CURSO
3ª Idade – Super dicas de Saúde e
Bem-Estar

3G - Evolua com esta Tecnologia

DESCRIÇÃO

PÚBLICO ALVO

CARGA
HORARIA

O curso oferece informações sobre a alimentação do idoso, a expectativa Todas as pessoas que convivem com idosos e ou que
de vida, o trabalho, os direitos, as diversões direcionadas a essa faixa
se interessem pelo tema abordado no curso.
etária, a sexualidade, o relacionamento do idoso com a família.

4 hrs

O curso visa proporcionar aos alunos todas as informações necessárias
para conhecer e utilizar a tecnologia 3G.

4 hrs

Todos os usuários da tecnologia 3G, futuros
adquirentes da tecnologia e ainda, qualquer pessoa
que se interesse pelo tema.

4 hrs

A Arte de Falar em Público

O curso busca desenvolver no aluno a habilidade de se apresentar em
Estudantes e profissionais que atuam diretamente
público e se comunicar com clareza e objetividade, através de conceitos com o público: como vendedores, secretárias,
e técnicas que auxiliam na preparação de palestras, reuniões,
professores, etc.
atendimento ao público e outros.

A Magia dos Temperos

Proporcionar conhecimento específico sobre os diferentes tipos de
temperos, bem como suas aplicabilidades.

Todas as pessoas que se interessam por este
universo específico da culinária

4 hrs

Este curso propicia informações sobre como melhorar o seu
autoconhecimento e comportamento profissional diante dos processos
de relacionamentos nas empresas.

Administradores, gerentes, estudantes e demais
pessoas interessadas em aperfeiçoar seus
conhecimentos sobre o tema Administração de
conflitos nas empresas.

4 hrs

Administração de Conflitos nas
Empresas

O curso prepara você para ter uma vida organizada, dedicada ao
Todos que desejam aprender como administrar
trabalho, com tempo para lazer e para a família. Com dicas para
melhor o tempo, bem como estudantes, profissionais
Aprenda a administrar o seu Tempo
administrar o seu tempo, é possível alcançar qualidade de vida em todos dos variados setores, donas de casa, etc.
os âmbitos.

4 hrs

Esse curso visa instruir todos os diabéticos a terem uma vida saudável
Aprenda a conviver com o Diabete seguindo todas as orientações precisas e auxiliar aqueles que convivem
com os diabéticos a manter atitudes corretas.

4 hrs

Diabéticos e pessoas que possivelmente possuem, de
alguma forma, convivência com os pacientes.

4 hrs

Aprenda a Criar Vitrines

Disponibilizar conhecimentos sobre como montar e aperfeiçoar uma
Pequenos varejistas, funcionários de lojas e
vitrine, utilizando estratégias simples a fim de que o(a) aluno(a)
vitrinistas iniciantes.
realmente entenda que ela é responsável por 70* das vendas e que vale
à pena nela investir.

Aprenda a praticar o 5S

Apresentar o conceito e a história dos 5S, bem como conhecer quais são Todas as pessoas interessadas no tema desse curso.
os sensos. Ainda a aplicação de cada senso no dia a dia.

4 hrs
6 hrs

Assistente Administrativo

Proporcionar conhecimentos necessários para concorrer de forma mais Pessoas que desejam iniciar uma carreira, com
assertiva em um processo seletivo e exercer com segurança a função de grande demanda no mercado e também auxiliares de
Assistente Administrativo.
escritório que desejam ampliar seus conhecimentos.

4 hrs

Atendimento Nota 10

Oferecer o conhecimento suficiente para capacitar pessoas interessadas Todos os interessados em atuar na área de
em atuar na área de atendimento, ou aperfeiçoar a experiência de
atendimento, independente do ramo de atividade da
profissionais já atuantes em tal atividade.
empresa.

4 hrs

Aumente seu Potencial Criativo

O curso visa despertar a criatividade que está presente em cada pessoa, Todas as pessoas envolvidas com atividades de
por meio de técnicas e teorias capazes de desenvolver o seu potencial
criação profissional, bem como, qualquer indivíduo
criativo.
que deseja aprender como identificar sua capacidade
criativa e como lidar com ela.
Este curso propiciará informações sobre as implicações desse transtorno Profissionais da área administrativa, estudantes e
na rotina de um portador, suas características e predominâncias bem
todas as pessoas interessadas em tornar o ambiente
como suas consequências nas interações sociais
de trabalho mais estimulante e produtivo.

