assuntos: megapixel, lag, distância focal,
shutter, zoom digital e zoom óptico, e muito
mais

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
História da fotografia
Objetiva
Diagrama
Velocidade do obturador
Profundidade do campo
Foco
Exposição
Iluminação com flash
Distância focal
Técnicas de fotografia digital
Fotografando
Segurando a câmera
Focagem
Previsão
Armazenamento
Composição
Iluminação
Fotografia de interior
Flash
Ajuste na câmera
Iluminação controlada
Retoques em fotografias
Impressão de fotografias
Compartilhar fotografias
Processamento de imagem profissional
HDR
PANORAMA 360º
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GASTRONOMIA

•Barman
•Garçom
•Noções Básicas de Nutrição

Barman
O barman é um profissional responsável
pelo bar, comandar sua equipe de
profissionais, além disso, precisa ter
conhecimento das bebidas, produtos e
recursos necessário para a execução do
seu trabalho. Com base nas necessidades
básicas desta profissão, o curso dispõe
deste curso que tem como objetivo tratar
assuntos considerados relevantes para
esse profissional que vai além de uma
simples preparação de um drink.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
Álcool uma breve história
Atribuições do barman
O que diz o MTE sobre o que faz o barman
Segurança no trabalho
O local de atuação
Postural profissional
Atendendo o cliente
O material do barman
Tipos de copos
Cuidados com os ingredientes usados no preparo
de bebidas
O manipulador de alimentos
A materia prima do barman
A matemática na coquetelaria medidas e doses
Categoria, preparo, sabor e função
Os drinks mais famosos do mundo
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Garçom
Oferecer uma boa recepção e acolhimento ao
cliente, qualidade nos serviços de alimentação
e bebida é uma das atividades básicas de um
garçom, além disso, também está sob a
responsabilidade do garçom manter o ambiente
de trabalho organizado. Após a grande
demanda e busca por serviços gastronômicos
tem surgidos diversos restaurantes e com esse
aumento de estabelecimentos manterem um
bom atendimento tem se tornado cada vez
mais um diferencial.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Apresentação
Introdução
Atribuições profissionais
Apresentação pessoal
Postura profissional
Segurança no trabalho
Mantendo o ambiente seguro
Cuidando do ambiente do restaurante
Os materiais de trabalho
Cuidando das reservas de mesa
Recebendo e acomodando o cliente
Apresentando os serviços ao cliente
Começando o atendimento
Pedidos
Instrumentos de trabalho do garçom
O uso da bandeja
Dobradura de guardanapos
Preparo do salão
Arrumação das mesas
Serviço de montagem básica
Mise en place carrinho de bebidas e
sobremesas
Serviço de bebidas alcoólicas
Serviço de couvert
Relacionamento com os clientes
Tipos de serviços
A conta
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Noções Básicas de Nutrição
Com este curso de nutrição básica,
iremos abordar diversos assuntos de
aplicação diária e que busca trazer mais
qualificação nos estudos de composições
dos alimentos, mapeamento das
necessidades nutricionais para pessoas
de diferentes estados de saúde. Além
disso, também se pode utilizar tal ciência
para o auxilio de tratamentos ou
melhorias na qualidade de vida.

Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
Sistema digestório
Nutrientes
As leis da alimentação
Princípios básicos da nutrição
Nutrientes essenciais
Nutrientes não essenciais
Dieta bem balanceada
Que alimentos consumir para obter os
nutrientes que preciso
Carboidratos
Proteínas
Gorduras
Vitaminas e minerais
Água
Calorias
Peso corporal ideal
Composição corporal
Dicas para controlar o peso e perder peso
Dicas para ganhar peso
Suplementos
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INFORMÁTICA
•Hardware
•Informática Básica
•Montagem e Manutenção
de Computadores
•Windows 10

Informática Básica
Neste curso, você aprenderá a usar:
Windows 10 Word 2019 Excel 2019

Carga Horária do curso: 40 horas
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Introdução ao curso de Windows 10
Introdução a área de trabalho
Menu Iniciar
Personalizando área de Trabalho
Tela de Bloqueio e Suspensão
Proteção de Tela
Configurando Temas
Ícones da área de Trabalho
Pesquisa no Windows
Barra de Tarefas
Gerenciador de Tarefas
Nova área de trabalho
Área de Notificação
Criando pastas e arquivos
Salvando arquivos
Deletando Arquivos
Unidade do Computador
Pastas Ocultas e Segurança
Propriedades do Sistema
Unidades e Locais
Navegador WEB Edge
Baixando Instalador da WEB
Instalando o Antivirus
Reparando o Programa Instalado
Escaneando pastas no Sistema
Movendo para quarentena
Baixando e instalando programa
Compactando e descompactando arquivos
Movendo arquivos
Windows Explorer
Configurações de Acessibilidade
Contas de usuários
Configurando conta de usuário
Fazendo Logon no Usuário
Acessando o Usuário
Excluindo contas de usuário
Configurando Idiomas
Instalando recursos do windows
Ajustes de vídeo e teclados
Aplicativos do Windows
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Oficce 2019
Instalação do Office 2019
Área de trabalho do Word
Formatação de Fonte
Pincel de formatação
Alinhamento do Texto
Espaçamento e Parágrafos
Finalizando os recursos principais
Inserindo objetos na página
Inserindo formas e imagens
Fundo da página e bordas
Margens e Orientação
Colunas e Recuos
Finalizando recursos principais
Criando um memorando
Formatação para documentos
Organizando elementos na página
Finalizando Documentos
Criando um currículo
Ajustes em espaçamentos
Criando Relatório de Vendas
Criando Tabela
Personalizando Tabelas
Criando gráficos
Formatação de Jornal
Capturando Letra
Configurando Impressão
Cartão de Visitas
Formas no cartão
Rotacionando objetos
Textos no cartão
Finalizando conteúdo do cartão
Duplicando cartão para impressão
Trabalhando com Mala Direta
Aplicando Mala Direta
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Excel
Iniciando com o Excel
Selecionando células
Criando primeira tabela
Iniciando com fórmulas
Alsa Relativa
Aplicando função
Função soma e média
Formatação de Números
Comentários e Filtros
Bloqueando células
Formatando Planilha supermercado
Aplicando fórmulas a planilha
Aplicando Hiperlink
Planilha Salarial
Congelando Células
Cálculos com porcentagem
Função SE
Validação de Dados
Formatação Condicional
Função PROCV
Buscando dados com ProcV
Função Soma SE
Função PROC
Formatação com Condições
Trabalhando com gráficos
Formatando gráficos
Gráficos com múltiplas colunas
Gráficos de linha e Pizza
Funções Financeiras
Controle de Formulários
Aplicando consulta com botão
Aplicando recursos aprendido
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Montagem e Manutenção de
Computadores
Neste curso você aprenderá: como o
computador funciona; a representação da
informação na computação; os tipos de
computadores os principais componentes;
solução dos problemas mais comuns; e muito
mais!

Carga Horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Sistemas Operacionais
Aula 02 Hardware e Software
Aula 03 Testando Fonte e Trocando Fusível
Aula 04 Máquina não liga
Aula 05 Máquina não liga
Aula 06 Componentes da Placa Mãe
Aula 07 Componentes Elétricos
Aula 08 Componentes Elétricos
Aula 09 Resetando a BIOS
Aula 10 Encaixes e Entradas da Placa Mãe
Aula 11 Entradas SATA E IDE
Aula 12 Conexões e Entradas
Aula 13 Conectando Dispositivos SATA
Aula 14 Trocando Fonte
Aula 15 Montando os Componentes
Aula 16 Ativando o reinicio da BIOS
Aula 17 Formatação Fazendo Backup
Aula 18 Formatação Configurando SETUP
Aula 19 Formatação Preparando o Disco Rígido
Aula 20 Primeiras Configurações
Aula 21 Instalando Drivers
Aula 22 Baixando Drivers
Aula 23 Instalando Anti Vírus
Aula 24 Buscando Drivers Fabricante
Aula 25 Montagem do Notebook
Aula 26 Colocando Drive Externo
Aula 27 Acesso Remoto
Aula 28 Acesso Remoto
Aula 29 Instalando Máquina Virtual
Aula 30 Configuração da Máquina Virtual
Aula 31 Instalando S 0 na maquina virtual
198

Hardware
Este curso de hardware consiste em
abordar os mais diversos assuntos
importantes do tema e destacar os conjuntos
de componentes físicos e eletrônicos que
fazem parte do hardware, podemos citar
como exemplo: circuitos de fios, luzes,
placas, utensílios, correntes elétricas,
memórias e as demais que compõem o
hardware. Além disso, também falaremos
sobre os softwares utilizados.
Carga horária do curso: 40 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Sistemas Operacionais
Aula 02 Hardware e Software
Aula 03 Testando Fonte e Trocando Fusível
Aula 04 Máquina não liga
Aula 05 Máquina não liga
Aula 06 Componentes da Placa Mãe
Aula 07 Componentes Elétricos
Aula 08 Componentes Elétricos
Aula 09 Resetando a BIOS
Aula 10 Encaixes e Entradas da Placa Mãe
Aula 11 Entradas SATA E IDE
Aula 12 Conexões e Entradas
Aula 13 Conectando Dispositivos SATA
Aula 14 Trocando Fonte
Aula 15 Montando os Componentes
Aula 16 Ativando o reinicio da BIOS
Aula 17 Formatação Fazendo Backup
Aula 18 Formatação Configurando SETUP
Aula 19 Formatação Preparando o Disco Rígido
Aula 20 Primeiras Configurações
Aula 21 Instalando Drivers
Aula 22 Baixando Drivers
Aula 23 Instalando Anti Vírus
Aula 24 Buscando Drivers Fabricante
Aula 25 Montagem do Notebook
Aula 26 Colocando Drive Externo
Aula 27 Acesso Remoto
Aula 28 Acesso Remoto
Aula 29 Instalando Máquina Virtual
Aula 30 Configuração da Máquina Virtual
Aula 31 Instalando S 0 na maquina virtual
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Windows 10
O curso completo de Windows 10 possui 40
vídeo aulas, no curso você irá aprender a usar o
novo sistema lançado pela Microsoft, vai ver o
passo a passo de como trabalhar no Windows
10, configurar seu sistema operacional, aprender
sobre as novidades e facilidades desta nova
versão, adquira já o curso e descubra 100% do
que este excelente sistema pode te oferecer.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução ao curso de Windows 10
Aula 02 Introdução a área de trabalho
Aula 03 Menu Iniciar
Aula 04 Personalizando área de Trabalho
Aula 05 Tela de Bloqueio e Suspensão
Aula 06 Proteção de Tela
Aula 07 Configurando Temas
Aula 08 Ícones da área de Trabalho
Aula 09 Pesquisa no Windows
Aula 10 Barra de Tarefas
Aula 11 Gerenciador de Tarefas
Aula 12 Nova área de trabalho
Aula 13 Área de Notificação
Aula 14 Criando pastas e arquivos
Aula 15 Salvando arquivos
Aula 16 Deletando Arquivos
Aula 17 Unidade do Computador
Aula 18 Pastas Ocultas e Segurança
Aula 19 Propriedades do Sistema
Aula 20 Unidades e Locais
Aula 21 Navegador WEB Edge
Aula 22 Baixando Instalador da WEB
Aula 23 Instalando o Antivírus
Aula 24 Reparando o Programa Instalado
Aula 25 Escaneando pastas no Sistema
Aula 26 Movendo para quarentena
Aula 27 Baixando e instalando programa
Aula 28 Compactando e descompactando arquivos
Aula 29 Movendo arquivos
Aula 30 Windows Explorer
Aula 31 Configurações de Acessibilidade
Aula 32 Contas de usuários
Aula 33 Configurando conta de usuário
Aula 34 Fazendo Logon no Usuário
Aula 35 Acessando o Usuário
Aula 36 Excluindo contas de usuário
Aula 37 Configurando Idiomas
Aula 38 Instalando recursos do Windows
Aula 39 Ajustes de vídeo e teclados
Aula 40 Aplicativos do Windows
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MARKETING
DIGITAL
•Marketing Digital - Completo
•Marketing Digital - Redes
Sociais
•Marketing Digital - E-mail
Marketing
•Marketing Digital - Criação
de Blogs
•Marketing Digital - Loja
Virtual