4 hrs

Autismo

O curso oferece informações sobre a avaliação de desempenho, como
ela funciona e como realizá-la.

Indicado para Empresários, líderes, gestores,
profissionais de RH e para todas as pessoas que se
interessam pelo assunto.

4 hrs

Portadores de insônia e ou algum distúrbio do sono,
bem como aqueles que se interessam no tema do
curso, Bom Sono! Durma Mais e Melhor

4 hrs

Bom Sono! Durma Mais e Melhor

Este curso tem por objetivo informar ao aluno sobre questões
relacionadas aos aspectos biológicos do sono, as consequências da
insônia, os cuidados com o ambiente onde dormimos e os principais
distúrbios do sono

Como combater o Estresse e a
Ansiedade

Este curso propicia informações sobre como o estresse e a ansiedade
Estudantes, donas de casa, empresários, vendedores
prejudicam a vida das pessoas além de oferecer sugestões para combatê- e todas as pessoas interessadas no assunto proposto.
los.

4 hrs

Pessoas que estão em busca de uma oportunidade
ou melhor colocação no mercado de trabalho.

4 hrs

Como Conquistar seu Emprego

Este curso tem o objetivo de orientar as pessoas sobre como alcançar
uma melhor colocação no mercado de trabalho, sejam elas estudantes,
profissionais, técnicos ou diretores. Através de dicas eficientes que vão
ajudar na hora de prospectar empresas, elaborar currículos e se
comportar em uma entrevista, fica muito mais fácil garantir seu espaço
no mercado de trabalho.

Pais, avós, familiares e demais pessoas que querem
aprender sobre os cuidados com o recém-nascido de
01 a 12 meses.

4 hrs

Este curso visa informar ao motorista todos os cuidados e procedimentos Todas as pessoas que utilizam veículos automotores
necessários para uma direção segura, conscientizando-o para a
para locomoção.
prevenção de acidentes de trânsito.

4 hrs

Avaliação de Desempenho

Este curso visa proporcionar conhecimentos básicos aos pais e demais
Como Cuidar de Seu Bebê de 0 a 12 familiares sobre os cuidados com os bebês com idade de 0 a 12 meses,
Meses
contribuindo para uma melhor qualidade de vida destes pequeninos
seres desde a sua mais tenra idade.
Como Dirigir com Segurança

Como Elaborar um TCC - Trabalho
de Conclusão de Curso

Disponibilizar conhecimentos sobre como aperfeiçoar técnicas para a
elaboração do passo a passo de um TCC (Trabalho de Conclusão de
Curso).

Estudantes universitários e todas as pessoas
interessadas em conhecer mais sobre o assunto
proposto.

Disponibilizar conhecimentos sobre como e por que fazer uma boa
Proprietários e funcionários de loja.
ambientação de loja, a fim de que o(a) aluno(a) realmente entenda que
Como Fazer a Ambientação da Loja
se trata de um diferencial de mercado e possa melhorar as vendas e
prosperar sua atividade.

4 hrs

4 hrs

4 hrs

Como Fidelizar Clientes

O curso visa a oferecer conhecimento de técnicas para fidelizar clientes e Vendedores, Caixas, Crediaristas, Gerentes,
sua importância para os negócios, reforçando a qualidade no
Estudantes e Profissionais interessados no assunto.
atendimento, relacionamento e demais atributos para conquistá-los e
mantê-los.

Como Incluir Pessoas com
Deficiência no Mercado

O curso visa a proporcionar conhecimentos e habilidades suficientes para Todas as pessoas interessadas em conhecer um
promover um ambiente propício e inclusivo para os profissionais com
pouco mais sobre a Inclusão Profissional de pessoas
necessidades especiais.
portadoras de necessidades especiais

4 hrs

4 hrs

Como Negociar e Obter Sucesso

Proporcionar conhecimentos sobre o tema Negociação, bem como os
Todos os profissionais interessados em aprender
perfis dos negociadores, as táticas e os estilos adotados por eles na arte como realizar uma boa negociação.
de negociar.
A proposta do curso é proporcionar conhecimentos e habilidades
suficientes para organizar a copa e a cozinha de forma eficiente,
otimizando seu tempo e ganhando qualidade de vida.

Todos que desejam aprender ou aprimorar técnicas
de como organizar melhor copas e cozinhas e
também, donas de casa e auxiliares do lar.

4 hrs

Como Organizar Copas e Cozinhas

Todos que desejam aprender como organizar
quartos, armários e gavetas, bem como donas de
casa, organizadores profissionais, pessoas que
moram sozinhas, dentre outras

4 hrs

Este curso vai orientar todas as pessoas a adquirir conhecimentos e
habilidades suficientes para organizar quartos e armários de forma
Como Organizar Quartos e Armários
eficiente, otimizando seu tempo e ganhando qualidade de vida.

Preparar todas as pessoas que queiram enfrentar esse caminho de
Pessoas dedicadas ao estudo: concursos, vestibular,
Como Passar em Concursos Públicos estudos, seja ele para concursos, vestibulares ou outros que necessitem dentre outros.
de planejamento e determinação.

4 hrs

4 hrs

Como Pilotar com Segurança

O curso visa informar ao motociclista todos os cuidados e procedimentos Todas as pessoas que utilizam motocicletas para
necessários para uma pilotagem segura, conscientizando-o para a
locomoção sejam a trabalho ou a passeio.
prevenção de acidentes de trânsito

Como Tornar o Ambiente de
Trabalho Estimulante

Este curso propiciará informações e dicas de como tornar seu ambiente Profissionais da área administrativa, estudantes e
de trabalho mais estimulante e prazeroso, desenvolvendo a criatividade todas as pessoas interessadas em tornar o ambiente
e o pensamento inovador para melhorar o desempenho no trabalho.
de trabalho mais estimulante e produtivo.

4 hrs

Como Transformar sua Sala em
Cinema

O curso fornece orientações sobre como empregar tecnologias que
Todas as pessoas interessadas em criar um espaço de
proporcionam entretenimento no ambiente doméstico, com a criação de diversão e entretenimento em casa.
uma sala de cinema.

4 hrs

O curso visa a proporcionar o conhecimento necessário para que o (a)
aluno (a) realize e obtenha sucesso no processo de venda, bem como
outras informações que ajudam a atingir este objetivo.

4 hrs

Como Vender com Excelência

4 hrs

Como Vender Ideias

O curso proporciona às pessoas novas formas de abordar e argumentar Gerentes, vendedores, professores, estudantes e
ao vender suas ideias. Construindo linguagens e técnicas que influenciam interessados pelo tema.
pessoas e exercendo domínio sobre você, suas ideias serão facilmente
aceitas em seu relacionamento pessoal e profissional.

4 hrs

Comunicação Empresarial

Este curso proporciona informações sobre funções e significados da
Comunicação Empresarial dentro das organizações, bem como o
funcionamento do processo comunicativo e quais são os elementos
necessários a esse processo.

Vendedores, gerentes, candidatos à área de vendas,
autônomos atuantes na área e todos que desejam
aprender como realizar uma excelente venda.

Todas as pessoas interessadas em conhecer um
pouco mais sobre a comunicação empresarial bem
como a sua importância dentro das organizações

Informar as regras do Novo Acordo Ortográfico aos professores, alunos e Professores, alunos, profissionais de todas as áreas e
demais interessados em aprender de forma prática e objetiva as novas demais pessoas interessadas em adquirir
Conhecendo a Reforma Ortográfica
condições da Língua Portuguesa.
conhecimento sobre as mudanças na Ortografia da
Língua Portuguesa.

4 hrs

Conhecendo o RH

Este curso oferece informações sobre a área de Recursos Humanos e a
sua atuação na empresa.

Profissionais de RH e todas as pessoas interessadas
em aperfeiçoar seu conhecimento sobre o tema RH.

4 hrs

Aqueles que desejam colaborar com a preservação
do meio ambiente e trabalhar pelo desenvolvimento
sustentável e pela qualidade de vida de gerações
futuras. Também estudantes e profissionais da área

4 hrs

Consciência Ambiental

O curso oferece conhecimento para que o(a) aluno(a) se interesse pela
necessidade de preservar os recursos esgotáveis, através da
compreensão dos diversos processos de reciclagem de materiais, como:
papel, plástico, alumínio, materiais orgânicos e outros, possibilitando um
consumo sustentável por parte de todos, evitando a degradação do meio
ambiente

4 hrs

Construindo sua Casa

Orientar todas as pessoas que pretendem construir uma casa, a seguirem Todas as pessoas que irão construir uma casa.
procedimentos adequados, desde a preparação do terreno até o passo a
passo da construção para que ao final, a obra esteja concluída com
sucesso.