Marketing Digital – Completo
O curso de marketing digital possui 75 aulas
e está super completo , foi criado especialmente
para você que deseja se tornar um consultor em
marketing digital prestando serviços a empresas
, ou também para você que tem o seu próprio
negócio e deseja melhorar significativamente
seus resultados . o grande diferencial do nosso
curso são as técnicas utilizadas, que são
gratuitas , atuais e totalmente funcionais em
todos os tipos de negócios. Quer ter sucesso no
marketing digital e ver sua empresa liderando
seu mercado? Então não perca tempo e inicie
agora mesmo o nosso curso.

Carga Horária do curso: 35 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução
Aula 02 Conceito Marketing Digital
Aula 03 Importância de uma loja virtual
Aula 04 Loja virtual Portas abertas para o Mundo
Aula 05 A Importância do Marketing Digital
Aula 06 - 6 Motivos para se investir em Marketing Digital
Aula 07 Escolhendo um Nicho de Mercado
Aula 08 Qual o tamanho do seu mercado
Aula 09 Qual o tamanho do seu mercado parte 02
Aula 10 Analisando minha concorrência
Aula 11 Conhecendo minha concorrência
Aula 12 Superando minha concorrência
Aula 13 Conquiste seu território parte 1
Aula 13 Conquiste seu território parte 2
Aula 14 Criando uma conta no Google
Aula 15 Criando uma conta no Blogger
Aula 16 Conhecendo os painéis do blogger
Aula 17 Editando Favicon , Navbar e Cabeçalho
Aula 18 Editando Postagens
Aula 19 Editando Rodapé e Adicionando o Gadget Páginas
Aula 20 Criando menu suspenso
Aula 21 Editando o layout do blog
Aula 22 Editando larguras do layout do blog
Aula 23 Opções avançadas de edição do layout
Aula 24 Opções avançadas de edição do layout parte 2
Aula 25 Opções avançadas de edição do layout parte 3
Aula 26 Criando uma Postagem
Aula 27 Definindo a postagem da página inicial
Aula 28 Direcionando Postagens para Páginas específicas
Aula 29 Criando Páginas
Aula 30 Usando links
Aula 31 Inserindo fotos
Aula 32 Inserindo Vídeos
Aula 33 Otimizando o Blog Parte 1
Aula 34 Otimizando o Blog Parte 2
Aula 35 Otimizando o Blog Parte 3 Conteúdo Social
Aula 36 Otimizando o Blog Parte 4 Gere Confiança
Aula 37 Otimizando o Blog Parte 5 Palavras chave

205

Conteúdo Programático
Aula 38 Otimizando o Blog Parte 6 Links apontando
Aula 39 Conteúdo de qualidade Conceito edit
Aula 40 Conteúdo de qualidade Dicas
Aula 41 Conteúdo de qualidade Vantagens
Aula 42 Criando Conteúdo de qualidade Parte 1
Aula 43 Criando Conteúdo de Qualidade Parte 2 edit
Aula 44 Redes Sociais
Aula 45 Redes Sociais WhatsApp
Aula 46 Redes Sociais Instagran
Aula 47 Redes Sociais Instagram Dicas 1 edit
Aula 48 Redes Sociais Instagram Dicas 2
Aula 49 Redes Sociais Instagram Dicas 3
Aula 50 Redes Sociais Facebook
Aula 51 Redes Sociais Facebook Vantagens
Aula 52 Facebook Dica 1
Aula 53 Facebook Dica 2
Aula 54 Facebook Dica 3
Aula 55 Facebook Dica 4
Aula 56 E mail Marketing
Aula 57 E mail Marketing Criando sua lista
Aula 58 E mail Marketing Criando sua lista Dica 1
Aula 59 E mail Marketing Criando sua lista Dica 2
Aula 60 E mail Marketing Criando sua lista Dica 3
Aula 61 E mail Marketing Prática
Aula 62 E mail Marketing Prática Dica 1
Aula 63 E mail Marketing Prática Dica 2
Aula 64 E mail Marketing Prática Dica 3
Aula 65 E mail Marketing Prática Dica 4
Aula 66 E mail Marketing Configuração da Conta
Aula 67 E mail Marketing Dicas finais
Aula 68 Otimizando minha Loja Virtual Parte 1
Aula 69 Otimizando minha Loja Virtual Parte 2
Aula 70 Otimizando minha Loja Virtual Parte 3
Aula 71 Otimizando minha Loja Virtual Parte 4
Aula 72 Alcançando as primeiras posições no Google
Aula 73 Google Adwords
Aula 74 Google analytics
Aula 75 Extra
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Marketing Digital - Redes Sociais
O curso de marketing digital focado em
redes sociais possui 22 aulas e está super
completo , foi criado especialmente para você
que deseja se tornar um consultor em marketing
digital prestando serviços a empresas , ou
também para você que tem o seu próprio
negócio e deseja melhorar significativamente
seus resultados . o grande diferencial do nosso
curso são as técnicas utilizadas, que são
gratuitas , atuais e totalmente funcionais em
todos os tipos de negócios. Quer ter sucesso no
marketing digital e ver sua empresa liderando
seu mercado? Então não perca tempo e inicie
agora mesmo o nosso curso.

Carga Horária do curso: 20 horas
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Conteúdo Programático
Aula 05 A Importância do Marketing Digital
Aula 06 - 6 Motivos para se investir em Marketing
Digital
Aula 07 Redes Sociais
Aula 08 Redes Sociais WhatsApp
Aula 09 Redes Sociais Instagran
Aula 10 Redes Sociais Instagram Dicas 1 edit
Aula 11 Redes Sociais Instagram Dicas 2
Aula 12 Redes Sociais Instagram Dicas 3
Aula 13 Redes Sociais Facebook
Aula 14 Redes Sociais Facebook Vantagens
Aula 15 Facebook Dica 1
Aula 16 Facebook Dica 2
Aula 17 Facebook Dica 3
Aula 18 Facebook Dica 4
Aula 19 Alcançando as primeiras posições no Google
Aula 20 Google Adwords
Aula 21 Google analytics
Aula 22 Extra

208

Marketing Digital - E-mail Marketing
O curso de marketing digital focado em email marketing possui 26 aulas e está super
completo , foi criado especialmente para você
que deseja se tornar um consultor em marketing
digital prestando serviços a empresas , ou
também para você que tem o seu próprio
negócio e deseja melhorar significativamente
seus resultados . o grande diferencial do nosso
curso são as técnicas utilizadas, que são
gratuitas , atuais e totalmente funcionais em
todos os tipos de negócios. Quer ter sucesso no
marketing digital e ver sua empresa liderando
seu mercado? Então não perca tempo e inicie
agora mesmo o nosso curso.

Carga Horária do curso: 20 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução
Aula 02 Conceito Marketing Digital
Aula 05 A Importância do Marketing Digital
Aula 06 - 6 Motivos para se investir em Marketing
Digital
Aula 07 E mail Marketing
Aula 08 E mail Marketing Criando sua lista
Aula 09 E mail Marketing Criando sua lista Dica 1
Aula 10 E mail Marketing Criando sua lista Dica 2
Aula 11 E mail Marketing Criando sua lista Dica 3
Aula 12 E mail Marketing Prática
Aula 13 E mail Marketing Prática Dica 1
Aula 14 E mail Marketing Prática Dica 2
Aula 15 E mail Marketing Prática Dica 3
Aula 16 E mail Marketing Prática Dica 4
Aula 17 E mail Marketing Configuração da Conta
Aula 18 E mail Marketing Dicas finais
Aula 19 Otimizando minha Loja Virtual Parte 1
Aula 20 Otimizando minha Loja Virtual Parte 2
Aula 21 Otimizando minha Loja Virtual Parte 3
Aula 22 Otimizando minha Loja Virtual Parte 4
Aula 23 Alcançando as primeiras posições no Google
Aula 24 Google Adwords
Aula 25 Google analytics
Aula 26 Extra
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Marketing Digital - Criação De Blogs
O curso de marketing digital - criando blogs
possui 47 aulas e está super completo , foi
criado especialmente para você que deseja se
tornar um consultor em marketing digital
prestando serviços a empresas , ou também
para você que tem o seu próprio negócio e
deseja
melhorar
significativamente
seus
resultados . o grande diferencial do nosso curso
são as técnicas utilizadas, que são gratuitas ,
atuais e totalmente funcionais em todos os tipos
de negócios. Quer ter sucesso no marketing
digital e ver sua empresa liderando seu
mercado? Então não perca tempo e inicie agora
mesmo o nosso curso.