4 hrs

Cozinhe com o Micro-ondas

O curso visa a oferecer melhor conhecimento sobre o micro-ondas, assim Estudantes, donas de casa, auxiliares domésticas e
como os cuidados e a praticidade que este aparelho proporciona aos
homens e mulheres que necessitam de mais
seus usuários.
comodidade e rapidez no dia a dia.

Todas as pessoas envolvidas, direta ou
indiretamente, no cuidado com um idoso, seja no
ambiente familiar ou institucional.

6 hrs

Cuidador de Idosos

Este curso visa proporcionar conhecimentos básicos sobre os cuidados
que uma pessoa idosa requer ao atingir esta fase tão especial de sua
vida.

Culinária para Iniciantes

Proporcionar conhecimento sobre a arte da culinária, seus prazeres,
técnicas e dicas que facilitam o dia a dia na cozinha.

Todas as pessoas interessadas em enriquecer o seu
conhecimento sobre o universo da culinária.

4 hrs

Compreender a importância da parceria entre escola e família como
Todas as pessoas que de forma direta ou indireta
Da Escola para Casa - Alfabetização facilitadora do processo ensino-aprendizagem, bem como uma aliada ao estão ligadas ao processo de Alfabetização.
bom desempenho do aluno nas atividades do Para Casa.

4 hrs

Esse curso visa propiciar informações e dicas sobre etiqueta em ocasiões Todas as pessoas interessadas em aprender algumas
específicas.
dicas e regras de etiqueta.

4 hrs

Proporcionar conhecimentos específicos sobre as dificuldades de
aprendizagem e estratégias para minimizar tais dificuldades.

Pai, mãe, aluno, profissional da saúde ou educação,
que se interessa em saber mais sobre o processo de
aprendizagem e as dificuldades que surgem no
decorrer desse processo

4 hrs

Este curso propicia informações sobre as maneiras de prevenir e de
como lidar com o uso das drogas.

Pessoas que convivem com usuários de drogas,
profissionais da saúde e educação, estudantes do
tema, pais que pretendem prevenir o contato de
seus entes com as drogas e todos que se interessam
pelo tema proposto.

4 hrs

Educação Cooperativista

Compreender tudo acerca do cooperativismo.

Jovens e adultos com idade entre 14 e 23 anos.

3 hrs

Este curso tem como finalidade propiciar informações sobre a
psicomotricidade e a sua relação com a construção e aquisição da
aprendizagem pelas crianças.

Pais, educadores, psicólogos, pedagogos,
psicopedagogos bem como todas as pessoas
interessadas no tema desse curso.

4 hrs

Educação Psicomotora
Educação Sexual para Adolescentes

O curso visa proporcionar ao aluno informações importantes sobre as
transformações ocorridas a Adolescência.

Todas as pessoas interessadas em conhecer melhor
as transformações ocorridas na adolescência.

4 hrs

Vendedores, profissionais das áreas administrativas,
profissionais de informática, professores, estudantes
e demais interessados no assunto.

4 hrs

Ergonomia Empresarial

O curso Ergonomia Empresarial tem como objetivo proporcionar
conforto e eficiência no trabalho e, consequentemente, melhores
resultados em termos de qualidade e produtividade.

Escola X Família - Estratégias para
uma parceria eficaz

Este curso visa propiciar informações sobre as vantagens e desafios
encontrados na relação entre família e escola.

Pai, mãe, familiares ou profissional da saúde e
educação.

4 hrs

Espanhol para Iniciantes

Oferecer o ensinamento básico da língua espanhola para que o aluno
Todos interessados em conhecer e aprender a língua
desenvolva habilidades para se expressar de maneira correta no idioma. espanhola.

Dicas de Etiqueta

Dificuldades na Aprendizagem

DROGAS - TÔ FORA!

6 hrs

Este curso fornece orientações sobre como estabelecer um
comportamento adequado no mundo dos negócios, de forma a
potencializar seu sucesso na vida profissional e pessoal.

Diretores, gerentes, supervisores, secretárias,
vendedores, representantes comerciais e demais
profissionais interessados em estabelecer um
comportamento adequado no ambiente profissional
e pessoal.

4 hrs

Proporcionar ao participante todas as informações necessárias para
conhecer o maravilhoso mundo da caligrafia artística, bem como suas
diversas aplicabilidades.

Todas as pessoas interessadas em aprender um novo
tipo de arte, bem como aumentar sua renda familiar
com um trabalho que poucas pessoas hoje em dia
executam.

4 hrs

Todas as pessoas interessadas em adquirir
conhecimentos e dicas sobre como lavar e passar
roupas.