Carga Horária do curso: 20 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução
Aula 02 Conceito Marketing Digital
Aula 03 Importância de uma loja virtual
Aula 04 Loja virtual Portas abertas para o Mundo
Aula 05 A Importância do Marketing Digital
Aula 06 - 6 Motivos para se investir em Marketing Digital
Aula 07 Escolhendo um Nicho de Mercado
Aula 08 Qual o tamanho do seu mercado
Aula 09 Qual o tamanho do seu mercado parte 02
Aula 10 Analisando minha concorrência
Aula 11 Conhecendo minha concorrência
Aula 12 Superando minha concorrência
Aula 13 Conquiste seu território parte 1
Aula 13 Conquiste seu território parte 2
Aula 14 Criando uma conta no Google
Aula 15 Criando uma conta no Blogger
Aula 16 Conhecendo os painéis do blogger
Aula 17 Editando Favicon , Navbar e Cabeçalho
Aula 18 Editando Postagens
Aula 19 Editando Rodapé e Adicionando o Gadget Páginas
Aula 20 Criando menu suspenso
Aula 21 Editando o layout do blog
Aula 22 Editando larguras do layout do blog
Aula 23 Opções avançadas de edição do layout
Aula 24 Opções avançadas de edição do layout parte 2
Aula 25 Opções avançadas de edição do layout parte 3
Aula 26 Criando uma Postagem
Aula 27 Definindo a postagem da página inicial
Aula 28 Direcionando Postagens para Páginas específicas
Aula 29 Criando Páginas
Aula 30 Usando links
Aula 31 Inserindo fotos
Aula 32 Inserindo Vídeos
Aula 33 Otimizando o Blog Parte 1
Aula 34 Otimizando o Blog Parte 2
Aula 35 Otimizando o Blog Parte 3 Conteúdo Social
Aula 36 Otimizando o Blog Parte 4 Gere Confiança
Aula 37 Otimizando o Blog Parte 5 Palavras chave
Aula 38 Otimizando o Blog Parte 6 Links apontando
Aula 39 Conteúdo de qualidade Conceito edit
Aula 40 Conteúdo de qualidade Dicas
Aula 41 Conteúdo de qualidade Vantagens
Aula 42 Criando Conteúdo de qualidade Parte 1
Aula 43 Criando Conteúdo de Qualidade Parte 2 edit
Aula 44 Extra
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Marketing Digital - Loja Virtual
O curso de marketing digital focado em loja
virtual possui 14 aulas e está super completo ,
foi criado especialmente para você que deseja
se tornar um consultor em marketing digital
prestando serviços a empresas , ou também
para você que tem o seu próprio negócio e
deseja
melhorar
significativamente
seus
resultados . o grande diferencial do nosso curso
são as técnicas utilizadas, que são gratuitas ,
atuais e totalmente funcionais em todos os tipos
de negócios. Quer ter sucesso no marketing
digital e ver sua empresa liderando seu
mercado? Então não perca tempo e inicie agora
mesmo o nosso curso.

Carga Horária do curso: 20 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução
Aula 02 Conceito Marketing Digital
Aula 05 A Importância do Marketing Digital
Aula 06 - 6 Motivos para se investir em Marketing
Digital
Aula 07 Otimizando minha Loja Virtual Parte 1
Aula 08 Otimizando minha Loja Virtual Parte 2
Aula 09 Otimizando minha Loja Virtual Parte 3
Aula 10 Otimizando minha Loja Virtual Parte 4
Aula 11 Alcançando as primeiras posições no Google
Aula 12 Google Adwords
Aula 13 Google analytics
Aula 14 Extra
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MEIO AMBIENTE
•Jardinagem, Paisagismo e
Plantas Ornamentais
•Desenvolvimento
Sustentável
•Gestão Ambiental

Jardinagem, Paisagismo e Plantas Ornamentais

Paisagismo, atividade responsável por criar espaços
que utilizam recursos ou componentes decorativos.
Podemos citar como exemplo os jardins, que sejam
bonitos, utilizam plantas, pedras e diversos outros
elementos decorativos. Sem dúvida, esta atividade
envolve bastante técnica, arte, criatividade e bom
gosto.

Carga horária do curso: 90 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Definições e conceitos
Componentes
Importância
Divisão do paisagismo
Formação de profissionais em paisagismo
Planejamento paisagístico
Estudo preliminar
Ante projeto
Projeto definitivo ou executivo
Implantação de jardins
Manutenção de jardins
Estilos de jardim
Plantas ornamentais
Tipos de plantas ornamentais
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Desenvolvimento Sustentável
Desenvolvimento sustentável, um assunto bastante
frequente em nossa atualidade que vem desde o
final do século xx ganhando espaço na sociedade.
Quando falamos de sustentabilidade falamos no
nosso próprio bem estar, como também no bem
estar das futuras gerações. Devemos sempre nos
conscientizar e nos manter informados com crise
ambiental estamos passando.

Carga horária do curso: 50 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Desenvolvimento sustentável
Homem x natureza
Meio ambiente
Convênios tratados e políticas de alcance
internacional
Impacto do transporte no meio ambiente
Mudanças climáticas
Efeito estufa
Aquecimento global
Chuva ácida
Problema da escassez de água no mundo
Consumo sustentável
Energia limpa
Mecanismos de desenvolvimento limpo
Atuação das ong sobre o meio ambiente
Biomas brasileiros
Problemas ambientais brasileiros
Os três pilares da sustentabilidade
Lista de entidades ambientalistas habilitadas
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Gestão Ambiental
O que de fato é necessário fazer para ter uma
empresa com um slogan de ecologicamente
correta? Empresa amiga da natureza? Para
provar que sua empresa se preocupa com a
natureza e que todos os seus processos estão
de acordo com padrões internacionais de
utilização de matéria prima limpa ou
reaproveitamento e descarte de resíduos de
forma ecológica, é necessário saber quais os
padrões e normas que regulam a implantação
de um sistema de gestão ambiental correto,
legalizado e auditado por empresas que
possam lhes conferir os certificados desejados.

Carga horária do curso: 50 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
Evolução da proteção ambiental
Normas internacionais
Sistemas de gestão e sistemas integrados
Comparação dos elementos SGG x SGA
Sistemas integrados de gestão
O sistema de gestão ambiental e seus benefícios
Conceitos referentes ao sistema de gestão
ambiental
Metodologia para a implantação do SGA
Elementos do sistema de gestão ambiental
Política ambiental
Planejamento
Identificação de aspectos e impactos
Requisitos legais e outros
Objetivos metas e programas
IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO parte 1
IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO parte 2
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PACOTE OFFICE
•Excel 2019 Básico
•Excel 2019 Avançado
•Word 2019 Básico
•Word 2019 Avançado
•Excel 2016
•Word 2016
•Power Point 2016

Excel 2019 Básico
O curso de excel básico 2019 possui 34
aulas, neste curso o aluno aprenderá a trabalhar
com microsoft excel 2019 e todos os seus
recursos, é mostrado o passo a passo das
ferramentas, o curso também pode ser
acompanhado com as versões anteriores do
excel, adquira já o curso e domine o microsoft
excel.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Iniciando com o Excel
Aula 02 Selecionando células
Aula 03 Criando primeira tabela
Aula 04 Iniciando com fórmulas
Aula 05 Alsa Relativa
Aula 06 Aplicando função
Aula 07 Função soma e média
Aula 08 Formatação de Números
Aula 09 Comentários e Filtros
Aula 10 Bloqueando células
Aula 11 Formatando Planilha supermercado
Aula 12 Aplicando fórmulas a planilha
Aula 13 Aplicando Hiperlink
Aula 14 Planilha Salarial
Aula 15 Congelando Células
Aula 16 Cálculos com porcentagem
Aula 17 Função SE
Aula 18 Validação de Dados
Aula 19 Formatação Condicional
Aula 20 Função PROCV
Aula 21 Buscando dados com ProcV
Aula 22 Função Soma SE
Aula 23 Função PROC
Aula 24 Formatação com Condições
Aula 25 Trabalhando com gráficos
Aula 26 Formatando gráficos
Aula 27 Gráficos com múltiplas colunas
Aula 28 Gráficos de linha e Pizza
Aula 29 Funções Financeiras
Aula 30 Controle de Formulários
Aula 31 Aplicando consulta com botão
Aula 32 Revisão Final
Aula 33 Aplicando recursos aprendido
Aula 34 Finalizando
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Excel 2019 Avançado
O curso de excel avançado 2019 possui 47
aulas, neste curso o aluno aprenderá a trabalhar
com microsoft excel 2019 e todos os seus
recursos, é mostrado o passo a passo das
ferramentas, o curso também pode ser
acompanhado com as versões anteriores do
excel, adquira já o curso e domine o microsoft
excel.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Guia do Desenvolvedor
Aula 02 Funções de Procura
Aula 03 Lista de Dados
Aula 04 Função de Índice
Aula 05 Funções Nomeadas
Aula 06 Função ProcH
Aula 07 Botões de Formulários
Aula 08 Cálculos dos totais
Aula 09 Função SE OU
Aula 10 Caixa de Seleção
Aula 11 Relacionando funções com formulário
Aula 12 Planilha de Macros
Aula 13 Associando Células
Aula 14 Associando Funções
Aula 15 Inserindo botões
Aula 16 Gravando Macros
Aula 17 Planilha de orçamentos
Aula 18 Nomeando células
Aula 19 Cadastrando os orçamentos
Aula 20 Filtro Avançado
Aula 21 Livro Caixa
Aula 22 Condições compostas
Aula 23 Associando macros
Aula 24 Inserindo código VBA
Aula 25 Tratando erros com VBA
Aula 26 Iniciando com formulários
Aula 27 Criando tela para Login
Aula 28 Componentes de formulários
Aula 29 Comandos para os botões
Aula 30 Programando condições
Aula 31 Habilitando componentes
Aula 32 Redirecionando para planilha
Aula 33 Cadastro de Clientes
Aula 34 Formulário de cadastro
Aula 35 Criando Módulos VBA
Aula 36 Redirecionando para Planilha
Aula 37 Métodos Sub Rotinas
Aula 38 Capturando linhas registradas
Aula 39 Salvando dados na planilha
Aula 40 Código automático
Aula 41 Incrementando valor no código
Aula 42 Inserindo novo registro
Aula 43 Deletando registro
Aula 44 Erro no bloco WIth
Aula 45 Voltando registros
Aula 46 Avançando registros
Aula 47 Finalizando Cadastros
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Excel 2016
O curso completo de excel 2016 possui 81
aulas, neste curso o aluno aprenderá a trabalhar
com microsoft excel 2016 e todos os seus
recursos, do básico e avançado, é mostrado o
passo a passo das ferramentas, o curso também
pode ser acompanhado com as versões
anteriores do excel, adquira já o curso e domine
o microsoft excel.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução a área de Trabalho
Aula 02 Formatando linhas e colunas
Aula 03 Selecionando as células
Aula 04 Inserindo formulas
Aula 05 Inserindo funções
Aula 06 Criando tabela de vendas
Aula 07 Formatando planilha
Aula 08 Alsa de Preenchimento
Aula 09 Implementando funções na planilha
Aula 10 Inserindo comentários na planilha
Aula 11 Inserindo autofiltro e protegendo células
Aula 12 Congelando células
Aula 13 Congelando células
Aula 14 Cálculos com porcentagem
Aula 15 Função SE
Aula 16 Função SE Testes de condição
Aula 17 Validação de Dados
Aula 18 Função ProcV
Aula 19 Função ProcV
Aula 20 Função Soma se
Aula 21 Função Proc
Aula 22 Formatação Condicional
Aula 23 Gráficos
Aula 24 Gráficos Comparativos
Aula 25 Ajustes em gráficos de linhas
Aula 26 Ajustes em gráficos de linhas
Aula 27 Funções Financeiras
Aula 28 Funções Financeiras
Aula 29 Inserindo controles de formulários
Aula 30 Consultando dados com botão de formulário
Aula 31 Revisando o conteúdo
Aula 32 Revisando o conteúdo
Aula 33 Revisando o conteúdo
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Word 2019 Básico
O curso de word básico 2019 possui 35
aulas, neste curso o aluno aprenderá a trabalhar
com microsoft word 2019 e todos os seus
recursos, é mostrado o passo a passo das
ferramentas, o curso também pode ser
acompanhado com as versões anteriores do
word, adquira já o curso e domine o microsoft
word.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Ofice 2019
Aula 02 Instalação do office 2019
Aula 03 Área de trabalho do word
Aula 04 Formatação de Fonte
Aula 05 Pincel de formatação
Aula 06 Alinhamento do Texto
Aula 07 Espaçamento e Parágrafos
Aula 08 Finalizando os recursos principais
Aula 09 Inserindo objetos na página
Aula 10 Inserindo formas e imagens
Aula 11 Fundo da página e bordas
Aula 12 Margens e Orientação
Aula 13 Colunas e Recuos
Aula 14 Finalizando recursos principais
Aula 15 Criando um memorando
Aula 16 Formatação para documentos
Aula 17 Organizando elementos na página
Aula 18 Finalizando Documentos
Aula 19 Criando um currículo
Aula 20 Ajustes em espaçamentos
Aula 21 Criando Relatório de Vendas
Aula 22 Criando Tabela
Aula 23 Personalizando Tabelas
Aula 24 Criando gráficos
Aula 25 Formatação de Jornal
Aula 26 Capitulando Letra
Aula 27 Configurando Impressão
Aula 28 Cartão de Visitas
Aula 29 Formas no cartão
Aula 30 Rotacionando objetos
Aula 31 Textos no cartão
Aula 32 Finalizando conteúdo do cartão
Aula 33 Duplicando cartão para impressão
Aula 34 Trabalhando com Mala Direta
Aula 35 Aplicando Mala Direta
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Word 2019 Avançado
O curso de word avançado 2019 possui 23
aulas, neste curso o aluno aprenderá a trabalhar
com microsoft word 2019 e todos os seus
recursos, é mostrado o passo a passo das
ferramentas, o curso também pode ser
acompanhado com as versões anteriores do
word, adquira já o curso e domine o microsoft
word.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático

Aula 01 Listas de Níveis
Aula 02 Posicionamento e Recuo das Listas
Aula 03 Classificando as listas
Aula 04 Criando estilos
Aula 05 Criando guia personalizada
Aula 06 Numeração automática de páginas
Aula 07 Gravando Macros
Aula 08 Executando Macros
Aula 09 Integrando Excel com Word
Aula 10 Integrando Access com Word
Aula 11 Buscando lista do Access
Aula 12 Macros para Registros
Aula 13 Inserindo Sumário
Aula 14 Subtítulos no sumário
Aula 15 Inserindo notas de rodapé
Aula 16 Comentários no documento
Aula 17 Inserindo bibliografia
Aula 18 Cabeçalho com data automática
Aula 19 Revisão do conteúdo
Aula 20 Inserindo WordArt
Aula 21 Criando tabela da revisão
Aula 22 Finalizando Revisão
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Word 2016
O curso completo de word 2016 possui 43
aulas, neste curso o aluno aprenderá a trabalhar
com microsoft word 2016 e todos os seus
recursos, do básico ao avançado, é mostrado o
passo a passo das ferramentas, o curso também
pode ser acompanhado com as versões
anteriores do word, adquira já o curso e domine
o microsoft word.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução ao Curso
Aula 02 Área de Trabalho do Word
Aula 03 Recursos de Edição de Texto
Aula 04 Alinhamento e Espaçamento
Aula 05 Inserindo sombreamento e Bordas
Aula 06 Inserindo marcadores de símbolos
Aula 07 Marcadores numerados
Aula 08 Criando Estilos
Aula 09 Localizar, substituir e Selecionar
Aula 10 Salvando o arquivo criado
Aula 11 Inserindo e configurando as formas
Aula 12 Inserindo imagens
Aula 13 Design da página
Aula 14 Margens e Orientação
Aula 15 Criando um documento
Aula 16 Ortografia e gramática
Aula 17 Formatando o texto do memorando
Aula 18 Cabeçalho e Rodapé
Aula 19 Inserindo imagem no cabeçalho
Aula 20 Criptografando documento com senha
Aula 21 Criando um cartão de visitas
Aula 22 Aplicando gradiente no fundo
Aula 23 Configurando imagem para o cartão
Aula 24 Inserindo as linhas de formas
Aula 25 Configurando e posicionando as linhas
Aula 26 Inserindo os textos no cartão
Aula 27 Inserindo os textos no cartão
Aula 28 Agrupando os objetos
Aula 29 Configurações de impressão
Aula 30 Formatando um currículo
Aula 31 Salvando em PDF
Aula 32 Criando tabulações
Aula 33 Relatório de Vendas Criando Tabela
Aula 34 Design e Layout da tabela
Aula 35 Criando um gráfico
Aula 36 Criando um jornal
Aula 37 Inserindo colunas
Aula 38 Finalizando o jornal
Aula 39 Criando um convite
Aula 40 Criando a mala direta
Aula 41 Inserindo a lista de destinatários
Aula 42 Exercício final
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PowerPoint 2016

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático

Aula 01 Introdução ao PowerPoint
Aula 02 Inserindo e editando Slides
Aula 03 Formatando plano de fundo do layout
Aula 04 Transição de Slides
Aula 05 Animações
Aula 6 Configurações
Aula 07 Configurando os efeitos de animações
Aula 08 Inserindo áudio na apresentação
Aula 09 Salvando apresentação em vídeo
Aula 10 Botões de Ação
Aula 11 Botões Personalizados
Aula 12 Botões Personalizados
Aula 13 Finalizando a apresentação
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PROGRAMAÇÃO
•Access 2019 - Básico
•Access 2019 - Avançado
•E-Commerce Wordpress
2018
•Java WEB
•Windows Server 2012
•Windows Server 2019
•Wordpress 2018
•Programação WEB Modulo 2
•Programação em C++
•Programação WEB Módulo 1