4 hrs

Faça Fácil - Lavar e Passar Roupas

Esse curso tem por objetivo propiciar conhecimentos, bem como,
técnicas, truques e dicas de como lavar roupas, além de oferecer
informações sobre como passar vários tipos de peças e tecidos.

Cozinheiros e demais pessoas interessadas no tema
do curso.

4 hrs

Faça Fácil – Churrasco

Esse curso oferece informações e dicas sobre como preparar um bom
churrasco, desde a escolha correta da carne até os pratos de
acompanhamento.

Faça Fácil - Economia Doméstica

Esse curso tem por finalidade disponibilizar informações úteis para que
você possa gerenciar seus gastos com eficiência e evitar desperdícios

Todas as pessoas interessadas em dicas de economia
doméstica e orçamentos

4 hrs
4 hrs

Faça Fácil – Maquiagem

Este curso propicia informações e dicas para fazer uma maquiagem
Profissionais da área de beleza, bem como todas as
levando em conta o tipo de pele, o formato do rosto, dos olhos e da
pessoas interessadas em aprender como fazer
boca, além de sugerir a escolha correta de tons e cores ideais para todas maquiagem.
as ocasiões.

Futebol para Todos - Regras e
Conceitos Básicos

O curso proporciona um amplo conhecimento sobre a prática do futebol Todas as pessoas que se interessam por futebol
e as particularidades inerentes ao esporte.

4 hrs

Ganhe mais com a Venda Porta a
Porta

Oferecer o conhecimento suficiente para capacitar pessoas interessadas Todos os interessados em aumentar a sua renda
em atuar na área de Vendas Porta a Porta, ou aperfeiçoar a experiência atuando na área de Vendas Porta a Porta.
de profissionais que já atuam nesta atividade

4 hrs

4 hrs

Gerenciamento de Projetos

Este curso propicia informações sobre a conceituação e os fundamentos Profissionais da área de Educação, estudantes e
do gerenciamento de projetos, bem como os cuidados para se evitar o todas as pessoas interessadas em aperfeiçoar seus
seu fracasso.
conhecimentos sobre o tema abordado.

Gestão de Estoques

Apresentar os principais aspectos e técnicas constituintes da Gestão de
Estoques eficaz.

Micro e Pequenas Empresas e demais interessados
pelo conteúdo em questão

4 hrs

Este curso propicia informações sobre a História e tendências da
Globalização, bem como suas influências no contexto mundial.

Profissionais da área de Educação, estudantes e
todas as pessoas interessadas em aperfeiçoar seus
conhecimentos sobre o tema abordado.

4 hrs

Etiqueta Profissional - Como Criar
uma Imagem de Sucesso

Faça e Venda - Caligrafia Artística

Globalização - Histórias e
Tendências

Hotelaria – Recepção

Hotelaria – Barman

Hotelaria - Gestão

Este curso propicia informações sobre questões relacionadas ao
Todos os profissionais de Hotelaria bem como as
desenvolvimento de atividades pertinentes ao recepcionista e atendente pessoas interessadas em se aperfeiçoar no tema
de hotel e como esses profissionais devem estar preparados para se
abordado no curso.
destacar neste mercado que está em constante crescimento

4 hrs

Conhecer as características e habilidades necessárias para ser ou se
tornar um barman.

4 hrs

Interessados em iniciar-se profissionalmente como
barman e profissionais que já atuam na área ou áreas
afins e que desejam desenvolver habilidades e estilo
na arte de servir o cliente.

Abordar questões referentes à evolução do turismo no Brasil e no
Todos os profissionais de Hotelaria bem como as
mundo, as diferenças entre as viagens cotidianas e turísticas. Perceber a pessoas interessadas em se aperfeiçoar no tema
importância de se preparar para receber os clientes-hóspedes bem como abordado no curso.
gerir com competência e eficácia o negócio hoteleiro.

O curso oferece informações sobre como cada tipo de empresa deve
Profissionais e cidadãos que se interessem pelo tema
Impostos e Outros Tributos para PJ lidar com os impostos e demais tributos devidos ao Município, ao Estado proposto.
e à Federação.

4 hrs

4 hrs

Oferecer ensinamento básico do curso de inglês para que o aluno(a)
aprenda o suficiente para compreender e utilizar o idioma de forma
clara.

Interessados em conhecer e aprender a língua
inglesa

6 hrs

Inglês para Iniciantes
Intensifique suas Vendas e
Multiplique Clientes

Este curso propicia informações sobre a importância das relações
interpessoais entre prestador de serviço/vendedor e consumidor.