Access 2019 – Básico
O curso de Access 2019 básico possui 35
vídeos-aula neste curso o aluno aprenderá a
trabalhar com microsoft access 2019 e todos os
seus recursos, é mostrado o passo a passo das
ferramentas e criação de banco de dados, o
curso também pode ser acompanhado com as
versões anteriores do access, adquira já o curso
e domine o microsoft access. Obs: temos
também o curso de access 2019 avançado,
curso composto por 26 vídeos-aula.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Access Básico
Aula 02 Criando Banco de Dados
Aula 03 Estrutura da Tabela
Aula 04 Lançando valores na tabela
Aula 05 Criando nova tabela
Aula 06 Relacionando tabelas
Aula 07 Relacionamento um para muitos
Aula 08 Relacionamento um para um
Aula 09 Máscara de entrada
Aula 10 Criação de Formulários
Aula 11 Design dos Formulários
Aula 12 Regras de validações
Aula 13 Botões para formulários
Aula 14 Ícones nos botões
Aula 15 Design dos botões
Aula 16 Caixa de combinação
Aula 17 Criando consultas
Aula 18 Consultas com mais de uma tabela
Aula 19 Formulário de Consulta
Aula 20 Filtrando com consultas
Aula 21 Criando Relatórios
Aula 22 Design de Relatórios
Aula 23 Relatório de Produtos
Aula 24 Concluindo Relatório
Aula 25 Botões para Relatórios
Aula 26 Relatório para Impressão
Aula 27 Exportando Dados externos
Aula 28 Integração com Word e Excel
Aula 29 Projeto Financeiro
Aula 30 Tabelas Financeiras
Aula 31 Relacionamento das Tabelas
Aula 32 Criando as consultas
Aula 33 Formulário de Navegação
Aula 34 Criando tela inicial
Aula 35 Abrindo formulário automaticamente
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Access 2019 – Avançado
O curso de access 2019 avançado possui
26 vídeo-aulas neste curso o aluno aprenderá a
trabalhar com microsoft access 2019 e todos os
seus recursos, é mostrado o passo a passo das
ferramentas e criação de banco de dados, o
curso também pode ser acompanhado com as
versões anteriores do access, adquira já o curso
e domine o microsoft access. Obs: temos
também o curso de access 2019 básico, curso
composto por 36 vídeo-aulas.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Login com níveis de acesso
Aula 02 Formulário Pop UP
Aula 03 Janela Restrita
Aula 04 Tela de Login
Aula 05 Imagem de Background
Aula 06 Finalizando tela de Login
Aula 07 Programando com VBA
Aula 08 Testando campos vazios
Aula 09 Verificando campos da tabela
Aula 10 Testando existência do usuário
Aula 11 Verificando nível do usuário
Aula 12 Comandos para formulários
Aula 13 Menu Principal
Aula 14 Botões do Menu
Aula 15 Restringindo recursos a usuários
Aula 16 Mostrando nível do usuário logado
Aula 17 Formulário de Produtos
Aula 18 Botões de Formulários
Aula 19 Botões de Formulários
Aula 20 Adicionando imagens
Aula 21 Imagem Padrão
Aula 22 Finalizando botões
Aula 23 Opções do banco de dados
Aula 24 Abrindo Sistema Executável
Aula 25 Separando tabelas do banco
Aula 26 Colocando o banco em rede
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E-commerce Wordpress 2018
O curso completo de criação de loja virtual
com wordpress possui 48 aulas, neste curso
criamos uma loja completa e responsiva usando
woocommerce, elementor e diversos outros
plugins, nesta loja também usamos plugins para
implementar pagamentos via pagseguro,
correios, e diversos outros recursos para criação
de lojas e-commerce, adquira já o curso e monte
suas lojas virtuais de forma prática e
profissional.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 E Commerce Wordpress 2018
Aula 02 Hospedagem Gratuita
Aula 03 Banco de dados para a loja
Aula 04 Subindo arquivos no servidor
Aula 05 Instalando Wordpress
Aula 06 Instalando Plugins
Aula 07 Instalando Woocommerce
Aula 08 Criando as páginas
Aula 09 Inserindo tema
Aula 10 Configurando Tema
Aula 11 Aplicando Logomarca
Aula 12 Inserindo imagens
Aula 13 Configurando áreas do site
Aula 14 Criando área de produtos
Aula 15 Personalizando sessões
Aula 16 Links Internos
Aula 17 Sessão de depoimentos
Aula 18 Formulário de Contato
Aula 19 Configurando contact form
Aula 20 Envio de emails
Aula 21 Adicionando Produto
Aula 22 Configurando Produto
Aula 23 Estoque e Tamanho dos Produtos
Aula 24 Atributos para os Produtos
Aula 25 Configurações gerais do ecommerce
Aula 26 Configurações extras dos produtos
Aula 27 Configurando pagamentos
Aula 28 Plugin do pagseguro
Aula 29 Pagamento com Pagseguro e Paypal
Aula 30 Plugins dos correios
Aula 31 Método de envio com PAC
Aula 32 Múltiplas formas de envio
Aula 33 Cupom de desconto
Aula 34 Pedidos e Relatórios
Aula 35 Criando Atributos
Aula 36 Produtos com variações
Aula 37 Finalizando os Produtos
Aula 38 Página de Blog
Aula 39 Usando Elementor
Aula 40 Criando página com Elementor
Aula 41 Componentes do Elementor
Aula 42 Estrutura das páginas
Aula 43 Páginas Responsivas
Aula 44 Página baseada em modelo
Aula 45 Criando página de contatos
Aula 46 Campos para contato
Aula 47 Inserindo formulário de contatos
Aula 48 Finalizando a loja
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Java Web
O curso de Java web possui 60 aulas, neste
curso o aluno aprenderá a desenvolver sistemas
web usando Java e banco de dados mysql,
neste curso é mostrado tudo sobre bibliotecas,
conexão
com
o
banco,
componentes,
desenvolvimento com servidor tomcat, e muito
mais, tudo que o aluno precisa saber para
começar a desenvolver seus sistemas web e
começar a gerar sua renda criando programas e
sistemas, adquira já.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução ao Curso
Aula 02 Baixando e Instalando os programas
Aula 03 Preparando ambiente de desenvolvimento
Aula 04 Baixando o servidor Tomcat
Aula 05 Configurando servidor apache
Aula 06 Criando um novo Projeto
Aula 07 Criando página xhtml
Aula 08 Executando a página no navegador
Aula 09 Testando no navegador local do Eclipse
Aula 10 Removendo e importando o projeto
Aula 11 Projeto Java Server Faces
Aula 12 Inserindo biblioteca JSF
Aula 13 Testando página com JSF
Aula 14 Inserindo componentes
Aula 15 Trabalhando com formulários
Aula 16 Botões de formulários
Aula 17 Inserindo a biblioteca Core
Aula 18 Radio buttons e Dropdown
Aula 19 Navegação entre telas
Aula 20 Criando tela de login
Aula 21 Inserindo componentes nas paginas
Aula 22 Chamando páginas com Action
Aula 23 Biblioteca PrimeFaces
Aula 24 Componentes do PrimeFaces
Aula 25 Componentes do PrimeFaces
Aula 26 Configurando componentes Prime Faces
Aula 27 Templates e Layouts
Aula 28 Templates e Layouts
Aula 29 Importando classe Facelets
Aula 30 Criando estrutura para o menu
Aula 31 Desenvolvendo o menu
Aula 32 Ligando arquivo ao template
Aula 33 Associando o menu a página
Aula 34 Criando um arquivo css
Aula 35 Estilizando formato e fontes
Aula 36 Baixando o Mysql
Aula 37 Instalando o Mysql
Aula 38 Baixando o drive de conexão mysql
Aula 39 Criando o Sistema de Login
Aula 40 Criando classe para o Login
Aula 41 Programando a classe do login
Aula 42 Programando a validação do login
Aula 43 Testando validação do login
Aula 44 Inserindo alertas com javascript
Aula 45 Criando classe para tratar os erros
Aula 46 Redirecionando para página de erro
Aula 47 Estilizando a página de erro
Aula 48 Autenticando usuário
Aula 49 Autenticando usuário
Aula 50 Derrubando a sessão
Aula 51 Criando a tabela do banco de dados
Aula 52 Classe de conexão com o banco de dados
Aula 53 Driver JDBC para conexão
Aula 54 Criando a classe de Login
Aula 55 Classe para verificação do Login
Aula 56 Salvando registros no banco
Aula 57 Classe para cadastro no banco de dados
Aula 58 Criando página para cadastrar usuários
Aula 59 Cadastrando os usuários no banco
Aula 60 Finalizando o Sistema de Login
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Windows Server 2012
O curso completo de windows server 2012
possui 56 vídeo aulas. O treinamento dado no
curso é voltado para área de administração de
redes e servidores, com este curso você
dominará essa área de servidores e estará apto
para trabalhar em qualquer empresa neste
ramo, criando e administrando redes.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução
Aula 02 Instalando Maquina Virtual
Aula 03 Configuração da Máquina Virtual
Aula 04 Instalando o Windows Server 2012
Aula 05 Primeiras Configurações
Aula 06 Configurando o Servidor
Aula 07 Configurando o Servidor
Aula 08 Active Directory Dominio
Aula 09 AD Instalando DNS
Aula 10 Configuração do DNS
Aula 11 Configuração do DNS
Aula 12 Configuração de SubNet
Aula 13 Power Shell do AD
Aula 14 Unidades Organizacionais
Aula 15 Criando Usuários
Aula 16 Ingressando Estações de Domínio
Aula 17 Ingressando Estações de Domínio
Aula 18 Logando usuário no Domínio
Aula 19 Privilégios de Logon
Aula 20 Instalando S O
Aula 21 Instalando S O
Aula 22 Instalando S O
Aula 23 Restrição de Logon
Aula 24 Privilégios de Usuários
Aula 25 Central ADM do AD
Aula 26 Criando Grupos
Aula 27 Criando Grupos
Aula 28 Criando Grupos
Aula 29 Pasta Base
Aula 30 Pasta Base
Aula 31 Compartilhando com Servidor
Aula 32 Compartilhando com Servidor
Aula 33 Mapeamentos
Aula 34 Script de Logon
Aula 35 Script de Logon
Aula 36 Script de Logon
Aula 37 Script de Logon
Aula 38 Script de Logon
Aula 39 Script de Logon
Aula 40 Copiando Usuários
Aula 41 Perfil Móvel
Aula 42 Perfil Móvel
Aula 43 Instalando DHCP
Aula 44 Configurando DHCP
Aula 45 Configurando DHCP
Aula 46 Reservas DHCP
Aula 47 GPO Politicas de Grupos
Aula 48 GPO Desativar Contas de Usuários
Aula 49 GPO Windows Update
Aula 50 GPO Windows Update
Aula 51 GPO Impedir alteração de Home Page
Aula 52 GPO Impedir acesso a USB
Aula 53 GPO Restrições do Menu Iniciar
Aula 54 GPO Restrições do Menu Iniciar
Aula 55 Fazendo Backup das GPO
Aula 56 Bloqueando Acesso ao Painel de Controle
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Windows Server 2019
O curso completo de windows server 2019
possui 40 aulas, neste curso o aluno aprenderá
a usar o windows server 2019 para poder
administrar redes e servidores, será mostrado o
passo a passo da instalação, criação de
domínios, serviços dhcp, estações e tudo que
você precisará para gerenciar redes internas e
empresariais, adquira já o curso de se torne um
administrador de redes completo.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Windows Server 2019
Aula 02 Baixando o Windows Server 2019
Aula 03 Instalando Hyper V
Aula 04 Instalando Windows Server 2019
Aula 05 Concluindo a instalação do windows
Aula 06 Configurações Iniciais
Aula 07 Conexão com a Rede
Aula 08 Instalação do AD
Aula 09 Floresta e Domínio
Aula 10 Criando servidor DNS
Aula 11 Nova Subrede
Aula 12 Configurando servidor
Aula 13 DNS do servidor principal
Aula 14 Configurando DHCP
Aula 15 Configurando Escopo
Aula 16 Máquina ligada ao DNS
Aula 17 Inserindo estação ao domínio
Aula 18 Logando na estação
Aula 19 Instalando estação
Aula 20 Iniciando Estação
Aula 21 Logon no Servidor
Aula 22 Reserva de IP
Aula 23 Simulando uma floresta
Aula 24 Criando usuários da rede
Aula 25 Finalizando usuários
Aula 26 Iniciando com Grupos
Aula 27 Grupos Domínio Local
Aula 28 Finalizando Estrutura dos Grupos
Aula 29 Horário de Logon
Aula 30 Compartilhando Pasta
Aula 31 Acessando pasta compartilhada
Aula 32 Compartilhamento Avançado
Aula 33 Backup no Servidor
Aula 34 Criando backups
Aula 35 Restaurando backups
Aula 36 Central Administrativa do AD
Aula 37 Lixeira no Servidor
Aula 38 Iniciando com GPO
Aula 39 Configurando GPO
Aula 40 Backup das políticas de grupos
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Wordpress 2018
O curso completo de criação de site
responsivo com wordpress 2018 possui 55
aulas, neste curso o aluno aprende a criar um
site completo usando wordpress e os mais
novos plugins existentes, usamos também
recursos como elementor para poder criar as
páginas, galerias, slideshows e todo conteúdo
visual do site sem precisar saber nada de
programação, adquira já o curso e comece a
criar sites profissionais de forma rápida e
prática.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Curso de Wordpress 2018
Aula 02 Hospedagem gratuita para Wordpress
Aula 03 Criando o Banco de Dados
Aula 04 Arquivos no servidor FTP
Aula 05 Instalando Wordpress
Aula 06 Abrindo painel
Aula 07 Instalação de Temas
Aula 08 Configuração de Temas
Aula 09 Aplicando imagens no site
Aula 10 Alterando Fontes
Aula 11 Personalização do site
Aula 12 Instalando Plugins
Aula 13 Plugins para gerar páginas
Aula 14 Modificando conteúdo da página
Aula 15 Criando Menu Principal
Aula 16 Conteúdo para páginas
Aula 17 Usando Plugin Elementor
Aula 18 Criando áreas com sessão
Aula 19 Personalizando Margens no Elementor
Aula 20 Adicionando colunas
Aula 21 Duplicando recursos
Aula 22 Background em sessões
Aula 23 Efeitos em imagens
Aula 24 Aplicando botões
Aula 25 Galeria de Imagens
Aula 26 Finalizando Galeria
Aula 27 Background com vídeo
Aula 28 Retirando sessões
Aula 29 Carrossel de Imagens
Aula 30 Comentários
Aula 31 Animações
Aula 32 Links e Ancoras
Aula 33 Redirecionamento Interno
Aula 34 Widgets no Rodapé
Aula 35 Criando a página quem somos
Aula 36 Margem e Espaçamentos
Aula 37 Formatando conteúdo
Aula 38 Barra de Progressos
Aula 39 Finalizando páginas
Aula 40 Páginas com Templates
Aula 41 Página blog para Posts
Aula 42 Criando Posts
Aula 43 Links dos Posts
Aula 44 Página de Contatos
Aula 45 Plugin de Contato
Aula 46 Formulário de Contato
Aula 47 Configurando envio de email
Aula 48 Enviando emails
Aula 49 Personalizando página de contatos
Aula 50 Finalizando contato
Aula 51 Ajustando página responsiva
Aula 52 Página para Mobile
Aula 53 Colocando o site responsivo
Aula 54 Finalizando o site
Aula 55 Testando site no celular
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Programação Web - Modulo 2
O curso de programação web módulo 02
possui 50 aulas, ele é indicado para quem quer
entrar nessa área de desenvolvimento de sites e
ainda não tem conhecimento nas linguagens
usadas para desenvolver, você vai aprender a
criar um site completo e responsivo usando php
7, bootstrap, jquery, mysqli e toda parte de
hospedagem e publicação do site, é totalmente
aconselhável ter acompanhado antes o módulo
01, onde ensino a criar toda estrutura do site
com html5 e css3.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Programação WEB Módulo 02
Aula 02 Baixando o Bootstrap
Aula 03 Inserindo bootstrap no site
Aula 04 Componentes do Bootstrap
Aula 05 Inserindo nav bar com bootstrap
Aula 06 Jquery para efeitos no menu
Aula 07 Página de Contatos
Aula 08 Formulários para contato
Aula 09 Dividindo conteúdo com colunas
Aula 10 Separando conteúdo com bootstrap
Aula 11 Criando um arquivo php
Aula 12 Methodo Post do formulário
Aula 13 Instalando servidor local xampp
Aula 14 Recebendo valores com PHP
Aula 15 Programando função Mail
Aula 16 Testando a função Mail
Aula 17 Redirecionamento com html
Aula 18 Banner rotativo com Jquery
Aula 19 Tempo para rotação do banner
Aula 20 Criando a página index do login
Aula 21 Formulário para login
Aula 22 Estilizando o Login
Aula 23 Finalizando tela de login
Aula 24 Criando o banco de dados
Aula 25 Criando a tabela de usuários
Aula 26 Arquivo de conexão com banco
Aula 27 Testando conexão com o banco
Aula 28 Criando consulta SQL
Aula 29 Testando a consulta
Aula 30 Verificando se o usuário existe
Aula 31 Redirecionando após logar
Aula 32 Finalizando o Login
Aula 33 Criando a página de usuários
Aula 34 Finalizando página de cadastro
Aula 35 Página para inserir usuário no banco
Aula 36 Query para inserir dados
Aula 37 Cadastrando usuários no banco
Aula 38 Includes para templates
Aula 39 Incluindo rodapé nas páginas
Aula 40 ìcones e referências nas páginas
Aula 41 Domínios e Hospedagens
Aula 42 Associar domínio a hospedagem
Aula 43 Conta para hospedagem gratuita
Aula 44 Criando banco no servidor de hospedagem
Aula 45 Importando e exportando tabela do banco
Aula 46 Acessando o FTP do site
Aula 47 Modificando dados do banco
Aula 48 Testando o envio de email
Aula 49 Mostrando o nome no email
Aula 50 Testando o site no celular
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Programação Em C++
O curso completo de C++ possui 29 vídeoaulas, contém todos os códigos de programação
desta linguagem E A criação completa de um
sistema feito em C++. O treinamento dado no
curso É voltado para tanto para área de criação
de sistemas E programas quanto suporte para
ter base de como programar independente da
linguagem usada.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático

Aula 01 Introdução
Aula 02 Instruções
Aula 03 Variáveis
Aula 04 Funções
Aula 05 Funções de retorno
Aula 06 Array
Aula 07 Constantes
Aula 08 Introdução
Aula 09 Operadores
Aula 10 Operadores
Aula 11 Condilçao IF
Aula 12 Condição Else
Aula 13 Variaveis
Aula 14 Classes
Aula 15 Criando um Programa
Aula 16 Criando um Programa
Aula 17 Criando um programa
Aula 18 Criando um Programa
Aula 19 Criando um Programa
Aula 20 Criando um Programa
Aula 21 Criando um Programa
Aula 22 Criando um Programa
Aula 23 Criando um Programa
Aula 24 Criando um Programa
Aula 25 Finalizando o Programa
Aula 26 Referencias
Aula 27 Ponteiros
Aula 28 Ponteiros
Aula 29 Ponteiros
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Programação Web - Módulo 1
O curso de programação web modulo 1
possui 54 aulas, ele é indicado para quem quer
entrar nessa área de desenvolvimento de sites e
ainda não tem conhecimento nas linguagens
usadas para desenvolver, você vai aprender a
criar um site completo e responsivo usando html
5, css3 e javascript, dou uma boa esplanada
sobre as linguagens e mostro o passo a passo
do desenvolvimento, adquira já o curso e entre
com tudo nessa que é uma das áreas que mais
cresce no mercado.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Curso de Programação WEB
Aula 02 Ferramentas de edição de código
Aula 03 Estruturação do Site
Aula 04 Criando a página index
Aula 05 Estrutura html da página
Aula 06 Codificação
Aula 07 Meta para site responsivo
Aula 08 Keywords para os buscadores
Aula 09 Inserindo ícone do site
Aula 10 Criando folha de estilos
Aula 11 Alterando o CSS da página
Aula 12 Criando as áreas do cabeçalho
Aula 13 Classes para o CSS
Aula 14 Criando o Menu da página
Aula 15 Incorporando fontes
Aula 16 Mudando fonte da página
Aula 17 Estilizando a página com css
Aula 18 Posicionando elementos na página
Aula 19 Ícone para o menu mobile
Aula 20 Formatação para o Menu
Aula 21 Importando ícone para o menu
Aula 22 Estilizando o menu do site
Aula 23 Link para os itens do menu
Aula 24 Mudando menu ao sobrepor mouse
Aula 25 Criando arquivo javascript
Aula 26 Função com Javascript
Aula 27 Testes de chamada de script
Aula 28 Ativando e desativando menu
Aula 29 Inserindo imagem do banne
Aula 30 Posicionando o banner
Aula 31 Ajustando elementos na página
Aula 32 Criando sessões e artigos
Aula 33 Área dos artigos
Aula 34 Área com sessões
Aula 35 Inserindo conteúdo no site
Aula 36 Opacidade em áreas com css
Aula 37 Posicionando descrição
Aula 38 Criando área do rodapé
Aula 39 importando ícones
Aula 40 Importando ícones de fontes
Aula 41 Ícone com imagem no rodapé
Aula 42 Estilizando várias classes
Aula 43 Trabalhando com links
Aula 44 Links para os menus
Aula 45 Media Query para site responsivo
Aula 46 Posição dos objetos para smartphone
Aula 47 Separando sessões em colunas
Aula 48 Ajustes no rodapé para mobile
Aula 49 Ajustes em tamanhos de telas
Aula 50 Ajustes para telas de 1024 px
Aula 51 Colocando menu lado a lado
Aula 52 Posicionando conteúdo do site
Aula 53 Finalizando o site responsivo
Aula 54 Testando o site responsivo
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REDES DE
COMPUTADORES
•Redes Cisco
•Redes de Computadores

Redes Cisco
O curso de redes cisco modulo 1 possui 67
vídeo aulas. O treinamento dado no curso é
voltado para área de redes quanto para área de
servidores, é um ótimo curso para quem
pretende fazer a certificação cisco ccna,
utilizamos um laboratório virtual cisco para
simular redes de todo tipo, para você que
trabalha ou pretende trabalhar na área não deixe
de adquirir nosso curso.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução a Redes Cisco
Aula 02 Conexão de equipamentos Cisco
Aula 03 Conexão de equipamentos Cisco
Aula 04 Introdução ao Packet Tracer
Aula 05 Parte Fisica e Lógica da Conexão
Aula 06 Enviando Pacotes
Aula 07 Rede entre 2 Computadores
Aula 08 Rede entre 2 Computadores
Aula 09 Desempenho e Segurança
Aula 10 Desempenho e Segurança
Aula 11 Redes sem FIO Access Point
Aula 12 Redes sem FIO Access Point
Aula 13 Rede usando SWITCH e Wireless
Aula 14 Rede usando HUB e Wireless
Aula 15 Expansão de Rede com HUB
Aula 16 Expansão de Rede com HUB
Aula 17 Expansão de Rede com SWITCH
Aula 18 Conectando duas redes diferentes
Aula 19 Conectando duas redes diferentes
Aula 20 Funcionamento de um Servidor DHCP
Aula 21 Funcionamento de um Servidor DHCP
Aula 22 Pacotes HTTP
Aula 23 Implementando Servidor DNS
Aula 24 Comunicação Cliente Provedor
Aula 25 Roteadores Integrados
Aula 26 Exercício Redes com Servidores
Aula 27 Rede com mais de um Servidor
Aula 28 Rede com mais de um Servidor
Aula 29 Rede com mais de um Servidor
Aula 30 Configuração de Roteador Cisco
Aula 31 Configuração de Roteador Cisco
Aula 32 Iniciando com o IOS
Aula 33 Iniciando com o IOS
Aula 34 Iniciando com o IOS
Aula 35 Iniciando com o IOS
Aula 36 Iniciando com o IOS
Aula 37 Roteamento Estático
Aula 38 Roteamento Estático
Aula 39 Roteamento Estático
Aula 40 Roteamento Estático
Aula 41 Roteamento Estático
Aula 42 Roteamento Estático
Aula 43 Roteamento Estático
Aula 44 Roteamento Estático ba
Aula 47 Roteamento Dinâmico
Aula 48 Roteamento Dinâmico
Aula 49 Roteamento Dinâmico
Aula 50 Roteamento Dinâmico
Aula 51 Roteamento Dinâmico
Aula 52 Introdução a ACL
Aula 53 Aplicação da ACL
Aula 54 Aplicação da ACL
Aula 55 Criando Cenário para ACL
Aula 56 Criando Cenário para ACL
Aula 57 Acessando Roteador via Telnet
Aula 58 Como são Enviadas as ACL's
Aula 59 Criando ACL Padrão
Aula 60 Criando ACL Padrão
Aula 61 Criando ACL Padrão
Aula 62 Criando ACL Estendida
Aula 63 Criando ACL Estendida
Aula 64 Criando ACL Estendida
Aula 65 Criando ACL Para Serviços
Aula 66 Criando ACL Para Serviços
Aula 67 Considerações Finais
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Redes de Computadores
O curso completo de redes possui 87 vídeoaulas. O treinamento dado no curso é voltado
para área de redes quanto para área de
servidores, esse é o primeiro módulo do curso,
pois além deste temos Windows Server, redes
cisco, segurança de redes e curso de teste de
invasão a redes nos módulos seguintes.

Carga Horária do curso: 25 horas
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Conteúdo Programático
Aula 01 Introdução a Redes
Aula 02 O que é uma Rede
Aula 03 O que é uma Rede
Aula 04 LAN e WAN
Aula 05 Topologias
Aula 06 Topologias
Aula 07 Modelo OSI
Aula 08 Modelo OSI
Aula 09 Protocolo TCP IP
Aula 10 Endereço IP
Aula 11 Endereço IP
Aula 12 Endereço IP
Aula 13 Unicast, bradcast e Multicast
Aula 14 Camada Enlace
Aula 15 SWITCH
Aula 16 VLAN Domínio de Broadcast
Aula 17 VLAN Protocolo 802
Aula 18 Protocolo Ethernet
Aula 19 Cabeamento
Aula 20 Cabeamento
Aula 21 Roteadores e Modens
Aula 22 Configurando Rede Wireless
Aula 23 Configurando Rede Wireless
Aula 24 Configurando IP Manualmente
Aula 25 Criando Rede Local
Aula 26 Criando Rede Local
Aula 27 Criando Rede Local
Aula 28 Criando Rede Local
Aula 29 Criando Rede Local
Aula 30 Rede com duas Máquinas
Aula 31 Rede com duas Máquinas
Aula 32 Segurança e Desempenho
Aula 33 Segurança e Desempenho
Aula 34 Testando SWITCH
Aula 35 Acesso Remoto
Aula 36 Acesso Remoto
Aula 37 Quando usar um Servidor
Aula 38 Instalando Maquina Virtual
Aula 39 Instalando Maquina Virtual
Aula 40 Windows Server Instalação
Aula 41 Windows Server Instalação
Aula 42 Windows Server Inicialização
Aula 43 Windows Server Configurações
Aula 44 Windows Server Configurações
Aula 45 Windows Server Verificando IP
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RELIGIÃO E
TEOLOGIA

•Teologia Básico

Teologia Básico
O curso de teologia básico foi
desenvolvido pensando em lhe oferecer
um conteúdo introdutório no assunto e
que é essencial para os interessados
que desejam se aprofundar no assunto.
Neste curso você verá sobre: os
atributos de deus; cristologia; bibliologia;
e muito mais.

Carga horária do curso: 50 horas

264

SEGURANÇA DO TRABALHO
(TREINAMENTO DE NR)
•NR 10 - Segurança em serviço com eletricidade
•NR 10 Reciclagem - Segurança em serviço com
eletricidade
•NR 10 - SEP Segurança no sistema elétrico de
Potencia
•NR 10 Reciclagem - SEP Segurança no sistema
elétrico de Potencia
•NR 11- Segurança na operação de Ponte Rolante
•NR 11 Reciclagem- Segurança na operação de
Ponte Rolante
•NR 12 - Segurança em Máquinas e Equipamentos
•NR 12 Reciclagem - Segurança em Máquinas e
Equipamentos
•NR 18 - Segurança na construção civil
•NR 18 Reciclagem - Segurança na construção
civil
•NR 20 - Segurança com Líquidos e inflamáveis
•NR 20 Reciclagem - Segurança com Líquidos e
inflamáveis
•NR 33 - Segurança em espaço confinado
•NR 33 Reciclagem - Segurança em espaço
confinado
•NR 35 - Segurança em trabalho e altura
•NR 35 Reciclagem - Segurança em trabalho e
altura
•Direção Defensiva
•Operador de Empilhadeira teórico
•Auxiliar de Segurança do Trabalho

Treinamento de NR 10
O curso de NR 10 tem como objetivo capacitar os
trabalhadores para prevenção contra acidentes de
origem elétrica, de forma a garantir a segurança e a
saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente
estejam envolvidos em trabalhos com instalações
elétricas e serviços com eletricidade. O curso de nr10,
obrigatório pelo MTE (ministério do trabalho e
emprego), aborda os temas dispostos ao novo texto
da nr10, conforme portaria nº 598, composto pela
apresentação da norma, riscos elétricos, combate a
incêndios e primeiros socorros, tornando o
profissional apto a exercer sua função.

Carga Horária do curso: 40 horas
Módulos do Curso:
Introdução a Segurança Com Eletricidade;
Riscos Em Instalações E Serviços Com Eletricidade;
Técnicas De Análise De Riscos e Riscos Adicionais;
Medidas De Controle Do Risco Elétrico;
Normas Técnicas Brasileiras;
Regulamentações do MTE;
Equipamentos De Proteção Coletiva e
Equipamentos de Proteção Individual;
Rotinas de Trabalho – Documentação de
Instalações Elétricas – Responsabilidades –
Acidentes de Origem Elétrica;
Proteção E Combate A Incêndios;
Primeiros Socorros.
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Treinamento de NR 10 – Reciclagem
O curso de NR 10 tem como objetivo capacitar os
trabalhadores para prevenção contra acidentes de
origem elétrica, de forma a garantir a segurança e a
saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente
estejam envolvidos em trabalhos com instalações
elétricas e serviços com eletricidade. O curso de nr10,
obrigatório pelo MTE (ministério do trabalho e
emprego), aborda os temas dispostos ao novo texto
da nr10, conforme portaria nº 598, composto pela
apresentação da norma, riscos elétricos, combate a
incêndios e primeiros socorros, tornando o
profissional apto a exercer sua função.

Carga Horária do curso: 20 horas
Módulos do Curso:
Introdução a Segurança Com Eletricidade;
Riscos Em Instalações E Serviços Com Eletricidade;
Técnicas De Análise De Riscos e Riscos Adicionais;
Medidas De Controle Do Risco Elétrico;
Normas Técnicas Brasileiras;
Regulamentações do MTE;
Equipamentos De Proteção Coletiva e
Equipamentos de Proteção Individual;
Rotinas de Trabalho – Documentação de
Instalações Elétricas – Responsabilidades –
Acidentes de Origem Elétrica;
Proteção E Combate A Incêndios;
Primeiros Socorros.
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Treinamento de NR 10 complementar SEP
O curso NR 10 complementar SEP (sistema elétrico
de potência) tem como objetivo capacitar os
participantes para prevenção contra acidentes de origem
elétrica, de forma a garantir a segurança e a saúde dos
trabalhadores, que direta ou indiretamente estejam
envolvidos em trabalhos com instalações elétricas e
serviços com eletricidade em alta tensão, acima de 1000
volts. O curso, obrigatório pelo ministério do trabalho e
emprego, abordará os temas dispostos ao novo texto da
NR 10, conforme portaria nº 598, composto pela
apresentação da norma, riscos elétricos, combate a
incêndios e primeiros socorros, tornando o profissional
apto a exercer sua função.

Carga Horária do curso: 40 horas
Módulos do Curso:
O sistema elétrico;
Sistema de Potencia, Trabalhos e Métodos;
Procedimentos e técnica de trabalho;
Condições para serviço;
Responsabilidades;
Análise de Risco;
Acidentes Típicos e prevenções;
Equipamentos de Segurança;
Segurança com veículos e sinalização de
segurança;
Setor elétrico e telefonia;
Métodos de Controle EPC e EPI.
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Treinamento de NR 10 complementar
SEP – Reciclagem
O curso NR 10 complementar SEP (sistema elétrico de
potência) tem como objetivo capacitar os participantes para
prevenção contra acidentes de origem elétrica, de forma a
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta
ou indiretamente estejam envolvidos em trabalhos com
instalações elétricas e serviços com eletricidade em alta
tensão, acima de 1000 volts. O curso, obrigatório pelo
ministério do trabalho e emprego, abordará os temas
dispostos ao novo texto da NR 10, conforme portaria nº 598,
composto pela apresentação da norma, riscos elétricos,
combate a incêndios e primeiros socorros, tornando o
profissional apto a exercer sua função.

Carga Horária do curso: 20 horas
Módulos do Curso:
O sistema elétrico;
Sistema de Potencia, Trabalhos e Métodos;
Procedimentos e técnica de trabalho;
Condições para serviço;
Responsabilidades;
Análise de Risco;
Acidentes Típicos e prevenções;
Equipamentos de Segurança;
Segurança com veículos e sinalização de
segurança;
Setor elétrico e telefonia;
Métodos de Controle EPC e EPI.
269

Treinamento de NR 11 – Pontes Rolantes
O curso de NR 11 – segurança na operação de
pontes rolantes propõe ensinar conceitos de
segurança no trabalho, aprimorar conhecimentos
sobre o funcionamento e manutenção da ponte
rolante, ensinar técnicas de correto manuseio da
máquina e possibilitar noções sobre a legislação e
suas atribuições no local de trabalho carga horária de
8 horas e com validade de 12 meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do Curso:
Legislação – NR11 (Técnica de Transporte,
Movimentação, Armazenamento e Manuseio de Materiais);
Tipos de equipamentos e acessórios (partes da ponte
rolante);
Normas operacionais;
Comandos e suas funções;
Especificações técnicas (Capacidade e dimensionamento
do equipamento);
Recursos tecnológicos dos equipamentos (sensores e
dispositivos de segurança);
Normas de segurança;
Falhas e defeitos operacionais
Estabilidade frontal e lateral;
Especificações e normas para utilização de equipamento
de lingar;
Plano de contingência;
Aspectos ambientais associados;
Inspeção e manutenção preventiva.
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Treinamento de NR 11 – Pontes Rolantes
Reciclagem
O curso de NR 11 – segurança na operação de
pontes rolantes propõe ensinar conceitos de segurança
no trabalho, aprimorar conhecimentos sobre o
funcionamento e manutenção da ponte rolante, ensinar
técnicas de correto manuseio da máquina e possibilitar
noções sobre a legislação e suas atribuições no local
de trabalho carga horária de 8 horas e com validade de
12 meses

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do Curso:
Legislação – NR11 (Técnica de Transporte, Movimentação,
Armazenamento e Manuseio de Materiais);
Tipos de equipamentos e acessórios (partes da ponte
rolante);
Normas operacionais;
Comandos e suas funções;
Especificações técnicas (Capacidade e dimensionamento
do equipamento);
Recursos tecnológicos dos equipamentos (sensores e
dispositivos de segurança);
Normas de segurança;
Falhas e defeitos operacionais
Estabilidade frontal e lateral;
Especificações e normas para utilização de equipamento
de lingar;
Plano de contingência;
Aspectos ambientais associados;
Inspeção e manutenção preventiva.
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Treinamento de NR 12
O curso de NR 12 – máquinas e
equipamentos são destinados a operadores
de máquinas e equipamentos e tem como
objetivo capacitar o profissional a analisar
fatores de risco e utilizar as melhores
práticas para a prevenção de acidentes no
uso de seus instrumentos de trabalho.
Carga horária de 8 horas e com validade de
12 meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do curso:
Terminologia – Definições
Identificação dos riscos
Distâncias de segurança
Proteções mecânicas
Dispositivos eletro-eletrônicos
Manutenção preventiva e preditiva
Conceitos de segurança da NR12
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Treinamento de NR 12
Reciclagem
O curso de NR 12 – máquinas e
equipamentos são destinados a operadores
de máquinas e equipamentos e tem como
objetivo capacitar o profissional a analisar
fatores de risco e utilizar as melhores
práticas para a prevenção de acidentes no
uso de seus instrumentos de trabalho.
Carga horária de 8 horas e com validade de
12 meses

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do curso:
Terminologia – Definições
Identificação dos riscos
Distâncias de segurança
Proteções mecânicas
Dispositivos eletro-eletrônicos
Manutenção preventiva e preditiva
Conceitos de segurança da NR12
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Treinamento de NR 18
O curso de NR 18 – segurança na
construção civil é online, e são destinados a
trabalhadores da construção civil e aborda os
riscos e medidas de segurança necessárias
nas condições e no meio ambiente de trabalho
na indústria da construção. Carga horária de 8
horas e com validade de 12 meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do Curso:
Informações sobre as condições do meio
ambiente do trabalho;
Riscos inerentes a sua função;
Uso adequado dos equipamentos de
proteção individual;
Informações sobre os equipamentos de
proteção coletiva, existente no
Canteiro de obras;
Noções de combate a incêndio;
Noções de primeiros socorros;
Proteção em máquinas e equipamentos;
Higiene e conforto.
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Treinamento de NR 18 – Reciclagem
O curso de NR 18 – segurança na
construção civil é online, e é destinado à
trabalhadores da construção civil e aborda os
riscos e medidas de segurança necessárias
nas condições e no meio ambiente de trabalho
na indústria da construção. Carga horária de 8
horas e com validade de 12 meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do Curso:
Informações sobre as condições do meio
ambiente do trabalho;
Riscos inerentes a sua função;
Uso adequado dos equipamentos de
proteção individual;
Informações sobre os equipamentos de
proteção coletiva, existente no
Canteiro de obras;
Noções de combate a incêndio;
Noções de primeiros socorros;
Proteção em máquinas e equipamentos;
Higiene e conforto.
275