Todas as pessoas ligadas à área de comércio.

4 hrs

Estudantes e profissionais de todas as áreas e demais
pessoas interessadas em adquirir conhecimentos
sobre informática.

4 hrs

Introdução à Informática

Este curso pretende ensinar conceitos básicos de Informática para
pessoas de várias idades e níveis escolares, que necessitam aprender
Informática e que pouco ou nada sabe sobre o assunto.

Este curso visa atender pessoas criativas e inovadoras que buscam novos Pessoas voltadas para a ação, que fazem acontecer, e
que são altamente motivadas a atingirem as suas
Introdução ao Empreendedorismo caminhos e novas soluções, tendo em vista as necessidades do outro,
metas

4 hrs

Legislação e Políticas Públicas de
Inclusão

Mais Mulher

Com este curso, você conhecerá a legislação e políticas públicas de
inclusão e entenderá como são aplicadas.

Todas as pessoas interessadas em aprender ou
aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a legislação e
políticas públicas de inclusão.

4 hrs

Este curso busca a elevação da autoestima feminina, fazendo com que Mulheres que querem viver bem com elas mesmas e
ela valorize o que tem de belo e melhore seu desempenho em casa, no com os outros
ambiente de trabalho e no relacionamento com as pessoas, vendo a vida,
os outros e a si mesma de forma positiva.

4 hrs

Marketing - Produto

Apresentar o conceito e a importância do Marketing, dando ênfase aos Todas as pessoas interessadas no tema desse curso.
4P's, conhecer os níveis e a classificação dos produtos, assim como os
aspectos que influenciam na decisão sobre um produto, conhecer as
ferramentas usadas para medir o índice de participação de um produto
no mercado e seu ciclo de vida, apresentar os novos tipos de produtos e
os motivos que levam as empresas a desenvolver e lançá-los no mercado,
assim como as etapas desse processo.

Este curso visa proporcionar ao aluno conhecimento necessário para o
Marketing Pessoal - Como Dominar
desenvolvimento do marketing pessoal, indicando qual caminho seguir
um Ambiente Competitivo
dentro de um ambiente extremamente competitivo

4 hrs

Todos que desejam aprender como ser competitivo,
usando o marketing pessoal como ferramenta, bem
como, estudantes e profissionais de vários setores.

4 hrs

Esse curso tem como objetivo sugerir truques e dicas de moda para o
público feminino

Mulheres que desejam aprender mais sobre moda e
beleza.

4 hrs

Todas as pessoas interessadas em conhecer
informações e dicas para se auto motivar no trabalho

4 hrs

Motivação no Trabalho

Este curso propicia informações sobre os conceitos e fundamentos da
motivação humana, especialmente da motivação no trabalho e a sua
aplicação no contexto empresarial.

Este curso visa capacitar profissionais que desejam conhecer mais sobre Profissionais da área de Educação, estudantes e
cultura brasileira e suas principais características.
todas as pessoas interessadas em aperfeiçoar seus
conhecimentos sobre o tema abordado.

4 hrs

Multiculturalismo Brasileiro

4 hrs

Noções Básicas de Mecânica
Automotiva

Este curso propicia informações sobre a mecânica dos veículos, a o
funcionamento do sistema elétrico e alguns cuidados especiais que
devemos ter com fusíveis, amortecedores, molas, freios e limpador de
para - brisa.

Noções de Mecânica Automotiva
para Mulheres

Este curso propicia informações sobre questões relacionadas à mecânica Todas as mulheres e demais pessoas interessadas no
automotiva, o funcionamento do veículo, a bateria e todo sistema
tema mecânica automotiva.
elétrico.

4 hrs

4 hrs

O Cérebro na Aprendizagem

Proporcionar conhecimentos específicos sobre a importância de uma
Pais, professores e demais pessoas ligadas à
adequada estimulação cerebral de maneira a favorecer a construção da educação ou que se interessem pelo tema abordado
aprendizagem e o pleno desenvolvimento das habilidades cognitivas ao no curso.
longo do processo educativo.
Este curso visa proporcionar ao participante os conhecimentos
Todas as pessoas envolvidas no planejamento e
necessários para o planejamento de um orçamento familiar adequado à controle do orçamento familiar, como chefes de
sua realidade e aplicável em seu dia a dia.
família e outros.