Treinamento de NR 20
O curso de NR 20 – líquidos e combustíveis
inflamáveis é online, e é destinado a frentistas e
profissionais expostos a líquidos inflamáveis e
combustíveis, abordando os requisitos básicos para a
gestão da segurança no trabalho de acordo com a
NR-20. Carga horária de 8 horas e com validade de
24 meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do curso:
Introdução
Definições
Classificação das Instalações
Mudanças na Nova NR20
Objetivo da Nova NR20
Módulo I
Módulo II
Controle de fontes de ignição
Módulo II
Segurança Operacional
Cuidados com Embalagens
Inspeção em Segurança e Saúde no Ambiente de
Trabalho
Módulo IV
Módulo V
Disposição Final
Conceitos importantes
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Treinamento de NR 20 – Reciclagem
O curso de nr20 – líquidos e combustíveis
inflamáveis é online, e é destinado a frentistas e
profissionais expostos a líquidos inflamáveis e
combustíveis, abordando os requisitos básicos
para a gestão da segurança no trabalho de
acordo com a NR-20. Carga horária de 8 horas e
com validade de 24 meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do curso:
Introdução
Definições
Classificação das Instalações
Mudanças na Nova NR20
Objetivo da Nova NR20
Módulo I
Módulo II
Controle de fontes de ignição
Módulo II
Segurança Operacional
Cuidados com Embalagens
Inspeção em Segurança e Saúde no Ambiente de
Trabalho
Módulo IV
Módulo V
Disposição Final
Conceitos importantes
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Treinamento de NR 33
O curso de NR 33 – espaço confinado – supervisor de entrada,
trabalhador autorizado e vigia é online e aborda os principais riscos e
as práticas necessárias para prevenção de acidentes nos espaços
confinados de acordo com as diretrizes da nr33. A certificação é
obrigatória para o profissional assinar permissão de entrada (pet). O
curso é valido para trabalhador autorizado e vigia e supervisor de
entrada carga horária de 8 horas e com validade de 12 meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo Programático:
Definições.
Reconhecimento, avaliação e controle dos riscos.
Funcionamento dos equipamentos utilizados.
Procedimentos e Utilização da Permissão de Entrada e Trabalho (PET)
Noções de resgate e primeiros socorros.
Combate a incêndio
Medidas de controle
Eliminação do risco
Neutralização do risco
Sinalização do risco
Equipamento de proteção individual – EPI (NR6)
Exemplos de EPI
Recibo de entrega
Modelo de ficha de registro de entrega de EPI
Equipamento de proteção coletiva – EPC
Exemplos de EPC
Inspeção de segurança
Objetivo
Inspeções que podem ser realizadas
Inspeções gerais
Inspeções parciais
Inspeções de rotina
Inspeções periódicas
Inspeções eventuais
Inspeções oficiais
Inspeções especiais
Investigação e análise dos acidentes
Acidente do trabalho – conceito legal
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Treinamento de NR 33 – Reciclagem
O curso de NR 33 – espaço confinado – supervisor de entrada,
trabalhador autorizado e vigia é online e aborda os principais riscos e as
práticas necessárias para prevenção de acidentes nos espaços confinados
de acordo com as diretrizes da nr33. A certificação é obrigatória para o
profissional assinar permissão de entrada (pet). O curso é valido para
trabalhador autorizado e vigia e supervisor de entrada carga horária de 20
horas e com validade de 12 meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo Programático:
Definições.
Reconhecimento, avaliação e controle dos riscos.
Funcionamento dos equipamentos utilizados.
Procedimentos e Utilização da Permissão de Entrada e Trabalho (PET)
Noções de resgate e primeiros socorros.
Combate a incêndio
Medidas de controle
Eliminação do risco
Neutralização do risco
Sinalização do risco
Equipamento de proteção individual – EPI (NR6)
Exemplos de EPI
Recibo de entrega
Modelo de ficha de registro de entrega de EPI
Equipamento de proteção coletiva – EPC
Exemplos de EPC
Inspeção de segurança
Objetivo
Inspeções que podem ser realizadas
Inspeções gerais
Inspeções parciais
Inspeções de rotina
Inspeções periódicas
Inspeções eventuais
Inspeções oficiais
Inspeções especiais
Investigação e análise dos acidentes
Acidente do trabalho – conceito legal
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Treinamento de NR 35
O curso de nr35 de trabalho em altura
tem o objetivo capacitar o aluno a
desempenhar as suas funções, de acordo
com o previsto na NR 35, visando a
garantir a execução de suas atividades
com segurança. Considera-se trabalho em
altura aquele executado em níveis
diferentes e no qual haja risco de queda
capaz de causar lesão ao trabalhador.

Carga Horária do curso: 8 horas
Módulos do Curso:
Introdução e Apresentação;
Analise Preliminar de Riscos;
Condições Impeditivas para Serviços em
altura;
Andaimes e Plataformas de Trabalho;
Trabalhos em Telhados;
EPC e EPI;
Disposições Gerais;
Primeiros Socorros;
Vídeos Práticos.
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Treinamento de NR 35 – Reciclagem
O curso de nr35 de trabalho em altura
tem o objetivo capacitar o aluno a
desempenhar as suas funções, de acordo
com o previsto na NR 35, visando a garantir
a execução de suas atividades com
segurança. Considera-se trabalho em altura
aquele executado em níveis diferentes e no
qual haja risco de queda capaz de causar
lesão ao trabalhador.

Carga Horária do curso: 8 horas
Módulos do Curso:
Introdução e Apresentação;
Analise Preliminar de Riscos;
Condições Impeditivas para Serviços em
altura;
Andaimes e Plataformas de Trabalho;
Trabalhos em Telhados;
EPC e EPI;
Disposições Gerais;
Primeiros Socorros;
Vídeos Práticos.
281

Direção Defensiva
O curso de direção defensiva online
aborda todo conteúdo sobre as técnicas da
direção defensiva e o conjunto de medidas de
prevenção de acidentes no trânsito. Carga
horária de 8 horas e com validade de 12
meses.

Carga Horária do curso: 8 horas
Conteúdo do Curso:
Introdução
Direção Defensiva
O veículo
O condutor
Vias de trânsito
Direção Defensiva em Motos
O ambiente
Primeiros Socorros no trânsito
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Operador de Empilhadeira – Teórico
O curso de capacitação para operador de
empilhadeira tem o objetivo de instruir e capacitar
pessoas que necessitem operar empilhadeiras de
forma segura, com eficácia e respeitando as normas
do MTE, para a sua proteção, dos seus colegas de
trabalho, de visitantes e da empresa. Carga horária
de 20 horas

Carga Horária do curso: 20 horas
Conteúdo programático
Classificação das empilhadeiras quanto a sua
forma de alimentação seja ela através de baterias ou
combustíveis derivados do petróleo. Tamanho,
aplicação, e principais marcas e modelos existentes.
Forma de estabilização: Frontal: ponto de apoio,
princípio da alavanca e Lateral: centro de gravidade,
base, centro de carga;
Principais componentes: motorização,
transmissão, embreagem, diferencial, chassis,
contrapeso, sistema hidráulico, sistema de elevação,
pneus, comandos e instrumentos do painel.
Metodologias de operação básica, regras para
partida da máquina, manutenção, operação em
rampas, frente e ré, corredor estreito, regras p/
manobrabilidade, obstáculos (terrestres e aéreos) e
outras.
Regras Básicas de Segurança.
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Auxiliar de segurança do trabalho
O curso de segurança do trabalho tem como
objetivo
tratar
diversos
assuntos
e
acontecimentos que trarão a você visão mais
ampla deste assunto. Neste curso, você verá:
Os tipos de danos e prejuízos decorrentes de
doenças e acidentes causados pelo ambiente ou
condições de trabalho
Como fazer a análise e o diagnóstico do
ambiente de trabalho
Formas de avaliar riscos e suas classificações
Como elaborar um mapa de riscos da empresa
Os conceitos fundamentais e mais.

Carga Horária do curso: 35 horas
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Treinamento de NR 6 - EPI

Carga Horária do curso: 4 horas
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Conteúdo Programático

Conceitos e Definições
Responsabilidades, direitos e obrigações
Importância do EPI
Proteção de Cabeça e Proteção dos olhos e
face
Proteção Auditiva e Proteção Respiratória
Proteção do Tronco e Proteção dos Membros
Superiores
Proteção de Membros Inferiores e Proteção
do Corpo Inteiro
Proteção contra quedas com diferencial de
nível
Uso adequado do EPI
Conservação e Guarda dos EPI’s
Referências
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Treinamento de CIPA - NR 5
Treinamento CIPA da NR-05 tem como
finalidade educar para prática de segurança do
trabalho, tendo a comissão interna de prevenção
de acidentes o objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente o
trabalho com a preservação da vida e a
promoção da saúde do trabalhador.

Carga Horária do curso: 20 horas
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Conteúdo Programático

Regulamentações do MTE / legislações
trabalhista.
Introdução a segurança do trabalho.
Organização da CIPA.
Riscos ambientais.
Mapa de risco.
Equipamentos de proteção coletiva.
Equipamentos de proteção individual.
Inspeção de segurança.
Técnicas de análise de riscos.
Prevenção de acidentes e controle de
riscos.
Investigação dos acidentes.
Consequências dos acidentes.
Doenças ocupacionais e higiene.
Noções previdenciárias.
Competência legal.
HIV / AIDS.
Proteção e combate a incêndio.
Primeiros socorros.
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TURISMO E
HOTELARIA

•Administração de Hotéis

Administração de Hotéis
Aprenda com este curso as principais atividades
que envolve a administração de hotéis e esteja
capacitado para os desafios vividos nesta
grande industria que tem crescido a cada dia.
Neste curso iremos abordar diversos assuntos
importantes, como por exemplo: alimentação,
segurança e diversos outros serviços que estão
diretamente relacionados às atividades de uma
boa recepção dos hospedes.

Carga Horária do curso: 50 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
Introdução
O hotel
O gerente
Planejamento
Operação do hotel
Recursos humanos
Hospedagem
Alimentos e bebidas
Eventos e lazer
Sistema de compra e gerenciamento de
estoque
Manutenção
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SÁUDE
• Cuidador de Idosos

Cuidador de Idoso
Com o curso de cuidador de idosos o
profissional ou familiar aprenderá a lidar com
cada etapa e com as principais atividades do
cuidar. Além disso, o curso traz reflexões sobre
esse assunto, tão importante. Veja neste curso:
alimentação, higienização, hidratação,
medicamentos, etc.

Carga horária do curso: 45 horas
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Conteúdo Programático

Apresentação
O Cuidador de idosos
Funções do cuidador
O cuidador profissional
Cuidadores formais e informais
Respeitar a privacidade física
Respeitar seus direitos
A importância de fazer exercícios
Higiene pessoal
Adaptando o ambiente
Respeite seus hábitos
A caminho do banheiro
O banho
Cuidando da pele
Higiene oral
Alimentação, nutrição e hidratação
Vestuário
Estatuto do idoso
Obstáculos
Como aferir corretamente a pressão
arterial
Noções Básicas de Primeiros socorros
Revisão Final
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