4 hrs

Orçamento Familiar

Moda e Beleza – Super dicas para
você

Todas as pessoas interessadas em conhecer a
mecânica e o funcionamento dos veículos.

4 hrs

Orçamento Familiar Sicoob

Este curso visa proporcionar ao participante os conhecimentos
Todas as pessoas envolvidas no planejamento e
necessários para o planejamento de um orçamento familiar adequado à controle do orçamento familiar, como chefes de
sua realidade e aplicável em seu dia a dia.
família e outros.

Orientação Nutricional para
Gestante

Orientar a todas as gestantes a ter uma vida mais saudável. Fornecer a
importância de uma alimentação saudável, da prática de atividades
físicas na gestação e os perigos que devem ser evitados.

4 hrs

4 hrs

Pedagogia da Convivência

Este curso visa capacitar professoras, educadores e demais profissionais Professores e educadores de educação infantil*
da educação infantil para disseminar a cultura de paz dentro do
pedagogos, professoras e estudantes de magistério e
ambiente escolar e nos relacionamentos humanos
discentes de pedagogia

Planejamento e Gestão de Carreira

Propiciar informações sobre os princípios fundamentais para planejar sua Todos aqueles que queiram desenvolver uma
carreira e obter sucesso na sua vida profissional
estratégia inteligente para obter sucesso na carreira.

4 hrs
4 hrs

Português para Concursos

O curso disponibiliza conhecimentos da língua portuguesa para concurso Todas as pessoas que estão se preparando para uma
público de forma clara e objetiva, a fim de que o(a) aluno(a) realmente aprovação em concurso público.
aprenda suas regras e seja capaz de resolver provas, simulados ou
exercícios no que tange à Gramática, Interpretação e Redação.

Prevenção de Fraudes

O curso visa a desenvolver habilidades para detecção e a prevenção de Caixas, gerentes, crediaristas e profissionais da área
fraudes corporativas e identificar os melhores caminhos da investigação. financeira

4 hrs

Este curso propicia informações de como agir frente a uma emergência
com crianças bem como identificar os tipos de emergências e os
cuidados necessários.

5 hrs

Primeiros Socorros - Dicas Básicas

Gestantes

Pais, mães, educadores do ensino infantil, monitores
de lazer, professores de educação física e todos
aqueles que desejam saber como atender os
pequenos nas diversas situações que envolvem o
primeiro atendimento

Princípios da Administração
Financeira

O curso aborda temas da Administração Financeira, desde o ambiente e Profissionais e estudantes de áreas administrativas,
o objetivo de finanças até a alavancagem operacional e financeira
financeiras e todas as pessoas interessadas no tema
proposto.

4 hrs

Todas as pessoas interessadas em melhorar a
qualidade de vida no trabalho.

4 hrs

Qualidade de Vida no Trabalho

Este curso tem como finalidade propiciar informações sobre técnicas
simples e eficazes para melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, de
maneira que os funcionários se sintam motivados e felizes, trazendo
assim melhores resultados para a empresa.
Conhecer melhor a si próprio, o outro e o grupo do qual faz parte e a
compreensão sobre a importância desses conhecimentos nas relações
empresariais. Melhorar a qualidade do atendimento pessoal e telefônico
e aprimorar a etiqueta e a ética profissional

Curso voltado para Recepcionistas, Telefonistas,
Vendedores, Cobradores, Estudantes e demais
pessoas que pretendem desenvolver habilidades e
atitudes, visando aperfeiçoar o exercício da atividade
de atendimento ao público.

4 hrs

Qualidade no Atendimento Recepcionista / Telefonista

Este curso propicia informações sobre as formas de desenvolver a
Profissionais da educação, estudantes, bem como
criatividade e os conhecimentos, por meio dos jogos, música e da dança. todas as pessoas interessadas no tema do curso.

4 hrs

Este curso propicia informações sobre os recursos lúdicos, sua
importância e aplicabilidade para promover o desenvolvimento das
potencialidades da criança.

Estudantes e profissionais da educação, que se
interessam em saber mais sobre recursos lúdicos,
esse poderoso instrumento no meio educacional.

4 hrs

Proporcionar conhecimentos sobre como melhorar as relações
Relações Interpessoais na Empresa - interpessoais dentro da empresa.
Módulo 1

Gerentes, supervisores, coordenadores, estudantes
de cursos de gestão, professores e todas as pessoas
que pretendem melhorar suas habilidades
interpessoais e intrapessoais

4 hrs

Proporcionar reflexões sobre novas maneiras de interagir em equipe
Relações Interpessoais na Empresa - promovendo a compreensão da importância das relações interpessoais
Módulo 2
para a melhoria da qualidade do seu ambiente de trabalho.

Gerentes, supervisores, coordenadores, estudantes
de cursos de gestão, professores e todas as pessoas
que pretendem melhorar suas habilidades
interpessoais e intrapessoais.

4 hrs

Recursos Lúdicos - Módulo I –
Fundamentos
Recursos Lúdicos - Módulo II –
Prática

Este curso tem como finalidade contribuir para a ampliação do debate e Profissionais da área de Educação, estudantes e
Respeito à Diversidade e Combate à
para o aprimoramento da formação em torno do respeito à diversidade e todas as pessoas interessadas em aperfeiçoar seus
Discriminação
do combate às formas de discriminação
conhecimentos sobre o tema abordado.

4 hrs

Revolução Digital - Mudanças em
Ação

Este curso propicia informações para aqueles que buscam compreender Pais, educadores, estudiosos e jovens que se
e utilizar as tecnologias como ferramentas de mudanças na nossa
interessam sobre o mundo da tecnologia
maneira de pensar e agir no mundo globalizado.

4 hrs

6 hrs

Secretariado

O curso proporciona uma visão geral da profissão de secretário(a),
desenvolver habilidades e competências que permitam a boa realização
desta atividade, tanto para principiantes, quanto para quem já atua na
área.

4 hrs

Secretariado Executivo

Este curso propicia informações sobre as funções e habilidades
Todas as pessoas interessadas em conhecer e exercer
necessárias a um(a) secretário(a) executivo(a), além de orientar sobre o essa profissão
perfil desse profissional e o mercado de trabalho em que ele se insere.

Segurança da Informação nas
Empresas

O curso proporciona informações sobre a Engenharia Social, a segurança Profissionais que trabalham com Sistemas de
da informação na empresa e a segurança como investimento.
Informação e todos que se interessam pelo tema.

4 hrs

4 hrs

Segurança do Trabalho - Uma
Questão de Atitude!

Apresentar o conceito e a história da Segurança no Trabalho e Acidente Todas as pessoas interessadas no tema desse curso.
de Trabalho. Bem como tudo sobre SESM, CIPA e o uso correto dos EPI’s.
Além de conhecer técnicas de combate aos incêndios e como realizar os
primeiros socorros.

Todos que desejam aprender ou aprimorar técnicas
desta profissão administrativa, altamente solicitada
pelo mercado, como profissionais na área ou
aspirantes ao cargo.

Todos os gerentes e pessoas que pretendem ocupar
o cargo de gestor.

4 hrs

Seja um Gerente Eficiente

Esse curso visa propiciar informações relevantes sobre planejamento,
organização, comunicação, motivação, dentre outros, de maneira que
você possa exercer a função de gestor com mais segurança e
propriedade.

4 hrs

Sustentabilidade Empresarial

Este curso visa proporcionar conhecimentos sobre algumas maneiras de Todas as pessoas interessadas no tema abordado no
reduzir o consumo em sua empresa e mostrar como a sustentabilidade curso: Sustentabilidade Empresarial
pode ser uma chance de melhoria para o seu negócio.
Este curso propicia informações sobre técnicas de vendas bem como
dicas para obter sucesso em seu atendimento.

4 hrs

Técnicas de Vendas

Profissionais da área administrativa, estudantes e
todas as pessoas interessadas em conhecer mais
sobre técnicas de vendas.

4 hrs

Trabalhando em Equipe

Discutir o conceito de trabalho em equipe e apresentar alguns elementos Empresários, estudantes, colaboradores e todas as
fundamentais para a consolidação de uma equipe de trabalho eficiente. pessoas interessadas em aprofundar seus
conhecimentos sobre o assunto abordado.

Transtornos Globais do
Desenvolvimento

Este curso proporciona informações sobre as principais características
dos Transtornos Globais do Desenvolvimento e sua abordagem no
ambiente escolar.

4 hrs

Pai, mãe, profissionais da saúde e educação e todos
que se interessam em saber mais sobre alguns
transtornos que acometem crianças e adolescentes.

O curso pretende oferecer conhecimentos sobre técnicas de venda para Gerentes e vendedores de pisos e revestimentos
pisos e revestimentos.
cerâmicos, representantes comerciais e demais
Venda Mais Pisos e Revestimentos
profissionais envolvidos no varejo e no mercado da
construção.

4 hrs

